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“A arte faz a vida,  o interessse, a
importância... 

Não conheço nenhum substituto que tenha  
a força e a beleza deste processo”. 

Henry James
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Apresentação
    Temos presenciado um turbilhão de acontecimentos na atualidade: avanço
tecnológico, conhecimento digitalizado, competição no mercado de trabalho ditando a
nova ordem de coisas. Nossa sociedade passa por um momento ímpar, num contexto
pandêmico em que somos convidados a várias reflexões como por exemplo perceber
com serenidade a atual realidade e projetar um futuro com segurança.
   Nossas crianças experimentaram de perto perdas que impactarão significativamente
suas visões de mundo, aprenderam novos comportamentos, cuidados sanitários e
protocolos sociais para que pudessem estar em segurança: viram os adultos produzindo
novos formatos para garantir a sobrevivência . 
    As pessoas, em vários lugares do mundo, comungam das mesmas angústias, solidão e
expectativas. Nenhum de nós ficou incólume às transformações que o novo tempo
impôs.
      E, é neste contexto de perdas mas também de superação que se faz necessário
resgatarmos a beleza, a sensibilidade e capacidade de criação e reinvenção.
    Nessa perspectiva é a arte que em sua dimensão possibilita ao ser humano, através de
suas manifestações, um olhar diferente com relação ao mundo, aos costumes, ao
cotidiano e valores sociais em um caminho de inúmeras possibilidades, proporcionando
ao ser humano estabelecer relações de esperança consigo mesmo e com o universo que
o cerca, possibilitando o desenvolvimento cognitivo, biopsicossocial, e cultural de forma
inclusiva e equânime. 
     Esta cartilha vem como um instrumento agregador tanto para professores quanto aos
alunos e para sociedade em geral, auxiliando no processo de aprendizagem, no
autoconhecimento, entender as particularidades de cada um, oferecendo a oportunidade
de conhecer novas percepções, ideias, culturas e enxergar a arte com um olhar mais
sensível.
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Introdução
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      Sabemos da importância da arte  para construção de sentidos durante os processos de

aprendizagem, no entanto configura grande desafio ao professor dos anos iniciais o ensino de

arte uma vez que  nem sempre sua formação contempla esse nicho de saberes.

         Assim o que ensinar, como ensinar, quais são as principais habilidades a serem

desenvolvidas e visando quais competências bem como da  avaliação são questões intrigantes e

que demandam de uma práxis que considere a subjetividade que circunda o tema “Arte”.

       De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os objetivos devem ser os norteadores

para que essa prática encontre reflexo na formação de cada criança.

    A arte é uma disciplina muito importante para a formação dos indivíduos, pois através dela

podemos desenvolver a  percepção de cada um, estimular a inteligência, amadurecer o gosto e

as formas de pensamento contribuindo sempre para o desenvolvimento da personalidade e a

criatividade de cada indivíduo. 

        É notório, que nem todas as pessoas têm acesso a ambientes culturais, seja por viverem em

locais precários, serem baixa renda, falta de oportunidades, gêneros, idade ou até por receio

em expor suas identificações artísticas, fazendo com que muitos se sintam excluídos da

sociedade, por isso é tão importante a arte ser inserida no ambiente escolar desde o primeiro

contato da criança com a escola, através da dança, pinturas, teatros e música, acabando com os

preconceitos, desigualdades e discriminações.

    O processo da arte na inclusão social, só se faz com a colaboração entre o indivíduo e a

sociedade sendo construída com oportunidades, interesse e interação. 

     O acesso a arte nos anos iniciais da criança faz com que ela tenha acesso a cultura , e muitas

vezes a história de seus antepassados se tornando assim um indivíduo que sabe respeitar as

culturas e apreciar todas as formas de arte, porém  Infelizmente na maioria  das vezes arte é

aplicada somente para crianças da classe alta , já as crianças da classe baixa tem pouca ou

nenhuma  introdução a qualquer tipo de arte para isso os pedagogos teriam que se colocar a

frente e introduzir  a arte de forma divertida e prática, e não só com as crianças mas com os pais

também já que nada adianta ficar somente na sala de aula

   A arte como todo contexto escolar e de muita importância a criança aprende desde os anos

iniciais escolar ,estimula seu desenvolvimento ,novas habilidades e diferentes sensações. Como

momentos de descontração libera hormônios da felicidade ,exercita o cérebro, a arte terapia

como forma para cuidar da saúde mental e emocional     

    A arte tem um papel muito importante também na educação inclusiva para a inclusão das

pessoas com deficiências proporcionando espaço para o autoconhecimento e a socialização e

elevar a autoestima além de promover a criatividade e a cultura.



“Eu me chamo Ana Claudia, sou formada em história e faço pós em história e geografia. Sou de
Poço Fundo, MG. Também sou escritora, acabei de publicar um livro e já tem outro pronto.
A arte vem desde a infância com uma imaginação fértil e criando histórias, minhas bonecas viviam
uma história de novela (risos). Eu assistia muita TV e gostava de ler muito e pesquisar as coisas,
sempre tive curiosidade em descobrir o passado. Então comecei a criar pequenas histórias,
escrever no caderno e o tempo trouxe mais conhecimentos e tomou proporções maiores. 
A arte sempre vi como uma identidade, o que cada um é.
Incentivar a curiosidade e mostrar o mundo fantástico do computador que vai além de jogos e
reality shows. Que você pode adquirir conhecimento, usando o Google e o Google tradutor
muitas vezes (risos). Para minhas pesquisas para criar livros uso muito o Google tradutor.
A arte é importante para a criança conhecer a si, seu passado e futuro, lapidar a sua
personalidade.
No meu caso vejo como meio de ensino e conhecimento. Meu livro, A Última Estação, por
exemplo, é uma ficção drama/histórico, mas o aluno consegue aprender um pouco sobre o
holocausto e a segunda guerra, através de uma ficção. Os filmes mesmo mostra em cenas fatos
em livros de história como O Pianista ou O Zoológico de Varsóvia, explica o horror do gueto de
Varsóvia na ocupação nazista na Polônia.
Para conciliar arte e educação é mostrar que tudo está interligado. Um exemplo que ao ensinar
inglês consigo ligar a geografia (globalização), que liga a história (o motivo desse mundo
globalizado), a arte (como diferentes culturas convivem nesse mundo globalizado) , etc.”

 I– COM A PALAVRA O ARTISTA
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Meu nome é Guilherme Pereira Santana, nasci na cidade de  Alfenas-MG  e fui criado em Machado-
MG. Sou Músico e saxofonista, atuo também como professor de música e de musicalização infantil
em escolas de ensino regular.
 Atualmente sou diretor da Corporação Musical União de Machado, uma banda instrumental com 92
anos de existência responsável por desenvolver projetos culturais na cidade de Machado.
 O meu primeiro contato com arte teve ainda criança em minha família onde quando se encontravam
colocavam vários estilos musicais para serem tocados, já na escola no ensino fundamental II tive a
oportunidade de ingressar na banda marcial da escola que estava começando a dá os primeiros
passos. Ao ingressar nessa banda marcial pude ter contato com instrumentos musicais diversos e
aulas de músicas e ter um ciclo de amizade que carrego comigo até os dias atuais. A partir desse
primeiro contato com instrumentos musicais pude desenvolver e praticar e seguir aprendendo até os
dias atuais.
 A arte como um todo teve um papel fundamental na minha vida, me concedendo uma carreira, o
prazer de trabalhar com o que gosto e conhecer coisas novas a cada dia. Mas não foi apenas isso,
transmitir emoções, sensações e conhecimento através da música/arte é muito gratificante, ver que
você conseguiu tocar alguém através da arte nos faz sentir realizado profissionalmente.
 Atualmente com o uso da tecnologia vem facilitando ainda mais o ensino de modo geral e com a
pandemia de covid-19 fez com que esse processo acelerasse. A tecnologia hoje permite que as
aulas sejam cada vez mais dinâmicas, fornecendo ferramentas que auxiliam tanto como o professor
como também os alunos. Hoje consigo fazer aulas com jogos musicais totalmente digitais, contar a
história da música de forma visual, e fazer estudos de flauta com playbacks onde possibilita que o
aluno possa estudar em qualquer lugar.
      A música e a arte não escolhem quem vai fazer, ela é pra todos. Todos nós nascemos com
facilidades pra algumas coisas e dificuldade para outras. Não podemos desanimar ou deixar de fazer
por achar que não somos capazes, são atividades que podem ser desenvolvidas com o tempo,
auxiliando no nosso dia e servindo como ferramenta de terapia, distração ou hobbies.
 Quando levo atividades e apresento elas aos alunos ficam observando o espanto de todos em
acharem que não são capazes como por exemplo a flauta nas primeiras aulas, mas com o decorrer
das aulas esse espanto vai passando e se tornando uma realização pessoal para os próprios alunos,
que percebem que são sim capazes de desenvolver técnicas. Por mais que pra uns seja fácil e pra
outros o processo demore mais, todos no final percebem que são capazes, aprendem que não
podem desistir na primeira dificuldade e esse aprendizado ele não é só dentro de sala ou com a
flauta, ele é para as outras matérias, outras atividades e para a vida de modo geral.
Relacionar as aulas de arte com a educação de modo geral aumenta ainda mais o desenvolvimento
do aluno, a sensibilidade e senso crítico como pessoa. A troca de informações entre professores e
um bom planejamento vão fazer com que o ensino possa ser prazeroso e de qualidade fazendo com
que o aluno tenha cada vez mais vontade de aprender, carregando uma bagagem riquíssima para
vida. 
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 Me chamo Renan Gonçalves de Carvalho, tenho 33 anos, sou natural da cidade de Machado-MG,
sou Biólogo, Agrônomo formado pelo If sul de Minas campus machado, ambientalista, doutorando
em ciências ambientais, sou pesquisador nas de ecologia e Botânica, sou professor na universidade
UNIFEOB, e além disso eu tenho um trabalho dentro das artes, onde eu trabalho com desenhos e
música ( sou músico e compositor).
A arte (desenho) chegou na minha vida desde criança, eu sempre fazia uns rabiscos e com o tempo
isso foi se profissionalizando com o tempo eu fui melhorando, e a música chegou na minha vida
quando eu tinha uns 15 anos de idade, como uma forma de eu me distrair, de eu ter uma coisa como
adolescente para fazer e ela se mantém viva até os dias atuais.
 A arte na minha vida foi um divisor de águas, e eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais
calma, mais centrada, mais contemplativa com a vida depois que a arte entrou na minha vida.
 A arte hoje se tornou um tanto quanto digital, e isso por um lado tem um lado ruim, onde ela deixa
de ser tátil, uma coisa mais subjetiva e por outro lado eu tenho uma aproximação de coisas,que as
pessoas não veriam de forma real, como por exemplo; hoje você consegue ver o quadro da
"Monalisa" em HD na tela do seu celular , então a arte ela aproxima as pessoas porém ela demanda
de um professor um certo conhecimento na área de informática.
 A arte como ela mesmo faz ela inclui as pessoas, um artista por exemplo o aleijadinho era um cara
que possuía deficiência física, ele se manteve , hoje a vemos obras magníficas dele, então a arte ao
meu ver, tem uma importância extremamente importante no ensino inclusivo, porque é uma forma da
pessoa se manifestar o que está sentindo, é uma forma dela colocar pra fora, então se ela é uma
pessoa reprimida,ou uma pessoa que tem alguma “doença” ou restrição que a limite é um jeito dela
se mostrar, dela falar, dela gritar o que está dentro dela.
  A arte ela aproxima as pessoas, ela permite um diálogo muito maior, ela permite uma troca de
informações, ela permite um estado de espírito onde dentro da educação ela acaba por facilitar
alguns temas, então você pode trabalhar temas como guerra, partes históricas e eu acho isso
facilitador demais, as vezes o ensino se torna tão mecânico e muito retilíneo. Então quando você traz
a arte ele se torna mais bonito, mais limpo e tira aquela cara metódica do nosso ensino tradicional.
  A educação e arte elas acabam andando juntas, são artes correlatas, e você consegue trabalhar
com uma pessoa, mesmo dentro da matemática através da arte, através dos quadros de “Da Vinci”
você consegue trabalhar biologia através de quadros de outros pintores da área. Então vc trabalhar
com a arte, deixa a materia muito mais visual, mais palatável, mais gostosa de ser inserida e de ser
consumida. 
 Minhas experiências profissionais em relação a arte, foi principalmente em relação a música, os
desenhos eu faço poucos com função mais profissional, com função de vendê-los, agora que eu
invisto mais um pouco, minhas músicas elas estão com as composições saindo do forno agora, mais o
violão me levou para barzinhos, então ela me profissionalizou dentro da música e fez com que eu
tivesse uma renda e com que eu tivesse um contato gigantesco com meio externo.

