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Apontamentos sobre os documentários 
do X Prêmio Arte na Escola Cidadã

Estes Apontamentos foram criados com base nos documentários que 
registram os projetos dos cinco professores vencedores da 10a  edição 
do Prêmio Arte na Escola Cidadã (X PAEC), ocorrida em 2009.
Criado pelo Instituto Arte na Escola no ano 2000, o Prêmio Arte na 
Escola Cidadã surge como uma iniciativa inédita na área da educação. 
Seu objetivo é reconhecer e difundir as boas práticas de Arte do 
Ensino Básico nas quatro linguagens artísticas (artes visuais, música, 
dança e teatro). O prêmio contempla as cinco categorias de ensino 
formal: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental 
II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Há duas décadas, o Instituto Arte na Escola tem incentivado o ensino 
da Arte por meio de formação contínua do professor do Ensino 
Básico, investigando e qualificando processos de aprendizagem.
O objetivo desta publicação é dar referências para a construção de 
novos projetos capazes de concorrer ao prêmio e disseminar o ensino 
de qualidade em Arte. Com base nos relatos de cada professor e na 
relevância de cada projeto, foram selecionados os que apresentavam 
os conteúdos de arte-educação mais significativos.
Os projetos foram desmembrados e comentados, destacando 
os conteúdos de Arte abordados; os processos de ensino e 
aprendizagem construídos; as dificuldades e dúvidas enfrentadas 
ao longo do desenvolvimento do projeto e o que se pode aprender 
com cada um deles.
A seleção contou com a consultoria da pesquisadora Dra. Rosa 
Iavelberg, professora da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo e membro da Comissão de Avaliação Nacional do IX PAEC. 
Os 46 municípios conveniados com a Rede Arte na Escola receberão 
este Guia Orientador, além de terem à disposição uma versão 
eletrônica (PDF) disponível no site Arte na Escola, com acesso livre a 
todos os interessados. Esperamos, assim, contribuir para a melhoria 
na construção de propostas de trabalho em Arte em todo o Brasil.

Educação Infantil

Projeto: “Somos brasileiros, somos diferentes”  
Professora: Gilmária Ribeiro da Cunha  
Escola: Centro Municipal de Educação Infantil “Cid Passos”  
Cidade/Estado: Salvador – BA  
Polo: Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 
Coordenadora: Irlândia Maria Serra Negra Coelho Rocha  

1. Conteúdos de Arte abordados no projeto
O projeto foi desenvolvido no Centro Municipal de Educação 
Infantil “Cid Passos”, Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia. O 
trabalho teve caráter interdisciplinar, durou um ano e envolveu 
cinco turmas de alunos e seus pais.
Baseava-se no tema transversal pluralidade cultural e nas seguintes 
áreas de conhecimento: linguagem oral e escrita; Matemática; 
natureza e sociedade e linguagens artísticas. Dada a extensão das 
áreas, destacaremos alguns objetivos do projeto que se referem às 
linguagens artísticas:
• permitir que os alunos conheçam as bases africanas e indígenas 
presentes nas tradições culturais da comunidade local;
• fazer com que saibam se expressar por intermédio de diferentes 
linguagens artísticas;
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• construir uma imagem positiva das matrizes culturais do povo 
brasileiro: africana, indígena e demais influências;
• mostrar as diferentes manifestações artísticas que marcam a 
cultura brasileira;
• construir a identidade pessoal e cultural dos alunos por intermédio 
das suas próprias histórias de vida;
• desconstruir a ideia de cultura homogênea e cultura hegemônica 
nos conteúdos escolares, legitimando a diversidade cultural. 

2. Relação ensino e aprendizagem construída no projeto
Com base no segundo volume do Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil, produzido em 2001 pela Secretaria de 
Educação Fundamental do Ministério da Educação (SEF-MEC), 
o projeto buscou expandir o universo de referência dos alunos, 
envolvendo-os, por meio de ações interdisciplinares, em atividades 
de criação artística e de fruição de diferentes linguagens.
Os princípios didáticos do projeto reconhecem a criança como 
produtora de culturas, linguagens, teorias e hipóteses, além de 
construtora autoral de conhecimentos.
O teatro-educação foi a linguagem artística destacada nas 
orientações didáticas. A professora-autora do projeto nomeou a 
sua proposição como ”Pedagogia da Escuta”, cujas bases filosóficas 
seguiram, por intermédio de muitas rodas de conversa com os 
alunos, o exercício da escuta, a observação e a reflexão-ação.
A expansão do repertório de conteúdos dos estudantes deu-se em 
etapas, seguindo um cronograma de planejamento mensal. Ela 
era feita por meio da mediação de informações; do contato com 
produções artísticas e culturais de origem indígena e africana; e 
do acesso ao conhecimentos de hábitos e valores desses povos. O 
aluno participava da criação de diferentes trabalhos nas áreas de 
conhecimento envolvidas nas unidades temáticas do projeto, que 
eram divididas em:
• 1o semestre 
Vida indígena: organização social, vestuário, moradia, religião, 
agricultura, alimentação, lideranças, transportes, armas, jogos, 
brincadeiras e instrumentos musicais.
• 2o semestre
Cultura africana: estética, vestuário, penteados, culinária, instru-
mentos musicais, danças, fauna, profissões e artesanato.

