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Resumos 

 
Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 

 
 

 

- 1 - 

 

Título:  O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INTEGRADA- RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE TRABALHO DESENVOLVIDO JUNTO AS TURMAS DA ESCOLA ESTADUAL PADRE MARIO 

FORESTAN 2017/18 

Autor: Evânio Bezerra da Costa (Jimmy Rus)   jimmyrus13@yahoo.com.br 

Resumo: A presente comunicação relata o trabalho desenvolvido dentro das oficinas de Desenho, voltadas para turmas 

de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, matriculadas no Projeto de Educação de Tempo Integral e Integrada, da E. E. Padre 

Mario Forestan, na cidade de Uberlândia. Nesta instituição, adotamos a pratica de Desenho sendo o relato atual uma 

pequena amostra do que foi desenvolvido entre os anos de 2016, no qual adotamos o desenho de História em Quadrinhos 

e posteriormente as oficinas de Desenho, as quais tiveram início em 2017 e se estenderam até o primeiro semestre de 2018. 

Palavras chaves: Arte; Educação; Ensino. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 

 
 

 

- 2 - 

 

Título:  A ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE UBERLÂNDIA: DESAFIOS DE UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

HUMANA ATRAVÉS DA MÚSICA 

Autoras: Raphaella de Oliveira Buso 

Nísia Maria Teresa Salles 

raphabuso@gmail.com 

nísia@iftm.edu.br 

Resumo: A música sempre apresenta fortes ligações com questões sociais e humanas. No desenvolvimento de projetos 

sociais as ações musicais demandam um olhar social e humano de seus educandos e educadores. Neste sentido, este 

trabalho intenciona refletir sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem dos alunos de instrumentos 

musicais, em aulas coletivas no Projeto Orquestra Experimental de Uberlândia, na cidade de Uberlândia – MG, analisando 

o conceito de mediação dentro da teoria vigotskyana para que nos leve à reflexão do papel do professor como mediador 

no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos.  Buscando refletir sobre as ações coletivas no projeto, analisa-se 

as ações desenvolvidas, destacando-se as formações dos sujeitos que atuam como educadores, bem como a necessidade 

da sistematização das metodologias pedagógicas desenvolvidas na prática, visando a coerência dos objetivos educacionais 
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abordadas em seu contexto principal, tendo este o objetivo de refletir-se sobre estas práticas formativas e que contribuam 

com a formação plena dos indivíduos envolvidos.  

Palavras chaves: Educação Musical; Projetos Sociais; Aulas Coletivas; Formação. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  DRAMATURGIA, INFÂNCIA(S) E DOCÊNCIA(S)... OU “O QUE OS ADULTOS CONTAM ÀS CRIANÇAS?” 

Autor: Lucas Larcher lclarcher@hotmail.com  

Resumo: Este artigo compartilha alguns aspectos acerca de uma experiência artístico-pedagógica realizada no curso de 

graduação em Teatro da Universidade Federal de Uberlândia, durante o primeiro semestre de 2018. Por meio de um relato 

de experiência, discorro sobre a proposta de ensino-aprendizagem-criação empreendida na disciplina Dramaturgia I, - que 

teve como foco o Teatro Infantojuvenil -, assim como questões emergidas durante minha atuação como artista-docente-

pesquisador no ensino superior. Para isto, lanço mão de um diálogo com outros autores cujas ideias contribuíram para a 

práxis em questão, no intuito de colaborar para as reflexões e as discussões sobre ações artístico-pedagógicas em teatro na 

atualidade. 

Palavras chaves: Infância(s); Docência(s); Dramaturgia. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  ÁRVORE QUERIDA 

Autor: Marina Vargas Tomaz 

Mara Rúbia de Almeida Colli 

vargastomaz@yahoo.com.br 

mara_colli@ufu.br 

Resumo: “Árvore querida: uma experiência de afeto e natureza” é um projeto que teve início em 2017 e nesse ano se 

desdobra através da parceria com o Polo UFU Rede Arte na Escola – Uberlândia/MG. O projeto acontece na Escola Municipal 

