Reltório
2016 a 2019

MISSÃO
Promover
felicidade
em
crianças,
adolescentes e jovens, através de vivências
artísticas, musicais e atividades esportivas.

VISÃO
Ser modelo de excelência na área em que
atua, com estrutura adequada a demanda
assistida.

VALORES
Respeito
às
diferenças,
Confiança,
Solidariedade, Criatividade, Sensibilidade
artística, Ética, Honestidade, Engajamento,
Disciplina e Resiliência.

PALAVRA DO
CONSELHO
GESTOR

Cenários da vida nos ambientam em tempos e movimentos diferentes: novas cores,
novas sensações.
No chão sagrado da Tapera das artes a troca de cenários, ao lado as crianças, é
constante, e não percebemos como é mesmo propulsora essa troca, para nós viajantes
neste mundo artístico libertador.
Um despertar para a criança que existe dentro de cada um de nós, no convívio doce
com os aprendizes, suas matizes na família, na comunidade. Um despertar,
transportando-nos subliminarmente para o entusiasmo e o prazer de viver, na criação,
inovação, ação e livres pensamentos.
Nosso corpo, mente, se alongam no aprimoramento pessoal que nos faz gigantes
diante de gigantescos obstáculos.
Grata a Deus, eternamente, pela oportunidade desse convívio harmonioso em
aprendizado constante.

"No chão sagrado da Tapera das artes a troca
de cenários, ao lado as crianças, é constante, e
não percebemos como é mesmo propulsora essa
troca, para nós viajantes neste mundo artístico
libertador".
RITELZA CABRAL

FUNDADORA E PRES. DO CONSELHO
FISCAL DA TAPERA DAS ARTES

PALAVRA DA
PRESIDÊNCIA
EXECUTIVA

A Tapera das Artes é um lugar acolhedor, lugar onde fui recebido como filho, lugar de
transformações e direcionamento de vida. Hoje com 35 anos, tenho a grata satisfação de
dizer que foi esse lugar maravilhoso que me proporcionou grandes mudanças em minha
vida, tenho a música como um dos maiores responsáveis por ter apreciado um mundo
diferente. Vivi e vivo grandes emoções em virtude desse trabalho tão bel, gratificante, e
inspirador.

"Vivi e vivo grandes emoções em virtude desse
trabalho tão belo, gratificante e inspirador".

MAGNO MIRANDA

PRESIDENTE EXECUTIVO DA
TAPERA DAS ARTES

A INSTITUIÇÃO

APRESENTAÇÃO
A Tapera das Artes, foi fundada em 06 de junho de 1983, mas somente em 1996 direcionou
suas atividades para atividades pedagógicas com as crianças, adolescentes e jovens,
oriundos de famílias de baixa renda, tendo a arte como fio condutor.
Considerada pessoa jurídica de Direito Privado, constituída na forma de sociedade civil sem
fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com autonomia administrativa e
financeira, situa-se no município de Aquiraz-CE, a Tapera das Artes está inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social sob o número de Inscrição 07/98; no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 07/98; tem assento no Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Estadual da Mulher, e está
inscrita no Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS com status
concluído e, tendo a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
– CEBAS.
Iniciou suas atividades artísticas com as crianças nas sombras dos mangueirais, com o grupo
de pífaros, no distrito de Tapera. O sucesso que o programa gerou na comunidade
possibilitou em pouco tempo a sua expansão, propiciando nos anos seguintes a inclusão de
novas ações educativas, com atividades voltadas para o desenvolvimento de diversas
atividades artísticas. As mangueiras já não eram suficientes para abrigar os participantes e
em pouco tempo os pequeninos estavam ocupando espaço mais apropriado na primeira
sede da instituição.
O programa foi se consolidando e nos anos seguintes, proporcionou a inclusão de novas
ações educativas com atividades voltadas para o desenvolvimento de diversas linguagens
artísticas, culminando na formação de vários grupos musicais como: a Banda de pífanos
“Girassol”, o Grupo de Pagode “Sementes da Terra”, o Grupo de chorinho “Feijão de
Corda” e o Grupo “Natureza do Forró”, permitiu também a produção do Espetáculo “Sons e
Sonhos.
Em 2002, a Tapera das Artes realizou o mapeamento Cultural da cidade de Aquiraz, com o
levantamento de todas as Manifestações Artísticas, Religiosas e Etnográficas. Culminando
nos anos subsequentes na produção de livro didático, um documentário sobre história de
Aquiraz, gravação do CD de Tradições Orais e CD da Dança do Côco, Imagens do
Imaginário, Histórias da Primeira Capital, animações das lendas realizadas pelo NACTA
(Núcleo de Animação e Cinema e Tecnologia da Tapera das Artes) e no Memorial do povo
de Aquiraz.

Desde 2009 no Teatro da Tapera das Artes, construído com recursos não reembolsáveis do
BNDES, diversas programações artísticas são realizadas, dentre elas o Festival Internacional
7SOIS 7 LUAS, rede de intercâmbio cultural, presente em 32 cidades do mundo luso
mediterrâneo.
Em 2012, a Tapera das Artes iniciou a parceria com a Fundação Bachiana de São Paulo e
com o apoio do Maestro João Carlos Martins viabilizou a Orquestra Bachiana Jovem em
Aquiraz.
Em 2013 a ONG iniciou o Projeto LIVRES TOQUES, com o apoio da Petrobrás por dois
anos, atendendo a um público de 458 crianças, adolescentes e jovens do município de
Aquiraz e adjacências, com atividades voltadas para música, luteria experimental, fotografia,
cinema e áudio, possibilitando o diálogo com a cultura local de Aquiraz, bem como novas
leituras e repasse de tradições e manifestações culturais através das novas tecnologias e
sustentabilidade.
Desde 2015, a ONG, em parceria com a Enartes e a Imaginário, realiza no Teatro da Tapera
das Artes, o ENCONTRO MESTRE & APRENDIZ, com recursos da iniciativa privada via Lei
Federal de Incentivo a Cultura. Trata-se de uma série de concertos e oficinas pedagógicas,
com mestres da música instrumental brasileira, abrindo diálogos riquíssimos com aprendizes
de projetos de musicalização do Estado do Ceará, com nomes como Hermeto Pascoal,
Renato Borghetti, Toninho Ferragutti, Francis Hime, Barbatuques, Badi Assadi, Toquinho,
Maestro João Carlos Martins, Maestro Roberto Minczuk, dentre outros.
Em 2016, o PROGRAMA TAPERA DAS ARTES DE CULTURA, dirigido pelo Maestro Ênio
Antunes, foi oficialmente implantado, e desde então, são oferecidas ações artísticas
pedagógicas permanentes em 12 ateliers de música, vivências e práticas de conjunto para
um público de aproximadamente 500 crianças, que possibilitam a existência de 10 grupos
musicais, dentre eles a Orquestra Bachiana Jovem do Ceará, Sinfonietta Tapera das Artes;
Tapera Arte Ensemble; Orquestra de Cabaças Eco-Arte Selena; Camerata Dedilharte 6;
Orquestra Sanfônica Essência; Grupo de Percussão na Batida do Ganzá; Coro Canto Livre;
Tapera Arte Metais; Grupo Catavento.
Em 2017, aprofundamos os estudos da luteria experimental, dirigida pelo Mestre Fernando
Sardo, com o projeto ICONES, que possibilitou a instalação do Parque Sonoro da Tapera
das Artes, e o KUIMBUKA, programa voltado para atividades com as crianças indígenas,
fruto do prêmio Criança Esperança.
Em 2019 inauguramos o SERENATA CAFÉ , primeiro negócio social da instituição, com
patrocínio do Prêmio Criança Esperança e BrazilFoundation, cujo lucro é revestido
integramente nas ações sociais com as crianças e suas famílias.