Os artistas e profissionais informantes do projeto foram escolhidos 
por trabalharem com as culturas estudadas e tiveram participação 
presencial na escola. 
O projeto contou com diferentes fontes de informação: livros, 
vídeos, apresentações artísticas e narrativas de profissionais. A 
professora trabalhou com as funções cognitivas das crianças, seus 
saberes artísticos e seus trabalhos de criação.
nos início de cada semestre, e, consequentemente, de cada eixo 
temático, construiu-se com os alunos um quadro regulador das 
aprendizagens. A partir dele, discutiu-se o que seria estudado, o que os 
alunos sabiam e o que eles queriam saber sobre o tema. Apresentou-
-se também aos pais uma síntese do que seria feito no semestre. 
Os procedimentos de avaliação foram processuais e seus resultados 
puderam ser acompanhados na vasta documentação de trabalhos 
e nos depoimentos das crianças e de seus pais.
 
3. Dificuldades e dúvidas enfrentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto
Apesar de a professora não ter citado dificuldades no trabalho, 
vale alertar que projetos interdisciplinares amplos exigem atenção 
dos professores, pois é necessário que se trabalhe os conteúdos 
de cada área. Por esse motivo, recomenda-se, mesmo na Educação 
Infantil, que se alterne projetos interdisciplinares com projetos 
disciplinares. Esse revezamento possibilita que os conteúdos de 
cada área de conhecimento sejam desenvolvidos com tempo e 
profundidade necessários.

4. O que se pode aprender com o projeto 
Ele nos ensina que o trabalho interdisciplinar na Educação Infantil é 
eficaz quando se diversificam ações associadas a temas transversais 
e a diferentes áreas de conhecimento. também nos mostra que 
é necessário ordenar os conteúdos ensinados. O professor deve 
planejar e variar as propostas de atividades para não cansar as 
crianças que, nesse período escolar, requerem atividades com 
muita ação e de tempo mais curto. 
Em outras palavras, os conteúdos procedimentais devem ocupar 
um espaço maior dentro das propostas didáticas,  ao passo que 
conceitos e valores devem ser apresentados em menor quan-
tidade e sempre associados às ações das crianças. 
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É importante ressaltar também que, no projeto, deve-se equilibrar 
todas as áreas de conhecimento e linguagens artísticas, sem 
priorizar, como é comum acontecer, as disciplinas de língua 
Portuguesa e Matemática, acoplando a Arte como facilitadora das 
aprendizagens dessas áreas.
O estudo das culturas de origem dos alunos fortaleceu o papel 
do estudante, o desejo de aprender e fez com que os familiares 
participassem, colaborassem e acompanhassem o processo escolar 
das crianças.
A visão do aluno como criador de cultura e produtor de saber 
descarta ações didáticas que pedem apenas repetição, memorização 
e longos tempos de espera na escola.
Essa visão exige um professor que efetivamente escute cada 
aluno, que observe as ações em andamento e que conheça todos 
os processos de aprendizagem; ou seja, um professor reflexivo na 
ação didática.

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

Projeto: “Bla Bla Bla”  
Professora: Juliana Carnasciali Muniz  
Escola: E.E.I.E.F. “Embaixador Assis Chateaubriand” 
(Fundação Bradesco)  
Cidade/Estado: Osasco – SP  
Polo: Unicsul (Universidade Cruzeiro do Sul) – São Miguel Paulista 
Coordenadoras: Rosemary Santiago e Solange Utuari 

1. Conteúdos de arte abordados no projeto
Os conteúdos interdisciplinares do projeto objetivavam tornar os 
alunos do 5º ano capazes de:
• reconhecer o próprio corpo como instrumento de percepção; 
• saber que a preparação, o exercício, o cuidado, a consciência do 
corpo e a educação do movimento impulsionam a criação; 
• conhecer palavras, sons e seus significados;
• trabalhar o equilíbrio do corpo como um meio de liberdade 
expressiva, que propicia a identidade artística e a estruturação de 
poéticas pessoais;
• distinguir forma e conteúdo em trabalhos de artes visuais;
• perceber o espaço tridimensional;

• escrever poesias individualmente e em grupos;
• registrar processos e produtos da aprendizagem em Arte;
• saber usar o programa de computador Windows Movie Maker.