Professor Domingos Pimentel de Ulhôa com os 3ºs e 4ºs Anos do Ensino Fundamental e busca desenvolver estratégias que 

favoreçam a reflexão didática acerca das diferentes expressões artísticas, desconstruindo estereótipos e formas 

padronizadas de perceber o entorno, de modo a ampliar e sensibilizar o olhar discente. O objeto de estudo é a Árvore, com 

a qual costuramos possibilidades de pesquisa, reflexões, questionamentos e observação focando nas árvores do entorno da 

escola, bem como as árvores das casas e da memória. Desde modo, por meio das aprendizagens práticas e teóricas, percebe-

se que o desenvolvimento desse projeto expande a percepção do sujeito, sejam dos discentes ou mesmo da mediadora, 
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que alarga seus conhecimentos sobre o processo de pesquisa didática e de criação em arte. Para tanto, foram selecionados 

artistas e obras sobre a temática, como os Artistas Viajantes do século XVI, a ilustradora botânica Margaret Mee, Frans 

Krajcberg, Yoko Ono, Marilá Dardot e Cinthia Marcelle e outros artistas contemporâneos. 

Palavras chaves: Árvore; Pesquisa Didática; Processo de Criação em Arte. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  OFICINA DE MONTAGEM CÊNICA COM JOVENS DO PROJETO LABOR DE UBERABA MG : ABRAÇANDO 

AS MINHAS LIMITAÇÕES. 

Autor: Cassia Magaly Batista  cassiamagaly@hotmail.com 

Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo primordial refletir sobre a importância de uma abordagem flexível 

nos processos de iniciação e montagem teatral com jovens portadores de síndromes e patologias diversas que influenciam 

nos seus processos de interação e aprendizado. Sabe-se que esta é uma premissa em qualquer trabalho que se pretenda 

desenvolver tendo como ferramenta as técnicas teatrais. Mas neste caso específico, esta adequação à realidade de um 

grupo heterogêneo e portador das mais diversas limitações na expressividade corpóreo-vocal, é uma necessidade absoluta 

e aparentemente a única via realmente honesta por onde podemos transitar, sem correr o risco de atropelar ou deixar 

parados à beira do caminho aqueles que são ao mesmo tempo os passageiros e os condutores deste veículo de comunicação 

que propicia uma maior relação consigo mesmo e com o outro. Sem uma real parceria com aqueles que conosco aprendem 

e ao mesmo tempo nos ensinam, colocamos em risco a honestidade de nossa interação e de nosso trabalho. 

Palavras chaves: Montagem Cênica; Criação Coletiva; Educação Inclusiva. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  A FORMAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO PROFESSOR/A: UMA EXPERIÊNCIA POSSÍVEL NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

Autor: Rute da Silva rute.s.r@ufsc.br 

07 

mailto:cassiamagaly@hotmail.com
mailto:rute.s.r@ufsc.br


 
 

                                                               

18º Encontro de Reflexões e Ações no Ensino de Arte  

POLO UFU Rede Arte na Escola – DIREC/PROEXC                ISSN: 2238-345X 

Universidade Federal de Uberlândia 

 
 
 

Secretaria Municipal de Educação                                
      ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

 

Resumo: O presente artigo aborda a experiência vivenciada a partir da oferta das disciplinas de educação e estética artes 

visuais e música no curso de pedagogia de uma instituição pública de ensino superior.  Acreditamos nessa relação dinâmica 

entre arte, vida e estética, e sua importância desde a formação inicial do professor. A arte como práxis, é resultante da ação 

consciente do sujeito consigo, com os outros e com o mundo. Reconhecemos que a defesa da formação cultural de todos 

os profissionais da educação decorre da compreensão de que a escola é um espaço educativo não circunscrito às salas de 

aula. As possibilidades de ampliação do repertório cultural do professor/a encontram-se intrinsecamente articulados ao 

processo de formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos. O trabalho desenvolvido busca apresentar as 

possibilidades de uma formação ética, estética e política incluindo uma visão plural que respeite as diversidades culturais, 

ambientais, étnico-raciais, de classe, de gênero, de culturas e gerações. 

