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Sobre o IAE
RELATÓRIO DE 2020

A Arte é um aspecto inerente da 
condição humana. Ela envolve as 
pessoas com a vida, com situações 
de narrativa, de pertencimento, de 
esclarecimento sobre o mundo. 

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Sobre o IAE
RELATÓRIO DE 2020

A Arte trabalha com a realidade e com 
o sonho, traz um universo infinito de 
possibilidades. Ela nos abre os olhos, 
aguça nossos sentidos, faz plantar ideias 
e colher soluções. Conhecer nosso 
patrimônio cultural e artístico fortalece 
nossa identidade e nos fornece bases para 
inventar o amanhã que queremos.

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Sobre o IAE
RELATÓRIO DE 2020

O Instituto Arte na Escola (IAE) nasceu em 
1989, vinculado à Fundação Iochpe, a partir 
de uma percepção da presidente, Evelyn Berg 
Ioschpe, de que era necessário aproximar 
públicos diversos da Arte, para garantir uma 
formação mais ampla e profunda do que 
aquela promovida por educativos de museus. 
Esta percepção veio da experiência da 
presidente como diretora do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (MARGS).

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Sobre o IAE
RELATÓRIO DE 2020

Entendendo a dificuldade do grande público 
em frequentar diferentes espaços culturais 
- seja por considerar espaços elitizados, por 
motivos financeiros ou por dificuldades de 
acesso - o IAE produz materiais e ações de 
difusão da arte brasileira, sob a perspectiva 
de democratização de acesso, socialização e 
formação de público.

Estabelecer um amplo e qualificado espaço de 
debate sobre as tendências e desafios da Arte 
e da Cultura Contemporânea na formação de 
público é um pilar central do IAE.

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Arte em tempos de pandemia



Arte em tempos de pandemia
RELATÓRIO DE 2020

PUBLICAR

Em 2020 navegamos por mares 
revoltos. A pandemia do coronavírus 
arrebatou de repente muitas certezas, 
foi preciso reinventar-se rápido!

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Arte em tempos de pandemia
RELATÓRIO DE 2020

Ao longo do ano, vimos como a Arte e os processos 
criativos foram importantes para resguardar o equilíbrio 
emocional e crítico de crianças, jovens e adultos. A Arte, 
com sua potência para conectar, abrir horizontes e 
despertar olhares para novos rumos, se fez essencial.

Frente a este contexto inesperado de incerteza e 
distanciamento social, o IAE readequou seus projetos e 
processos. Aprendemos a nos aproximar do público de 
outras formas,  aprofundando com soluções com mais 
tecnologia e inventividade.

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA
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Números de 2020
RELATÓRIO DE 2020

Polos 
parceiros

Pessoas capacitadas 
pelos Polos

Cidades 
com Polos34 3318 2.223Estados

com Polos



Números de 2020
RELATÓRIO DE 2020

Capacitadas no 
Prêmio PAEC

Capacitadas pelo 
IAE Cursos

Qualificações nas 
lives dos Polos

1.490 4.890 23.263 
Qualificações nas 
Lives IAE

25.937 
LIVE



Números de 2020
RELATÓRIO DE 2020

Pessoas impactadas 
digitalmente

de crianças, jovens e adultos 
impactados até hoje

Impacto

Atendimentos no total

196.299 40 milhões57.803 
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Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

A Rede de Polos parceiros do IAE, a RAE, conecta 
artistas, arte-educadores e interessados no estudo 
da arte e da cultura brasileira de todo o país. Ao todo, 
são 34 Polos conveniados, localizados em instituições 
parceiras de 33 cidades e 18 Estados do país. 

Cada Polo desenvolve uma série de ações direcionadas 
para a formação de público e difusão cultural, levando 
em consideração as características regionais do local 
em que está situado. 