2020, um ano atípico, marcado pelo impacto da pandemia, a Tapera das Artes lança
programa pedagógico com aulas virtuais, atendimento social às famílias com alimentos, e
apoio personalizado. Neste ano também inicia a reforma no seu útero, que chamamos de
Sede Mãe da Tapera das Artes, para abrigar o projeto CASINHA DE LUZ, em parceria com
o Instituto Sons da Villa, no distrito de Tapera.
Neste mesmo ano lanca o projeto DJOPOI: “Uma oferenda científica musical brasileira com
foco na formação, profissionalização e no engajamento de adolescentes e jovens no
universo da luteria e arqueteria tradicional de instrumentos e arcos de violino – viola –
violoncelo e contrabaixo; luteria experimental e práticas coletivas de orquestra de cordas.”
DJOPOI nos aproxima de um caminho em um terreno fértil entre a arte de construir
instrumento, compor música e interpretá-la com adolescentes e jovens, no processo
formativo do universo arte-musical, convivendo e vivenciando a poética musical, da
produção intelectual brasileira, com ateliers de Luteria Experimental, Luteria e Arqueteria
Tradicional e Práticas Coletivas de Orquestras de Cordas.
Em sua história, tendo como fonte a experiência dos seus 37 anos de existência, o
compartilhamento é parte integrante do DNA da Tapera das Artes, que desde sua fundação
vem cumprindo um importante papel no seu território, com participação ativa nos
conselhos de políticas públicas, diálogos com equipamentos da rede pública local e também
com outras organizações sociais. Há 4 anos vem dialogando também com outros
municípios do Estado do Ceará, através da Plataforma, rede viabilizada organizada pela
Quitanda das Artes, e patrocínio da ENEL.
E nesse mesmo conceito de diálogo destacamos aqui a participação da Universidade Federal
do Ceará, que se consolida como eixo importante para as pesquisas, estudos e práticas
pedagógicas de nossa Instituição.
O AMOR prevalece na Tapera das Artes na sua luta pelos direitos sociais das crianças,
adolescentes, e jovens. Por essa razão, as conquistas trazem felicidade plena e doce, no
exercício de um papel fundamental empoderamento ao fortalecer os vínculos familiares e
promover democracia.

PREMIAÇÕES

2001
Menção Honronsa
Prêmio ITAÚ/UNICEF

2008
Criança Esperança

2019
Prêmio Brasil Foundantion

2002
Menção Honronsa
Prêmio ITAÚ/UNICEF

2016/2017
Criança Esperança

2019
Comunidade Presente Itaú
Social

NOSSAS SEDES
Centro Cultural Tapera das Artes

Rua Antônio Gomes dos Santos, S/N | Centro l Aquiraz – CE

Inaugurado em 15 de junho de 2000, o prédio foi construído em um terreno
doado por Maura Façanha e a obra teve o apoio da Fundação Vitae.
Inicialmente o projeto de construção da sede tinha o intuito de receber alunos
para cursos de Teatro e Artes Visuais. Depois de sua inauguração, o Nafta
(Núcleo de Audiovisual e Fotografia Tapera das Artes) foi instalado e se
mantém até os dias atuais. Por meio deste núcleo os alunos já produziram,
por exemplo, o Mapeamento Cultural da cidade de Aquiraz, vídeos
documentários e lendas de animação. Atualmente, o Centro Cultural Tapera
das Artes foi sede dos cursos profissionalizantes do Projeto Livres Toques:
Fotografia, Audiovisual, Luthieria e Áudio em Estúdio. A Luthieria, por sua
vez, em 2019, passou por uma reforma em que teve seu mobiliário, sua
sinalização renovada e repintura de acordo com as cores da nova logomarca.

Teatro Tapera das Artes

Rua Antônio Gomes dos Santos, S/N | Centro l Aquiraz – CE

Com o patrocínio do BNDES, através de recursos não reembolsáveis, o
Teatro Tapera das Artes teve sua construção e foi inaugurado em 2009. No
ano de 2014 foi reformado e equipado através do convênio com a
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT). Vários espetáculos já
foram realizados no teatro ao longo destes anos, e a partir de 2015 um
novo conceito está sendo formulado para que ele se torne um referencial
cultural na região metropolitana de Fortaleza. Há previsaão de que, em
2020, o equipamente passe por uma reforma com recursos advindos da Lei
Rouanet.

Sede Mãe

Rua Raimundo Lopes de Queiroz, S/N | Tapera l Aquiraz - CE

Foi construída pelo Governo Federal, por meio da Legião Brasileira de
Assistência (LBA), inicialmente para funcionar como casa de abrigo de idosos,
mas nunca teve nenhuma atividade para essa finalidade. O prédio ficou
abandonado por 20 anos, até que foi adotado pela diretoria da ONG e foi
reformado e ampliado com recursos do Governo do Estado do Ceará. Em
junho de 1997 foi inaugurado oficialmente como sede da Associação Menino
Jesus de Praga, que antecedeu a ONG Tapera das Artes. Hoje, funciona como
centro de ensino musical, atendendo a cerca de 350 alunos do Projeto Livres
Toques e Orquestra Bachiana Jovem de Aquiraz.

SERENATA
CAFÉ E CREPERIA

SERENATA CAFÉ E CREPERIA:
O PRIMEIRO NEGÓCIO SOCIAL DE AQUIRAZ

A Associação Tapera das Artes inaugurou em outubro de 2019, o Serenata Café e Creperia,
um espaço aconchegante, que vem se tornando o ponto de encontro saudável para a cidade
de Aquiraz, A inauguração do Serenata celebrou os 35 anos de trabalho da Tapera das
Artes. Segundo Ritelza Cabral, idealizadora e conselheira da instituição, a ideia foi de criar
uma fonte de receita alternativa para ajudar nos custos dos projetos. “Temos parceiros que
caminham solidariamente com a Tapera das Artes há bastante tempo e somos
imensamente gratos a todos, mas, apesar da generosidade e fidelidade, ainda passamos por
muitas dificuldades financeiras. Os projetos incentivados, que são nossa maior fonte de
receita, muitas vezes têm o desembolso em descompasso com o plano de ações. O Serenata
Café veio para criar uma fonte de receita alternativa complementar que possa cobrir essa
diferença para não interferir na qualidade das ações”, ressalta da conselheira.
O Serenata Café e Creperia foi montado com múltiplas e generosas mãos; com patrocínios
de empresas parceirasque doaram construção, que somados aos recursos do prêmio
Criança Esperança, foi possível finalizar a obra física do equipamento.
O patrocínio da BrazilFoundation, foi essencial, pois possibilitou equipar toda a cozinha e
mobiliários para a área de atendimento. Ficou realmente muito lindo! Um ambiente digno de
receber as pessoas com requinte, simpatia e um bom atendimento. Para a rotina de
produção e atendimento no Serenata, a Associação optou por oferecer treinamento para as
mães das crianças que participam dos projetos. “Formamos toda a mão de obra,
priorizando pessoas simples da comunidade e assim possibilitando a melhoria da renda
familiar de nossos alunos. Além disso também optamos por fornecimento de produtos
orgânicos da horta comunitária do Caracará, região rural do município de Aquiraz, como
forma de contribuir com o desenvolvimento da economia local”. explica Magno Miranda,
Vice presidente da instituição e responsável para implantação do Café.