2. Relação ensino e aprendizagem construída no projeto
O projeto interdisciplinar focou-se na leitura de obras e em criações 
em linguagens corporal, musical, visual e escrita.
Para a “nutrição estética” (termo criado pela professora), se-
lecionaram-se obras de qualidade, como um espetáculo de 
dança orientado por Ivaldo Bertazzo, no qual os alunos puderam 
reconhecer elementos comuns às linguagens da dança e das artes 
visuais: cor, linha, movimento e equilíbrio. Investigando a forma, 
o conteúdo e a personalidade artística dos trabalhos, os alunos 
envolveram-se na leitura das obras estudadas, em trabalhos de 
criação e em experiências específicas de percepção corporal.
Com o objetivo de ampliar o repertório, a reflexão, a observação 
e o olhar, os estudantes utilizaram, para representar as aulas, 
quatro tipos de registro: histórias em quadrinhos, escrita reflexiva, 
desenho de um personagem imaginário e representação visual de 
um movimento.
todos os enunciados das tarefas buscavam aproximar e envolver o 
grupo nas propostas de trabalho. Segundo a professora, os alunos 
puderam relacionar as aprendizagens do projeto com conteúdos 
de outras áreas de conhecimento, como: 
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• Ciências e Educação Física (respiração, circulação, organização 
espacial, corpo humano); 
• Geografia (noções de espaço e identidade); 
• História (processualidade e registro);
• língua Portuguesa (estruturação da poesia; ampliação de reper-
tório, oralidade, declamação e produção de textos).
As atividades diversificadas e as tarefas pedidas no formato poético 
possibilitaram um conjunto de ações que convidavam os alunos a 
participar de trabalhos com diferentes educadores da escola, que 
agiram em equipe.
no projeto, a professora-autora propôs-se a colocar os alunos em 
contato com o essencial à aprendizagem artística e aos processos 
de criação. Ela acredita que essa vivência pode existir na escola, 
contrariando o rótulo dado (Bla Bla Bla).

3. Dificuldades e dúvidas enfrentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto
O caminho escolhido apresenta uma alternativa de trabalho 
inventivo para professores que conhecem Arte e querem criar 
novas orientações metodológicas, com apresentações e reflexões 
poéticas.
A educação dos sentidos, entretanto, é um viés delicado porque    
sempre precisa ser aliada à cognição e requer do professor 
conhecimento e prática artística. tal procedimento não foi negli-
genciado pela professora, que fez uso principalmente de registros 
solicitados aos alunos e da contínua retomada dos processos criativos 
por meio de paradas reflexivas, escritas, poetizadas etc. 

4. O que se pode aprender com o projeto
Ele nos ensina a ousar, criando novos formatos didáticos e 
interdisciplinares com conteúdos de qualidade e com abordagens 
profundas. Mostra o valor de um projeto que convida outros 
educadores a participar poética e conceitualmente de uma 
proposta de trabalho didático em formato artístico.
Ele também evidencia que é possível reunir, em um projeto, obras 
contemporâneas e modernas e usar novas tecnologias em sala de aula.
Outra contribuição é o envolvimento entre os alunos. tal perspectiva 
integrou também a equipe de trabalho da escola.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

Projeto: “Visitando os mundos da Arte”  
Professora: Cecília Luiza Etzberger  
Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental “25 de Julho”  
Cidade/Estado: Ivoti – RS  
Polo: Feevale Centro Universitário (Federação de 
Estabelecimento de Ensino Superior em Novo Hamburgo) 
Coordenadora: Caroline Bertani
 
1. Conteúdos de Arte abordados no projeto
Durante três meses, o projeto foi desenvolvido com alunos da 6a 
série/7o ano da escola “25 de Julho”, na cidade de Ivoti, no Rio Grande 
do Sul. Seu principal objeto de estudo foi a Igreja Matriz de São Pedro, 
uma construção gótica que é patrimônio da cultural local.
Entre os conteúdos trabalhados destacam-se: arte medieval, 
vitrais, baixo-relevo, desenho de observação, trabalho com cor 
sobre desenho de observação, fotografia, manipulação de imagem 
fotográfica em computador, confecção de porta-retratos com 
técnicas de envelhecimento, desenho de rosáceas com compasso, 
desenho de rosáceas sobre superfície de argila, visita a espaço 
expositivo e arquitetônico com mediação, reflexão escrita sobre 
experiências de aprendizagem no projeto em questão, valorização 
do patrimônio cultural da região e reconhecimento de sua história, 
além de exposição dos próprios trabalhos em dois espaços públicos 
da cidade (Secretaria de Educação e Caixa Econômica Federal) por 
três semanas em cada um.

2. Relação ensino e aprendizagem construída no projeto
O ponto de partida foi o estudo da Igreja Matriz de São Pedro. 
todas as atividades foram criadas pela professora em sequências 
orientadas pela observação do desenvolvimento das ações 
planejadas na vivência dos alunos diante das experiências 
de aprendizagem no projeto. Assim, sugeriu-se, entre outras 
propostas, desenho de observação e fotografia depois da visita à 
igreja mediada por uma historiadora, Gabriela Dilly, secretária de 
cultura da cidade. Os desenhos de observação desdobraram-se, em 
sala de aula, em trabalho com cor, e as fotos foram manipuladas 
pelos alunos com o apoio do professor de Informática.
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na sequência de desdobramentos, os alunos fizeram uma visita 
mediada à exposição de fotos “Acroterium”, de Ricardo Cristofaro, 
na Pinacoteca da Feevale. 
na sala de aula, escreveram também textos sobre as aprendizagens 
e realizaram desenhos com compasso, que retomavam as formas 
das rosáceas dos vitrais da Igreja. Esses desenhos também foram 
trabalhados na superfície de placas de argila, pois os alunos haviam 
manifestado a vontade de usar materiais que envolvessem o tato.
A abertura para a realização das ações escolares em espaços como 
a igreja, a Pinacoteca, a Secretaria de Educação de Ivoti e a Caixa 
Econômica Federal norteou as relações estabelecidas entre o que 
se aprende na escola e as práticas sociais.
A interlocução com especialistas (uma historiadora na visita à 
igreja e uma arte-educadora na Pinacoteca) colocou os alunos e o 
professor em outra relação de aprendizagem, menos unidirecional 
e mais compartilhada. 
É importante destacar que as ações interdisciplinares com lín-
gua Portuguesa são necessárias em muitas escolas de Ensino 
Fundamental e têm papel relevante na aprendizagem das duas 
áreas de conhecimento.
O ensino de conteúdos conceituais (o gótico), procedimentais 
(manipulação de imagem em computador) e atitudinais (valo-
rização da história da cidade e do patrimônio cultural local) foram 
balanceados ao longo do projeto, permeando as relações de ensino 
em seu diálogo com a aprendizagem. 
A finalização do projeto resultou em uma mostra dos trabalhos 
dos alunos em dois espaços públicos da cidade e contou com a 
participação da comunidade. nesse sentido, a aprendizagem 
ocorreu a partir da interlocução com destinatários diferentes dos 
que participam do espaço escolar.

