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expedei nte

Por que premiar professores?
É preciso, sim, reiterar: num ambiente

em que ser BOM professor não é regra,
é exceção, a premiação é nada mais que o
reconhecimento. Ou, talvez, o indicador do
reconhecimento, ao qual o professor se
lança em busca de sobrepor a solidão
pedagógica, a impossibilidade de diálogo
dentro do sistema. Poder compartilhar os
sucessos é, também, uma maneira de educar.
De dizer que este é o caminho, e de que o
caminho é possível e de que vale a pena.
Com tantas e tão grandes dificuldades a vencer,
o professor muitas vezes se questiona se é
mesmo viável. Conhecer histórias de superação
em condições análogas às suas traz de volta o
entusiasmo e a crença. Como então numa
escola rural é possível editar vídeos em sala
de aula e ainda promover um festival de
curtas-metragens no cinema da cidade? E
Pina Bauch no circuito das escolas públicas
sem palco e sem verba? E os alunos do EJA –
garçons, domésticas e operários no contraturno,
analisando Almeida Júnior?
As aulas de arte, quando ministradas por

professores que respeitam seu ofício, mudam
mundos. Neste Boletim Arte na Escola vamos
saber como e por quê.
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+20%
XIV Prêmio Arte na Escola Cidadã registra aumento
histórico no número de inscrições

O objetivo do Prêmio Arte na Escola Cidadã, criado há 14 anos, é reconhecer e valorizar
as melhores práticas no ensino das Artes em nível nacional. Os documentários produzidos
com cada um dos vencedores testemunham como isso se concretiza. Com o registro dessas
experiências pedagógicas é possível acompanhar o protagonismo das ações em sala de
aula, que uma vez divulgadas, ampliam e potencializam a experiência particular à verdadeira
dimensão que sua qualidade demanda.

O número de participantes vem crescendo: em 2013, houve um aumento de 20% no
número de inscrições em relação ao ano anterior. O Prêmio Arte na Escola Cidadã, único no
Brasil em arte-educação, é coordenado por Amaury Brito, responsável pela área de projetos
do Instituto Arte na Escola.

Dos 813 projetos inscritos, 427 foram selecionados localmente por professores universitários
da Rede Arte na Escola para a etapa regional. Noventa e um chegaram à avaliação nacional,
que reuniu nomes de peso, como Antonio Joaquim Severino, doutor em Filosofia pela
PUC/SP e professor da Faculdade de Educação da USP; Lilian Amaral, artista visual,
pesquisadora e professora doutora do Instituto de Artes - Unesp; Maria Heloisa Ferraz,
professora doutora da ECA/USP, e pelo professor Bertoneto Alves de Souza, professor
pesquisador da ECA/USP e do Centro Universitário Belas Artes, também em São Paulo. A
seleção não foi fácil. Debruçados sobre projetos de qualidade, os examinadores tinham de
eleger apenas um em cada categoria: Ensino Infantil, Fundamental 1 e 2, Médio e Educação
para Jovens e Adultos.

Os professores vencedores – Carlos, Carmem, Goreth, Alberto e Rejane – foram ao Rio de
Janeiro (RJ) receber seus prêmios, e participaram, com os diretores de suas escolas e com
os coordenadores dos polos, de atividades culturais como visitas monitoradas à Casa Daros
e ao Museu de Arte do Rio (MAR), local que abrigou também a premiação e onde foram
recebidos pelo diretor cultural Paulo Herkenhoff.

Esta edição do Boletim Arte na Escola conta a história de cada vencedor. Poderia ser
você. A exemplaridade, aqui, vale como inspiração.
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Rejane Tononi

“Precisamos educar o olhar
junto com os alunos.
Nunca de cima para baixo.”

Educação Infantil
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Alfabetizar, diz o dicionário, significa ensinar as primeiras letras. Para a professora
Rejane Tononi, vencedora na categoria Educação Infantil, é também sinônimo de aprender
a olhar o universo ao redor. Ela cita o mestre Paulo Freire para justificar: "A leitura de
mundo precede a leitura da palavra".

Filha de professora, Rejane brincava que seguiria a mesma carreira. Graduou-se
em Artes Plásticas, andou pelo mundo da publicidade e da decoração, mas o seu
destino era mesmo a sala de aula. Em uma visita a uma exposição sobre as
interferências do homem na natureza, Rejane apresentou obras de Tarsila do Amaral aos
seus alunos. Para sua surpresa, os pequenos associaram a pintura A Floresta ao clássico
da literatura infantil, Chapeuzinho Vermelho. Essa foi a primeira etapa do projeto A
arte com olhar de criança, que teve inúmeros (e surpreendentes) desdobramentos.
Trabalhou o conceito de família, inclusão social, etnia, meio ambiente... Em
uma visita à “floresta” de Chapeuzinho – na verdade, o mangue no bairro de
Goiabeiras, em Vitória (ES) – as crianças desenharam e observaram o local,
além de recolher lixo, utilizado posteriormente em outra atividade escolar.
“Comparo o projeto a um grande rio e seus afluentes. Não trabalho apenas a
Arte, mas o meio ambiente e a inclusão."

Rejane se vale da criatividade para driblar as dificuldades. "Precisamos de
mais recursos, mais materiais, principalmente de arte contemporânea, mas o mais
importante é o professor viajar no imaginário das crianças", afirma. "Precisamos
educar o olhar junto com os alunos. Nunca de cima para baixo. Caminhando juntos
se chega mais longe."

