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DEFINIÇÕES, MODALIDADES, COMPOSIÇÃO, CONTEÚDO   
 
 

Cultura: é o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e 
instruções de um povo. A Cultura é compreendida como os 

comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo 
social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, 

artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Cultura é tudo aquilo 
que o ser humano elabora e produz, simbólica e materialmente. Cultura é 
o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, 

das manifestações artísticas, entre outros. 

______________________________________________________________________________ 

 

O Conselho Municipal de Cultura de Caçu é constituído em 
Câmaras para deliberar sobre assuntos pertinentes às 

 

ARTES, LETRAS, CIÊNCIAS HUMANAS  
 

ARTE  - Compreendida como a capacidade humana de manifestação cultural, 

tendo o poder de aguçar nossa sensibilidade, trazendo à tona diversos sentimentos e 
emoções. São as diversas maneiras que as pessoas encontram para se expressar 
artisticamente, cada uma com suas particularidades e linguagens.  
É a expressão de um ideal estético através de uma atividade criadora e está 
intimamente relacionada com as sensações e emoções das pessoas. É a manifestação 
humana universal. Ela transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou uma 
emoção. Podemos sintetizar que a ARTE é a habilidade ou disposição dirigida para 
execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, 
controlada e racional.  
 
 

TIPOS DE ARTES:  
 

1ª - Música (som) 
2ª - Artes Cênicas (teatro/dança/coreografia/movimento) 
3ª - Pintura (cores) 
4ª - Escultura (objetos e texturas) 
5ª - Arquitetura (espaços) 
6ª - Literatura (palavras) 
7ª - Cinema (integra elementos de diversas artes)  

 
 
 
 



MAIS: Com o passar do tempo e as mudanças tecnológicas e sociais, outras 
manifestações artísticas foram incluídas, a saber: 
 

8ª - Fotografia (imagens) 
9ª - História em Quadrinhos (cores, palavras, imagens) 
10ª - Jogos de Vídeo (integra a maioria dos elementos de artes) 
11ª – Arte Digital (integra artes gráficas computadorizadas 2D, 3D e programação)  

 

LETRAS  - Letras é uma designação genérica que abrange as áreas científicas da 

Linguística, dos Estudos Literários, dos Estudos Culturais, da História e da Filosofia. 
Refere-se a todo tipo de Literatura.   

LITERATURA: A Literatura (do Latim, Littera, que significa “letra”) é uma das 
manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, 
arquitetura, dentre outras. 
Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das 
palavras. 
  

ARTE LITERÁRIA: Ela pode ser considerada a partir da leitura e da análise 

de textos verbais, orais ou escritos. Sejam eles ficcionais, sejam verídicos, os textos 
têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores/ouvintes: alegria, 
tristeza, diversão, emoção etc. Isso porque a Literatura permite-nos sair do mundo 
real e chegar ao mundo da fantasia.  
Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga 
que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria prima da literatura são as 
palavras, tal qual as tintas é a matéria prima do pintor.  
 

GÊNEROS LITERÁRIOS: Os gêneros literários são categorias que organizam 

todos os tipos de textos literários pelas semelhanças formais, estruturais e temáticas 
que eles possuem. Eles são três: Lírico, Narrativo, Dramático. 

❖ LÍRICO - Gênero literário escrito em versos que tem como foco mostrar as 
emoções, sensações, sentimentos e impressões pessoais do poeta.  

❖ NARRATIVO -  Gênero literário moderno em prosa, que tem como 

intuito narrar uma história.  

❖ DRAMÁTICO - Gênero literário teatral, que reúne os textos escritos, em 

prosa ou em verso. Os textos dramáticos são utilizados para apresentar para 

uma plateia (espectadores). 
 

CIÊNCIAS HUMANAS  - Estuda as ações e o conhecimento produzidos pelos 

seres humanos, relacionadas a arte, beleza, filosofia e comunicação. Também inclui a 
investigação do pensamento da sociedade e de métodos para melhorar a vida das 
pessoas. Qualquer graduação que lide com o homem, direta ou indiretamente, entra 
no time das Ciências Humanas. Em outras palavras, consistem nas profissões e carreiras 
que tratam primariamente dos aspectos humanos. Basicamente, são apoiadas 
na FILOSOFIA (tentativa de compreensão do homem e da sua sociedade), BELEZA (artes 
em geral, relacionadas ao entretenimento ou à cultura) e COMUNICAÇÃO (informação, 
política, linguística).  
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   CÂMARAS E COMISSÕES: 

• Câmara de Artes 

• Câmara de Letras 

• Câmara de Ciências Humanas 

• Câmara de Patrimônio Histórico e Artístico 

• Comissão de Legislação e Normas  

• Comissão Especial para desempenho de tarefas determinadas  
 
 

CONSELHEIROS    
 
 
 

- Péricles de Souza Lima                                        - Neuba Maria da Silva 
- Rozaires Guimarães de Lima Nunes                - Cosme Luis da Silva Freitas 
- Luiz Gonzaga                                                          - Natair Purcena Guimarães 
- Danilo Vieira Nascimento                                   - Maria Aparecida Gama de Almeida 
- Hélida Nunes de Sousa Guimarães                  - Elymar Franco de Souza 
- Joana D’arque de Freitas                                    - Elenice Brás de Freitas 
- Wagner Gomes de Sousa                                    - Ailton Crescêncio Oliveira 
- Fábio Henrique Silva                                              
 

COMISSÃO EXECUTIVA 
 
 
 

• PRESIDENTE: Péricles de Souza Lima 

• VICE-PRESIDENTE: Danilo Vieira Nascimento 

• SECRTETÁRIO (A): Joana D’Arque de Freitas 

• SEGUNDO (A) SECRETÁRIO (A): Hélida Nunes de Souza Guimarães 

• TESOUREIRO (A): Fábio Henrique Silva 

• SEGUNDO (A) TESOUREIRO (A): Elymar Franco de Souza 
 

 