3. Dificuldades e dúvidas enfrentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto
A atividade que pedia aos alunos que fizessem um texto crítico 
sobre o trabalho dos colegas com cores gerou críticas ácidas 
e até agressivas. Como esse tipo de comentário pode resultar 
em bloqueios no desenvolvimento criativo dos estudantes, a 
professora recorreu à autoridade da equipe de coordenação para 
dialogar com os alunos.

A autoridade dos educadores deve se fazer valer nessas ocasiões 
para que todos os níveis de elaboração e expressão intelectual 
possam caber na sala de aula. É preciso que o fato gere disposição 
e gosto por aprender e por seguir aprendendo ao longo da vida. 

4. O que se pode aprender com o projeto 
O projeto nos ensina a incluir a Arquitetura nas aulas de Arte e a 
valorizar bens patrimoniais.
A visita a edifícios históricos e a mediação de informações com 
especialistas abre aos professores a perspectiva de dialogar 
com agentes educadores que trabalham em diferentes áreas 
profissionais: fotógrafos, arte-educadores de museus, historiadores 
etc. Esse contato nos leva a compreender que há muito para saber 
além do que podemos observar. E tal observação se transforma 
com as novas informações recebidas.
Percorrer o passado (estilo gótico) e o presente (fotografia 
contemporânea) da Arte por intermédio de procedimentos antigos 
(desenho de observação) e novos (manipulação de imagens) nos 
ensina que ela pode ser atualizada e valorizada em todas as épocas.
O uso de técnicas de envelhecimento nos mostra as transformações 
operadas a serviço da expressão e do olhar criativo que podemos 
ter sobre as coisas. Assim, é possível transpor os objetos que 
contemporaneamente fazem parte da vida para o campo da Arte. 
Assim, a técnica se distancia da perfeição ou do virtuosismo e 
fica próxima de sua função criativa e expressiva, que possibilita a 
alquimia que transforma ideias, intenções e objetivos em trabalhos 
artísticos ou artesanais.
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Ensino Médio

Projeto: “Arte: impressão e expressão que transformam”  
Professora: Flávia Roberta Alves Costa  
Escola: Escola “Mater Christi” 
Cidade/Estado: Recife – PE  
Polo: UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)  
Coordenador: Sebastião Gomes Pedrosa  

1. Conteúdos de Arte abordados no projeto
Articulados ao título “Redescobrindo a Arte, encontro-me”, foram 
trabalhados, durante o 1o semestre, os seguintes conteúdos: arte 
moderna, autorretrato e arte contemporânea. No 2o semestre, sob 
o título “Arte: expressão que se transforma”, foi estudada a arte 
conceitual.
O projeto também possibilitou a aprendizagem de outros conteúdos 
da área de artes, tornando os alunos capazes de: 
• produzir trabalhos artísticos individuais e coletivos com diferentes 
materiais, meios e técnicas;
• compreender a Arte como fato histórico, contextualizado nas 
diferentes culturas, para assim conhecer, respeitar e observar as 
produções presentes no entorno.
 
2. Relação ensino e aprendizagem construída no projeto
A unidade didática do trabalho foi proposta para durar um ano e 
planejada no formato de “projeto de trabalho”. Portanto, os alunos 
tinham liberdade para negociar os assuntos que seriam estudados. 
Os projetos têm dinâmicas que diferem das unidades didáticas 
“simples”, que são construídas apenas pela equipe de educadores 
das escolas ou das redes de ensino.