 I– COM A PALAVRA O ARTISTA
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Essa arte é uma das mais especiais que eu já fiz! 
Pois a Criança da foto é minha filha e a mulher da minha vida!
A grande responsável por eu ser quem eu sou hoje e por não deixar que a criança morra aqui
dentro de mim. A Alice é, essencialmente, o motivo pelo qual meu coração bate! 
A Thiessa ( mãe da Alice), todo meu respeito e gratidão pela mãe exemplar que você é pra
Alice. 
Minha felicidade não cabe no peito de poder representar vocês em arte. 



Me chamo Tatiane de Lourdes Paiva de Oliveira, Sou dona de casa, esposa, amante de livros, música,
arte, artesanato, plantas e animais. Adoro adquirir novos conhecimentos e ensinar pessoas. Graduada
em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (2011). Especialista em Educação Especial e
Inclusiva, Coordenação Pedagógica e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Trabalho de forma
autônoma como artesã desde 1992. Como professora de artesanato desde 201. Educadora musical
desde 2003 lecionando musicalização infantil, piano, teclado, flauta doce, órgão eletrônico, violão,
ukulele. Atualmente sou proprietária do "Espaço Psicopedagógico Amar é Acolher", onde ministro
aulas de instrumentos diversos, aulas de arte e artesanato, reforço escolar, enriquecimento curricular
para crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, deficiência ou altas
habilidades/superdotação para desenvolver seus talentos, potencialidades e superar as dificuldades. E
também realizo avaliação multidimensional para identificação de altas habilidades/superdotação em
crianças, adolescente e adultos. Atuo como Psicopedagoga em um CAPS - Centro de Apoio
Psicossocial, onde realizo oficinas para os internos de arte, música, artesanato e alfabetização. E atendo
crianças para investigar possíveis diagnósticos de dificuldades de aprendizagem ou identificação de
altas habilidades/superdotação. Atuei na área da saúde de 2006 a 2014. Como docente nas redes de
educação municipais, estaduais e federais desde a educação infantil, perpassando pelo ensino
fundamental I e II, ensino médio e curso superior entre os anos de 2014 a 2021. Também tenho
experiência como Supervisora Pedagógica em 2019 em uma Escola do Ensino Médio Regular e no
Ensino Médio Integral de 2020 a 2021. Pesquiso na área de neurociências, educação especial, altas
habilidades/superdotação, alfabetização, educação integral e metodologias ativas e práticas
inovadoras para me auxiliar no meu trabalho. Fui aluna especial da disciplina "Estudos Curriculares" do
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Alfenas em MG e aluna ouvinte da disciplina
"Altas habilidades/superdotação na prática" transdisciplinar da Universidade Estadual do Centro Oeste-
PR. Faço parte do grupo de pesquisa Grupo Integrador de Extensão e de Pesquisa em Altas
Habilidade/Superdotação - GIEPAHS, do(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba – IFPB
 Também sou uma pessoa neuro divergente, faço parte do público da Educação Especial. Em setembro
de 2020 fui identificada com altas habilidades/superdotação multipotencial. Para saberem mais sobre
mim e meu trabalho cliquem no link abaixo.
https://linktr.ee/psicopedagogatatianeoliveira
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Acredito que a arte chegou na minha vida através da minha mãe, falecida há 3 anos. Ela contava
que ajudava os meus irmãos mais velhos nas tarefas escolares e até desenhava para eles. Ela
também era autodidata, aprendeu a costurar manualmente, fazer crochê, tricô, dentre outros. Eu
também gostava bastante de assistir aos desenhos do Tom e Jerry e do Pica-pau, Pernalonga, por
conta da trilha sonora ser orquestrada e também por vários momentos que tinham obras de arte
pintadas. Sempre gostei de desenhar e criava personagens muito diferentes. 
Comecei a estudar música no instrumento órgão popular aos 7 anos, depois disso nunca mais
parei. Até compus um hino para a igreja, mas para quem eu mostrei pouco se importou. Tocava
pandeiro na igreja católica e auxiliava no grupo da minha irmã “Angelus”.



 Quando mudamos de religião e vi o órgão no meio da igreja, meus olhos brilharam e voltei a estudar.
Minhas professoras viram que eu tinha facilidade de aprender e aproveitaram para me ensinar outros
instrumentos como piano, flauta doce e teclado. Comecei a bordar aos 7 anos quando minha irmã me
ensinou ponto cruz. Até hoje tenho meu primeiro bordado. Sempre tive sede de aprender coisas
diferentes que me desafiavam. Quando criança aprendi ponto atrás, crochê, tricô à mão e tricô à
máquina. Quando morava em Santo André, SP, tive professores de Educação Artística incríveis, aprendi
sobre os pintores mais famosos, fazíamos releituras de obras, e tudo isso me motivou a gostar mais ainda
da arte. Na adolescência fiz o curso de tingimento em tecido e comecei a customizar minhas roupas, pois
minha família não tinha condições de comprar. Fazia bolsas de calças jeans, bordava vestidos com paetês
e pedrarias. Na idade adulta aprendi de forma autodidata a pintar tecido, fazer macramê, bordado de
fita, caixas de presentes, patchwork, patchapliquê, fuxico e flores de fuxico, dentre muitos outros.
A arte foi uma alavanca na minha vida, onde eu pude me expressar quando ninguém estava disposto a me
ouvir. Eu me expressava nas poesias que criava, nos livros, nos desenhos, pinturas artesanato e através da
música. E até hoje onde eu me refugio.
Aqui tem um vídeo sobre dicas de uma Cozinha Funcional onde a Brenda me entrevistou também. Vocês
podem visualizar vários tipos de artesanato que faço:
https://www.youtube.com/watch?v=f73WpFDSBpQ&t=8s
Há muitas formas de ensinar a arte mesmo com o aumento da tecnologia. Eu a utilizo nos atendimentos
psicopedagógicos on-line que realizo com crianças, adolescentes e adultos de vários estados brasileiros
utilizando o google meet.
No ensino presencial é importante que a Professora ou o Professor tenha paixão pela arte e só assim
conseguirá conquistar seus alunos. A arte tem que ser significativa, tem que ter sentido. Não é apenas
colorir desenhos em datas comemorativas, mas é compreender a sua essência.
 arte no ensino inclusivo é de suma importância, pois é através dela que conseguimos observar o que os
alunos venham a expressar e que muitas vezes não conseguem com palavras. Mas para isso é necessário
ter um olhar profundo sobre a produção daquele aluno, pois muita coisa pode-se passar despercebido.
Segue um link de aula de musicalização infantil:
https://www.youtube.com/watch?v=9rBJumSFWYI&t=410s
A arte é um elemento facilitador da aprendizagem. Não só na educação inclusiva, mas em todos os
âmbitos. Onde pode-se exprimir o inexprimível. Proporcionar a formação de seres críticos, holísticos,
questionadores e não manipuláveis.
A arte e educação podem ser conciliadas a todos os momentos e em todas as disciplinas escolares. Basta
o educador ter uma visão holística da sua turma e não se pautar somente naquilo que lhe ensinado na
faculdade, pois a arte e educação vão muito além disso.
Segue aqui exemplos de arte com ensino de ciências:
https://www.youtube.com/watch?v=dl6EP0ajtOM&t=176s
https://www.youtube.com/watch?v=5I72fx5GcIs&t=265s
 Aqui arte com ensino de geografia e português, literatura:
https://www.youtube.com/watch?v=N0lv6ifTrXw&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=HLVZKkmW0fY
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Meu nome é Fábio Monteiro, tenho 25 anos. Sou natural de Lagoa da Prata, estudei em Belo
Horizonte e de lá vim para São João da Mata. Sou músico, fotógrafo e orientador social.
Atualmente curso Serviço Social e trabalho na Olhares Produções, prestando serviços a alguns
Centros de Referência da Assistência Social e também com fotografia. 
 Meu avô beta músico, assim como meus tios, portanto a música sempre esteve presente em todos
os aspectos da minha infância. Aos 8 anos comecei a tocar trompete na Banda Lira São Carlos, de
Lagoas da Prata, na qual permaneci por 10 anos, e pude aprender outros instrumentos. De la fui
para Belo Horizonte né especializar em bateria, e foi onde pude aprender fotografia e um pouco
de teatro, entre outras artes cênicas das quais sou amante. 
 A arte é minha vida. Ambas coexistem, e sem uma, a outra não faz o menor sentido. 
Trabalho com musicalização desde os 16 anos e sempre vi a tecnologia como aliada. Quando bem
utilizada, é uma ferramenta maravilhosa para aproximar as crianças e jovens da arte que por muitas
vezes é extremamente elitizada. 
Ela é para todos. Me lembro quando comecei a dar aula, que tinha uma aluna com deficiência
auditiva. Na contramão do que pensavam as coordenadoras, a aula de música era a que ela mais
amava. Segundo ela, era quando podia sentir com mais emoção.
Ser artista e educador me trouxe inúmeros desafios, mas também oportunidades de viver
experiências interessantes. A arte é uma expressão interior intensa. Fazer arte é desnudar-se de
inúmeros conceitos e expor o que há em nosso interior. Portanto, ela auxilia em uma conexão real
entre educador e educando 
Vejo muitos pontos positivos na educação embasada na arte. O conceito de se permitir sentir, se
expor, facilita muito na compreensão de si e do outro, formando vínculos sólidos que contribuem
para um aprendizado satisfatório.