OS SABORES PERDIDOS
O cardápio do Serenata Café e Creperia é assinado
pela Chef Nilza Mendonça, com destaque para a linha
de crepes "Sabores Perdidos", que traz combinações
incluindo o palmito do mandacaru, jaca, coração da
bananeira; geleias de macaúba, coco-babão, jambo,
dentre outros ingredientes naturais.
Através das Pancs (Plantas Alimentícias Não
Convencionais), a chef explora um mundo de
possibilidades degustativas que montam um
repertório da culinária cearense. Mas claro que o
cardápio possuiu os itens já tradicionais dos cafés, a
exemplo de tapiocas, cuscuz, bolos e bebidas
cafeinadas.
Sobre os sabores genuinamente cearenses, D. Nilza
diz que sua principal fonte de aprendizado foi com as
pessoas mais velhas do interior do estado. "Quando
comecei a viajar pelo interior do Estado, em cada
cidade, eu procurava a pessoa mais idosa e via como
era a alimentação dela. Fazia isso só pra mim, mas
logo passei a explorar isso com os alunos", diz a chef.
Dos pés de munguba, árvore conhecida também
como "castanheira", D. Nilza já criou até uma ostra
vegetariana e reivindica a valorização da culinária que
realce o sabor de cada ingrediente das combinações
dos pratos.
Cozinheira de formação autodidata, Nilza Mendonça
teve inspiração na família antes de levar a cozinha a
sério. Seu pai, hoje aos 105 anos, sempre teve o
hábito de fazer sua própria comida. E uma tia de
Guaraciaba do Norte (CE), já falecida, também
despertava a curiosidade da chef.

Chef Nilza Mendonça

O Cardápio

Crepe com coração de bananeira, no azeite,
alho, cebola e cream cheese e azeitona

Crepe com geleia de jambo, com pralinê

O Amor prevalece na Tapera das Artes na sua luta
pelos direitos sociais das crianças, adolescentes, e
jovens. Por essa razão, as conquistas trazem felicidade
plena e doce, no exercício de um papel fundamental
empoderamento ao fortalecer os vínculos familiares e
promover democracia.

PROGRAMA TAPERA
DAS ARTES DE CULTURA

UM TOQUE DE

Classe

Cenários da vida nos ambientam em tempos e movimentos diferentes: novas
cores,Concebido para o desenvolvimento de Educadores e PROGRAMA TAPERA DAS
ARTES DE CULTURA .
Aprendizes de música da Tapera das Artes, com o propósito de construir um
Referencial Pedagógico que apresente a musicalidade coexistente a partir da 1ª
Infância, proporcionando opções para a escuta de cantigas infantis, canções de ninar,
cantigas folclóricas, canções do cancioneiro popular da poética musical brasileira,
assim como a universa musical inserida na 2ª Infância proporcionando a escuta
apreciadora das cantigas de roda, cirandas e cirandinhas, ritmos e danças brasileiras,
música e literatura de cordel e a música de repentistas nordestinos, música do sul, do
norte, do centro oeste, música indígena, música do mundo e manifestações culturais
para o acesso de todos.
Com finalidade de criar conteúdo metodológico, a ser abordado no processo criativo
em Metodologia e Métodos idealizado por este autor, para as vivências e ateliês
musicais e trocas artísticas com foco no afeto e atenção, são pilares na Educação
Coletiva de Música, das ações propositivas criadas para o Programa Tapera das Artes
de Cultura.
Esta proposição tende a abrir diálogo com as localidades do entorno do distrito de
Tapera e de outras localidades do Município de Aquiraz em sintonia com a Capital e
outros Municípios do Estado do Ceará, bem como outras capitais, tornando-se um
modelo de referência para a educação Coletiva de Música Infanto-Juvenil, no Brasil.

"Música, um ato de amor! Transforma e agrega
pessoas".
MAESTRO ÊNIO ANTUNES

DIRETOR ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO
DA TAPERA DAS ARTES

CONCEITO

A paisagem sonora revela a cena musical do regionalismo musical da cultura cearense
é foco da pesquisa norteadora, que será desenvolvido no Programa Tapera das Artes
fundamentando as vivências de cada ateliê de música.
Nesse sentido, tanto a coordenação pedagógica, e os educadores dos ateliês de música
do colegiado do corpo docente do Programa, propõem uma bibliografia consultada do
seu universo de pesquisa para trocas pedagógicas, assim como sugerem novos
materiais para consulta, com foco na fundamentação do processo formativo do público
a ser formado, disponibilizando referências das especificidades de cada linguagem
musical para ativar ateliês em consonância com o conteúdo programático do Projeto
Um Toque de Classe as manifestações da cultura brasileira, a partir da cultura local.
Para tanto, uma das ferramentas pertinente a comunicação tecnológica é o Diálogo
Pedagógico, objeto de notação do desempenho das linguagens pedagógicas, musicais e
artísticas, social-familiar e interface com as sete linguagens das artes, escolas e
instituições colaboradoras, compreendido por meio de um cronograma mensal e uma
agenda semestral, das vivências artísticas durante o ano.
Um Toque de Classe propõe a apreciação de uma abordagem de linguagem
pedagógica, com foco no tratamento do educador com seus aprendizes, entre seus
colegas de trabalho educadores e gestores, assim como, nas relações pessoais,
interpessoais, valorando foco de desempenho nas ações consigo mesmo, com o outro,
com o grupo, com o espaço e no espaço.

“Enxergamos a história e memória, o bem imaterial, que a Instituição Tapera das
Artes escreveu, cristalizou na história de Aquiraz, em especial, no distrito de
Tapera? O que queremos imortalizar? Qual legado deixar aos nossos filhos,
alunos e cidadãos, com nossas ações pedagógicas, artísticas e musicais, na
Educação Coletiva de Música oferecida ao público Infantojuvenil?
Quais toques serão oferecidos por nós? Cuidamos do bem do outro? Quais sons
serão pronunciados? O que ouvir do que escuta? O que enxergar do que se vê? O
que transmitir do que se sente? O que perpetuar?
A música que nos move está vibrando há tempos. A fala que entoamos deve educar
e propor, acarinhar com ternura, vibrar na escuta do outro. É música falada”.
Maestro Ênio Antunes

PROCESSO DE TRABALHO
Estimular as relações do desenvolvimento e crescimento dos aprendizes e educadores, nas
vivências formativas da Educação Coletiva de Música Infantojuvenil, por meio do tema
norteador de pesquisa: “ O regionalismo musical na cultura cearense, inacabado, construído
em processo da equipe pedagógica alinhada a gestão do Programa.
Compartilhando as expertises de cada um, para que a soma seja o benefício do aprendiz,
das famílias, do bem do outro sob o cuidado de cada um nos diferentes processos de
relação entre pessoas, estimulando o acesso do saber, potencializando as Competências, as
diferentes abordagens técnicas, que cada um carrega na trajetória de sua formação, ao
estímulo a pesquisa, a memória das manifestações culturais e educativas que cada agente
cultural nos proporcionará conhecer e compartilhar. Processo de formação e capacitação
dos educadores e aprendizes do Programa Tapera das Artes, nas ações do artísticoPedagógica e musical será estimulada com:
1. Ateliês Virtuais para práticas à distância:

- Educação Coletiva de Música;
- Práticas Individuais com tutela do educador em horários fixos;
- Práticas de Conjunto através de vídeo conferências;
- Estudos e Pesquisas de conteúdos disponíveis na internet;
- Gravação de vídeos para audição por parte de seus educadores;
2.Ateliês de música na cena interna da Tapera:

- Formação Cultural;
- Educação Coletiva de Música;
- Práticas de Conjunto;
- Práticas Coletivas em Grupos Musicais;

3. Ateliês de música na cena externa da Tapera-Tapera Musical:
- Formação de Público: ouvir e apreciar música;

- Educação Coletiva de Música nas ações dos nossos grupos em escolas, instituições
colaboradoras para a ação do ouvir e apreciar música;
- Práticas de Conjunto na Formação Cultural com trios, quartetos, quintetos, em
circulação;
- Práticas Coletivas com os Grupos Musicais constituídos em evidência nas relações
institucionais;