Hoje se sabe que, em qualquer uma das modalidades de ordenação 
curricular, de projetos ou de unidades didáticas “simples”, é 
necessário dialogar com os interesses e conhecimentos dos alunos. 
Os projetos de trabalho permitem que os alunos aprendam guiados 
por desejos de investigação próprios, o que gera forte mobilização 
e gosto por aprender.
A ordenação do currículo da Escola “Mater Christi” é orientada 
também por projetos propostos pelos estudantes, sendo que a 
coordenação educativa tem o direito de alimentar e ampliar as 
referências sobre os temas eleitos com o propósito de problematizar 
e conceituar cada projeto.
A abordagem triangular de Ana Mae Barbosa norteou as 
orientações didáticas do projeto tanto em espaços expositivos 
como na sala de aula, onde havia reproduções selecionadas de 
um livro didático adotado pela escola. Por meio das poéticas 
estudadas, temas transversais como pluralidade e ética foram 
abordados, o que revela uma adequação do projeto aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais.
Os conteúdos também foram mediados por imagens, vídeos e 
apresentação de slides. A cada etapa, foram compartilhados os 
trabalhos de criação dos alunos, bem como textos por eles escritos 
que tratavam dos conteúdos estudados.
A arte contemporânea e as questões a ela vinculadas foram o foco 
do estudo. Buscou-se investigar a validação dos objetos artísticos e 
o acesso a sua compreensão.
Após visita a galerias de arte contemporânea, foram pedidas aos 
alunos tarefas escritas. O objetivo era promover a reflexão sobre as 
impressões causadas pelas obras; as mudanças de concepção; os 
meios e os suportes usados e o diálogo entre obras de diferentes 
artistas. Além disso, os alunos tinham a oportunidade de se 
manifestar sobre seu gosto pessoal. 
Sobre arte conceitual, estudou-se: arte-processo; arte ambiental; 
arte performática e instalação. Os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer o trabalho de Jenny Holzer, Robert Smithson, Christo, 
Marina Abramovic e Nelson leirner.
A etapa de fechamento do projeto envolveu a construção coletiva 
de uma revista virtual, publicada no site da escola. Os estudantes 
participaram de planejamento da revista, decidindo o nome, as 
seções, o design e os textos que seriam publicados.
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Foi também organizada uma mostra das experiências do projeto, 
aberta para a comunidade. Os estudantes participaram como 
mediadores da exposição.

3. Dificuldades e dúvidas enfrentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto
Os alunos do Ensino Médio ficaram apreensivos quanto a fazer 
um autorretrato, pensando nas modalidades modernas de 
apresentação da imagem, como não representar e sim trazer 
aspectos que remetem ao gênero. Essa apreensão foi diluída a 
partir de conversas em sala de aula e assim eles puderam realizar 
a tarefa solicitada.
Promover o contato dos jovens com as produções da contempo-
raneidade não foi tarefa simples. Rejeitaram-se poéticas e surgiram 
conflitos que desacreditavam os trabalhos como arte. Os alunos 
referiram-se às obras como “feias” e sem sentido. O instrumento 
fundamental para a superação dessas dificuldades de assimilação 
conceitual foi o vídeo “quem tem medo de arte contemporânea?”, 
realizado pela diretoria de cultura da Fundação Joaquim nabuco, 
em 2006. também foi importante uma tarefa escrita na qual os 
alunos produziram um texto a partir do título: “quem compreende 
arte contemporânea?”. Essas propostas foram promovidas para que 
refletissem mais sobre o argumento que diz que “para compreender 
arte contemporânea é necessário dominar seus códigos”.
 
4. O que se pode aprender com o projeto 
Ele nos ensina que é importante insistir em assuntos que num 
primeiro momento são rejeitados pelos alunos, mas que são 
importantes para sua formação. O interesse e a necessidade de 
estudar conteúdos, principalmente os temas novos, podem ser 
despertados nas situações didáticas. 
Em projetos de trabalho, para que os alunos possam escolher o que 
querem estudar, é preciso conhecer os conteúdos. não há como 
fazer essas escolhas sem nenhum conhecimento prévio. nesse 
sentido, o projeto nos ensina que os encaminhamentos didáticos nas 
situações de resistência a novos conteúdos podem ser trabalhados 
com discussões e argumentos mediados pelo professor em sala 
de aula tais encaminhamentos visam a expansão do universo 
de conhecimento do aluno por meio de suportes, como vídeos, 

textos e obras, ou por meio de propostas de ações que ampliam os 
saberes do educando, como a busca por depoimentos, entrevistas 
e mediações junto a pessoas conhecedoras dos conteúdos que lhes 
são desconhecidos.
A quebra de valores estéticos convencionais, como pensar o 
autorretrato como uma imagem verossímil pode ser estimulada 
pelo estudo da história da arte: muitos artistas se retrataram sem 
se apresentar na forma real. 
Em outras palavras, a imagem como janela/moldura do mundo 
dá lugar, na modernidade, à imagem que acontece na superfície 
dos suportes, mesmo que tenha como referentes as visualidades 
impressas no olhar.
Com a divulgação do trabalho em dois formatos – revista virtual 
e mostra – expandem-se as possibilidades de interlocução dos 
resultados, transcendem-se os limites da sala de aula e se valorizam 
processos e produtos do projeto. 

EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Projeto: “Cavalo Noia”  
Professor: Jacson Silva Matos  
Escola: Escola Estadual “Prof. Dr. Lauro Pereira Travassos”  
Cidade/Estado: São Paulo – SP  
Polo: Unicsul (Universidade Cruzeiro do Sul) – São Miguel Paulista 
Coordenadoras: Rosemary Santiago e Solange Utuari 