 I– COM A PALAVRA O ARTISTA
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Diego Monteiro 
(respondeu em forma de video) 
Acessem ao link para assisti-lo 

https://drive.google.com/file/d/1MpthXgpLloneePY9FA8efQUk
CS2YJCf2/view?usp=drivesdk
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Salve salve, me chamo Paula, sou mulher, artista visual, tatuadora, grafiteira, mãe, feminista e arte
educadora. Trabalho em Poço Fundo MG onde tenho um estúdio (o primeiro estúdio de tattoo e
galeria da cidade) - Toca da Cigarra - em parceria com outro tatuador e grafiteiro que é meu
companheiro . No meu trabalho com tattoo adoto o nome artístico NohannaTattoo e no grafite
assino em alguns trabalhos como Hana e em outros Porrana, depende do trampo e do meu humor,
se a arte é mais pesada, política ou se é mais sensível. Sou fundadora juntamente com outros
artistas do coletivo de artistas café - Poço Fundo, e que hoje está no processo de se tornar um
instituto de arte e cultura. 
Sou psicóloga de formação pela Universidade Federal de Uberlândia, mas não atuo na área, apesar
dessa formação ter sido muito importante pra eu pensar meu trabalho artístico.  Sou nascida no
interior de Goiás, crescida em Uberlândia, morei na Bahia e hoje estou por aqui no Sul de Minas,
onde decidi ser mãe também, minha filha, Sol, transformou meu olhar pro mundo, tanto como
pessoa, como mulher e como artista.
A arte chegou na minha vida na infância, acho que pra todo mundo ela chega na infância, as nossas
primeiras expressões no mundo são artísticas, o problema é que a lógica do sistema social que nos
atravessa culturalmente e nos constitui vai nos podando artisticamente porque essa lógica  é
mecanicista e visa produzir mão de obra operária e não seres humanos em toda sua potência, se você
não tem acesso, incentivo em casa, nem na escola, nem projetos na cidade/no seu bairro fica difícil
ver, sozinha por conta própria, na arte um lugar de expressão e que é também pra você. Enfim, eu
desenhei muito na minha infância e depois fui trabalhar pra manter minha casa, cresci em uma periferia
de uma cidade de 700 mil habitantes e minha mãe tinha uma doença crônica, desde os meus 12 anos eu
estudava e trabalhava, pegava uns 6 busão todo dia, não dá pra ser artista com tanta obrigação e nada
de tempo. Minha mãe era manicure, morreu quando eu tinha 18 anos, meu pai era montador de móveis
e saiu de casa quando eu era adolescente. Somente depois dos meus 20 anos fui fazer faculdade, abri
mão do meu trabalho porque eu consegui acesso a bolsa moradia, alimentação e ainda uma bolsa de
projeto  que eu recebia mensal dentro de uma universidade federal, foi o que me permitiu estudar e
acessar movimentos artisticos.  A universidade abre portas e só estudando consegui tempo, então
voltei a produzir. Participei de um ritual de ayahuasca numa comunidade xamânica e acessei tantos
sentimentos que eu tinha que achar um lugar pra colocar isso tudo, comecei a fazer telas e vender
algumas, parei de tomar remédios controlados, substituí por pintar. Depois, fui a primeira vez a São
Paulo com a Universidade conhecer o Slam Resistência e o Cooperifa, participei, conheci Sérgio Vaz e
vários artistas marginais, artes que não só falam da minha realidade é feita a partir das mesmas
ferramentas que eu tinha acesso, eu já estava escrevendo poesia, recitei lá junto com a galera e isso me
deu maior gás e motivação. Na universidade conheci e convivi com vários artistas, comecei a fazer
projetos de arte marginal com as comunidades. Assim a arte foi entrando na minha vida, na conquista
de acesso, no Brasil não é simples, não é dom e não é de uma hora pra outra, é sempre um processo
de luta e resistência pra quem vem da quebrada.  Ao concluir minha faculdade, conheci um artista que
já era tatuador, até hoje ele é meu companheiro de vida e pai da minha filha, saímos de Uberlândia só
com uma mochila nas costas e fomos morar na Bahia, lá eu vendia geladinho, mangueava na praia as
artes que eu produzia e voltei a pintar, assim decidi aprender a tatuar. Meu companheiro, o artista
MarcoTattoo/Mrk_grafiteiro que admiro muito me ensinou, outras (os/es)artistas fortaleceram mais esse
aprendizado e foi o que me deu condições de viver exclusivamente de arte.
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A arte ressignificou e ampliou minha experiência com o mundo. Da pra sacar isso no que eu
contei da minha história. É um trabalho que eu me vejo nele e tenho prazer em realizar, trabalho
com o que amo e amo o que eu faço, isso é muito raro de acontecer pras pessoas que vieram de
espaços marginalizados como eu vim. Da arte vem meu sustento e o sustento da minha família e
hoje eu tenho qualidade de vida. Ainda há muito a ser superado, ser mulher em qualquer
profissão dentro desse sistema extremamente patriarcal ainda me limita espaços, mas a luta pra
furar esse cenário é diária.
O ensino da arte não é diferente de qualquer outro processo educacional, é preciso que a gente
enquanto educador se afete primeiro por ela para afetar o outro. É preciso que a educadora ou
educador entenda a importância da arte na vida das pessoas, é preciso tenha acesso a
ferramentas e saiba usá-las entendendo a realidade de cada criança. É preciso estimular a criar,
é preciso apostar na arte como em qualquer outra profissão, contar pras crianças. E saber  que o
usar essas ferramentas vai ser diferente a partir de cada realidade. Mas todo mundo tem algo a
dizer, alguns a reclamar, outros a reivindicar, a compreender, a expor, a exaltar. As tecnologias
estão a nosso favor quando a gente sabe usá-las a gente precisa aprender a burlar os logoritimos
das redes sociais que nos invade e descarrega em nós diariamente a lógica de consumo. É papel
da educação e da escola essas informações e reflexões críticas. O Google, Instagram, o
Facebook são plataformas que também estão ricas de trabalhos de vários artistas do mundo
inteiro. O que antes era acesso elitizado, restrito, só pagando pra acessar os trabalhos de outros
artistas e compartilhar seu próprio trabalho, hoje a gente já consegue isso mais fácil mas tem que
ter acesso a internet, tem gente que ainda não tem. Pra quem tem tem que aprender a usar,
seguir artistas para aprender mais é muito importante na experiência artistica.  Existem
aplicativos de arte digital que amplia muito nosso processo, eu, por exemplo, as vezes antes de
lançar um grafitti no muro tiro foto do muro, digitalizo minha arte e coloco no muro antes de
fazer pra ver o melhor espaço e formas de lançar minha arte que ficam melhor , tudo pelo
celular. Ficar negando a tecnologia não é um caminho, ela está aí e pode ser uma aliada, se a
criança não aprende a usar pra algo massa ela vai ser metralhada por uma porrada de
propaganda e informações que as manipulam para deixarem reféns de uma lógica de quem
detém mais poder.
Para um ensino inclusivo é importante desconstruir esse olhar que se tem primeiramente da
educação de que arte tá em museu, ou que é só van Gogh, da Vinci, Frida, Michelangelo, esses
foram que conseguiram espaços. Falar de arte com quem vive em situação de exclusão é falar
de arte dos excluídos, do tanto de artista que não teve esse lugar privilegiado de ser
considerado "o artista". A arte tá no muro, em graffiti, na pixação, no papel sulfite que a criança
brinca com lápis de cor, a vida tem manifestação artística pra onde você olhar. A arte inclusive é
uma forma da gente ressignificar as experiências que nos atravessa e nos exclui, é liberdade de
expressão e espaço de fala. A educação precisa começar a  desinstitucionalizar a arte
urgentemente, começa por aí !
Não tem como conciliar arte e educação porque arte é educação e educação sem arte é
projeto de adestramento disciplinar.
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Salve galera! Meu nome e Marco Aurélio, natural de poço fundo, mg, tenho 28 anos e trabalho
com artes visuais desde os 21, quando decidi abandonar a faculdade de Engenharia e me dedicar
totalmente as artes, hoje sou tatuador e grafiteiro. Convivo diariamente com arte de forma que ela
ultrapassa eu mesmo, por viver com minha companheira Paula que também vive de arte,
aprendendo e ensinando o tempo todo. Tenho uma filha de 2 anos que já está em contato com
esse mundo desde pequenina. Com o passar do tempo conheci diversos artistas, com quem me
relacionei e aprendi muito sobre arte.
A arte não chegou na minha vida, ela simplesmente surgiu comigo quando eu nasci. Desde criança
eu gostei muito de desenhar, como todas as crianças. Com o passar do tempo eu fui percebendo
que podia escolher pelo menos tentar viver de arte, foi aí que mergulhei nesse mundo e ela
chegou definitivamente na minha vida. É muito dificil, perrengues vieram, mas na tatuagem eu
consegui encontrar o reconhecimento financeiro necessário pra sobreviver. Hoje a arte que vivo já
ultrapassou a tatuagem, trabalho também com grafite, telas e desenhos. 
A arte na minha vida definitivamente foi um divisor de águas, pois por mais que eu me desse bem
com números eu nunca me senti feliz e satisfeito fazendo o que eu fazia, não do modo que a arte
me proporciona hoje. A sensação de estar de acordo com nossos sentimentos nos torna pessoas
felizes e realizadas, isso reflete na sociedade e em todo nosso ciclo social. 
Quando criança, pela falta de acesso, aprendi a desenhar olhando quadrinhos e revistas. Hoje
podemos dizer que o acesso a conteúdo de arte ficou ilimitado. A chegada da internet foi uma
faca de 2 gumes, ao mesmo tempo que temos mais acesso a conteúdo, temos mais desinteresse
das pessoas pelo aprendizado devido a facilidade de se encontrar diversas formas de distração e
lazer. Cabe a gente, ao ensinar arte, passar, antes de qualquer técnica, a noção do quanto isso e
importante e indispensável pra vida. 
Para podermos ensinar arte de forma inclusiva precisamos primeiramente deixar claro pras
pessoas que a arte está a nossa volta e ela causa um questionamento em relação ao
comportamento social, podendo resultar em mudanças positivas imensas pra sociedade, por isso
sua fundamental importância para o bem da sociedade, isso desperta interesse nas pessoas. Em
segundo lugar, parte do poder público dar condições para que possamos passar adiante esses
conhecimentos, o investimento público em arte é fundamental para incluir pessoas excluídas
nesse meio. 
Para se fazer entender a importância da arte no ensino inclusivo, precisamos deixar claro que a
arte não precisa de conhecimentos aprofundados em nenhuma área nem de materiais com alto
custo. Isso torna mais fácil o contato das pessoas com o meio artístico. Mas o mais importante
mesmo é a sensação de completude de sentimentos que fazer arte nós causa.  O interesse nas
pessoas vem a partir da hora que a pessoa percebe a arte como prazerosa e principalmente
entende o poder dela na sociedade.
Então, a arte tem uma facilidade enorme em incluir as pessoas pelo despertar de interesse.
A pergunta se tem como conciliar arte com educação eu respondo com outra:  tem como
conciliar matemática com a educação? Português com educação? Essa frequente pergunta já nos
mostra o quanto a arte é sempre pensada como não essencial, como não parte da educação,
como menor.  Enquanto a arte estiver fora da educação ela não vai ser inclusiva.
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Diego Moisés.

Me chamo Diego Moisés, sou de Paraguaçu-mg, tenho 21 anos, sou desenhista e
tatuador. Me defino como uma pessoa que se reinventa, início e concluo ciclos, a
cada período de minha vida estou trabalhando com alguma forma de arte!
Comecei com os desenhos cedo, não tenho uma data específica desse início,
apenas posso dizer com convicção que isso é presente em minha vida desde as
primeiras lembranças
   A arte em minha vida foi crucial para os meus dias atuais! Porque hoje trabalho
fazendo o que gosto com toda sagacidade possível, e isso não tem preço.
 Quanto mais educação mais artistas com vontade de se expor, mais artista exalando
arte. Tudo começa pequeno, se bem orientados quando novos a ser livre e nos
encontrar, mais rápido encontraremos o nosso perfil na arte, e conheceremos o
artista que vive dentro de cada um!