Arte em 
rede



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

PARANÁ

Polo Curitiba II

Polo Curitiba

RORAIMA
Polo Boa Vista

AMAZONAS
Polo Manaus

ACRE
Polo Rio Branco

MATO GROSSO DO SUL
Polo Campo Grande

Polo Londrinha

Polo Guarapuava

RIO GRANDE DO SUL
Polo Novo Hamburgo Polo Montenegro

Polo Caxias do Sul
Polo Pelotas Polo Santa Maria

Polo Porto Alegre

SÃO PAULO Polo São Paulo

RIO DE JANEIRO
Polo  Campos dos Goytacazes

Polo  Rio de Janeiro

ESPÍRITO SANTO Polo  Vila Velha

MINAS GERAIS Polo Juiz de Fora

GOIÁS Polo Goiânia

RIO GRANDE DO NORTE Polo Natal

PIAUÍ Polo Teresina

CEARÁ Polo Fortaleza

PARÁ Polo Marabá

Polo Uberlândia
Polo Montes Claros

Polo Bauru

MARANHÃO Polo São Luiz

PERNAMBUCO Polo Recife

SANTA 
CATARINA

Polo Blumenau Polo Florianópolis Polo Joinville

Polo Criciuma Polo Lages

Mapa  
da rede



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

Livão da Rede: Tecendo 
ações digitais na 
formação continuada.

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• A cerâmica hoje

Polo Rio de Janeiro/RJ

• Diálogos, Arte, Paixão e Gravura

• O processo criativo das crianças

• Arte com bebês 

• Seminário de práticas em arte-educação

Polo Novo Hamburgo/RS

• Arte em debate: quarentenas poéticas

• II Encontro da consciência negra

• Conexões em arte-educação

Polo Vila Velha/ES

Ações da rede
em 2020



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Arte e diversidade

• II Jornada Jornada Design, Infraestrutura, 

Comunicação, Cultura e Arte

• Live das Artes

Polo Montenegro/RS

• Construindo Redes Sociais Tecnológicas e Artísticas

• Arte em tempos de pandemia 

• Arte na Infância em tempos de pandemia 

• Educação Estética e Mediação Cultural 

• Projeto Corpo Sonoro - Teatro e Música 

• Projeto Estética e Mediação Cultural

• Ética, Etiqueta e Estética Digital

Polo Blumenau/SC

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Exposição Virtual

• V Seminário de Educação Musical

• Curso Pare, olhe, escute...lá vem: a Arte!

• Festival Arte Foto - Imagens afetivas: Olhares, lugares e 

criação - Festival Arte Foto

Polo Caxias do Sul/RS

• Encontro arte em tempos de distanciamento

• A arte de quem faz e arte de quem ensina

• Paisagens sonoras e tecnologias contemporâneas

• Reinventar-se: entre texturas do movimento e videodanças

• Corpo e movimento: percepção e sua potencialidade na arte-

educação 

Polo Manaus/ AM

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar

• Cultura e saúde

• Oficina de Isogravura

• Encontros estudo e pesquisa artística

Polo Fortaleza/CE



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Teatro e Movimento

• Acessibilidade na Cultura

• A poética do mundo a partir do olhar do artista

• Inquietudes e formação estética 

• Arte e sustentabilidade

• Arte e patrimônio histórico

• Encontro a estetização do mundo

• Mediação e curadoria em arte contemporânea

• Encontro mediação Arte e Cultura

• Patrimônio Cultural na Atualidade  

Temas e Abordagens

• Encontro mediação em Teatro e Dança

• Encontro mediação cultural em Fotografia

• Um resgate de músicas do século passado

• Arte Indígena: desafios contemporâneos para a 

abordagem em arte-educação

• Arte Contemporânea e recursos digitais no  

ensino à distância

• Webinário “Entre telas: Cultura, Patrimônio e Arte”

• Seminário Virtual “O lugar da mulher na Arte”

Polo Campos dos Goytacazes/RJ 



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Os Fanzines, zines e biograficzines

• Metodologias visuais na perspectiva da 

cultura visual

• Fotografia e arte-educação: desarquivar 

imagens para construir histórias

• Processos de Criação na Gravura: do 

Estêncil ao Digital

• Livro-objeto: poética visual a partir da 

experimentação com materiais têxteis

• Filosofia e arte- a potencialidade do caos 

na produção artística

Polo Goiânia/GO

• Formação Continuada em Teatro

Polo São Luis/MA

• Artes em tempo de pandemia

• Arte e Meio Ambiente

• A construção em arte em tempos de 

pandemia

• Pelotas e a Tradição: Problemáticas sobre 

a formação do artista

• Oficina: Fazeção “Curadoria de si”

• Oficina: Itinerâncias sensíveis: o desafio 

de 2020

Polo Pelotas/RS



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Um olhar sobre a animação

• Várias faces da pintura de Valdeci Freitas

• Diálogos Museológicos

• RessignificARTE

• O cartunista no espelho

• Rastros Texturais do Afeto

• Diálogos Estéticos

• Luzia-corpo-movimento: Dança e 

Performance

• Exposição virtual – Poéticas do  

cotidiano familiar

• Live com João Borges: Narrativas do 

cotidiano caboclo moldadas em barro

• Live Xilogravura: Xilo, Por que xilo?

