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Na abertura do projeto ARTEIRARTISTA-4 no 
Município de Curvelo - MG, estiveram presentes a  
Secretária Municipal de Educação Profa. Vanessa 
Gonçalves Diniz, e da Secretária Municipal de 
Cultura Marivete Alves Barbosa Silva.
Em breve palestra o Prof. Elias Rodrigues de 
Oliveira, autor e realizador deste projeto, apre-
sentou a programação prevista para a semana 
e os objetivos do projeto cultural ARTEIRARTISTA. 
Elias agradeceu a parceria cultural estabelecida 
com a Secretarias de Educação e de Cultura, e 
com NORSULMAX que patrocina este projeto com 
os recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura 
- Ministério da Cultura.
Durante a semana a exposição foi visitada por 
professores e alunos das escolas do Ensino Fun-
damental: E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas; 
E. M. Padre Celso de Carvalho;
E.  M.  Dr Viriato Diniz Mascarenhas;
E. M.  Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC; 
E. M. Maria Amália,
Colégio Padre Curvelo.
Além das turmas escolares, a exposição recebeu 
a visita de pessoas da comunidade. Este evento 
promoveu a expressão artística da infância e a 
comunidade se manifestou impressionada com a 
alta qualidade da mostra.
O projeto teve o apoio da Secretária de Educa-
ção que ofereceu o transporte escolar e da Secre-
taia de Cultura que ofereceu o espaço do Centro 
de Cultura e ajuda na montagem da Exposição.
Ao envolver crianças e instituições este projeto 
alcançou conquistas educativas, artísticas, culturais 
e sociais.
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2a. Feira visita da:    E. M. Dr. VIRIATO DINIZ MASCARENHAS

Pedagoga Profa. Jaqueline
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Eu gostei muito da nossa escola ter sido 
convidada para participar deste projeto.  
Gostei muito dos conhecimentos que são pas-
sados, antes da criança pegar no papel, das 
relações entre as cores frias, opostas, gostei 
muito desse conhecimento que é passado 
para as crianças e logo depois eles colo-
cam em prática também. Como uma criança 
no vídeo falou, elas têm essa inteligência 
artística e dar valor a esta inteligência é 
muito importante. Eu gostei muito e que vocês 
possam voltar para colocar essa nossa visita 
em prática na nossa escola. Obrigada.

Profa. Ângela Maria da Silva
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

É um projeto interessante, que chama a aten-
ção das crianças não só pelas cores mas pe-
los desenhos e formas que são trabalhadas 
com as crianças. Eu achei muito interessante. 

Profa. Cláudia Barbosa Santos Oliveira
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Com o acesso à internet as crianças perderam 
um pouco o contato com o giz de cera com 
a tinta, pararam de criar o seu próprio de-
senho. Com a internet tem muita cópia, os 
alunos estão copiando e colorindo o que já 
está pronto. Então assim quando a gente não 
tinha o uso da internet os alunos criavam mais, 
a gente colava pedrinhas, colava papelz-
inho, colava arroz encima do desenho e eles 
mesmos faziam. Hoje a gente está chegando 
com tudo pronto na mesa para criança e eles 
estão deixando de criar e inventar. Como a 
gente viu no vídeo uma criança comentando: 
a gente é  inteligente tanto quanto os adultos,  
a gente sabe fazer não é só o adulto que 
sabe fazer. A gente está perdendo isso.

Profa. Rosely Cordeiro Fonseca
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Sou Professora de João Pedro e achei muito 
interessante a exposição. Quando você sug-
eriu que trouxesse a exposição da escola 
para cá, eu comentei com a Profa. Maria Inêz, 
nossa escola Dr. Viriato está completando 
100 anos e seria muitíssimo interessante fazer 
esta exposição aqui. João gostou de tudo!

Profa. Genise Teixeira
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Gostei e penso que faltou entregar os lápis 
as cores para eles, porque ao ver no vídeo 
aquelas crianças desenhando e fazendo, 
fica mais interessante... Você viu, agora é 
concretizar o que foi visto não é? Parabéns 
e a gente conta que esta oportunidade não 
vai faltar para nós.  