Link sobre como é ser e viver a arte de Diego Moisés, clique abaixo:

https://www.instagram.com/tv/CJZUPucHUGh/?utm_medium=copy_link
 

https://www.instagram.com/tv/CJZUPucHUGh/?utm_medium=copy_link
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Olá me chamo Assunção Brito sou natural de Carmo do Rio Claro  e eu vivo do artesanato a 40
anos. Meu tipo de artesanato é o de tear manual em geral como toalhas, tapetes, panos de prato,
porta papel entre outros.
Bom ,na época eu não tinha muita opção mas tudo que eu sabia era que eu queria passar minha
vida toda trabalhando em casa de família , então fui atrás de pessoas que já mexia com o tear e
pedi que me ajudassem a começar.
O artesanato em geral muitas vezes não é nem considerado arte mesmo que ao meu ponto de
vista seja mesmo assim não sei se é ou não só sei que pra mim é minha raiz é toda uma história é
minha vida e ávida de várias outras pessoas.
Por incrível que pareça sim várias mas as principais foi minha irmã mais nova que eu ensinei tudo
que sabia e minha filha que não é tão ligada no meu tipo de artesanato ,mas ama pintura e outros
tipos de arte.
 Eu venho de família de músicos então eu acabei por ser introduzida desde nova nesse ramo
musical eu tocava violão,mas hoje em dia eu não sei mais .
Como já disse antes a minha filha gosta muito de pinturas e desenhos , e não só gosta como
prática então por meio dela eu acabo tendo vários acessos a este outro tipo de arte.
Não desista é um pouco complicado de se ensinar a uma criança mas nenhuma forma de arte
pode ser rebaixada e jamais esqueçam que o professor é uma das mais belas profissões sem vocês
nosso mundo seria terrível.E se algum pai falar que arte é bobeira sente ele na cadeira e ensine
ele e os alunos a respeitar e apreciar nossa arte. Porque pessoas que não respeitam a arte não
passam de meros ignorantes.
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Olá... me chamo Luiz Gustavo Monteiro, sou formado em Bacharel em Educação Física e
atualmente atuo e sou proprietário de uma academia em Boa Esperança, MG!
Quando falamos em inclusão social, a primeira coisa que me vem à cabeça são pessoas com
deficiências físicas e/ou mentais. Porém, acredito que o termo abrange muito mais, pessoas obesas
ou anoréxicas, etnias, etc.
Nesse sentido, a atividade física, o esporte cria oportunidades de pessoas com diferentes
"problemas / dificuldades" se relacionarem, contribuindo diretamente para o psicológico do
indivíduo, dando a ele mais auto-estima, autoconfiança, otimismo e a percepção de capacidade!
Sempre tendo como prerrogativa uma sociedade inclusiva, onde o respeito um pelo outro é o
principal.
Acredito que o maior desafio seja a capacitação dos profissionais e o entendimento individualizado
das necessidades de cada um. 
O educador físico deve garantir o direito das pessoas com necessidades especiais a participarem
da atividade proposta e proporcionar a melhor condição de aprendizado para o mesmo!
No meu entendimento, a Arte é uma forma de expressão, sendo assim, acredito que de liberdade
do indivíduo demonstrar quem realmente ele é! Além de estimular o convívio com mais pessoas,
possibilitar o autoconhecimento e servir como uma ferramenta no desenvolvimento de aprendizado
e conhecimento!
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Olá, meu nome é Elieser de Lima Andrade, eu sou tatuador há aproximadamente 12 anos e eu
comecei minha carreira na cidade de Cristais/MG e atualmente eu tatuo em Boa Esperança/MG.
Eu acho que a arte pode ser vista como um instrumento de inclusão social, por alguns motivos e eu
uso a minha vida mesmo como exemplo, eu nasci em um bairro considerado pobre, de periferia e
hoje eu atendo todos os tipos de pessoas, de todas as classes e de todas as cores. Então eu acho
que esse contato, com o rico e com o pobre, é um meio de inclusão e eu acredito que, por
exemplo, outras pessoas do meio que eu nasci igual a mim não tinha nenhuma condição de ter
uma vida considerada boa, de ter uma alimentação boa e de ter um carro bom.
É através do meu próprio esforço, correndo atrás, estudando, conseguindo  bolsas, fazendo
pesquisas na internet tudo com baixo recurso, hoje eu ocupo uma oposição que eu me sinto bem
com ela. A minha renda, a vida como um auxílio para meus filhos, eu consigo dar bons estudos aos
meus filhos. Então eu acho que a arte proporcionou isso e ela poderia proporcionar várias outras
pessoas que tivessem o mesmo esforço que eu tive. Nem sempre o esforço nem sempre é a sorte,
mas às vezes se a gente juntar tudo a gente consegue melhorar.
Nem que seja a situação da gente mesmo e de alguns familiares das pessoas próximas dando uma
condição de vida melhor.
Eu busco estudar, saber conversar com todo tipo de pessoa,  atender bem desde um mendigo por
exemplo que vai  entrar no estúdio, até a pessoa mais rica da cidade ou a pessoa mais famosa da
cidade. Eu tento tratar por igual porque eu acho que isso é contagiante. Acho que isso passa de
um para o outro e eu penso muito no nome do meu trabalho. Eu penso muito nas outras pessoas
que estão começando na mesma profissão que eu. Eu converso com as pessoas que estão no
início,  eu falo gente tenta fazer assim, como mudar o ponto de vista ou mudar a visão tão negativo
que a gente já passou e às vezes muito das vezes a gente culpa quem falava mal, quem
menospreza a nossa profissão, só que muitas vezes a culpa é nossa mesmo.Então a minha parte
que eu faço, minha contribuição é oferecer um material de qualidade, oferecer às pessoas um
bom atendimento, com carinho. Eu acho uma coisa muito importante, porque eu vejo as pessoas
entrando aqui dentro e sai com a autoestima muito elevada e não tem aquele negócio de
tatuagem tem que ser só para pele branca, eu consigo tatuar todos os  tipos de pele.



 I– COM A PALAVRA O ARTISTA

Adriano Maximiano da Silva,tenho 38 anos, Capitão de Coroa/Meirinho do Congo e Moçambique de
Ilicínea, rei da Bandeira de Aviso de São Benedito em Guapé, Capoeirista, Umbandista e atual
Conselheiro Estadual de Culturas Afro-brasileiras do Conselho Estadual de Políticas Culturais de Minas
Gerais - CONSEC. Médico veterinário por profissão à 11 anos, casado, pai de 3 filhos. Nasci em São
Paulo, onde vivi até meus 20 anos na Favela do Pó, Zona Norte de São Paulo, fiz o caminho regresso de
meus pais, vindo para cidade de Ilicínea onde morei por 14 anos e há 5 anos morando na cidade de
Guapé.
Na cultura desempenho vários trabalhos:
- A nível Estadual como Conselheiro do CONSEC MG, onde fui eleito em 2021, como Titular da cadeira
de Culturas Afro-brasileiras, sendo o CONSEC um órgão de representatividade da sociedade civil junto
ao poder público estadual, cargo não remunerado e de atribuições consultiva e deliberativa junto a
Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Neste período como conselheiro pude propor e
auxiliar na realização do I ENCONTRO DAS AFROMINEIRIDADES no Palácio das Artes em Belo
Horizonte, onde levamos 10 grupos das culturas afro de várias regiões do Estado, auxiliei também
eventos similares em outros municípios, esse termo recentemente está sendo trabalhado como Tema do
Instituto Estadual de Patrimônio e Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) no reconhecimento como
Patrimônio Cultural das Congadas/Reinados, Quilombolas, Povos de Terreiro (Umbanda, Candomblé,
etc...). Além de tantas outras atividades que o CONSEC vem desenvolvendo como a Renovação da Lei
Estadual de Cultura (LEI DESCENTRA CULTURA).
- Em Ilicínea sou Capitão de Coroa e Meirinho dos Ternos de Congo e Moçambique há 15 anos. Como
Meirinho sou responsável pela organização durante a manifestação, como Capitão sou um dos
responsáveis pela manutenção dos Fundamentos, Mandamentos e Sacramentos dessa Cultura do
Congado/Reinado na cidade, também responsável pelas decisões, projetos e ações da Associação.
- Na cidade de Guapé sou Rei da Bandeira de Aviso de São Benedito, junto com minha esposa que é a
Rainha, temos a missão de zelar desta bandeira e do Mastro por toda a vida. Um mês antes da festa
levantamos o Mastro com a Bandeira de São Benedito em forma de “avisar” que a Festa de Nossa
Senhora do Rosario está chegando.
- Fui o fundador do Estúdio de produção áudio visual “GALANGA”, criado pela Associação de Congo e
Moçambique de Ilicínea, hoje esse Estúdio se ampliou e virou um Coletivo Estadual, onde fizemos
parceiras com outras lideranças culturais em várias regiões do Estado e realizamos projetos e ações
sobre as Afromineiridades de várias formas.
- Na Capoeira sou um mobilizador em Guapé e com parceria com Mestres de outras regiões do Estado
de Minas Gerais, em outros estados do Brasil e na Europa. Sempre apoiando ações que promovam a arte
da Capoeira, valorizando os Mestres e lutando contra o preconceito.
- Na Umbanda sou um zelador e procuro agir contra as intolerâncias que sofremos como praticantes
desta religião, que também é cultura afro diaspórica formadora da sociedade brasileira.
Meus pais já eram umbandistas quando nasci, fui criado vivenciando constantemente a cultura de
Terreiro.
A Capoeira iniciei com 7 anos de idade, como alternativa para resistir em um ambiente perigoso e
violento que vivia, posteriormente passei a vivenciar a Capoeira não só como luta, mas como estilo de
vida, filosofia, musicalidade, enfim como Cultura que está entrelaçada nas outras culturas que já vivia e
com forte ligação ancestral. 26