• Yolanda Carvalho e suas andarilhanças no 

campo da arte

• A importância de equipamentos culturais

• Oficina de Restauração do Piauí: Percursos 

históricos e adaptações sustentáveis

• Diálogos estéticos, temas e processos 

criativos da produção artística

Polo Teresina/PI

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Grupo de estudos em arte-educação

Polo Florianópolis/SC

• Encontro Falando de Arte

• Eureka! Bate-papo sobre criatividade

Polo Natal/RN

• Arte em fluxo

• 20° encontro reflexões e ações em arte-educação

• Encontro MUnA Online - Do museu para o mundo

• Vivências e experimentações em pintura

• Arte como caminho sensível

Polo Uberlândia/MG
PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Arte em rede
RELATÓRIO DE 2020

• Arte em tempos de crise

• Encontro arte-educadores 

• Exposição: A arte existe porque a vida 

não basta

• Exposição: Minhas metáforas

• VII Encontro Polo Montes Claros

• A arte na formação interdisciplinar

Polo Montes Claros/MG

• Grupo de Estudos com arte-

educadores de Araquari/SC

• Grupo de Estudos com arte-

educadores de Itapoá/SC

Polo Joinville/SC

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

• Cultura material e imaterial

• Oficina de cerâmica

• Oficina de fotografia

• Oficina de gravura

• Arte-educação em tempo de pandemia

• A valorização do repertório em arte 

educação

• Memória, Cultura e Identidade: 

Reflexões

• Mulheres artistas

• Artigo 170: Uma conversa com a Arte

Polo Criciúma/SC
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Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Para as crianças, a leitura e a criação 
de imagens não têm fronteiras! 
Mas podem ser aguçadas com um 
olhar sensível para os desenhos que 
compõem o mundo à nossa volta.

PUBLICAR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Em 2020 o IAE lançou a Coleção Viu, um 
conjunto de três livros que traçam um percurso 
imagético para adultos e pequenos caminharem 
juntos e expandirem sua percepção sobre 
elementos da linguagem visual.

Publicada pela Editora Peirópolis e produzida 
com apoio do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social — Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONDECA) e 

patrocínio da BIC®, a Coleção Viu coloca as 
crianças em contato com três artistas brasileiros 
da contemporaneidade: Edith Derdyk, Paulo Pasta 
e Guto Lacaz. As narrativas visuais produzidas 
especialmente para esta coleção dialogam com a 
LINHA, a COR e a FORMA, elementos centrais para 
a leitura e criação de imagens, desde a primeira 
infância. Como disse Paulo Freire, “a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra”.



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

No dia 12 de outubro de 2020, os três 
artistas-autores participaram da live 
de lançamento da Coleção. Foi uma 
conversa calorosa sobre a imaginação 
infantil e a produção de imagens na 
infância, com mediação da professora 
e pesquisadora Ana Angélica Albano.

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

As cores podem ser as pontes e janelas que ligam o que 
vemos ao que sentimos. 

Paulo Pasta faz um convite para os pequenos leitores 
sentirem as cores. Ele provoca o olhar e nos põe a pensar 
nas cores que conhecemos. Como nomeamos as cores? 
Quais são as cores que vemos? Quais as cores que estão 
na nossa imaginação? 

COR

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Cor - Coleção Viu



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Tudo é desenho. Cada coisa tem o seu desenho. Nada 
escapa ao desenho.

É pensando assim que Guto Lacaz se apropria de figuras 
– tanto as desenhadas pela natureza quanto as criadas 
pelo ser humano - e faz colagens digitais que mostram 
a riqueza de desenhos que há nas coisas do mundo, 
compondo relações de forma e cor.

Forma

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Forma- Coleção Viu



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Com quantas linhas se faz um desenho?