Profa.  Tânia Freitas
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas
As crianças gostaram muito. Bom que elas 
assistiram, viram e entenderam e isso elas 
vão levar para a escola e vai melhorar o 
nosso trabalho. Nós adoramos mexer com 
arte e vamos fazer vários trabalhos com 
arte. Eu e a Profa. Maria Inêz gostamos de 
fazer umas coisas diferentes então agora vai 
se tornar mais fácil o nosso trabalho não é? 
Valeu Obrigado.

Prof. Dadimar Teixeira da Silva Leal
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas
Bom conhecimento cultural desenho,... é isso 
que está precisando hoje nas escolas, pre-
cisando  da professora fazer esse trabalho 
de arte diferenciado, não só aquele tra-
balho que você cópia da internet,  deixar 
livre para eles estarem desenhando, é muito 
bom precisa de mais divulgação para todos 
interagirem e conhecer. Eles estão perdendo, 
antes a gente fazia esse trabalho aí não é 
Cláudia? Diferenciado. Agradecer por este 
belo trabalho, esta exposição que veio aqui 
encantar e a gente ter este conhecimento. 
Parabéns pra você!

Profa.   Maria Inêz
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Eu estive aqui de manhã... e contei para tur-
minha que eu estou à  da tarde. Tudo o que 
eu falei vocês não viram aqui gente? Sim. 
Valeu a pena ter  vindo? Sim. Aprenderam 
muito não foi? Sim. Eles estavam ansiosos 
com esta visita aqui aí eu adiantei algumas 
coisas  bacanas para eles, que eu já tinha 
visto de manhã.
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Profa. Marília Rodrigues de Freitas
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Estou encantada viu Elias por que... É uma 
reflexão que bate profundamente mesmo 
e faz a gente pensar assim: O que estamos 
fazendo com a infância? Como está sendo 
realmente a escola?... que não está dando 
este espaço de expressão, de liberdade, 
de sentimento,  de vivenciar com as cores, os 
movimentos, as linhas, os traços. Eu estou en-
cantada. Que isso possa realmente dar uma 
sacudida na gente e levarmos para o nosso 
dia-a-dia dentro da escola. É uma maravilha. 
Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo 
projeto Arte na Infância e ARTEIRARTISTA !

Profa. Maria Aparecida Martins da Rocha
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Hoje os alunos só estão copiando e não ex-
pressam o que sentem através do desenho. 
Antigamente isso era mais trabalhado na 
escola hoje está ficando esquecido. Gostei 
muito do projeto.

Profa. Andréia Aparecida Silva Menezes
E. M. Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Valeu muito a pena visitar a exposição, até 
por que a gente não tem tanto a noção de 
que a criança tenha este potencial todo não 
é? A gente imagina que eles vão fazer alguns 
rabiscos... e no final sai uma obra de arte 
maravilhosa. Encantada, amei muito, valeu 
muito a pena ter vindo aqui e trazer os meu 
pequenos também não é? Com certeza!

2a. Feira visita da:     E. M. Dr. VIRIATO DINIZ MASCARENHAS
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Profa. Maria Elenice de Freitas    
Escola M. Pe. Celso de Carvalho
Este projeto trouxe bastantes novidades. É 
tão impressionante o que a criança faz... Eu 
fiz um trabalho na Escola, na primeira reunião 
[dos pais] e expus o que os meninos desen-
haram, para o pai reconhecer, através do 
desenho, qual que era o seu filho e teve pai 
que ficou muito emocionado. Então eu acho 
importante o que vem da criança. O trabalho 
que a criança faz é de suma importância

Profa. Rose Mary Assis de Barcelos
Escola M. Pe. Celso de Carvalho
Bom Elias, nós só podemos agradecer você 
pela oportunidade de estar vendo aqui tra-
balhos das crianças, não é? Como você falou, 
não só o adulto pode estar fazendo arte, 
mas a criança também e hoje nós tivemos 
esta oportunidade de estar vendo como é 
bacana as crianças perceberem a mistura 
das cores... o que de fato acontece quando 
você está com lápis e tinta nas mãos, você 
pode fazer belíssimas coisas. Obrigado pela 
oportunidade.