27

 I– COM A PALAVRA O ARTISTA

Na Cultura de Congada/Reinado sou a quinta geração de Congadeiro da minha família paterna e a
terceira geração de moçambiqueiro da parte materna. Em 2007 meu avô paterno Geraldo Jacó
faleceu, deixando para mim sua bengala que simboliza o cargo de Meirinho no Congado, apesar de
relutar em assumir essa missão, foi com o tempo me dedicando tal como meu avô e diante de tantas
dificuldades que existia em manter a Tradição, por falta de apoio do poder público e até da própria
comunidade eu comecei a buscar nossos direitos como manifestação cultural e mobilizar a comunidade
para fortalecer nossa tradição. O movimento cultural de Congo e Moçambique de Ilicínea se
desenvolveu nos últimos anos, criamos um Coletivo chamado Galanga que começou como um estúdio
de produção áudio visual e hoje já atua de forma mais ampla nos segmentos das culturas das
Afromineiridades.
No ano de 2021 fui eleito o mais votado da história do CONSEC MG, para ocupar a cadeira de Culturas
Afro-brasileiras, onde tento lutar por políticas públicas culturais para as Tradições Afro-mineiras.
Todo esse envolvimento cultural que sou pertencente é devido aos meus ancestrais que trilharam um
caminho antes de mim, hoje tento dar continuidade a essa Ancestralidade, com a concepção de que
Ancestralidade é presente, passado e futuro, sendo assim, somos responsáveis pelos que vieram antes
de nós e pelos futuros ancestrais.
As Culturas não chegaram até mim, eu já nasci dentro delas e fui criado dentro delas, assim sou parte
da Cultura e Ela de mim.
Sinto me pertencente a essa Tradição e essas Culturas antes mesmo de nascer pois aqueles que vieram
antes de mim já era eu atuando, assim como sou aqueles que ainda virāo a atuar no meu lugar no
futuro.
Tenho uma concepção de primeiramente reconhecer a Tradição, está por sua vez contém várias
Culturas que produzem Artes, esses três conceitos muitas vezes são confundidos pela
sociedade, onde se valoriza mais a Arte, que é como um fruto de uma árvore (que seria a Cultura) e
essa que se mantém viva pelas suas raízes (Tradição). Entendendo esse raciocínio fica evidente que não
temos que dar mais atenção a Arte, não que não tenha que dar, mas a Cultura que gera a Arte merece
mais zelo e a Tradição que gera as Culturas tem que ter mais incentivo. Sabendo que nossa Tradição é
originaria dos negros escravizados e também dos povos originários (índios) e que até hoje sofrem com
o racismo estrutural de nossa sociedade, que gera intolerância religiosa, preconceitos e tantos
problemas sociais, não podemos falar de ensino para as novas gerações sem lutar contra esse
problema primeiro.
Resumidamente acredito que primeiro temos que lutar por estruturar melhor nosso povo de Tradições
Afro, principalmente através da Educação e acesso a tecnologias. Em segundo a continuidade destas
culturas se baseia em vivência e não em formas de ensino eurocêntricas, ou seja, somente vivendo
dentro do movimento cultural para se apreender. Se nosso povo de Tradições poder dar o suporte
que a nova geração precisa em relação a informações e tecnologias, esses jovens podem vivenciar
juntos aos mais velhos e assim a continuidade da Cultura se dará de forma natural.
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Mas vale ressaltar que políticas públicas relacionadas com o setor de Educação e Cultura, deve
contribuir para isso, dando o espaço e recursos para que os Mestres de Saberes Tradicionais possam
transmitir seus ensinamentos nos ambientes acadêmicos escolares como dispõe a Lei federal 10.639
e 11.645, possibilitando o acesso dos detentores culturais aos espaços escolares, através de
palestras, cursos, oficinas culturas e vivências diversas.
Se nossas Tradições Culturais resistiram e perpetuaram durante e após a escravidão, irá se perpetuar
com ainda mais potência agora que sabemos e temos direitos. Esse espaço aqui já é uma forma de
se valorizar e perpetuar a Cultura.
Parabéns pelo Trabalho e obrigado pela oportunidade. Salve Maria, Viva São Benedito e muito Axé.
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Meu nome é Andreza Rezende Amaral, tenho 37 anos, mãe de 3 filhos, sou natural de Ilicínea M.G e
há 5 anos resido na cidade de Guapé M.G.
Na Cultura faço parte do Congado/Reinado dessas mesmas cidades e sou da Umbanda, que além de
religião, é também uma cultura.
Em Ilicínea, até onde se sabe, sou a primeira mulher a ser Capitã do Terno de Congo. Essa "função",
melhor dizendo, essa MISSÃO, foi me passada, ainda em vida pelo nosso Capitão mais velho, Antônio
do Arvo, que infelizmente veio a falecer em março de 2021. Como Capitã tenho a responsabilidade
de cantar (ou Embaixar como falamos no Congado), os louvores aos nossos Santos de devoção: Nossa
Senhora do Rosário, São Benedito e também Santa Efigênia.
Em Guapé, junto do meu marido Adriano Maximiano, sou Rainha da Bandeira de Aviso de São
Benedito, onde somos os responsáveis por zelar essa bandeira e aproximadamente 1 mês antes da
festa do Congado, levantamos o Mastro da Bandeira de São Benedito, como um aviso que a data para
a festa acontecer, está aproximando.
Faço parte também do Coletivo Galanga, que iniciou em 2019 com um desdobramento da Associação
do Congo e Moçambique de Ilicínea, criando um Estúdio de Produção Áudio Visual e que se tornou
um Coletivo Estadual com trabalhos culturais em diversos locais de Minas Gerais, nesse estúdio sou a
responsável pela captação das imagens com fotos e vídeos, principalmente de eventos e projetos
Afro-mineiros.
Cerca de 1 ano abri em Guapé, a primeira loja de artigos Afro, onde tentei reunir um pouco de tudo
aquilo que vivo nas culturas do Congado e da Umbanda, tivemos essa iniciativa justamente pela
dificuldade de encontrar os artigos religiosos e acessórios. Percebemos que assim como nós, muitas
pessoas tinham que se deslocar para cidades mais distantes para
conseguir ter acesso aos objetos comum de se usar na Cultura do Congado e da Umbanda, como os
Rosários, Terços, Velas coloridas, Turbantes e faixas, etc.
Além disso, tenho viajado por todo o Estado de Minas Gerais, auxiliando meu marido Adriano
Maximiano, que é o atual Conselheiro Estadual da Cadeira das Culturas Afro-brasileiras no CONSEC.
Desde pequena o som das caixas do Congo, era algo que mexia comigo. A emoção era grande,
quando tinha a oportunidade de ver o Congo e Moçambique passando pela minha rua, para poder
pegar as Bandeiras de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito e entrar com elas na minha casa.
A paz e a certeza das bençãos no meu lar era real. Quando conheci meu marido Adriano Maximiano,
essa aproximação com o Congado foi ficando mais forte, já que ele vem de uma família que por várias
gerações, faz parte do Congado. Fui me envolvendo devagarinho, acompanhando nos momentos
vagos que o emprego permitia e os anos foram se passando e eu cada vez mais envolvida, até que
quando percebi, já fazia parte do Congo como um soldado de Maria, tocando caixa e ajudando a
cantar os refrões. Quando nosso Capitão Antônio do Arvo, me escolheu como sua sucessora, a
princípio não consegui aceitar tão bem, o medo e a insegurança diante de algo de tamanha
importância, me fez achar que não poderia aceitar, mas a resposta do nosso saudoso Capitão Toe do
Arvo, aquietou meu coração. Ele me disse: "Não sou eu que estou te escolhendo, foi Nossa Senhora
que te escolheu, eu só estou aqui para passar o recado Dela....". 
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Acredito que foi um dos momentos de maior emoção, que já vivi. Tenho muito o que aprender, o que
viver como Capitã, mas quando penso que os meus antepassados e que o Sagrado estão junto de
mim, me sinto mais forte para continuar minha missão de fé e devoção no Congado e em todos os
outros caminhos que foram se abrindo.
Na Umbanda também não foi muito diferente, meu marido "nasceu" umbandista e quando nos
conhecemos eu estava numa transição da religião Católica para o Espiritismo Kardecista, mas sempre
com uma curiosidade muito grande em saber mais sobre a Umbanda, que infelizmente cresci ouvindo
conceitos muito errados do que verdadeiramente é. O tempo foi passando, eu fui me envolvendo
cada vez mais com as culturas Afros e a Umbanda foi me encantando e me transformando, com toda
certeza foi e é um dos fatores que me ajudou no processo de despertar para me tornar um ser
humano melhor nessa vida.
A tradição do Congado é algo que não tem como ensinar através de um texto, não tem como
descrever uma teoria didática e passar adiante como a forma tradicional de ensino, é algo que se
ensina vivendo e precisa ser um pertencente para conseguir compreender esses
ensinamentos. Consegue se ter uma transmissão de conhecimentos de uma maneira um pouco mais
"teórica", quando citamos as artes da dança, da música, do modo como se veste, do que se come.
Esses ensinamentos são passados através de oficinas, onde os mais novos são guiados e instruídos
pelos mais velhos, algo que se vê com um grande peso de importância na tradição do Congado, o
respeito ao mais velho.
As culturas Afros no geral, infelizmente ainda são vistas de uma maneira errônea em relação ao que
são verdadeiramente, ainda se tem muito racismo para tudo que tem origem do negro, da escravidão.
Hoje sou pertencente há duas culturas desta mesma origem: Congado e Umbanda. Todo o meu
envolvimento e dedicação, que agora não mais só nas duas cidades onde tenho ligação (Ilicínea e
Guapé) e sim por toda Minas Gerais, é em luta da verdadeira liberdade cultural que é nosso direito e
que tanto merecemos.
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Meu nome é Jose da Silva Filho, tenho 82 anos e nasci em Santana do Jacaré . Comecei com 14 anos a
tocar bateria e aos 15 anos estudei violão e teoria musical . Sou cantor e compositor ,tenho várias
músicas inéditas . A batuta da Corporação musical São Geraldo está sob minha chancela ,realizo esse
trabalho com muita presteza sempre procurando colocar  o nome da nossa corporação no pedestal
que lhe convém. 
Nos anos 1960 ate 1970 participei de uma banda que se chamava Os Alucinantes bons tempos que
deixou saudades . Em 12 de outubro de 1989 compus o hino de Santana do Jacaré considerado como
hino oficial do coração dos santanense.
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Meu nome é Luis Claudio , tenho 25 anos sou formado em Licenciatura em música pela Unimes ,
atualmente estou atuando em aulas de violão particular e presto serviço para assistência social de
Santana do Jacaré através do “CRAS” trabalho com crianças e adolescentes idade mínima de 06 anos
,tenho uma atuação muito presente na igreja , toco no coral ,grupos de oração casamentos etc.
Também sou empreendedor tenho uma loja virtual de acessórios chamada LCR Acessórios .
A música na minha vida representa tudo,pois eu vivo por ela e através dela ,a música me desperta
sensações e sentimentos que palavras nao sao capazes de descrever , eu acredito que a música é
equivalente a um mar ,quanto mais avançamos descobrimos e nos descobrindo cada vez mais a única
certeza é que vamos e nunca saberemos a total grandeza dessa Arte dos Sons !.
A música promove autodisciplina e paciência ,fortalece a memória melhora a concentração e a
atenção melhora a orientação diminui o estresse promove autoconhecimento ajuda a criar vínculos
entao nao preciso falar mais nada , mas infelizmente muitos ainda não conseguem enxergar a
grandeza e a importância da musica na educaçao e nao da o valor merecido para essa exuberante
Arte !
A inserção de alunos com deficiência juntamente com os sem deficiência é um processo de
construção de base e contínuo , que visa uma proposta significativa e favorável para ambos ,pois
rompe com o preconceito através da inclusão ( LORO,2006) . E posso afirmar que não existe nada
melhor do que a música para quebrar essa barreira a música tem o poder de unir ,ensinar ,acolher,
acalmar etc . Com isso o papel da música se torna fundamental na educação inclusiva , pois ela
apresenta todas as qualificações necessárias para a inclusão acontecer .