Edith Derdyk brinca com as possibilidades da linha. 
Qualquer lugar pode ser um espaço para a linha caminhar, 
traçar, dançar. Os riscadores também são infinitos: lápis, 
pincel, canetinha, pedra, graveto, tesoura, carvão ou, quem 
sabe, até com as próprias mãos. A linha está presente em 
todas as coisas do mundo, pronta para ser capturada pelo 
nosso gesto, pelo nosso olhar.

Linha

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Linha- Coleção Viu



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

É artista visual e educadora. Autora de diversos livros, entre eles: Entre ser 

um e ser mil: o livro de artista como objeto poético (Senac, 2013), Disegno. 

Desenho. Desígnio (Senac, 2008). Contemplada por inúmeros prêmios tais 

como: Doctora Honoris Causa, Instituto de Estudos Críticos, Cidade do México, 

2017, APCA 2002 Artes Visuais Bolsa The Rockfeller Foundation/Residência 

Artística Bellagio Center, Itália 1998. Desde 1981, realiza exposições coletivas 

e individuais. No Brasil, em espaços como os Museus de Arte Moderna de São 

Paulo, SP e do Rio de Janeiro, RJ; Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP; e 

Instituto Tomie Ohtake, SP. No exterior, em países como Alemanha, Colômbia, 

Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, México, Portugal e Suécia.

Edith Derdyk

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Edith Derdyk



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Nasceu em Ariranha, interior do estado de São Paulo, em 1959. É um 

dos principais pintores contemporâneos. Doutor em Artes Plásticas pela 

Universidade de São Paulo (2011), realizou exposições individuais em 

diversos espaços, como Instituto Tomie Ohtake, Museu Afro Brasil, SESC 

Belenzinho, Pinacoteca do Estado de São Paulo, entre outros. Suas obras 

integram diversas coleções, entre as quais Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, SP; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, RJ; Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo, SP; Museu de Belas-Artes 

do Rio de Janeiro, RJ; Colección Patricia Phelps de Cisneros, Nova York, 

EUA; e Kunsthalle, Berlim, Alemanha.

Paulo Pasta 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Paulo Pasta



Coleção VIU
RELATÓRIO DE 2020

Nasceu em São Paulo em 1948. É artista multimídia, desenhista, 

ilustrador, designer, professor, cenógrafo e editor de arte de revistas. 

É formado em Eletrônica Industrial e em Arquitetura. Realizou 

inúmeras performances, ilustrou diversos livros, fez exposições 

individuais e participou de exposições coletivas. Em suas obras e 

performances, Guto manipula diferentes objetos e apresenta-se como 

uma mescla de artista-ator, inventor e mágico. Foi contemplado com 

a Bolsa Guggenheim, recebeu o Prêmio APCA obra gráfica e é membro 

da Alliance Graphic Internationale (AGI). 

Guto Lacaz 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Guto Lacaz
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Lives IAE
RELATÓRIO DE 2020

Em 2020, o distanciamento social 
trouxe uma série de desafios para o setor 
cultural. Em todo o mundo, museus, 
galerias, cinemas, teatros e equipamentos 
culturais dos mais diversos precisaram se 
reinventar o mais rápido possível, para se 
manter em contato com o público. Para 
seguir com suas estratégias de difusão da 
cultura brasileira e formação de público, 
o IAE passou a ocupar novos espaços e 
formatos digitais.

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Lives IAE
RELATÓRIO DE 2020

A série LIVES IAE foi criada para dialogar diretamente 
com os desafios impostos pelo distanciamento social.

A proposta das lives foi reunir arte-educadores, artistas, 
adultos e crianças com o objetivo de promover ações, 
reflexões e proposições sobre arte contemporânea, 
levando para a rotina de casa encontros sobre variadas 
linguagens artísticas. 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Lives IAE
RELATÓRIO DE 2020

Com temas que passaram pelo desenho, pela 
fotografia e pela música, as Lives IAE foram 
realizadas ao vivo, com transmissão direta para 
o canal do YouTube do IAE, contando com a 
participação de convidados diferentes a cada edição. 

As lives também contaram com a participação do 
público em propostas interativas, com o objetivo de 
estender as experimentações em arte após o término 
do evento digital. 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Lives IAE
RELATÓRIO DE 2020

Em 2020, o IAE realizou 12 lives sobre os 
mais variados temas da cultura nacional e 
da arte contemporânea. 