1. Conteúdos de Arte abordados no projeto
O projeto nasceu da investigação de fatos ocorridos no terreno da 
própria escola, onde estão enterrados dois cavalos e conta-se que 
um terceiro lá caiu e foi levado para tratamento. 
Esses fatos foram pesquisados pelos estudantes e se tornaram 
lendas em seus imaginários. Por isso, foi criada uma festa anual, 
comemorada desde 1999 e coordenada pela professora de Artes da 
Escola Estadual “Prof. Dr. lauro Pereira travassos” (Vila Missionária 
– Cidade Ademar). De natureza popular, ela envolve outras escolas 
da região e pessoas da comunidade de todas as faixas etárias.
O projeto foi exposto no Memorial da América latina, na 28a 
Bienal em 2008 e no 23o Congresso da International Society for the 
Performing Arts em 2009. 
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Seus conteúdos são ordenados por um conjunto diversificado 
de atividades, que culminam na saída de um bloco de carnaval 
cujo destaque é um aluno vestido do personagem Cavalo noia 
(tipificado como um boi-bumbá). Com fogos de artifício, o bloco 
atravessa as ruas do bairro, em um percurso de duas horas. Alguns 
dos conteúdos trabalhados foram:
• cultura popular; 
• origens e motivos das festas populares;
• atualização dos conteúdos de festas populares no cotidiano das 
comunidades;
• pesquisa histórica sobre fatos com base em depoimentos de 
pessoas da comunidade;
• invenção e criação de festa popular envolvendo a comunidade;
• temas transversais;
• adereços de bloco de carnaval (lanternas de luz);
• impressão, em tecido de chita, de rostos de poetas populares 
(para confeccionar a “grande colcha”);
• música e letra;
• bloco ou cordão de carnaval;
• patrimônio cultural e sua preservação;
• parcerias com agentes culturais da região.

2. Relação ensino e aprendizagem construída no projeto
A saída do bloco de carnaval pelas ruas da comunidade foi produto 
de todas as propostas, atividades e oficinas de criação desenvolvidas 
a partir do projeto de trabalho.

A ação coletiva regeu as relações de ensino e aprendizagem. A Arte 
foi compreendida como área de conhecimento e promoveu adesão 
dos alunos a diferentes atividades e etapas, como planejamento, 
execução e registro das etapas do projeto da festa popular, que é 
reinventada na escola a cada ano, além de contar com parcerias 
externas.
Visando à ação, foram ministradas aulas expositivas e oficinas de 
construção e de criação artística. todo o processo foi registrado e 
avaliado pelo professor e pelos alunos, visando ao protagonismo 
dos estudantes e à parceria com membros da comunidade local e 
escolar. 

3. Dificuldades e dúvidas enfrentadas ao longo do 
desenvolvimento do projeto
A festa coloca a escola em uma dinâmica diferenciada da rotina de 
aulas e de avaliações. tais inovações precisam ser assimiladas pela 
coordenação e pelas secretarias de educação. Entretanto, apenas 
a transformação nas dinâmicas habituais por si só não justifica 
o êxito do projeto. Faz-se necessário avaliar como ele foi feito e 
como se deram a participação e as aprendizagens dos alunos.
As dinâmicas habituais, por sua vez, também podem ser plane-jadas 
para não serem entediantes para os alunos, que, agindo criativamente 
sobre conteúdos, atribuem valor e gosto ao aprender. 

4. O que se pode aprender com o projeto
Ele nos ensina a ter coragem de desconstruir e propor novas ordenações 
curriculares, que fazem sentido para os alunos e promovem sua 
formação artística e estética. A inclusão da cultura popular é muito 
importante dentro desses novos desenhos curriculares.
também aprendemos que projetos bem planejados dinamizam a 
rotina da escola e devolvem aos estudantes o gosto por aprender. 
Outra aprendizagem concerne aos obstáculos e desafios a serem 
enfrentados em qualquer sequência de atividades. no projeto, eles 
foram amenizados pela consciência dos alunos de que fazem parte 
dos processos criativos. 
Por fim, aprendemos que a abertura da escola aos agentes da 
comunidade diminui a distância entre ela e os saberes da vida 
cotidiana. Em parcerias de construção coletiva, interesses e ne-
cessidades diferentes unem seus membros.

CA
VA

lO
 N

O
IA



18

X  PA E C

19

Professores premiados na 10ª edição do Prêmio 
Arte na Escola Cidadã:

Categoria Educação Infantil
A professora Gilmária Ribeiro da Cunha é formada em Pedagogia 
com especialização em Educação Infantil e ministra aulas de todas 
as áreas do conhecimento. trabalha na rede municipal de Salvador 
(BA), onde reside. 

