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RESUMO 
 
 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa sobre a educação estética de devotos-
artistas que integram as Companhias de Santos Reis do Jardim das Aroeiras e do 
Jardim Primavera, situadas em Goiânia, Goiás. Vincula-se à linha de pesquisa 
Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, da FE/UFG. Com base num 
referencial de orientação histórico-dialética, sobretudo, com as contribuições de 
Antonio Gramsci e de autores vinculados à perspectiva teórico-metodológica 
marxista, encaminhou-se o processo de investigação com procedimentos e 
recursos utilizados pela pesquisa bibliográfica e empírica do tipo etnográfica. 
Respondendo aos desafios da problemática previamente delimitada, optou-se em 
dividir a exposição em quatro capítulos distintos e complementares. Inicialmente, 
apresenta-se uma reflexão dos conceitos e pressupostos essenciais ao 
entendimento da referida temática, especialmente, em relação às particularidades 
e sentidos que comportam os termos cultura, estética, arte e educação. Com base 
no referencial gramsciano, desenvolve-se, no segundo capítulo, a análise de 
alguns aspectos do complexo contexto sociocultural em que se processa a vida e 
o conhecimento do chamado homem simples. O terceiro capítulo aborda os 
aspectos definidores, sócio-históricos e contraditórios, relacionados com o 
fenômeno da religião, devoção e tradição. No último capítulo, articulando os 
diversos conceitos, analisa-se aspectos que envolvem uma situação educativa 
concreta e compartilhada por devotos-artistas de Santos Reis em suas jornadas, 
encontros e cantorias pelos bairros do município de Goiânia, tendo em vista a 
compreensão do processo de mediação, apropriação e socialização do saber 
artístico engendrado em um determinado contexto sociocultural – com suas 
continuidades e rupturas. Na pesquisa evidenciou-se o entendimento da educação 
como fenômeno essencial de constituição, apropriação e transformação da cultura 
popular, assim como, uma prática social historicamente situada e interessada, 
voltada à concretização de certas vontades e atitudes, fazeres e saberes, modos 
de ser e viver, à qual demanda mediações simbólicas e materiais, interações 
sociais e ajuda mútua, constantes repetições e aperfeiçoados domínios. Ademais, 
confirmou-se a necessidade de um aprofundamento ainda maior sobre a 
educação que se processa em diferentes momentos e espaços da vida social. 