Meu nome é Keylla Patrícia Francisco, nasci em Alfenas MG, no ano de 1977, mas fui criada na zona
rural de Carmo do Rio Claro MG. Estudei na zona rural numa sala multisseriada (tendo uma única
professora para todas as séries do 1º ao 4º ano). Após concluir a 4ª série ficamos sem escola, atrasei
os estudos, mais tarde eu e meus 2 irmãos mais velhos tivemos de nos mudar para cidade sem os pais,
trabalhar em subempregos para estudar pois na zona rural não havia escolas, moramos em Carmo do
Rio claro, Ilicínea e Alfenas, concluí o Ensino Médio somente com 20 anos em Alfenas (trabalhando e
estudando). Trabalhei por 10 anos na UNIFAL-MG (Entrei em 1999 era ainda Centro Universitário
Federal EFOA- CEUFE). Vislumbrei a possibilidade de entrar na Universidade como Estudante com as
Políticas Públicas do REUNE em 2006, quando começaram os cursos de Licenciatura Noturnos.
Fiz a primeira Graduação em Geografia (Licenciatura), pela universidade Federal de Alfenas, (2007 a
2011). Pós - Graduação em Educação Ambiental para Sustentabilidade na UNINTER EM 2014. Fui
nomeada pela SRE de Passos para lecionar Geografia em Carmo do Rio Claro no ano de 2018
(Aprovada no concurso de 2014).
Anteriormente EM 2016 já lecionava através de contratos (designação) nas Escolas, Monsenhor Mário
Araújo Guimarães e Escola Municipal santa Luzia.
Porém minha aspiração sempre foi a Graduação em Artes Visuais, mas não havia essa Graduação na
região. Quando a UNINTER de Carmo do Rio Claro anunciou a graduação em Artes Visuais
(Licenciatura) EAD em 2016, ingressei no curso. Em seguida fiz estágio voluntário na APAE de Carmo
do Rio Claro na área de Artes e Artesanato.
Posteriormente solicitei a remoção para a SRE de Varginha para atuar em Alfenas MG, onde lecionei
Geografia na Escola Estadual Levindo Lambert e projeto de Arte para Tempo Integral na escola
Estadual Dirce Moura Leite, também em Alfenas. Em 2020 Pedi exoneração do Cargo de Geografia e
me dediquei exclusivamente às Artes, tendo sido aprovada no processo seletivo da Prefeitura de
Alfenas para atuar como Integradora social de Artes (pintura e artesanato), nas comunidades carentes
pelo Programa cidade escola, onde fiquei de 2018 até 2022, trabalhando e realizando os estágio da
graduação junto ao “Cidade Escola”. (transferi minha graduação para o polo EAD da Uninter de
Alfenas). Em 2019, ainda trabalhando com Geografia e fazendo a graduação (Licenciatura plena de 4
anos EAD), realizei o concurso do Estado para PEB-I disciplina de Arte, sendo aprovada em 4º lugar
para a regional de Alfenas SRE de Varginha MG.
Em 2020 concluí minha Graduação em Artes pela Uninter e iniciei a Pós-Graduação em ARTETERAPIA
EAD pela FAVENI. Em 2021 tendo prioridade por conta da aprovação no concurso de 2018, escolhi a
Escola Estadual Professor Viana (primeira escola que estudei no antigo Pré de 6 anos), para lecionar
Arte com cargo no Ensino Fundamental II. Em 2021 no dia 15/10/2021, dia dos Professores fui
nomeada para o cargo e escolhi permanecer na Escola Estadual Professor Viana.
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Creio que a Arte faz parte de minha vida desde que me entendo por gente, através da influência de
minha Mãe que é uma pessoa muito criativa e talentosa, sempre lendo, pintando e fazendo diversos
artesanatos (Boneca de pano, costura, crochê, bordado, desenhos, licores, culinária e até perucas).
Assim como minhas tias de Carmo do Rio Claro (suas irmãs).
A Arte me ajudava (e ajuda ainda) a ter Resiliência, foi muito sofrido ter de ir para cidade e me
separar dos meus pais e irmãos pequenos que ficaram na roça, não conseguia focar nos estudos, tinha
depressão e dificuldades nas disciplinas de exatas, mas sempre me destaquei nas Artes do desenho e
pintura e artesanato, redação. E isso ajudou na minha autoestima. O Artesanato ajudou a mim e minha
irmã como fonte de renda, pois bordávamos e fazíamos crochê em Carmo do Rio Claro onde são
tradicionais as peças de tear. A leitura era uma fuga, gostava de ilustrar os textos e histórias,
customizar roupas etc.
Pra mim é uma forma de sair de si, da rotina e dos problemas, ter controle sobre algo, criar,
extrapolar, encantar, emocionar. É uma terapia, uma forma de sair desse mundo tão tecnológico e
hiperconectado, alem de ajudar na autoestima e autoafirmação e no meu transtorno de TDAH e
Ansiedade. É uma linda viagem uma forma de enxergar ávida com mais leveza e beleza e liberdade.
É um desafio. Porém como a Arte tem um campo expandido com 11 linguagens diversas, a tecnologia
não é inimiga, pode ser uma aliada, pois se pensarmos bem, a arte vai se apropriando das tecnologias
e criando novas linguagens como a fotografia, filmes, arte digital entre outras. O importante é que o
estudante, desde criança tenha acesso à todas as linguagens, ( o mais cedo possível) para que se
identifique com alguma.
Creio que o desafio maior no Ensino e Aprendizagem de Arte nas Escolas é a falta de Políticas
Públicas na Educação. Por exemplo, nas escolas estaduais de Minas Gerais a Arte já foi retirada dos
currículos (CBC) e reintroduzida posteriormente, mas com uma carga horária muito reduzida, de 1
aula de 50 minutos por semana, que é a atual. Tempo insuficiente para realizar práticas e oficinas. Nós
professores de ARTE temos de fazer projetos multidisciplinares e contar com a boa vontade dos
colegas de outras disciplinas para desenvolver práticas mais interessantes em pintura, teatro, dança
etc. Com o governo de extrema direita no poder, tentam retirar a Arte dos currículos e criar
currículos Tecnicistas como o dos Militares na Ditadura, visando mão de obra barata e que não
questiona. Exemplo a “Reforma do ensino Médio atual”. Eu Defendo que o Ensino Público Gratuito e
de Qualidade deve ser acessível para TODOS.
Ela é de Fundamental Importância, pois funciona como aliada na aprendizagem reforça a autoestima,
ajuda na coordenação motora, disciplina, comunicação, cooperação, na
autoafirmação, na concentração, raciocínio, alívio do estresse e da ansiedade. Auxilia no tratamento
de doenças e transtornos mentais psicológicos e psiquiátricos.
Ela é uma forte aliada multidisciplinar pois de forma lúdica e prazerosa é possível com a Arte,
desenvolver as habilidades e competências necessárias aos alunos da inclusão em cada etapa do seu
Ensino Aprendizagem. Tenho diversos alunos da inclusão e a arte pra eles desperta alegria, interesse,
prazer, participação, interação com os colegas, no conteúdo e nas diversas linguagens, sendo a do
desenho e da pintura a que mais auxilia o dia a dia na sala de aula. Junto às professoras de apoio
adaptamos os conteúdos do CBC para os alunos de inclusão de acordo com a necessidade da
linguagem estudada. Mas a prática de ARTE na Educação é insubstituível e inquestionável nesse
processo.
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Primeiro precisa de uma reforma na base curricular para que haja mais oferta da disciplina de Arte.
Depois Temos de apresentar diversas modalidades às crianças como pintura, modelagem, Bri-
colagem, desenho, dança, música, teatro e deixar que ela escolha a que mais se identifica. Não só
pensando na Inclusão de crianças com deficiências e dificuldades como nas crianças em risco social e
citação de vulnerabilidade, como é o caso das crianças (e adultos) que assisti no Programa Cidade
escola. Crianças vindas de realidades difíceis, de abusos, de abandono, de violências diversas. A
pintura era uma das modalidades preferidas e conforme aconteciam as oficinas, era perceptível as
mudança no comportamento favoráveis como disciplina, cooperação, comunicação. (Tanto de
crianças como de adultos atuei no CRAS, COAB, no CAIC e Escolas). Fazíamos as próprias telas e
tintas e fizemos até uma exposição que chamamos de “Silhuetas do Amanhã”.
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Ione professora de Artes - 
ESCOLA ESTADUAL PROF . GETÚLIO JOSÉ SOARES. 

Os avanços tecnológicos têm atingido e melhorado diversas áreas, destaque especial para o ramo
educacional, que tem sido impactado positivamente. Tal fato ocorre devido à facilidade de obter
informações com maior rapidez, o que aprimora e evolui o aprendizado de forma bastante
inovadora.  a tecnologia pode ser uma ferramenta de aproximar a arte às pessoas.
O principal objetivo do ensino da arte para o portador de necessidades educativas especiais é
oferecer-lhes oportunidade de desenvolver suas potencialidades através da criatividade,
raciocínio, percepção e domínio motor, tendo o acompanhamento de pessoas e profissionais
esclarecidos de sua importância, compreendendo os resultados e efeitos provenientes das práticas
sugeridas. Na arte temos uma grande aliada para a inclusão das crianças com deficiência, pois lhe
proporcionam espaços para o autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento global da criança,
na socialização com seus pares e demais grupos sociais que frequentam, contribuindo de forma
significativa para elevar a autoestima através de suas diversas linguagens com atividades como a
colagem, a pintura, a escultura, o desenho, a música, a dança, o teatro onde permitem ao indivíduo
expressarem-se de forma única e pessoal, rompendo barreiras, ultrapassando limites através do
fazer artístico e suas possibilidades.
Na arte temos uma grande aliada para a inclusão das crianças com deficiência, pois lhe
proporcionam espaços para o autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento global da criança,
na socialização com seus pares e demais grupos sociais que frequentam, contribuindo de forma
significativa para elevar a autoestima A arte como instrumento de inclusão social pode e deve ser
vista como fator de complemento nas diversas formas de desenvolver aprendizagens ligadas a
diferentes áreas do conhecimento. 
A arte na escola vai além de aulas de pintura e de desenho, ela está presente na música, no
cinema, na TV, na publicidade, na arquitetura e muito mais. Todas estas áreas podem ser
exploradas, com criatividade pelo professor no processo de construção do conhecimento. A arte
tem um poder transformador. 
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Olá me chamo Marcos Ribeiro, sou natural de São Paulo.
Sou ator, comediante, Técnico de som e Produtor Cultural. Estou neste ramo a 3 anos sonorizando
peças teatrais.
Bom sempre fui apaixonado em leituras, procurava sempre estar diante de um livro e me colocava
diante dele, encenando muitas vezes aquilo que lia e introduzia dentro do teatro. Foi quando surgiu
a oportunidade de estudar teatro e nunca mais parei.
O teatro em minha vida é tudo, ele me proporcionou muitos caminhos
e ótimas oportunidades de aprendizado nesta minha jornada teatral.
A nunca desistir de seus sonhos, sabemos que educar uma criança nos dias de hoje não e nada fácil.
Mas precisamos sempre estar focado em cada ensinamento e aprendizados, como no teatro.
Sempre devemos nos dedicar dia após dia.
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Dimitri Hristov Sobrinho 
 Meu nome é Dimitrie Hristov Sobrinho, tenho 48 anos e sou professor de Matemática. Hoje eu
Leciono Matemática: Educação Matemática no Ensino Infantil e Fundamentos e Metodologias II no
Ensino Fundamental no curso de Pedagogia da Unifal. Também leciono Cálculo I no curso de
Química da Unifal.
No dia a dia a arte não influencia muito em minha vida. Entretanto, profissionalmente eu uso a arte
de forma interdisciplinar associada a Matemática sempre que possível em minhas aulas no curso de
Pedagogia. Essas aulas são relacionadas a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
 Eu busco uma base legal na BNCC com as habilidades a serem trabalhadas. A partir daí, eu
procuro desenvolver atividades que relacionam a Matemática e a Arte sempre de forma
interdisciplinar. Essas atividades podem ser lúdicas, onde é possível confeccionar o material
didático com ou sem a ajuda dos alunos ou usando Tecnologia da Informação com o uso de
softwares como o Geogebra.
Acredito que a importância se dá na socialização entre os alunos e, também, no desenvolvimento
da criatividade dos mesmos.
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Olá, me chamo Deborah, tenho 27 anos , sou residente na cidade de Areado-MG
Sempre fiquei admirada com arte, mas comecei a ter contato com artesanato em um projeto de
inclusão oferecido pela escola quando estava no 5° ano do fundamental. Desde então, sempre
estou trabalhando em algum projeto, seja por encomenda ou por prazer . Aos 16 anos comecei a
trabalhar com decoração em eventos tendo contato com vários tipo de trabalhos manuais .E cada
trabalho realizado é um sentimento de satisfação, sendo de grande ou pequeno proporção.
A arte me beneficia de duas maneiras:
1. É uma forma de ganhar um extra, rsrs
2.E também um controle para crises de ansiedade .Eu sempre aconselho a quem me fala que está
tomando medicação para ansiedade a fazer algum trabalho manual, para distrair e tirar o foco dos
pensamentos que causam as crises.
Acredito ser de extrema importância, pois o ensino da arte inclui tanto um portador de
necessidades educativas especiais oferecendo a  oportunidade de desenvolver suas habilidades
através da criatividade, raciocínio, percepção e domínio motor. Quanto pessoas sem perspectiva
de vida, elevando sua auto estima, preparando  o indivíduo para uma vida produtiva em meio a
sociedade. Podendo a arte se transforma em sua principal fonte de renda.
Através de projetos para ser desenvolvido em sala de aula, oficinas e feiras de artesanato,
estimulando a curiosidade e vontade de participação.