METODOLOGIA
Para desenvolver as ações pedagógicas dispostas
nessa via de diálogo, o Programa adere uma
metodologia que constrói a ferramenta de diálogo,
que nos convida a uma reflexão, para a pedagogia
do aprender, do despertar ao interesse do aprendiz
em se descobrir aprendendo, onde o foco é o fazer
e ouvir, interagir consigo mesmo, com o outro e
com o espaço por meio de vivências com a música.
Para tanto uma reflexão para 8 bases sistêmicas de
seguimento, no processo formativo e construtivo
do público alvo desta proposição:
1. Despertar para afeto e atenção para o
encantamento dos sentidos por meio da música e
paisagem sonora local, regional, nacional e do
mundo;
2. Descoberta dos sons, da voz, do corpo, dos
instrumentos e das habilidades motoras e da
relação do movimento;
3. Impressões da escuta e das descobertas;
4. Forma musical e literária se apropriando da
Canção como forma musical e de pesquisa;
5. Traço artístico para o entendimento do
autógrafo, inspirações e processos criativos com
foco no entendimento da estética e diálogos
culturais;
6. Gesto artístico para o s processos da percepção
e apreciação da articulação do som, do sotaque
regional que reverbera as manifestações culturais,
artísticas e ideia musical do autor como elemento
fundamental dos processos interpretativos da
música, da dança e das diversas artes que estiver
convencionado ao foco de desenvolvimento do
aprendiz ou grupo;
7. Comunicação do foco do desempenho para
revelar aquilo que se construiu enquanto objeto
artístico e musical, a fim de oferecer ao público um
conceito interpretativo em exposição ao público
por meio do foco de desempenho artista com os
objetos estudados, colocados agora para
apreciação da arte da interpretação musical e
movimento do corpo.

Ateliês

Um toque de classe
Instrumental Orff
Instrumental Sardo
Sopro de metais
Sopro de madeiras
Acordeom
Percussão
Violão
Canto-Coral
Piano-Teclado
Vivência Musical
Violino
Viola
Violoncelo
Contrabaixo

DADOS QUANTITATIVOS
ATELIÊS
TOTAL DE BENEFICIADOS

500

Crianças, adolescentes e jovens

Números por Ateliê
Centro Cultural - 300 alunos
Violão - 40 alunos
Violino - 40 alunos
Viola Clássica - 20 alunos
Violoncelo -14 alunos
Contrabaixo Clássico - 6 alunos
Instrumental Orff - 40 alunos
Metais - 20 alunos
Madeiras - 20 alunos
Pífanos - 40 alunos
Acordeom - 20 alunos
Capoeira - 40 alunos
Núcleos de Parcerias Pedagógicas – 200 alunos
Escolinha SOL - 50 alunos
Mario Sales- 50 alunos
Instituto Sons da Villa – 100 alunos

OS ATELIÊS

INSTRUMENTAL ORFF
"O projeto é de propõe uma pedagogia musical
utilizando método Instrumental Orff – Sentir,
experimentar, pegar, jogar, rastejar, andar etc. e
chegar à verbalização ou ideia. Assim como
atividades lúdicas levam a socialização e à
compreensão dos fenômenos, pois a criança é
considerada como um “ser primitivo” no sentido da
evolução do homem, portanto, parte dos elementos
básicos da música, começando pelo ritmo, pois
através dele a criança fala, movimenta-se e pode
ser estimulada a explorar a música, que deve ser
vista como algo natural quanto à fala, o ritmo e o
movimento do ser humano. As atividades no ateliê
de Instrumental ORFF proporciona aos
participantes o desenvolvimento musical, o domínio
dos instrumentos, construção de um repertório,
melhoria da ausculta, sensibilidade e criatividade,
com o intuito de estimular uma formação cidadã".
Prof.º Fabiano Silva

Prof.º Fabiano Silva

Graduação em Licenciatura em
Pedagogia pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú, UVACE 2016; Especialização em
Arte-Educação para o Ensino
de Música Centro de Educação
Tecnológica Darcy Ribeiro,
fortaleza – 2017; Curso de
curta duração em Jogos
Musicais e o Movimento na
Sala de Aula; Curso de curta
duração em Percussão (nível
avançado); desde de 2018,
compõe
o
quadro
de
professores da Tapera das
Artes atuando na área de
musicalização infantil.

SOPRO DE METAIS
"As aulas possuem como objetivo, oferecer amplo
conhecimento dos aspectos fundamentais dos
instrumentos de sopro de mateis (técnicas, postura,
repertório, etc.), apresentando aos alunos um amplo
repertório da música regional e universal, através
de exercícios de respiração, utilizando a figuras de
4 tempo para inspirar e expirar. Reproduzindo o
som através da vibração dos lábios no bocal do
instrumento. Trabalhando inicialmente a leitura
rítmica da música através da percussão corporal e a
leitura melódica por meio do canto.
Apresentando o Material Pedagógico aos
Aprendizes bem como a explanação dos caminhos a
serem formados.”
Prof.º Jean Carlos Rodrigues

Prof.º Jean Carlos Rodrigues

TrompetistaOrdem
dos
músicos do Brasil (O.M.B.
00.0777); Maestro de Banda
de Música- SINE/CE, IEPES,
UECE.; VI Encontro Musical da
UFC; XXVI Semana da Musica
da Universidade Estadual do
Ceará; Oficina: Trompete;
Primeiro Trompetista da Banda
sinfônica da Universidade
estadual do Ceará (UECE);
Primeiro trompetista da Big
Band Unifor; Regente da Big
Band Showkaze-Filarmônica
do Ceará; Período: 2003 aos
dias
atuais;
Regente
e
Professor de música- colégio 7
de setembro.

SOPRO DE MADEIRAS
“O ponto principal deste projeto é o ensino de
instrumentos de sopro que fazem parte da família
das madeiras, designadas assim por sua matéria
prima, ou por partes que menores que seja façam
parte de sua estrutura, como por exemplo, o
saxofone e que é feito de cobre, mas é considerado
um instrumento de madeira apenas por sua palheta,
(a geradora de todo seu som), assim como a flauta
transversal que da mesma maneira é feita de cobre,
mas por herança histórica é considerada madeira,
pois as primeiras foram feitas de madeira, e hoje
algumas ainda são feitas de madeiras por luthiers.
Desenvolver a pratica musical através dos
instrumentos de sopros na família de madeiras que
compõem, dentre eles a família de saxofones: sax
soprano Bb (si bemol), saxofone alto Eb (mi bemol),
saxofone tenor Bb (si bemol), e saxofone barítono Eb
(mi bemol), e junto a eles os clarinetes em Bb e Eb, e
flautas transversais em C. estimulando o seu
crescimento musical a partir da criação de grupos
distintos para apresentações como, quarteto de
saxofones, quarteto de clarinetes, grupo de flautas
com repertorio construído a partir da música
regional.”
Prof.º Joelder da Silva

Prof.º Joelder da Silva

Licenciado em Pedagogia pela
Universidade Vale do Acaraú;
Curso
de
Harmonia
e
Improvisação (SECULT); Curso de
Gestão para Bandas de Música
(SECULT); Curso de Técnica de
Regência (SECULT); Curso de
Orquestração para Bandas de
Música (SECULT); Curso de
editoração de partituras (SEMU);
Curso de Formação em regência
de Banda de Música (AAMARTE –
GOVERNO DO ESTADO); Oficina
de
Saxofone
(AAMARTEGOVERNO
DO
ESTADO);
2014/2016
Professor
de
saxofone, flauta transversal e
clarinete no Núcleo de Educação
e Cultura de Eusébio. (NAEC);
Professor de teclado, sax e flauta
na escola de música ABATTUTAAquiraz; 2015 Professor de ensino
fundamental I na escola Francisca
Ferreira da Silva em Aquiraz –
período: 4 meses; 2016. Professor
de ensino fundamental I na C.E.I
Raimunda de Freitas Façanha em
Aquiraz período: janeiro de 2016
até dias atuais.