No total, as lives contaram com um 
público direto de mais de 25 mil pessoas.

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar
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Gilberto gil
RELATÓRIO DE 2020

Uma das lives mais especiais realizadas 
em 2020 pelo IAE foi pensada para 
discutir o papel estruturante da Arte 
dentro da sociedade. O IAE convidou um 
dos maiores nomes da cultura popular 
brasileira para uma conversa ao vivo, 
no dia 15 de outubro de 2020, com uma 
discussão emocionante. 

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



Gilberto gil
RELATÓRIO DE 2020

O músico Gilberto Gil esteve no centro deste encontro, 
acompanhado ao vivo por milhares de pessoas do Brasil inteiro, 
compartilhando pensamentos inspirados (e inspiradores)  
sobre o por quê da Arte na formação dos jovens. 

Mas Gil não esteve só. Quem acompanhou a conversa também 
teve o privilégio de ouvir e conhecer duas arte-educadoras 
notáveis, que realizam um trabalho transformador em Lauro 
de Freitas/BA: Fátima Santana e Rosângela Accioly. As duas já 
foram premiadas em edições passadas do PAEC, com projetos 
conduzidos com muita sabedoria e delicadeza.



IAE Cursos



IAE Cursos
RELATÓRIO DE 2020

O IAE Cursos é uma área exclusiva de educação a 
distância direcionada tanto para arte-educadores 
como para o público em geral. 

O objetivo é oferecer opções de formação sobre arte 
contemporânea e ampliar o atendimento a outras 
pessoas interessadas. Os cursos da plataforma estão 
baseados na construção em rede, para renovar a 
percepção do arte-educador sobre suas as próprias 
práticas e aprofundar seus modos de atuação, a partir 
de abordagens atuais, revelando no cenário cultural 
brasileiro um universo de invenção e investigação.

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar

Arte na Escola - Cursos



IAE Cursos
RELATÓRIO DE 2020

Arte na BNCC é uma formação desenvolvida pelo IAE, e 

oferecida em 2020 em parceria com o Instituto AIPI. 

Com a abordagem dos Territórios da Arte, o curso apresenta 

modos de trabalhar os Objetos de Aprendizagem das Artes, 

privilegiando o processo criativo e sensível dos alunos. A 

formação propõe estratégias a partir de um olhar para as Artes 

Visuais, artistas e projetos de Arte reais desenvolvidos no Brasil.

ARTE NA BNCC

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



IAE Cursos
RELATÓRIO DE 2020

No início da pandemia, o IAE lançou o (Per)curso sobre Desenho, 

com a intenção de oferecer uma formação a distância totalmente 

gratuita para arte-educadores, famílias e demais interessados em 

expandir o repertório sobre Desenho.

O curso foi uma oportunidade para o público descobrir novas 

Linhas, Traços e Gestos neste período de isolamento social. 

A artista Sandra Cinto norteou o percurso, contando sua 

experiência e lançando provocações sobre o Desenho.

(PER)CURSO  
SOBRE DESENHO

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



IAE Cursos
RELATÓRIO DE 2020

A obra da artista Leda Catunda oferece pistas sobre como instigar a criatividade das 

crianças, jovens e adultos por meio do contato com a arte. 

O IAE lançou este (Per)curso para investigar o processo de criação da artista Leda 

Catunda, dar a conhecer os procedimentos e conceitos relacionados à sua poética, e 

permitir a navegação pelo universo mitológico presente da obra Eldorado. A formação 

buscou estimular reflexões e diálogos para pensar ações que tenham como foco o 

processo criativo em espaços de educação e cultura, ou mesmo dentro de casa.  

(PER)CURSO SOBRE PROCESSO DE 
CRIAÇÃO – LEDA CATUNDA

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



IAE Cursos
RELATÓRIO DE 2020

A versão Autoinstrucional da formação específica para arte-educadores 

do IAE, o AEC, teve destaque em 2020. Em uma nova configuração, o AEC 

valoriza a autonomia e o caminho de aprendizagem de cada profissional. O 

formato veio como uma possibilidade de adequação à necessidade crescente de 

recursos digitais e de formação, diante do contexto de distanciamento social. 