Profa. Ana Paula Neves Barbosa
Escola M. Pe. Celso de Carvalho
Bem, a primeira impressão não é? Todo 
mundo, os meninos ficaram extasiados. Muitas 
cores... muitas formas...  então isso para eles 
que no dia a dia não têm esta percepção, 
das cores mais fortes, vibrantes, das cores 
quentes, frias... Então isto para eles foi uma 
grande novidade.  E agora eles vão passar 
a usar também em sala, nas nossas aulas de 
Artes.
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Gislaine de Matos Santos
Secretaria Municipal de Cultura
Eu trabalho na Secretaria de Cultura e acho 
assim: Tudo a ver né?  Eu acho que esta ex-
posição é de grande importância por que a 
criança, o aluno gosta de estar desenhando 
e... fica um desenho ali largado e com esta 
exposição ele vê o desenho dele, ele está 
vendo a arte que ele fez, valorizada. É uma 
exposição espetacular, eu adorei e assim é 
um fomento para a cultura. Os alunos estão 
todos interessados, assistem e chamam a 
família para estar participando. Eu acho 
muito importante, gostei muito! 

Marcos Veríssimo Quadros
Secretaria Municipal de Cultura
Estou maravilhado com a exposição. Faz com 
que os alunos despertem o desejo cultural 
desde pequeno. É impressionante, maravil-
hoso mesmo. Vocês estão de parabéns pelo 
trabalho.

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Profa.  Gizele Cristina Silva Gomes
Escola M. Pe. Celso de Carvalho

Eu achei interessante esta questão que você 
comentou sobre a releitura que às vezes 
nós colocamos as crianças pra fazer, sobre 
alguns artistas, não desmerecendo, claro, 
as obras deles, mas eu achei interessante a 
colocação que você fez sobre “Como fazer 
releitura daquilo que eu não consegui fazer 
a leitura?” Então eu batendo a cabecinha 
aqui pensando que ia ser muito legal... e 
as próprias crianças podem fazer a leitura 
dos desenhos dos colegas e a releitura dos 
desenhos dos colegas, pra eles seria interes-
sante por que convivem com aquela criança 
sobre a qual vai fazer a leitura, então é a 
criança do dia a dia deles não é? Então isso 
é muito interessante... Fiquei caladinha, mas 
fiquei prestando bastante atenção!

Profa. Diretora Cíntia Buitrago Libório Coelho
Escola M. Pe. Celso de Carvalho

Eu sou Diretora da Escola Municipal Padre 
Celso de Carvalho,  estamos aqui com a 
turminha do segundo ano para estar vendo 
este projeto. Então vocês vão adorar o vídeo. 
São crianças iguais a vocês que fizeram estes 
trabalhos lindos.  Cada um fez o seu trabalho, 
cada criança fez a sua arte e vocês também 
podem ser artistas. Basta querer. Quando ele 
estiver mostrando o vídeo para vocês vão ver 
como as crianças fizeram este trabalho. Todo 
este trabalho que está exposto foram feitos 
por crianças da idade de vocês.  Crianças 
inteligentes,  vocês são muito inteligentes 
e criativos,  vocês são capazes de fazer. 
Vocês vão adorar tanto o vídeo quanto a 
exposição !
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4a. Feira visita da:   E. M. Dr. VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA  -  CAIC CURVELO

Vice Diretora Profa. Vanderlúcia Ferreira
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

O projeto trouxe  uma contribuição muito 
grande por que agora eles têm essa motiva-
ção toda para saber que eles também são 
capazes de produzir arte tão belas quanto 
as que estão expostas aqui.

Profa. Sandra
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

Muito bom! Eles aprenderam técnicas que 
vão ajudar no futuro a estar melhorando 
cada dia mais a criatividade

Profa. Alana Lorde
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

O projeto ARTEIRARTISTA trouxe uma nova 
reflexão sobre as práticas na educação, 
sobre a releitura que você falou no começo 
da visita e também a gente aprender que 
tem as técnicas adequadas para cada tipo 
de pintura e a gente consegue repassar isso, 
agora, para os alunos.