PÍFARO
"O Brasil tem na sua poética artística várias
influências. Na música o que me aproximou foi o
Acordeom. Trazer minha expertise para o
Programa Tapera das Artes de Cultura Um Toque
de Classe resinifica uma troca significativa,
considerando minha adolescência na instituição.
Propor Os Estudos de Acordeom com foco nas
cantigas infantis, será importante para as crianças e
adolescentes de diversas localidades que quiserem
se descobrir por meio da música. Dar continuidade
nas questões artísticas com a Orquestra Sanfônica
Essência será um processo importante na minha
prospecção artística alinhando artistas do gênero
para vivências com os aprendizes e com o espaço
aberto em Aquiraz e entorno. O intuito é promover o
estudo da música em especifico do acordeom,
promovendo um crescimento técnico e intelectual dos
aprendizes, exercitando sua curiosidade, ampliando
seu repertório musical, e a convivência nas aulas e
nas mostras de processos tem apresentado grandes
resultados.”
Prof.º Jair Dantas

Prof.º Jair Dantas

Músico, Instrumentista Autodidata.
Nascido na cidade de CEDRO-CE
atualmente mora em AQUIRAZ–CE teve
sua iniciação musical aos 14 anos de
idade quando teve seu primeiro contato
com a música passou a frequentar aulas
de pífaro e flauta transversal em um
projeto social de sua comunidade.
Poucos anos depois iniciou-se no
Acordeom passando a acompanhar
inicialmente grupos do projeto no qual
fazia parte e sempre muito curioso.
Meses depois montou seu próprio grupo
musical de forró pé de serra e paralelo
ao grupo passou a acompanhar vários a
artistas e integrar algumas bandas
tocando em casas noturnas, eventos,
convenções. Em 2005 participou de
uma turnê pelo Brasil com o artista
CACAU BRASI apresentando-se em
vários estados e espaços diferentes
como SESC POMPÉIA- SP, FNAC-RJ,
MISTURA FINA- RJ BAHIA CAFFÉ-BA
dentre outros. Em 2008 participou do
festival de sanfoneiros da cidade de
LIMOEIRO DO NORTE-CE chegando a
ser um dos finalistas concorrendo com
grandes nomes do acordeom do
Nordeste. Desde então seu trabalho
como músico instrumentista passou a
ser bem requisitado e a dividir o palco
com artistas e instrumentistas da sena
cearense, nordestina e brasileira.

CANTO-CORAL
"O objetivo principal dos ateliês de Canto Popular é
proporcionar aos aprendizes a experiência de
autoconhecimento a partir do prazer que pode ser
cantar e deixar-se encantar pela poética do
cancioneiro popular brasileiro. Inspirado no poema
“A importância das coisas” do poeta modernista
Manoel de Barros (1916-2014), o repertório
proposto direciona o cantor a refletir sobre aspectos
humanos fundamentais para o desenvolvimento da
vida como criatividade, prazer e alegria. Para
desenvolver a consciência corporal necessária para
a prática do canto. Proporcionar ao aluno
familiaridade com a leitura musical (partitura e
cifras). Desenvolver a qualidade vocal necessária
para que o grupo emita um som afinado e volumoso
de maneira saudável. Proporcionar ao aluno
intimidade com o repertório proposto. Desacelerar o
corpo e a mente, “devolvendo” da melhor maneira o
aluno para realidade externa".
Prof.ª Lia Veras

Prof.ª Jair Dantas

Licenciada
em
Música
pela
Universidade Estadual do Ceará –
UECE Professora de canto na
Toccata Escola de música a partir de
março de 2018; Professora de canto
coletivo infantil, juvenil e adultos do
projeto social casa de vovó Dedé de
setembro de 2016 a janeiro de
2017; Facilitadora das oficinas de
canto coral infantil e formação de
professores de canto coral infantil
do XII Festival Música na Ibiapaba,
2016; Facilitadora das oficinas de
coral infantil das edições de 2009,
2010, 2011 e 2012 do Festival
Música na Ibiapaba.; Preparadora
vocal do musical Ceará Show em
cartaz permanente desde outubro
de 2016; Professora de canto da
Escola de Música de Sobral de
outubro de 2012 a janeiro de 2015.

VIOLINO E VIOLA
CLÁSSICA

Prof.º Nadílson Gama

"“O estudo do violino (viola clássica) a partir da
moderna Escola Francesa do Violino até a Escola
Franco Belga de Violino no Brasil.

O violino, tal

como o conhecemos nos dias de hoje, teve suas origens
na Itália no Sec. XVI através do construtor de
violinos Gaspar da Saló. Inicialmente o violino atuava
como instrumento acompanhante, mas rapidamente
ganhou popularidade e passou a ser instrumento
protagonista sendo ensinado de pai para filho como
atividade de lazer e nos conventos e orfanatos como
matéria disciplinar. No Séc. XVIII, o compositor e
violinista Giovanni Baptista Viotti após uma
temporada em Paris, formou um grupo de alunos
talentosos e idealistas que viriam, em 1792, a fundar o
Conservatório de Paris. Em Bruxellas, Beriot foi
professor do brasileiro Manoel Joaquim de
Macedo, por quem no final do Séc XIX a Escola
Franco-Belga de Violino estabeleceu-se em solo
brasileiro, embora a presença do violino já fosse
constatada desde meados do Séc. XVIII. Macedo
foi professor de João Augusto de Campos e este por
sua vez foi professor de Flausino Valle foi o violinista
brasileiro de maior relevância no Séc. XX,
influenciando gerações futuras e até os dias de hoje
objeto de estudo para acadêmicos e executantes, visto
que Valle foi também compositor dominando o estilo
paisagem sonora rural.”
Prof.º Nadílson Gama

Em 1997 terminou a graduação
obtendo o título de “Bacharel em
Instrumento – Violino”, pela
Faculdade Mozarteum de São Paulo
e na mesma época foi convidado a
fazer parte do quadro docente desta
instituição como professor de
violino e viola. Em 2000, escreveu e
editou, como autor, o “Método
Facilitado para Violino” e o “Método
Facilitado para Viola”, e como
coautor, em conjunto com seu
irmão, o “Método Facilitado para
Violoncelo”. Em 2004, em uma
parceria com o Maestro João Carlos
Martins e vários músicos de grande
relevância do panorama musical
paulistano, entre eles o Prof. Ênio
Antunes, fundou a Orquestra
Bachiana Filarmônica onde atuou
como spalla dos segundos violinos
desde 2008 até o ano de 2013. Com
essa Orquestra apresentou-se no
Carnegie Hall de Nova York nos
anos 2007 e 2008 e no Lincoln
Center de Nova York nos anos 2009
e 2010. Em 2010 sob a orientação
do Prof. Dr. Sérgio Cascapera
obteve o título de Mestre em Artes
na área de concentração “Processos
de Criação Musical” com a
dissertação “O Método Prático para
Viola”. Desde o ano 2001 até a
presente data, atua como assistente
de spalla dos segundos violinos da
Orquestra Sinfônica Municipal.

VIOLONCELO

Prof.º Rondinelly Bezerra

"Com uma maior popularização do Violoncelo, e o
aumento da procura pelo instrumento, também ocorreu
que compositores começaram a dedicar-se mais para
compor para o violoncelo, com base nisso e com o que
tenho aprendido nos últimos anos, devido ao contato com
profissionais como Raiff Dantas Barreto no violoncelo,
Ricardo Herz em relação a música brasileira, e outros
grandes artistas que venho acompanhando através de
aplicativos com Spotify dentre outros, para 2020
gostaria de trabalhar A Música do mundo para o
violoncelo, apresentando para os alunos os temas
conhecidos mundialmente na música sendo executados
no violoncelo, aproveitando a cronologia da música,
partindo do período barroco e indo até contemporâneo,
utilizando os mais famosos temas de compositores como
Vivaldi, Bach, Elgar, Beethoven, Vila Lobos, dentre
outros tanto estrangeiros como nacionais. Promover os
estudos de música para violoncelo partindo da poética
musical do mundo, para potencializar com os aprendizes
de violoncelo um trabalho com foco na estética e estilos
que fazem parte da história da música e também de
vários países, como Itália, Alemanha e o próprio Brasil
e desse modo diversificar a sonoridade do violoncelo, e
desenvolver a técnica necessária do violoncelo".
Prof.º Rondinelly Bezerra

E Graduado em Pedagogia pela
Faculdade Facedi; C E M(certificado
de estudos musicais) Centro de
ensino artístico de BriançonFR(2009-2010);
Curso
de
Violoncelo no SESI (2006-2009);
Curso de música do Instituto Pão de
Açúcar
de
Desenvolvimento
Humano (2003-2009); Exerce a
atividade profissional como músico
e professor: [2012] – Cordas da
Cidadania Cargo: Professor de
violoncelo e Contrabaixo; [2010-] –
Violoncelista
Siara
Quarteto;
[2011-] – NAEC Eusébio (núcleo de
arte educação e cultura) Cargo:
Professor de violoncelo e regente do
grupo de cordas; [2014-] – Tapera
das Artes (Aquiraz).