Referências bibliográficas
Livros:
• ARMStROnG, thomas. Inteligências múltiplas na sala de aula. Porto Alegre: 
Artmed, 2001.
• BElÉM, Valéria. O cabelo de Lelê. São Paulo: Ibep/nacional, 2007.
• BRASIl. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Estratégias 
e orientações sobre artes: respondendo com arte às necessidades especiais. 
Brasília: MEC/SEE, 2002.
• DIOUF, A. Sylviane. As tranças de Bintou. São Paulo: Cosac naify, 2004.
• DUARtE JR., João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 8. ed. 
Campinas: Papirus, 2001.
• EDWARDS, Carolyn; GAnDInI, lella; FORMAn, George. As cem linguagens da 
criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto 
Alegre: Artmed, 1999.
• FERRE, nuria Pérez de lara. Identidade, diferença e diversidade: manter viva 
a pergunta. In: lARROSA, Jorge; SKlIAR, Carlos (Org.). Habitantes de Babel: 
políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 195-214.
• FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
• FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica 
educativa. 29. ed. São Paulo: Paz e terra, 2004. (leitura).
• GRIGnOn, Claude. Cultura dominante, cultura escolar e multiculturalismo 
popular. In: SIlVA, tomaz tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma 
introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 178-
189. (Estudos culturais em educação).
• lIMA, Heloisa Pires. Histórias da preta. 2. ed. São Paulo: Companhia das 
letrinhas, 2006.
• MACEDO, Aroldo; FAUStInO, Oswaldo. Luana e as sementes de Zumbi. São 
Paulo: FtD, 2007.
• MACHADO, Ana Maria. Menina bonita do laço de fita. 7. ed. São Paulo: Ática, 2005.
• MAHEU, Cristina d’Ávila (Org.). Educação e ludicidade: ludicidade e 
desenvolvimento humano. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Gepel, 2007. (Ensaios, 4).
• MAntOAn, Maria teresa Égler. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como 
fazer?. São Paulo: Moderna, 2003. (Cotidiano escolar).
• MclAREn, Peter. Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez: Instituto 
Paulo Freire, 2000. (Prospectiva, 3).

• PRAnDI, Reginaldo. Xangô, o trovão. São Paulo: Companhia das letrinhas, 2003. 
• SAlVADOR (Cidade). Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Diretrizes 
curriculares para a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no 
Sistema Municipal de Ensino de Salvador. Salvador: SMEC, 2005.
• SIlVA, tomaz tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: 
______; HAll, Stuart; WOODWARD, Kathryn (Org.). Identidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. (Educação pós-crítica).
• tORRES GOnZÁlEZ, José Antônio. Educação e diversidade: bases didáticas e 
organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002.
Artigos:
• ARAGãO, Maria Cristina Farage . Contextualizando a Arte na escola para todos. 
Revista Integração, Brasília, ano 4, n. 24, p. 37-43, 2002.
• lOUREIRO, João de Jesus Paes. A estética de uma ética sem barreiras. Caderno 
de Textos 3: Educação, Arte, Inclusão, Rio de Janeiro, Funarte – Programa de 
Arte sem Barreira, ano 2, n. 3, p. 13-19, ago./dez. 2003. Disponível em: 
<http://pedagogia2007.wikispaces.com/file/view/Caderno+arte-inclusao.pdf>. 
Acesso em: 31 ago. 2010.
• PUCCEttI, Roberta. Articulando: Arte, ensino e produção para uma educação 
especial. Revista Educação Especial, Santa Maria, Universidade Federal de 
Santa Maria, n. 25, 2005. Disponível em: <http://coralx.ufsm.br/revce>. Acesso 
em: 31 ago. 2010. 
CDs:
• HORtÉDIO, lydia. Abre a roda tin dô lê lê. Participação Antonio nóbrega. São 
Paulo: Brincante Produções Artísticas, 2003. 1 CD.
• ______. Ó, bela Alice. São Paulo: Brincante Produções Artísticas, 2004. 1 CD.
DVDs:
• A COR da cultura: livros animados. Direção: Fabiana Egrejas. Realização Canal 
Futura, 2005.
Conteúdo: DVD 1 (78 min) – O menino nito; Menina bonita do laço de fita; 
Bichos da África 1 e 2; Capoeira, jongo e maracatu; Os reizinhos do Congo.
DVD 2 (78 min) – Contos africanos; Como as histórias se espalharam pelo 
mundo; Fá, o adivinho; A botija de ouro; O presente de Ossanha.
DVD 3 (105 min) – Ana e Ana; Pirilampeia e os dois meninos de tatipurum; 
Bruna e a galinha d’Angola; Berimbau; O filho do vento; O menino inesperado; 
lili, a rainha das escolhas
• KIRIKOU e a feiticeira. Direção: Michel Ocelot. [S.l.]: Cult Filmes, 1998. 1 DVD (74 min).
• KIRIKOU 2: os animais selvagens. Direção: Bénédicte Galup e Michel Ocelot. 
[S.l.]: Europa Filmes, 2005. 1 DVD (75 min).
• POCAHOntAS. Direção: Mike Gabriel, Eric Goldberg. [S.l.]: Walt Disney Feature 
Animation: Walt Disney Pictures, 1995. 1 DVD (81 min).
Sites:
• lEnDAS africanas. Disponível em: <http://www.africanasraizes.com.br/
cultura.html>. Acesso em: 31 ago. 2010.
• lEnDAS indígenas. Disponível em: 
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content
&view=article&id=308&Itemid=191>. Acesso em: 31 ago. 2010.
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Categoria Ensino Fundamental I
A professora Juliana Carnasciali Muniz é formada em licenciatura Plena 
em Educação Artística/Artes Visuais com especialização em Artes Visuais, 
ministra aulas de Artes Visuais no Ensino Fundamental I na rede particular 
vinculada à Fundação Bradesco.