Me chamo Guilherme Pereira Santana, sou professor de musicalização e nas aulas de música o
processo de aprendizado tem mudanças constantes, sempre variando de turma para turma e de
aluno para alunos.
             Penso que cada um de nós temos facilidade ou dom para um determinado tipo de
atividade e considero muito isso na avaliação.
             Gosto de instigar os alunos e despertar a curiosidade e o prazer de cada um deles em
alcançar seus objetivos, sempre lembrando que alguns alunos terão facilidade e outros não e que
isso é algo normal e vai acontecer em nossa vida cotidiana em outras atividades, mas nunca
podemos desistir ou deixar de fazer.
             Nas aulas sempre é necessário a adaptação sendo ela no planejamento ou ambiente para
que seja possível ocorrer a aula, por exemplo, às vezes a sala fica ao lado de outras salas e o som
pode atrapalhar as outras aulas, é preciso mudar o local para que não possa atrapalhar o processo
de aprendizado da outra sala, como pátio, jardim e fazer uma aula ao ar livre.
             No decorrer das minhas experiências pedagógicas, já me deparei com alunos de diversas
classes; sociais, étnicas, alunos com necessidades especiais, alunos autistas por exemplo, já
aconteceu, e introduzir esse aluno ao universo da música é bem delicado, desenvolver essa
capacidade de ouvir do aluno, até mesmo pelo incômodo que alguns sons podem causar e fazer
que esse aluno possa compreender e diferenciar sons, é bastante importante no desenvolvimento
dele, e essa experiência com alunos autistas foram muito produtivas, pois no decorrer das aulas o
aluno foi se sentindo acolhido e participando cada vez mais das aulas e não mostrando mais
resistências.
              Em cada avaliação é levada em conta o desenvolvimento do aluno e também a
persistência no desenvolvimento da atividade, se o aluno se esforçou para alcançar seus objetivos
e superar suas dificuldades.
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Prazer me chamo Tamara Marciano Rabello, sou recém licenciada em Pedagogia e estou pós
graduando em alfabetização e letramento.Tenho 22 anos e já atuo na área 4 anos consecutivos.
Atualmente estou no cargo de monitora pedagógica.
Ao falarmos em transformar a escola em um ambiente inclusivo é necessário ter profissionais
capacitados para estar mediando essas diversidades  para que possa estar estimulando estas pessoas
com deficiência em suas fases da vida trabalhando com a autonomia, aprendizagem, competências,
habilidades motoras , emocionais, cognitivas, entre outros. E também a importância de ter
investimentos em materiais pedagógicos acessíveis para minimizar a desigualdade.
Durante o meu período de atuação dentro do ambiente escolar, tive contato com a educação
inclusiva, um caso de autismo, que necessita de muita paciência, de adaptar o espaço de aula e as
práticas pedagógicas, estabelecer uma relação de segurança entre o aluno, e o principal estimular a
socialização.Incluímos nas aulas práticas o uso de jogos, evitamos atividades extensas, estimulamos a
socialização, usamos o máximo do interesse do aluno para atividades em sala, tentamos evitar ruídos
altos em sala de aula (caixa de som, apito entre outros), buscamos analisar se o aluno corresponde
melhor a estímulos visuais ou auditivos, como ele se interage com nós professores e com os colegas,
mantemos o mesmo tratamento com ele todos os dias, ao se dirigir a ele ou comprimenta-lo, isso
evita que ele se sinta inseguro.
  Ser professor de apoio, requer de nós uma diferenciação de visão para pegar os interesses do aluno
e embarcá-los em atividades que o favoreça no seu conhecimento pessoal. Trabalhar a habilidade da
criança de forma que ela possa desenvolver e facilitar o processo de aprendizagem para o futuro.A
arte e inclusão social é um dos maiores aliados, ajudando- os em seu autoconhecimento, elevando a
autoestima da criança, proporcionando a ela mais segurança. A inclusão social nada mas é do que o
fim do preconceito e a discriminação, a arte vem como forma de aprendizagem mais prazerosa , o
meio artístico trás um momento lúdico. 
Então do meu ponto de vista é muito viável dentro da sala de aula o alicerce da arte e da inclusão
social principalmente quando a caso de diversidades.
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Ola meu nome é Sônia Aparecida Codignole Coelho sou casada tenho dois filhos
Matheus e Natália moro na cidade de Machado MG, sou funcionária pública sou formada em
magistério, sou concursada pela prefeitura municipal de Machado onde atuo como professor
da educação infantil municipal no Centro de Educação Infantil Vovó Luíza, desde 2007 quando
fui contratada por um ano e no ano de 2008 fui efetiva onde atuo até hoje.
A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua
cultura nos valores de perfeição, determinação e equilíbrio, representada de várias formas na
música na escultura na pintura no cinema nas danças e nas culturas.
No inicio do registro das práticas pedagógicas no dia a dia para transmitir o
conhecimento o professor tem que favorecer a imaginação, criatividade, alegria, afetividade,
pois a arte é fundamental para o processo de aprendizagem e desenvolvimento na formação
social e cultural, e nos campos de experiências eu o outro e nos, corpo, gestos e movimentos,
traços, sons cores e formas, pensamento e imaginação e transformação.
Na minha atuação profissional eu trabalho muito sobre projetos, pois é uma forma de
estimular a participação dos alunos englobam vários eixos para promover o interesse dos
alunos para explorar e descobrir despertando a curiosidade, o projeto é um aprendizado
natural onde as crianças participam transformando em protagonista na construção do seu
próprio conhecimento.
Uma forma de registro que eu trabalho sempre todos os anos é o registro através de
portfólio, onde a criança é o autor de suas próprias produções artísticas, o portfólio e um
conjunto uma união das atividades feitas e proposta englobando os projetos trabalhados
demonstrando o alcance dos objetivos , no portfólio desse ano estou trabalhando muito a arte
também pois as atividades que estão sendo confeccionadas pelos alunos são pintura, colagem
com vários tipos de papeis, e quando tem alguma data comemorativa fazemos pintura facial
que também faz parte da cultura brasileira.
Em 2015 na minha atuação profissional eu tive um aluno com transtorno espectro do
autismo, pra mim foi tudo muito novo acolhi esse aluno no inicio apresentei um pouco de
dificuldade, mas fui interagindo com ele e inserindo cada vez mais ele junto com a turma todos
gostaram muito dele no dia a dia descobri que adorava objetos que rodava que tinha roda,
com essa descoberta ficou tudo muito claro, a forma melhor de trabalhar com esse aluno pois
eu brincava muito de chutar bola com ele, jogar bola dentro da caixa, fazia bolinhas de sabão,
ele ficava fascinado com as esferas flutuantes, amarrava barbante no carrinho para ele puxar,
trabalhava muito através de jogos perceptivos , tapete sensorial com material colorido e
atraente pela cor, facilitando uma função investigativa onde ele consiga modificar, interagir
sentir e explorar com alegria e confiança os sentidos sensoriais.

pedagógicas!
Experiências  

42



 ARTE & INCLUSÃO
SOCIAL

 A arte é uma disciplina muito importante para a formação dos indivíduos, pois através dela podemos
desenvolver a  percepção de cada um, estimular a inteligência, amadurecer o gosto e as formas de
pensamento, contribuindo sempre para o desenvolvimento da personalidade e a criatividade de
cada indivíduo. 
Neste trabalho o indivíduo pode utilizar e aperfeiçoar o desenvolvimento da percepção, raciocínio,
imaginação, observação, senso crítico e afetivo. 
No processo de criação os indivíduos usam a razão e a emoção, libertando-se muitas vezes de suas
tensões, organizando seus pensamentos, controlando suas emoções, sentindo-se livres para
imaginar e criar aquilo que deseja de forma dinâmica e carregada de sentimentos.. E assim  criando
formas de trabalhar com a ajuda dos processos inerentes a cada linguagem.
A arte e a educação são meios interligados, na medida em que uma colabora com o
desenvolvimento a outra se dá o processo de inter-relações constantes, com isso temos um
resultado satisfatório e uma educação estética que contribui para uma formação integral.
Para que ocorra uma inclusão plena dessas crianças através das artes é necessária a contribuição da
família e da equipe escolar, realizando as adaptações de acordo com as necessidades de cada
educando, propiciando assim espaços para ressignificar a aprendizagem dos mesmos.
A arte é uma linguagem rica e muito interessante, através dela podemos usar como estratégia para
trabalhar com as crianças, pois, permite trabalhar de forma lúdica, livre e criativa, fazendo com que
elas experimentem e descubram a si mesmas, bem como a sua expressão, comunicação e as
possibilidades de criação.
A arte é uma grande aliada para a inclusão das crianças com deficiência, pois lhe proporcionam
espaços para o autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento global da criança, na socialização
com seus pares e demais grupos sociais que frequentam, contribuindo de forma significativa para
elevar a autoestima através de suas diversas linguagens com atividades como a colagem, a pintura,
a escultura, o desenho, a música, a dança, o teatro e diversas outras atividades, permitindo ao
indivíduo expressar-se de forma única e pessoal, rompendo barreiras, ultrapassando limites através
do fazer artístico e suas possibilidades.
Ressalto ainda, que a educação por meio da arte, permite que o educando possa expressar seus
sentimentos, suas emoções, interagindo com o meio em que vive, portanto, torna-se essencial o seu
ensino para as crianças com necessidades educativas especiais favorecendo a sua socialização e
comunicação. 43
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A sociedade e os seres humanos  podem mudar usando todo seu potencial, sua criatividade e se
tornarem pessoas melhores, seja através da dança, da música, da pintura, do desenho, do teatro ou
qualquer outras linguagens da arte.
Olhando para inclusão das crianças com necessidades especiais, uma vez que essa se dá por meio
de recursos diversos, podemos destacar entre eles, as linguagens artísticas como possibilidades
educativas que rompem barreiras e se concretizam num fazer artístico, lúdico e prazeroso que
incluem através da expressão não verbal possibilidades de um aprendizado significativo.
A arte na educação é transformadora, pois permite que o aluno realize um trabalho  envolvendo a
mente, o coração, os olhos, os ouvidos, as mãos; que o faz pensar, recordar, sentir, observar,
escutar, falar, tocar e experimentar como encontramos em Bossi (2001), as linguagens artísticas
mudam a sociedade, abrindo espaços para a criatividade, o olhar e pensamentos críticos dando
oportunidades para os educandos se desenvolverem, conhecendo novas formas de aprender. Por
tudo que a arte representa o torna  extremamente importante o entendimento de que a arte na
educação é uma forma de conhecimento na qual se estabelecem relações sociais e afetivas
significativas que promovem a construção de conhecimentos.
Ao longo do tempo a arte foi evoluindo e ocupando um importante espaço na sociedade, e foi
através dela que “o homem transformou o mundo e a si próprio pelo trabalho e, por ele, tornou-se
capaz de abstrair, simbolizar e criar arte” (BRASIL 2009, p. 54).
Cabe ressaltar, então, os ensinamentos de Corrêa, Nunes (2006), que destaca o papel da arte para
os alunos com necessidades especiais a partir de objetivos tais como:

1 Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados, desenvolvendo
competências com o manuseio de ferramentas, materiais, técnicas a organização e
produção artística, bem como as relações pessoais e interpessoais na criação artística; 

Criar uma relação de autoconfiança com a construção artística pessoal, respeitando a
própria produção e a dos outros;

  Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizando a nas diversas
culturas;

4  Observar as relações entre a pessoa e a realidade, com interesse e curiosidade, dialogando,
indagando, discutindo, argumentando e lendo a obra de modo inteligível e sensível; 

5 Buscar e organizar informações sobre arte, por meio de contato com artistas, produções,
documentos e acervos, reconhecendo e compreendendo a variedade de produtos artísticos
e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas (2006, p. 61)



 
A inclusão social é uma luta que tem como finalidade combater todo e qualquer tipo de
discriminação das minorias, grupos marginalizados e diferenças de classe, gênero, idade,
deficiência, raça e cultura, oferecendo acessibilidade, oportunidade e direito a todos.  
O grande obstáculo para essa inclusão é a crescente desigualdade e o preconceito, que geram
segregação e inferiorização de alguma pessoa ou grupo, e por isto, a luta pela inclusão deve ser
constante em nossa sociedade.
 

A inclusão social só é capaz, se houver a colaboração, interação, oportunidades e se colocar no
lugar do outro, pois nada é construído sozinho, o ser humano é sócio e coletivo e quando
entendemos isso e somamos ao outro nos damos a chance de voos maiores.
A arte tem um papel muito importante também na educação inclusiva para a inclusão das pessoas
com deficiências proporcionando espaço para o autoconhecimento e a socialização e elevar a
autoestima além de promover a criatividade e a cultura.

Inclusão Social:   
Definição, importância e desafios
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A educação, a arte e a cultura são excelentes ferramentas para a inclusão e construção social do
nosso país. Todas elas são meios de proporcionar oportunidades, visão de futuro, acolhimento,
socialização, identificação e desenvolvimento através da expressão.  
A arte não se restringe a um grupo de pessoas, ela está aberta para receber a todos, sem exceção
ou separação.
 Ela está em tudo e em todos, mesmo não sendo tão perceptível. 
Isto quer dizer que, mesmo não produzindo arte, você está consumindo arte.
 Quem se expressa através dela estará também alcançando outras pessoas, gerando identificação
de sentimentos.  
O espaço educacional deve ser aproveitado da melhor forma para promover a inclusão social
através da arte. 
Oficinas, eventos e exposições que reúnam os familiares e a comunidade são excelentes propostas
que com certeza contribuirão para diminuição (ou até o fim) dos preconceitos. 
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Educação e Arte   
como meios de inclusão social



A arte possui um poder especial o poder de transformar ,ela é como se fosse alguém que
segura em nossas mãos e desperta toda nossa criatividade,aguça a vontade de aprender
através do que se gosta.
A arte é tão importante para quem aplica ,quanto para quem a recebe transformando as
pessoas tanto no pessoal quanto no profissional.Exemplo disso é o projeto de Arte do
Cárcere:grupo de teatro de detentos da penitenciária Desembargador Adriano Marrey,em
Guarulhos,na grande São Paulo.Cristian detento responsável por dirigir a peça “O
Alquimista”de Paulo Coelho diz “ Foi transformador ,algo que só veio para agregar.Não só
pela remissão ,mas pelo que aprendi aqui e vou sair uma pessoa melhor do que eu entrei…” a
entrevista foi concedida a equipe de reportagem CBN.
Muitos hospitais, também acreditam no potencial da arte ,desde sempre incentivam o contato
de crianças e jovens em tratamento com a arte ,buscando levar a eles um olhar diferente da
realidade em que vivem.
A arte proporciona a todos aqueles que buscam por ela a possibilidade de se desenvolver
culturalmente,trás um suporte de valores e especificidades de vida.
Não importa quem seja você,qual seja sua bagagem de vida o que importa é que você
também pode ser acolhido e abraçado pela arte,todos possuímos dons e talentos que só estão
esperando ser despertados para serem mostrados para o mundo.Arte,educação e inclusão
andam lado a lado para melhorar vidas e sim seu poder especial continuara dia após dia
transformando pessoas e vidas. 
 
O artista na inclusão social é um transmissor de alegria ,às vezes as pessoas  estão tristes, o
artista consegue tirar daquela pessoa uma boa gargalhada ,consegue levar um pouco de
estímulo para que voltem a acreditar em seus sonhos . 
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Arte como instrumento 
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
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O Ensino de Artes  
EM UM CONTEXTO PANDÊMICO

Com o surgimento da pandemia, a UNESCO divulgou que mais de 98% da população mundial de
estudantes (aproximadamente 1,9 bilhão de alunos) acabaram sendo afetados pela interrupção do
ano letivo, a partir de 2020, devido à COVID-19. Como consequência disso, a escola passou por
profundas modificações para continuar oferecendo um ensino de qualidade para seus alunos. Na
educação brasileira, a pandemia aumentou a desigualdade educacional entre os alunos da rede
pública, visto que grande parte dos educandos não possuía acesso à internet ou apresentavam
algum tipo de dificuldade para utilizar os recursos tecnológicos (ESPINOSA, 2021).
Catarino e Reis (2021) valorizam as tecnologias no cenário pandêmico. Para os autores, houve a
necessidade de uma reestruturação no campo escolar e no ensino de artes não foi diferente. Foi
necessário traçar novos caminhos e possibilidades de práticas teórico-metodológicas, para que a
educação alcançasse uma educação científica de cidadãos cada vez mais críticos e voltados para a
preocupação com o desenvolvimento social sustentável.
A arte, em toda a sua amplitude, vem combatendo a desinformação, revelando diferentes contextos
avassaladores de crises de saúde pública, bem como criando diferentes produções de denúncias
sobre a desigualdade social cada vez mais agravada. 
A tendência do período pós-pandemia nas escolas é que as aulas tradicionais e expositivas
diminuam, cedendo espaço para novas metodologias. As metodologias ativas são capazes de
potencializar o ensino de artes oferecido aos educandos. Por meio delas, é possível apresentar aos
educandos assuntos autênticos e cada vez mais relacionados com o mundo real.
 Diesel, Baldez e Martins (2017) referem-se às metodologias como uma possibilidade de reflexão da
prática docente, uma vez que há o deslocamento da perspectiva do professor (ensino) para o
estudante (aprendizagem), ou seja, colocando o aluno no centro da aprendizagem.
 Oliveira, Gomes e Barcelos (2020) também descrevem que a educação pós-pandemia deverá
passar por uma implementação de novas estratégias, sendo elas reformas educacionais e
curriculares. Os autores acreditam que essa implementação apresentará grande eficácia para a
continuidade do ensino presencial. 
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Diante do contexto apresentado, identifica-se a importância do ensino de artes no ensino regular.
Por meio desse componente curricular, o aluno tem a oportunidade de identificar problemas por
meio de observações,imaginações e desenvolver habilidades . Além disso, o ensino de artes
apresenta-se como uma oportunidade de a escola oferecer uma formação ao aluno que possibilite
sua ampla atuação na sociedade.
A formação de um indivíduo atuante na sociedade do século XXI, exige um pensamento voltado
para conhecimento científico e tecnológico, instrumentos altamente valorizados com o surgimento
da globalização. Partindo desse pressuposto, o papel do ensino de artes está em contribuir para a
compreensão do mundo, de suas transformações, a construção de uma sociedade mais justa e
democrática, e novos caminhos para a melhor compreensão do mundo e formas de se inserir nele. 
O professor possui um papel de destaque no ensino de artes. Este deve atuar como um mediador
e um incentivador da aprendizagem, adotando práticas e metodologias didáticas que vão de
encontro aos reais interesses dos alunos, aproximando a prática da sala de aula com a realidade de
todos, tirano a visão de que a artes é somente aquela famosa aula da “bagunça” mais como o
ensino de artes pode contribuir para o desenvolvimento do ser humano. 
É evidente que nos dias atuais, é necessário haver mais estudos relacionando esses aspectos das
artes na inclusão, pois são caminhos que favorecem o desenvolvimento das habilidades e
possibilidades de aprendizagem, afinal é uma forma lúdica e prazerosa de se trabalhar. Portanto é
algo que deve estar em constante progresso na educação e na sociedade.
Pela observação dos aspectos analisados concluímos a importância da arte da cultura na vida de
cada ser humano desde a infância até a vida adulta e também de todos envolvidos  
Nessa perspectiva , como valorização da cultura local e de todos que de forma direta ou indireta
estão envolvidos em um só objetivo que é tornar uma sociedade mais justa e ao mesmo tempo
mais alegre por estarem fazendo o que gostam e com apoio de toda sociedade .
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ESPAÇO DESTINADO A FOTOS E/OU DESCRIÇÃO SOBRE

 Ana Claudia Pereira

Guilherme Pereira Santana
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 Marco Aurélio Ferreira Messias

Paula nohanna macedo
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 fabio de sousa monteiro 

diego monteiro
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 adriano maximiano da silva

renan gonçalves de carvalho
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 andreza rezende amaral

adriano maximiano da silva

54



Bibliográficas
Referências

55

https://educacaofuturo.wordpress.com/2018/09/20/resumo-dos-pcn-de-arte-anos-iniciais/ 

OLIVEIRA, J. B. A. e; GOMES, M.; BARCELLOS, T..A Covid-19 e a volta às aulas: ouvindo as
evidências. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 28, n. 108, 2020.
Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais/Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Fundamental. 3 d. Brasília: A Secretaria, 2001.

SANTANA, Cláudia Gutierrez. A arte e a educação inclusiva: uma possibilidade real. Curitiba:
IESDE, 2004.