VIOLÃO

Prof.º Ricardo Gadelha

"Um dos instrumentos mais populares do mundo o violão
é muito popular também no Brasil, e tem grandes
instrumentistas e compositores dessa linguagem artística
que desperta o interesse de crianças e jovens, sendo um
dos ateliês mais procurados da Tapera das Artes,
utilizados em praticamente todos os grupos musicais e
estilos. O objetivo do curso é desenvolver as habilidades
motoras e criativas dos alunos, experimentar as práticas
de improviso, a interação em grupo. A iniciativa
acredita que é possível, através do estudo e pesquisa
sistemática de temas pertencentes ao imaginário coletivo
e popular de nossas crianças, aprender e apreender
noções elementares de música e da técnica violonística.
A compreensão dos elementos rítmicos e melódicos, a
estruturação harmônica, a historicidade bem como a
ludicidade permitirão aos aprendizes estabelecer uma
sintonia com os diversos conteúdos musicais".

VIVÊNCIA MUSICAL
"Desenvolver um repertório de música popular,
experimental e folclórico visando conscientizar a
importância do Instrumental percussivo na sua
formação musical dos aprendizes de música do
programa Tapera das Artes, observando as relevantes
ações sociais e cognitivas que o experimento
disponibiliza".
Prof.º Ricardo Gadelha

Bacharel
em
Música
pela
Universidade Estadual do Ceará –
UECE. Integra o Programa Tapera
das Artes de Cultura como educador
de violão e vivências musicais, e
Diretor musical da camerata de
violões Dedilharte6, também gestor
e idealizador da escola de música A
Batuta. Natural de Aquiraz teve sua
iniciação e formação musical como
saxofonista na banda Municipal
Virgílio Coelho no ano de 1992, em
sua terra natal. Iniciou seus estudos
de violão na classe do professor
Djalma Oliveira, hoje segue como
professor e coordenador musical do
projeto Mestre & Aprendiz.

PÍFARO

Prof.º Marcelo Freitas

"“Na formação do pífaro, a gente fala um pouco da
história do pífaro, como foi que surgiu, onde surgiu essa
cultura popular... Eu trabalho e falo sobre todos os
ritmos como baião, xote, xaxado da cultura popular
nordestina.
Nós trabalhamos o ensino do sopro, onde o primeiro
processo é a apresentação do instrumento, que não se
chamava pife, chamava-se de esquenta “muié”, porque o
pessoal pegava o pífaro, a zabumba e o triângulo e fazia
o forró e os casais dançavam e faziam aquela festa toda
em casas de taipa.
Então é eu explico isso para os alunos que essa cultura
ainda é muito forte no Crato, Barbalha, Juazeiro do
Norte com a fabricação do instrumento, que eles
mesmos fabricam. É uma cultura muito viva onde tem os
reisados, pastoris, né?! O pífaro também está muito
presente nas festas religiosas daquela região como em
novenas e procissões.
Estamos fazendo uma rede de contatos para
construirmos

um trabalho sólido, juntamente com

Caninha Verde, Reisado,

Coco de Praia, com as

manifestações culturais que nós temos aqui no nosso
município , no intuito de um fortalecimento dessa rede.
E os pífaros eles são fundamentais porque eles têm um
desenvolvimento musical fantástico!"

Desenvolve trabalhos musicais
através de aulas de pífanos para
crianças a partir de 06 anos de
idade, fortalecendo a cultura
popular e as tradições regionais do
nosso estado. Foi aluno no curso de
música/pífaro da Tapera Das Artes
no período de 1997 a 2004; aluno
no curso de teatro também da
Tapera das Artes em 2002 a 2004;
participou do Curso de Extensão
Musical pela UECE 2006 A 2007;
também cursou Musicalização da
Cultura Popular SESC-CE 2008 A
2010.
Fez a Oficina de Flauta Transversal
pelo o conservatório de música
Alberto Nepomuceno 2011/12.
É fundador do projeto social Sons da
Vila, que atua no ensino de música
no distrito de Tapera Aquiraz. A um
ano retomou as aulas de pífaro na
Tapera das Artes.

CAPOEIRA

Mestre Canela

“Princípio da Criatividade na Capoeira, acredita-se que
a autonomia só pode nascer num ambiente que favoreça
a criatividade e a livre expressão, tendo o corpo e a
música como veículo dessas forças. Nesse sentido, o
fazer musical nas aulas de Capoeira na atividade
desportiva proposta neste projeto é iniciado de forma
espontânea, despadronizada, baseada na pesquisa
sonora improvisada. Aos poucos segue-se para o ensino
de

padrões

desenvolvendo

musicais
conceitos

específicos
musicais

da

Capoeira,

básicos,

como

intensidade, timbre, altura etc.
A cooperação é o que diferencia a capoeira das outras
artes marciais. Os jogadores, os músicos, os componentes
da roda e o público são todos atores sociais
participantes. As crianças se alternam em todos esses
papéis, interpretando em grupo um pequeno teatro
social".
Mestre Canela

Meu nome é Alberto Marcos
Fonseca de sousa conhecido como
Mestre canela moro na Prainha de
Aquiraz pratico capoeira deste 1986
aos 10 anos de idade quando eu era
criança juntos com os meus amigos
com 13 anos comecei a dar aula na
escola da Prainha é daí não parei
mas trabalho com crianças e
adolescentes tenho um projeto
social na minha comunidade sonho
de criança e hoje é realizado no CT
mestre canela trabalharmos a
capoeira Jiu Jitsu Muay thay dança
e reforço escolar me formei Mestre
em 2012. E de lá pra cá o trabalho
só cresce dou aula em escolas,
creches,praças, espaço público e
particulares
e
fazermos
apresentações
culturais
como
capoeira maculelê de paus e facões
dança do Coco e puxada de rede
samba de roda tenho 44 anos de
idade é 35 de capoeira é também
fazemos eventos,campeonato,dia
das crianças aniversário do grupo
dia da consciência negra é
confraternização.

PROJETO
MESTRE & APRENDIZ

O projeto “Encontro Mestre & Aprendiz” O Encontro Mestre & Aprendiz é realizado
pelo Centro de Pesquisa e Difusão a Arte – Imaginário, em parceria com a Tapera das
Artes, e propõe diálogos abertos com a expertise de reconhecidos mestres da arte
musical, arte-educadores, produtores culturais, que tem como foco a produção
musical e pedagógica, sob a direção artística pedagógica do Maestro Ênio Antunes.
A metodologia proposta pelo Maestro Ênio Antunes tem a estrutura de um trívium
com três momentos: Formativo, Construtivo e Multiplicador, desenhado para dar voz
à referencia pedagógica no conceito do fazer arte por meio da música na Tapera das
Artes e no estado do Cearense.
Realizou o primeiro momento – Formativo, com 4 edições, no período de 2015 a
2020, intituladas: Temperando Cravos, Tocando Fortíssimo, Contraponto Harmônico
e Almas Gêmeas, viabilizados com recursos de empresas patrocinadoras da iniciativa
privada via Lei Federal de Incentivos Fiscais.