As proposições do AEC Autoinstrucional colocam a arte contemporânea no 

primeiro plano e seguem os princípios de aprendizagem múltipla: gerando 

reflexões coletivas, trocas de experiências e ampliando os repertórios culturais 

e artísticos dos cursistas. A formação busca valorizar e integrar linguagens 

artísticas de maneira transformadora no dia a dia dos arte-educadores.

AEC AUTOINSTRUCIONAL

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Publicar



21o Prêmio PAEC



210 prêmio PAEC
RELATÓRIO DE 2020

A cada ano, o PAEC faz um mapeamento de trabalhos 
de Arte desenvolvidos nas cinco regiões do país, com 
a missão de valorizar e fortalecer a difusão da Arte 
e a formação de público cultural, a nível regional 
e nacional. Buscando iniciativas com potencial 
transformador que aplicam em suas comunidades 
uma ou mais linguagens da arte (música, teatro, 
artes visuais, dança) em ações de imersão.
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210 prêmio PAEC
RELATÓRIO DE 2020

Em 2020, as inscrições ficaram abertas entre os dias 20 de março e 
19 de abril. Este foi o ano em que o Prêmio recebeu o maior números 
de projetos inscritos em toda a sua história. Foram 1488 inscrições 
completas, nas cinco categorias de premiação.

Neste ano tão atípico, o Prêmio precisou ser reinventado. O IAE 
não poupou esforços para adequar processos ao formato digital, 
para atravessar da maneira mais cuidadosa possível esse momento 
desafiador causado pela pandemia. O processo de avaliação do 21o 
Prêmio aconteceu totalmente a distância. E, pela primeira vez em 
20 anos de história, a cerimônia de premiação também aconteceu 
de forma virtual, com transmissão ao vivo pelos canais do IAE. 



210 prêmio PAEC
RELATÓRIO DE 2020

Iconografia
As obras do artista visual Siron Franco foram a referência 
para a iconografia do 21o PAEC. Sua pintura tem grandes 
dimensões, com pinceladas e cores vigorosas, que 
carregam consigo um sentido de urgência. 

Autor de múltiplas leituras e pensamento caleidoscópio, o 
artista homenageado Siron Franco esteve próximo do IAE 
e dos processos do 21o Prêmio. Todos os inscritos no PAEC 
recebem um (Per)curso formativo online sobre Processo 
de Criação, com base na obra de Siron Franco.
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Premiados
Projeto

UHURU: Procura-se 
Representação

Carla Santos Pinheiro
Lauro de Freitas/BA

Projeto

Artes Cênicas: Pulando o 
Muro da Escola

Emanuel Alves Leite
Umarizal/RN

Projeto

Músicas do Mundo

Sergio Paulo Tuckumantel de Almeida
Atibaia/SP

Projeto

Histórias ficcionais em busca 
de protagonismos reais: o 
teatro como lugar de fala

Caroline da Silva Barbosa
Rio de Janeiro/RJ

Projeto

Memória, identidades e 
patrimônio

Fellipe Eloy Teixeira Albuquerque
São Paulo/SP
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Conselho 
e diretoria

CONSELHO

André Leonardi
Cacilda Teixeira da Costa
Claudio Anjos (Diretor Presidente)
Eduardo Szazi
Elizabeth Machado
Iris Kaufmann
Isabelle Perelmuter
Ivoncy Ioschpe
Julio Landmann

SÓCIOS FUNDADORES

Iveta Maria Borges Ávila Fernandes
Julio Landmann
Maria Cristina Villanova Biazus
Nadja de Carvalho Lamas
Rozenei Maria W. Cabral
Sylvia Blanco Bojunga
Therezinha Petry Cardona
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Cláudio Anjos
Presidente

Roseli Alves
Coordenadora Geral

Inês Mendonça
Gestora Administrativa e Financeira

Taciana Carvalho
Assistente Financeira

Equipe Inaê Coutinho
Coordenadora de Projetos

Felipe Bueno
Assistente de Projetos

Renata Arliani
Assistente de Projetos

Maíra Martinez
Coordenadora de Comunicação
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Catarina Ferreira
Assistente de Comunicação

Pedro Cunha
Coordenador de Inovação e Conteúdo

Luiz Destefano
Coordenador de Tecnologia da 

Informação

Gabriel Gomes
Assistente de Tecnologia da Informação

Armando Neto
Supervisor de Expansão e Parcerias

Chimeni Maia
Supervisora de Expansão e Parcerias

Equipe
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