Profa. Valdênia Costa
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

Motivação. Acho que eles precisam vivenciar 
para colocar em prática

Profa.  Rosely Antônia de Souza
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

Muito bom! É uma maneira das crianças 
expressarem o sentimento de uma maneira 
espontânea,  criativa

Profa.  Maria Soares
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

Tem um leque enorme de sugestões para a 
gente trabalhar com os alunos
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Profa. Adriana Pereira Hermógenes  
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC 

Achei muito interessante. É um projeto que dá 
sim para estar trabalhando em sala de aula 
com os alunos. E tanto que lá na escola nos 
estamos começando amadurecendo ainda, 
começando o projeto de pintores que nós es-
tamos querendo fazer, como os pintores da-
qui da cindade. Nós estamos querendo fazer 
com eles e o desenho é muito enriquecedor 
para eles e através do desenho eles mostram 
muitas coisas... o emocional  deles também, 
a criatividade. O desenho é uma lingua-
gem também não é? É fala deles também. 
Através do desenho a gente conhece melhor 
os nossos alunos. No princípio nós estávamos 
querendo fazer com pintores como Picasso e 
outros pintores famosos, mas ai à medida que 
fomos conversando surgiu a ideia de com os 
pintores da nossa cidade. Conversamos com 
uma artista e ela propôs a estar ajudando 
no projeto e ela está chamando mais artistas 
da cidade para estar trabalhando com a 
gente e vai ser trabalhado com a educação 
infantil e o primeiro ano.  Vamos ter oficina 
de arte, palestra, para despertar o gosto 
dos alunos e os alunos também vão fazer o 
trabalho deles.

Profa.   Valdene Mendes Batista
EM Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga - CAIC  

Eu sou professora e atualmente desenvolvi  um 
trabalho la no CAIC , na Escola, e nós temos 
um espaço lá que se chama Arte de Criança. 
Então o nome já é Arte de Criança. É muito 
interessante, a escola já valoriza a arte das 
crianças. Eles fazem dança. capoeira, teatro, 
artes plásticas... então a gente já tem um es-
paço só para isso na escola e frequentam no 
contra-turno. Eu achei interessante. Eu achei 
(o projeto) interessante porque esta ideia 
eu acho que ninguém tinha pensado ainda. 
Eu gostei muito da entrevista do garotinho 
(no vídeo) Ele falou que eles entendem a 
arte dos adultos e os adultos não entendem 
a arte das crianças. Eu amei. Na hora que 
estava passando o vídeo eu já imaginei mil 
e uma coisas lá na escola e lá na nossa ofi-
cina mesmo. Quero até te convidar para ir 
lá na nossa oficina, por que a gente já tem 
esse espaço lá para isso e a gente tem como 
expandir com a ajuda de vocês. Pegar mais 
conhecimento. Achei muito interessante!  Amei 
amei amei parabéns!

4a. Feira visita da:   E. M. Dr. VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA  -  CAIC CURVELO
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Profa. Diretora Jaqueline K. de M. Gonçalves
EM Maria Amália
 
Com certeza! É um projeto que vale a pena 
investir. As crianças adoraram, se via nos 
olhos delas, o brilho das cores, o entusiasmo 
delas de estar vendo o desenho de outras 
crianças e poderiam ser elas também. É uma 
coisa bonita porque quando a gente dá arte 
na escola, na sala, elas adoram desenhar, 
adoram colorir. Tem crianças aqui que são 
super levadas e só de verem as artes ficaram 
entusiasmadas. Porque? Por que è uma coisa 
que eles gostam. Ainda hoje teve uma mãe 
presente aqui e ela ficou entusiasmada, 
achou lindas as pinturas feitas pelas crianças. 
Ano passado fizemos a Família na Escola, a 
FE , e tem uma mãe que ela faz técnicas de 
arte e ela ensinou para os pais, e aí  fez 
desenho do pai e o filho ajudando o pai a 
fazer os desenhos com terra. Então foi uma 
coisa muito emocionante, não é meninas? O 
pai desenhando e a criança ajudando o pai 
a desenhar. 

Profa. Valéria Alves dos Santos 
EM Maria Amália
 
Achei muito interessante por que nós até já 
iniciamos o trabalho com artes na sala, e eles 
ficam perguntando: Tia e hoje o que vamos 
fazer? Então agora (com este projeto) eu já 
tenho uma ideia para a gente estar continu-
ando o nosso trabalho com arte. Bastante 
interessante!

Profa. Leda Pereira Xavier de Souza  
EM Maria Amália

Eu quero parabenizar por este projeto. Esta 
oficina é muito linda. Nós gostamos muito 
de ter vindo conhecer. Quem sabe um dia 
acontece lá na nossa escola também. Com 
certeza o quarto ano tem este conteúdo arte 
e joje nós aprendemos muita coisa e vamos 
colocar em prática. Muito obrigada Elias!