Temperando Cravos

Temperando Cravos cuidou do despertar para a formação cultural na educação
infanto-juvenil com a orquestra de cordas, na presença marcante de Edmundo VillaniCôrtes, Sidney Molina, Mário Zaccaro, Raiff Dantas Barreto, Orquestra Antunes
Câmara, Jeziel Pousa, Emerson de Biaggi

Tocando Fortíssimo

Necessário foi, para tocar outros sons,
acessar outras frases, revelar a poética
brasileira na sonoridade instrumental
de Hermeto Pascoal, Toninho
Ferragutti, Quinteto de Cordas Arte do
Som, Duo Siqueira Lima, Quinteto de
Sopros da Bahia, Igor de Bruyn Ferraz,
Francis e Olívia Hime, Benjamim
Taubki.

Contraponto Harmônico

abarcou os diversos toques sensíveis
percorridos nos últimos 5 anos
impactados pelo regionalismo musical
na cultura cearense, revelando
diferentes manifestações das artes em
um mesmo lugar. Aquiraz recebeu em
seu coração outros toques remetidos
ao amor. A música se fez um ato de
amor. A Tapera das Artes acolheu
crianças de outros projetos sociais para
ouvir e fazer música com Um Toque de
Classe, que em diálogo no Encontro
Mestre & aprendiz proporcional um
novo mundo em processo de
descobertas.
A
presença
e
Aupaquartet, Renato Borguetti, Marlui
Miranda, Trio São Paulo Ensemble
(Domingos Elias, rodrigo Nagomori, e
Marcos Fokin), Barbatuques, Ricardo
Herz, Mario Lúcio, Badi Assad e
Toquinho, construindo acordes e
harmonias, fazendo música e poesia.

Almas Gêmeas
A última ação formativa levou o nome de "Almas Gêmeas", onde foram realizados 07
encontros, levando público 5.400; pessoas para o Teatro Tapera das Artes e possibilitou o
residências artísticas com artistas como Fernando Moraes e Joel Barbosa; Thierry Miroglio
Sophie Jegou (bailarina); Claudio Cohen, Claudio Cruz; Gabriel Marin; Nonato Luiz ;
Adelson Viana; João Carlos Martins, Ricardo Bacelar e Roberto Minczuk, com concertos
memoráveis num intercâmbio musical e pedagógico com a Orquestra Bachiana Jovem do
Ceará, outros projetos sociais e a Universidade Federal do Ceará.

TROCA DE
EXPERIÊNCIAS
Para Tapera das Artes é importante para ampliar
ações pedagógicas musicais criando oportunidades
para crianças que não teriam condições de
frequentar o centro cultural poderem usufruir das
suas vivências um pedaço da realidade artística
experienciada cotidianamente pelas crianças e
jovens que frequentam seu espaço contribuindo
para estimular uma Educação Integral, que vise
garantir o desenvolvimento das suas dimensões –
intelectual, física, emocional, social e cultural.
Vendo a escola, como um espaço para estabelecer
vínculos afetivos, possibilitem novas concepções de
mundo e autonomia, firmamos duas parcerias
importantes, com a Escolinha Sol, localizada na
Praia do Futuro II e com a escola Mario Sales,
localizada no Município do Eusébio.
Essas trocas de experiências amadureceram ainda
a sensibilidade metodológica para atender uma
escola regular onde a música e as artes não sejam
o foco principal, enriquecendo ainda mais a
didática para o ensino de música. Agregando um
valor sem igual para as crianças das duas escolas,
bem como seus professores.
A escolas “convencionais” são primorosas pela
disciplina, e organização e apesar dos desafios e
das precariedades, serão sempre lembradas por
terem recursos humano rico em amorosidade,
disponibilidade e alegria!

Escolinha Sol

Escolinha
Mário Sales

GRUPOS
CONSTITUÍDOS
NO PROGRAMA

Orquestra Bachiana Jovem do Ceará

Sinfonieta Tapera das Artes

Tapera das Artes Ensemble

Camerata Dedilharte

GRUPOS
CONSTITUÍDOS
NO PROGRAMA

Orquestra Sanfônica Essência

Coro Canto Livre

Grupo Catavento

DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

Desde 2018, a Tapera das Artes, vem atuando em duas redes sistêmicas e organizadas em
busca de um objetivo comum e engajado numa agenda estratégica pactuada com as OCS
que compõe a Rede Territórios de Educativos de Aquiraz e Plataforma Sinfonia do Amanhã.
Os objetivos são a criação de propostas de desenvolvimento territorial com vistas à solução
de problemas relacionados a pedagogia musical (no estado do Ceará) e as questões do
ensino e desenvolvimento integral a rede de proteção social dentro do município de Aquiraz.
CIEDS - Redes de Territórios Educativos de Aquiraz
O programa Redes de Territórios Educativos promove assessoria às organizações da
sociedade civil na elaboração e implementação de estratégias de educação integral. Elas são
estimuladas a atuar de forma articulada, criando redes de territórios educativos capazes de
ampliar a oferta de ações para aumentar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.
Sobre o Programa Redes de Territórios Educativos – O programa Redes de Educação
Integral é uma iniciativa da Fundação Itaú Social implementada pelo CIEDS. Com o objetivo
de fortalecer redes e parcerias que promovam o desenvolvimento integral da criança e do
adolescente, o projeto, de forma piloto, vem sendo implantado desde 2015 nos municípios
de Várzea Grande (MT) e São Luís (MA). Mais de 200 instituições entre escolas,
universidades, organizações da sociedade civil, unidades de assistência social e empresas já
participaram das ações do projeto. Em 2018, o programa inicia sua atuação em Aquiraz
(CE) e Cuiabá (MT).
Plataforma Sinfonia do Amanhã
No intuito de ampliar sua atuação, ao mesmo tempo em que fortalece laços colaborativos a
Tapera das Artes participa de diversas instituições que trabalham educação musical em
todo o estado do Ceará, vinculados ao projeto Plataforma Sinfonia do Amanhã, promovido
pela Quitanda das Artes e patrocinado pela ENEL. Trata-se de entidades que, assim como a
Tapera, dispõem recursos artísticos e pedagógicos a crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade, numa perspectiva de ampliar as possibilidades de desenvolvimento social.
A Plataforma, em 2018, conta com 26 instituições, em – 22 delas no Ceará, uma na Bahia,
uma em Goiás e duas no Rio Grande do Sul.

Cieds - Rede de Territórios Criativos de Aquiraz

Plataforma Sinfonia do Amanhã

OCUPAÇÃO SOCIAL
DO ESPAÇO

SEMINÁRIO EM PARCERIA
COM ITAÚ SOCIAL
Adele Diamond
Adele Diamond é uma pesquisadora Canadense que ocupa a Cátedra de Desenvolvimento
da Neurociência Cognitiva na Universidade de British Columbia (UBC), em Vancouver,
Canadá. Membro da Sociedade Real do Canadá, ela foi escolhida como uma das “2000
Mulheres Notáveis do Século XX” e foi listada como uma das 15 neurocientistas vivas mais
influentes hoje.
Ela terminou a graduação na Universidade de Swarthmore, terminou o doutorado na
Universidade de Harvard e teve bolsa de pós-doutorado na Escola Médica de Yale,
especialista em funções executivas, funções que dependem do córtex pré-frontal do cérebro
e das regiões neurais interligadas. As funções executivas nos permitem resistir a tentações e
reações impulsivas, continuar focados, conectar ideias na mente, raciocínio, resolução de
problemas, resiliência para se ajustar à novas demandas ou prioridades, e ver coisas através
de perspectivas novas ou diferentes.

Lino de Macedo
Suas pesquisas realizam-se, como professor e orientador no Curso de Pós-graduação em
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, onde já orientou 60 teses e dissertações.
Depois, como coordenador do Laboratório de Psicopedagogia (LaPp), no contexto de
oficinas de jogos para alunos e profissionais da Educação Básica. Em ambos os casos, duas
hipóteses orientam seus trabalhos. A primeira é que os processos de desenvolvimento da
criança e sua aprendizagem escolar expressam-se segundo a proposta construtivista de
Piaget. A segunda é que os jogos, como o propomos, possibilitam observações e
intervenções favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças e adolescentes
bem como de reflexão e aprofundamento do trabalho educacional de profissionais.