Referências bibliográficas
Livros:
• AntUnES, Arnaldo. As coisas. Ilustrações de Rosa Moreau Antunes. 3. ed. 
São Paulo: Iluminuras, 1996.
• BERtAZZO, Ivaldo. Espaço e corpo: guia de reeducação do movimento. São 
Paulo: Sesc São Paulo, 2004.
• lAnZ, Rudolf. A pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais 
humano. 9. ed. São Paulo: Antroposófica, 2005.
• lUCInDA, Elisa; AlVES, Rubem. A poesia do encontro. Campinas: Papirus, 2008.
• MARtInS, Mirian Celeste; PICOSqUE, Gisa; GUERRA, M. terezinha telles. 
Didática do ensino de Arte: a língua do mundo – poetizar, fruir e conhecer 
Arte. São Paulo: FtD, 1998.
Artigo:
• CORPO em expansão. Revista Vida Simples, São Paulo, Ed. Abril, n. 68, 
jul. 2008. Disponível em: <http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/068/
simples_assim/conteudo_284272.shtml>. Acesso em: 31 ago. 2010.
DVDs:
• ARnAlDO Antunes. Direção: Arnaldo Antunes, Célia Catunda, Kiko 
Mistrorigo e Zaba Moreau. São Paulo: Kikcel Produções, 1993. 1 DVD (52 
min). Acompanha material educativo para professor-propositor. (DVDteca 
Arte na Escola).
• SAMWAAD: rua do encontro. Direção: Ivaldo Bertazzo. São Paulo: Sesc São 
Paulo, 2004. 2 DVDs (180 min).

Categoria Ensino Fundamental II
A professora Cecília Luiza Etzberger é formada em Artes Visuais 
atua no Ensino Fundamental II ministrando aulas de Artes Visuais 
para alunos da Rede Municipal de Ivoti (RS). Participa do Grupo de 
Estudos da Rede Arte na Escola no Centro Universitário Feevale em 
Novo Hamburgo (RS), onde reside.

Referências bibliográficas
Livros:
• ARSlAn, luciana Mourão; IAVElBERG, Rosa. Ensino de Arte. São Paulo: 
thomson learning, 2006.
• CRIStOFARO, Ricardo. Acroterium: legendas para uma cidade em 
desaparição. Juiz de Fora: Funalfa, 2007.
• GIROUx, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma 
pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. 
• HERnÁnDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de 
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
• MARtInS, Mirian Celeste; PICOSqUE, Gisa. Mediação cultural para 
professores andarilhos na cultura. São Paulo: Arte por Escrito/Rizoma 
Cultural, 2007. 
• PROJEtO Político Pedagógico da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
“25 de Julho”. Rio Grande do Sul, 2008.
• VASCOnCEllOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de 
mudança por uma práxis transformadora. 8. ed. São Paulo: libertad, 2006.
• ______. Planejamento: projeto de ensino e aprendizagem e projeto 
político-pedagógico. 15. ed. São Paulo: libertad, 2006.
Artigo:
• GRUPO de Pesquisa – Mediação Arte/Cultura/Público. Revista Mediação: 
Provocações Estéticas, São Paulo, Unesp, Instituto de Artes, Pós-graduação, 
v.1, out. 2005.
DVD:  
• ESCRItORES da liberdade. Direção: Richard laGravenese. Rio de Janeiro: 
Paramont Pictures do Brasil, 2007. 1 DVD (123 min).
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Categoria Ensino Médio
A professora Flávia Roberta Alves Costa é mestre em Arte-Educação, 
possui graduação em Artes e fez especialização em Artes Visuais. 
Ministra aulas de Artes Visuais para o Ensino Médio na rede particular 
de ensino no Recife (PE).

Referências bibliográficas
Livros:
• BOUGHtOn, Doug. Avaliação: da teoria à prática. In: BARBOSA, Ana 
Mae (Org.). Arte-Educação contemporânea: consonâncias internacionais. 
tradução Ana Helena Rizzi Cintra. São Paulo: Cortez, 2005. p. 375-387.
• BRASIl. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998.
• MARtInS, Mirian Celeste; PICOSqUE, Gisa; GUERRA, M. terezinha telles. 
Didática do ensino de Arte: a língua do mundo – poetizar,  fruir e conhecer 
Arte. São Paulo: FtD, 1998.
• StRICKlAnD, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2004.
Site:
• EnCIClOPÉDIA Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: <http://www.
itaucultural.org.br/enciclopedia>. Acesso em: 31 ago. 2010.

Categoria EJA (Educação de Jovens e Adultos)
O professor Jacson Silva Matos é mestre em Artes Visuais, possui 
graduação em Artes Plásticas e ministra aulas de Artes Visuais para 
turmas de EJA na rede estadual de São Paulo (SP).

Referências bibliográficas
Livros:
• BARBA, Eugênio. Além das ilhas flutuantes. tradução luis Otávio Burnier. 
São Paulo: Hucitec, 1991.
• COHEn, Renato. Work in progress na cena contemporânea: criação, 
encenação e recepção. São Paulo: Perspectiva, 1998. (Estudos, 162).
• ElIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. tradução 
Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
• FlASZEn, ludwik; POllAStREllI, Carla (Org.). O teatro laboratório de Jerzy 
Grotowski, 1959-1969. tradução Berenice Raulino. São Paulo: Perspectiva: 
Sesc São Paulo; [S.l]: Fondazione Pontedera teatro, 2007.
• GEERtZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia 
interpretativa. tradução Vera Mello Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 1997.
• lARSEn, Stephen. Imaginação mítica: a busca de significado através da 
mitologia pessoal. tradução Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 
(Série Somma).
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