Palavras chaves: Formação de Professores; Arte e Pedagogia; Educação e Estética. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  A REPRESENTAÇÃO DE UM CONTADOR DE CAUSOS NA TELENOVELA PARAÍSO (2009): UM ESTUDO 

SOBRE O PERSONAGEM ELEUTÉRIO FERRABRÁS 

Autor: Thiago Henrique Fernandes Coelho 

Ana Elvira Wuo 

thiagofcoelho@hotmail.com 

wuo.ana@gmail.com  

Resumo: A cultura caipira foi se transformando ao longo do tempo, com a industrialização do país, o avanço da 

monocultura e o êxodo rural, a busca de uma vida melhor na cidade. A inserção de novas tecnologias no campo, a 

mecanização, ou seja, a substituição do homem pela máquina, tudo isso reflete na questão de como essa “identidade” de 

homem do campo, caipira, ocorre hoje e no processo de sua modificação. Perante o cenário exposto, indaga-se: Como as 

telenovelas constroem a figura do caipira? O objetivo deste trabalho é investigar a representação da cultura caipira nas 

telenovelas através da análise da representação do personagem contador de causos Eleutério Ferrabrás (Interpretado pelo 

ator Reginaldo Faria) na telenovela “Paraíso” (2009). Procurando analisar sua performance de contador de causos a partir 

dos estudos de Luciana Hartmann (2011). A escolha dessa telenovela se baseia no fato do autor de telenovelas Benedito 

Ruy Barbosa, retratar constantemente em suas obras personagens ligados ao campo, seja com núcleo em fazendas ou a 

própria telenovela inteira girar em torno da vida no campo.  

Palavras chaves: Contação de Causos; Cultura Caipira; Representação. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  O TEATRO E SUAS TÉCNICAS: UMA PRÁTICA INLUSIVA NA ARTETERAPIA COM ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Autor: Leandro de Jesus Malaquias leandromalaquias@ufu.br 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre as técnicas teatrais desenvolvidas com crianças 

especiais no âmbito educacional. Trazer o teatro para a escola e direcionando-o para educação especial significa criar 

mecanismo de organização pedagógica para o seu desenvolvimento, dotando a instituição escolar de espaços e tempos 

curriculares para educadores e educandos buscarem seus saberes estéticos. Esse trabalho justifica-se porque o teatro é um 

instrumento eficaz na utilização da arte como terapia, pois através dela é possível os alunos exercitarem suas expressões e 

suas emoções utilizando o corpo como um dos instrumentos de trabalho. O teatro dentro da Arteterapia deve ser entendido 

como uma prática pedagógica que conduza os alunos perante as suas especificidades a encontrar um caminho para a 

criatividade. Ela proporciona o aprendizado pela manifestação da imaginação criativa na realidade, pois reúne à 

sensibilização e a conscientização por meio de jogos, brincadeiras, movimentos corporais, posturas e atitudes. No âmbito 

da educação especial, o teatro é visto como insuficientemente desenvolvido nas escolas durante as aulas de Arteterapia, 

pois, aos profissionais da área, em sua maioria com formação em Artes Visuais falta o entendimento de que ela também 

pode ser uma ferramenta útil no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Palavras chaves: Teatro; Arteterapia; Educação Especial. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  A OBRA COMO RESISTÊNCIA: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO ARTISTA DAVID WOJNAROWICZ 

E SUAS CONEXÕES COM O ENSINO DAS ARTES VISUAIS 

Autor: Wellington Soares Gomes 

Fábio José Rodrigues da Costa 

wellingtonartes3@gmail.com 

fabio.rodrigues@urca.br 

Resumo: O presente artigo se propõe a analisar a obra do artista estadounidense David Wojnarowicz (1954-1992) que, 

em 2010, foi vitima da censura nos Estados Unidos pela Liga Católica que pressionou a National Portrait Gallery a retirar de 

uma exposição em cartaz sobre sexualidade o vídeo “A Fire in My Belly”. A obra de 1987 tem duração de 30 minutos e ao 

longo de 11 segundos apresenta formigas caminhando sobre uma imagem de Jesus Cristo na cruz. O trecho do vídeo situado 

em seu contexto de produção nos coloca diante das questões referentes ao HIV/AIDS que nos anos de 1980 passou a ser 

um problema enfrentado mundialmente e que ainda nos afeta, pese os avanços obtidos nas últimas décadas. Wojnarowcz 

não foi o único artista a tratar do tema em sua obra e como ele muitos procuraram abordar o sofrimento das pessoas 

vitimadas pela doença, assim como, pela perda de seus parceiros. O artigo é um recorte da pesquisa, em andamento, “Ensino 

das Artes Visuais e Escola sem Homofobia” vinculada à linha de pesquisa Didática do Ensino das Artes Visuais do Grupo de 