Profa. Élida Maria da Silva
EM Maria Amália  

Só agradecendo e a gente percebeu ali (no 
vídeo) que nós tivemos tudo o que a gente 
estudou neste bimestre a gente estudou 
neste bimestre, vocês viram a aula sobre 
articulações, foi a nossa matéria em ciências 
da natureza. Acredito que quando ele falou 
sobre articulações acredito que  vocês já 
sabiam quais são as  articulações do corpo 
que nós temos  e o funcionamento delas. Ele 
mostrou a questão da cultura africana e da 
cultura indígena na influência da nossa cul-
tura brasileira e mostrou para nós tudo que 
nós vamos também começar a estudar em 
Artes. Que nós vamos começar com as cores 
primárias, secundárias e terciárias, cores 
quentes e frias. E mais uma vez agradecê-
lo por acreditar no trabalho da criança. 
Vocês (crianças) mesmos têm que acreditar 
no potencial de vocês. Criança faz arte? Faz 
arte sim. Criança é muito inteligente, Criança 
sabe fazer e é isso que ele quis mostrar para 
vocês. Trabalho de vàrias crianças, inclusive 
algumas crianças da nossa cidade (Curvelo). 
Então o nosso muito obrigado. Contribuiu 
muito para o nosso trabalho.
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6a. Feira  visita do:     COLÉGIO PADRE CURVELO

Profa. Diretora Adriana Batista
Colégio Padre Curvelo 

O projeto eu achei superinteressante por 
que valoriza a arte da criança. É como a 
criança deu a entrevista lá (no vídeo) e fa-
lou:  às vezes o adulto pensa que o que a 
criança faz não tem muito sentido, mas na 
verdade ele expressa ali todo o sentimento 
e é a arte pura  e  esse projeto nos ajudou, 
também, a perceber como que é a distinção. 
Eu mesmo não sabia distinguir como é estas 
cores calmas,  leves e as cores quentes e isso 
faz toda a diferença. Também a questão da 
força, com isso manda no desenho. Isso foi 
importante demais! Achei perfeito. E essa 
interação da criança e ela descobrindo tudo 
isso. Parabéns, muito bom, e a gente quer as 
oficinas em nosso colégio, viu Elias.
O Colégio Padre Curvelo só tem a agra-
decer a você, pela produção deste trabalho 
maravilhoso e contar que no próximo projeto 
convide o Colégio Padre Curvelo para estar 
participando novamente. As nossas crianças 
estão muito felizes, muito realizadas, os 
professores também e a gente está muito 
agradecido de você estar em nossa cidade 
de Curvelo também. Muitíssimo obrigado! 
Continue com este trabalho valorizando as 
crianças porque elas são  o nosso hoje e o 
nosso amanhã. Muito Obrigado.
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Profa. Mariana Matoso Mendes Aguiar
Colégio Padre Curvelo

Eu gostei muito por que ajuda a valorizar. 
Porque a criança também é uma artista , 
por que o desenho dele não é só uma rep-
resentação de um simples  rabisco. Ele tem 
a oportunidade de ser um grande artista.

Profa. Débora Avelar
Colégio Padre Curvelo

Eu achei muito interessante o projeto, tam-
bém, por que eu acho que a arte está no 
dia a dia de cada pessoa e principalmente 
para a criança, eu acho que a arte é muito 
importante por que não mostra a arte só 
como forma de demonstrar o que o aluno 
está sentindo, o que a criança está sentindo,  
mas a maneira de encarar até a vida. Eu 
acho que a arte é muito importante para 
isso também.

Prof. Rafael Pereira Costa
Colégio Padre Curvelo  

Gostei,  muito interessante, levanta esta 
questão da arte na infância.  Porque as 
pessoas têm o costume de achar que por 
serem desenhos às vezes classificados como 
“desenho sem sentido e que não seja arte” e 
isso está muito errado. O projeto trouxe con-
teúdos e novas ideias e já estamos pensando 
em levar isso lá para o nosso dia a dia na 
escola, com certeza.

6a. Feira  visita do:     COLÉGIO PADRE CURVELO