FESTIVAL DELART
O festival alcançar diversos perfis dos jovens. As inscrições são realizadas para todos os
alunos 1º ao 9º ano do ensino fundamental, das escolas públicas municipais de Aquiraz.
Essa competição premiar os melhores cantores, dançarinos e atores. O projeto incentiva a
participação e o protagonismo de jovens e crianças moradoras da cidade potencializando
sua criatividade e propiciando a sua convivência pacífica.
O projeto procura combater a evasão escolar e desperta os estímulos para um bom
comportamento e melhor rendimento escolar dos alunos através da vivência de momentos
lúdicos e prazerosos, o Festival DELART (Disciplina, Esporte, Lazer e Arte), e visa estimular
a disciplina, a vivência do esporte, do lazer e das artes, estimulando a criatividade e o
despertar de talentos dos alunos da rede de ensino. Dessa forma estimula o bom
comportamento dos estudantes, promove a melhora do rendimento escolar.

SENAC - ENTREGA DE
CERTIFICADOS
Cinquenta e oito alunos receberam certificação em cursos ofertados pelo Senac Aquiraz na
área do Turismo e Lazer. O evento de formatura ocorreu no dia 17/02/2020, no Café
Serenata, da Tapera das Artes, no município, reunindo os concludentes dos cursos de
Camareira em Meios de Hospedagens (24 alunos), Condutor Ambiental Local (19 alunos) e
Operador de Turismo Receptivo (15 alunos). Cerca de 70 pessoas participaram do evento.

RECEITAS

RECEITAS
VIA LEIS DE INCENTIVO
FISCAL

DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS DE
PAIS DE ALUNOS

“João Vinícius começou na Tapera das Artes com 8 anos, hoje ele já tem
10, quando ele começou, ele era assim uma criança vamos dizer:
mais retraída, mas, com o passar dos tempos, né? Ele foi se enturmando,
ajudou muito ele a ser uma criança mais desinibida. Aprendeu muito com
certeza, eu agradeço demais por esses 3 anos, que ele está lá, é um
ensinamento muito grande porque eu sei, que o que se ensina, é o que vai
se levar pro resto da vida, então, sou muito grata, Graças a Deus, assim,
meu filho aprendeu muito rápido, né? Pra mim é uma satisfação muito
grande, eu como mãe, eu estar ali sentada vendo meu filho se apresentar
no palco, pra mim, isso não tem preço, é muito gratificante. Então muito
obrigado a todos que fazem parte da Tapera das Artes! Só gratidão! Só
agradecer! ”
Mãe Elizete da Silva Queiroz

DEPOIMENTOS DE
PAIS DE ALUNOS

"Olá, eu sou Mônica Gadelha, mãe do Leon, contrabaixista da
Orquestra Bachiana Jovem da Tapera das Artes, e é muito gratificante
vê-lo participando dos conceitos com grandes mestres do nosso país e por
diversas vezes trocando experiências com artistas também
internacionais, a Tapera das Artes sem dúvida agregou muito
positivamente na educação do meu filho, na questão disciplinar, de
trazer responsabilidade, de conviver com pessoas diferentes e saber
aceitar cada um, eu sempre incentivei a presença dele em todas as aulas
e apresentações, mesmo em período de prova da escola, por que eu acho
que isso também agregava para que ele tivesse o momento até de
relaxamento dos estudos e isso deu muito certo, no ano em que ele era
pré-universitário, enquanto os seus colegas estavam totalmente
dedicados aos estudos pro ENEM, o Leon tinha essa tarefa de se
dividir entre a música e o estudos escolares, isso não atrapalhou pelo
contrário, fez com que ingressasse na universidade antes mesmo de
terminar o 3º ano, o que foi de grande orgulho para toda família”.
Mônica Mattos Aragão Gadelha

DEPOIMENTOS DE
PAIS DE ALUNOS

“Eu aprendi que só se vê bem com os olhos do coração. E com os olhos do
meu coração, eu consigo ver que nesses encontros, nesses concertos do
“Mestre&Aprendiz”, um momento único, um momento irrepetível,
momento onde se aprende e se ensina ao mesmo tempo, momento de criar
laços, onde a música tem o poder de acalmar a nossa alma, de trazer paz
e alegria ao nosso coração e tem o poder resgatar memórias ”.
Maria da Conceição Pereira da Silva

DEPOIMENTOS DE
PAIS DE ALUNOS

“Fiquei encantada quando conheci o trabalho da Tapera das Artes, a
qualidade do trabalho, a dedicação a música, a dedicação de todos que
trabalham lá, em especial aos mestres que não medem esforços, abrindo
portas e mudando vidas. Hoje ver nossos filhos, sobrinhos e seus
amiguinhos participando dos concertos da Orquestra da Tapera das
Artes é viver um sonho que antes não podia ser realizado. Por que não se
podia realizar, ou por que não se tinha condições nenhuma. E hoje esses
sonhos estão sendo realizados. Meu maior carinho e minha maior
admiração, por esta instituição e todos aqueles que fazem parte dela,
muito obrigado! ”
Célia Souza Almeida

DEPOIMENTOS DE
PAIS DE ALUNOS

“Sou Marcelo Mattos, pai do Vinicius aluno da Orquestra bachiana e
assim a gente percebe a influência positiva na formação do Vinicius
participar da orquestra da Tapera, ao ponto de dele cursar a música no
UFC, nós estamos felizes, vê-lo de se apresentando então, participando
dos concertos e uma experiência emocionante, vê-lo tocar ao vivo, numa
orquestra nos orgulha muito, emociona realmente e participar desse
crescimento, ver a evolução, ver que naquele momento é o reconhecimento
de toda uma entrega, de estudo, ali a gente vê que a conclusão do que foi
feito anteriormente, enfim, é vê-lo crescendo e com caminho a trilhar
realmente".
Marcelo Mattos Aragão Madeira.

DEPOIMENTOS DE
PARCEIROS

"Contribuir na implementação da governança na Tapera das artes é
poder elevar o protagonismo no Terceiro Setor no nível que a sociedade
precisa e merece.
Sou grato pela possibilidade e oportunidade de agregar na evolução das
boas práticas da ética e transparência desta instituição que tanto admiro.
Desejo que a Tapera das artes seja um benchmarking em suas práticas
de engajamento com a comunidade na promoção da arte e cultura".
Maíso Dias
Diretor Executivo da Diálogus Consultoria

FICHA TÉCNICA
Presidente do Conselho Gestor: Ritelza Cabral
Presidente: Magno Miranda
Vice-Presidente: Josiane Monteiro
Diretor Artístico e Pedagógico: Ênio Antunes
Diretor da Luteria Experimental: Fernando Sardo
Assistente Luteria: Edson Silva
Assistente Luteria: Alexandro Freitas
Coordenador Financeiro: Gilvam Santana
Relações Institucionais e Captação de Recursos: Adriana Patrício
Coordenadora de Projetos: Karla Gadelha
Coordenadora de Comunicação: Gigi Borges
Assistente Administrativo: Clarisse Freitas
Assistente Administrativo: Eric Ribeiro
Serviços Gerais: Maria de Fátima
Serviços Gerais: Ivando Carvalho
Motorista: Francisco das Chagas
Educador Violino/Viola: Nadilson Gama
Educador Violoncelo: Rondinelly Bezerra
Educador Violão/Vivências:Ricardo Gadelha
Educador Acordeon: Jair Dantas
Educador Instrumental Orff: Fabiano Costa
Educador Sopro Metal: Jean Carlos
Educador Sopro Madeira: Joelder Amora
Educador Pifano: Marcelo Freitas
Educador Canto Coral: Lia Veras
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