Pesquisa Ensino da Arte em Contextos Contemporâneos – GPEACC/CNPq. A pesquisa em fase de análise da produção de 

artistas gays/artivistas que tenham produções que remetam às práticas e vivencias dos mesmos enquanto membros da 

comunidade LGBT. Aqui apresentamos a obra do artista David Wojnarowcz, assumidamente gay e que colaborou ativamente 

pelos diretos LGBT e lutou até sua morte para erradicar a AIDS.  
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Palavras chaves: David Wojnarowicz; Arte Educação; Artes Visuais; LGBT. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  EXPOSIÇÃO VISUAL: DIREITOS HUMANOS - UMA QUESTÃO DO MUNDO, UMA QUESTÃO DO BRASIL 

Autor: Flaviane dos Santos Malaquias flavinhamalaquias@hotmail.com 

Resumo: O presente artigo apresenta a Exposição de arte “Direitos Humanos: uma questão do mundo, uma questão do 

Brasil” como o registro do processo de criação de crianças de sete países, na realização de um intercâmbio de desenhos 

sobre direitos humanos, como prática docente em arte, de forma a observar como é possível adquirir competências 

interculturais utilizando a Proposta de Milton Bennett como método para o Ensino de Arte. 

Palavras chaves: Educação Intercultural; Exposição Visual; Direitos Humanos; Competência Intercultural. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  A CULTURA E OS GRAFISMOS INDÍGENA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autor: Marcelo Messias Ponchio mmponchio@gmail.com 

Resumo: Apresentação gradativamente para as crianças da diversidade cultural das etnias indígenas brasileiras e os 

grafismos característico dos povos Asurini, Kadiwéu e Karajá. Utilização de materiais e suportes diversos como forma de 

expressão. Conhecer, apreciar, produzir e respeitar as diferentes formas de cultura do país. Conhecendo os elementos da 

sua cultura e da cultura artística. Contemplar a lei 11.645/08 – que diz da inclusão no currículo oficial da rede de ensino, da 

valorização da cultura indígena brasileira. Explorar e questionar com as crianças a visita ao museu do Índio e conhecer a 

exposição de objetos da cultura Indígenas. 

Palavras chaves: Educação infantil; Culturas Indígenas; Arte Educação; Pedagogia da Escuta. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  O DIÁLOGO ARTE E SAÚDE: A VISÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS A PARTIR DO RECORTE-

COLAGEM 

Autor: Carolina Camargo de Mello Rosa 

Mariana Côrtes de Freitas 

Lineker Fernandes Dias 

Lorrany de Cássia Torres Silva  

Vinicius Moro Gorla 

 

carolmellorosa@hotmail.com 

mcf1297@gmail.com 

linekeer_dias@hotmail.com  

loorranyc@hotmail.com 

viniciusmorogorla@hotmail.com  

 

Resumo: O diálogo arte e saúde apresenta potencialidades no processo de criação artística do qual é possível instrumentar 

os sujeitos para estabelecerem essa relação. Objetivos: Relatar a experiência de estudantes da área da saúde ao realizar um 

processo seletivo para admissão em uma liga acadêmica que avaliou os candidatos através de dinâmicas de recorte-colagem. 

Analisar as potencialidades do recorte-colagem na inclusão e abordagem da diversidade humana no cuidado por meio do 

processo de criação artística. Método: A experiência foi realizada em uma sala de aula da própria Universidade que os 

discentes estudam. Foram utilizados, enquanto material para dinâmica, revistas já em desuso, tesoura, cola branca, cartazes, 

canetinhas e pincéis. Os envolvidos na dinâmica tiveram que trabalhar em grupo e o objetivo do recorte-colagem seria 

expressar o que eles entendiam por Saúde da Família e Comunidade. Ao final, deveria ser realizada uma exposição dialogada 

do material confeccionado pelo grupo, elucidando as significações atribuídas aos elementos colados no cartaz. Resultados: 

A dinâmica de recorte-colagem potencializou a interação do grupo, ao trabalharem em conjunto para apresentação de um 

material final. Todos os materiais construídos reforçaram o papel inclusivo da Estratégia de Saúde da Família, enfatizando o 

suporte que essa estratégia deve dar às populações negligenciadas e em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a 

experiência permitiu instrumentalizar seus participantes para exporem suas visões de mundo acerca do cuidado e de saúde 

respeitando, para tanto, as competências culturais e individuais dos alunos nesse processo. Conclusão: À luz da dinâmica, o 

grupo pôde concluir que a estratégia de recorte-colagem respeitou a tríade criação, inclusão e diversidade e mostrou-se, 

para além disso, como importante ferramenta não só para processos seletivos, mas também como estratégia pedagógica a 

ser utilizada por professores em salas de aula. 

Palavras chaves: Arte; Atenção Primária à Saúde; Dinâmica de Grupo. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 

 
 

 

- 13 - 

 

Título:  O PROCESSO CRIATIVO COMO POSSIBLIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

Autor: Cristina Garcia Palhares Viso 

Narciso Telles 

crisviso28@hotmail.com 

narciso_telles@yahoo.com.br 
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Resumo: Esse relato é produto de reflexões acerca de práticas por meio da Performance artística no contexto escolar com 

adolescentes do ensino médio em uma escola pública de Uberlândia desenvolvido entre 2015 a 2016 para pesquisa de 

Mestrado profissional em arte iniciado em 2014 e concluído em 2016 sob orientação de Ana Elvira Wuo, pelo curso de teatro 

do IARTE/UFU. Observa a aula de arte como o lugar do desenvolvimento da inteligência emocional trazendo como referência 

para essa reflexão Daniel Golleman. Faz parte de um produto em andamento para pesquisa de doutorado na Educação – 

FACED/UFU. 

Palavras chaves: Ensino-aprendizagem; Inteligência; Emoções. 

 

Comunicação com ênfase em: Ensinar e Aprender Arte 
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Título:  O SLAM COMO GATILHO DE CRIAÇÃO CÊNICA COM COMUNIDADES. 

Autor: Maíra Rosa Peixoto 

Yaska Antunes 

luardeflora@gmail.com 

yaskasan@lycos.com.br  

Resumo: Como o teatro dialoga com as comunidades periféricas? Esta pergunta surge dentro do contexto de uma ação 

poética e teatral realizada, na “quebrada” do Residencial 2000, em Uberaba- MG. Tal ação, partiu de oficinas de teatro 

dentro do equipamento cultural, CEU das Artes (Centro Unificado de Artes e Esportes), e teve como primado a aplicação de 

jogos do Teatro do Oprimido, desenvolvidos por Augusto Boal, e dos elementos que integram o movimento Hip-Hop, como 

base para a construção cênica. Nas metodologias criadas por Boal temos que o teatro, no seio da comunidade, mostra-se 

como capaz de partindo das vivências, de sua historicidade e problematização cotidiana, inferir dentro da esfera social de 

uma comunidade. Já como linguagem artística que joga com a cidade, o movimento hip-hop atua como propositor nos 

campos da pintura, da dança e da música, penetrando em todas as esferas artística, tendo a cidade como campo de batalha 

e ocupação artística. Ao mencionarmos a palavra “quebrada”, temos nas formas de resistência e representação, os ecos e 

cacos da cidade que localiza nas formas de expressão da arte, o território de seus encontros. A tais vozes verificamos nos 

grafites, nos corpos celebrantes da dança break, na poesia falada a reivindicação simbólica do domínio da própria 

identidade. A poética, a princípio retirada das músicas de rap e, utilizados na criação cênica, abriu espaço para outras 

pesquisas o que contribuiu na construção dramatúrgica, musical e corporal do teatro realizado junto à comunidade do 

Residencial 2000. Ao serem mapeados para a criação cênica alguns slams, poesias em forma batalhas que acontecem nas 

ruas, vimos a potência poética desse encontro.  A poesia no slam, se torna também, uma forma de manifesto, dado o teor 

muitas vezes incisivo de temáticas que retratam o “grito” das minorias sociais. Assim sendo, dentro da esfera de construção 

teatral com comunidades, buscou-se aqui ressaltar a própria produção artística da qual a “quebrada” está inserida, bem 

como outras perspectivas do fazer teatral com comunidades. 

Palavras chaves: Teatro do Oprimido; Movimento Hip Hop; Slam; Teatro com Comunidades. 
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