Centro Municipal de Educação Infantil

Jacyntha Ferreira de Souza Simões

Vitória (ES)

Assista o Documentário >

http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=71769&id_projeto=71770


DICAS DO PROFESSOR
Estar atento aos questionamentos das crianças e,
a partir daí, traçar o percurso e trabalhar a arte de
forma mais contextualizada.

O PROJETO
Promover a alfabetização visual e a educação do
olhar a partir de obras de Tarsila do Amaral, da
literatura infantil, das imagens do entorno da
escola e da apropr iação do concei to de
sustentabilidade e consciência ambiental.

OBJETIVO
Possibilitar a compreensão do mundo em que
vivem por meio das imagens. Construir novas
leituras, dando um novo sentido ao que veem.

CONTEÚDOS DA ARTE
A partir da criação, percepção e o conhecimento
da produção artística da humanidade, os alunos
conheceram diferentes obras de Tarsila do Amaral.
Foram também abordados conteúdos sobre a
diversidade racial, modelos de família, respeito
aos idosos, alimentação saudável, poluição ambiental,
animais em extinção, a relevância da coleta sele-
tiva e a destinação do lixo.

COMO FAZER
>> Visitar uma exposição com reproduções de obras
que revelem a ação do homem no ambiente;
>> Articular o que apreciaram com o que conheciam,
valorizando o conhecimento já construído pelas
crianças;
>> Integrar outras linguagens, como a música e a
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literatura infantil, e ampliar a capacidade de
observação visual com leituras de imagens artísticas
e cotidianas;
>> Conhecer a vida e as obras de Tarsila do Amaral,
fazendo um paralelo entre a época na qual ela
viveu e a atual;
>> Conhecer o bairro e a cidade em que vivem com
um olhar mais crítico e sensível, despertando a
percepção para as coisas simples de cotidiano;
>> Valorizar a cultura do bairro, conhecendo o ofício
das tradicionais paneleiras;
>> Envolver as famílias enviando a maleta "a arte
vai para casa”;
>> Limpar o manguezal próximo da escola, enfocando
as questões relevantes ao meio ambiente;
>> Trabalhar valores como a solidariedade, a
autoestima, o preconceito, o respeito ao idoso;
>> Vivenciar por meio da arte as dificuldades
enfrentadas pelos portadores de necessidades
especiais;
>> Lançar o livro de história Quem quer usar um
chapeuzinho vermelho? e expor os trabalhos
realizados para toda a comunidade escolar.

O QUE APRENDERAM
As crianças se perceberam como parte integrante
do projeto, aguçando ainda mais seu imaginário.
Estão mais críticas e observadoras, fazendo uma
leitura de mundo mais significativa, ampliando
assim seu repertório visual, sem perder o lúdico,
tão presente na educação infantil.

A arte com o olhar da criança
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Alberto Rodrigues dos Santos

“Quero oferecer algo que
realmente mude a vida
de meus alunos”

Ensino Fundamental 1
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Alberto Rodrigues dos Santos, premiado na categoria Ensino Fundamental 1,
sempre enxergou a Arte como uma ferramenta para desestruturar ideias e pensamentos.
“Nunca pensei em ser professor, isso aconteceu naturalmente na faculdade. Durante os
estágios, me colocava no lugar dos alunos. Mudavam as professoras, mas as aulas
continuavam as mesmas. Pensava comigo: não quero ser um profissional assim. Quero
oferecer algo que realmente mude a vida dos estudantes. Este é meu lema.”

Alberto estudou em escolas públicas da periferia de São Paulo, e conta que sua
formação foi muito deficiente. Curiosamente, o gosto pelas artes começou em uma aula
de Língua Portuguesa, na qual se propôs a encenação de um texto – a porta de entrada
para ele se tornar ator, autor e diretor de teatro.

Quando chegou à Escola Municipal de Educação Fundamental Lúcia Silva de
Medeiros, na zona rural de Piraju, interior de São Paulo, apostou em lendas e histórias
de mitos brasileiros para trabalhar a arte com os alunos, que as recontavam à sua
maneira. Comprou uma câmera e passou a gravar as narrativas e interpretações. O
projeto tomou corpo até chegar ao resultado final, Curta Folclore, que reverteu
inclusive o fechamento da escola previsto pela prefeitura para 2014.

“Quando recebi a ligação do Instituto Arte na Escola informando que eu tinha
vencido o prêmio achei que fosse um trote. Pensar que meu trabalho foi avaliado pelos
maiores nomes do ensino em Arte e saber que foi compreendido é motivador, pois me
dá a certeza que estou trilhando por caminhos que possibilitam um processo de ensino
pautado na formação de cidadãos críticos, por intermédio de ações que desenvolvam as
competências e habilidades dos alunos no compreender, interpretar e agir no mundo. O
foco do meu trabalho é o aluno, sempre. Enquanto eu estiver em sala de aula oferecerei
o meu melhor a eles, pois a partir do momento em que eu decidi ser professor, me
comprometi com um ensino de qualidade.”

Escola Municipal Rural de Educação

Fundamental Lúcia Silva de Medeiros

Piraju (SP)

Assista o Documentário >

http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=71769&id_projeto=71771
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DICAS DO PROFESSOR
Ser professor de Arte é olhar o mundo como
infinitas possibilidades e trabalhar a construção do
conhecimento nas mais variadas formas. Um
exemplo são as novas tecnologias, importantes
ferramentas para o ensino em sala de aula.

O PROJETO
Curta Folclore foca as quatro linguagens da Arte e
utiliza o audiovisual como recurso didático no
processo de aprendizagem.

OBJETIVO
Utilizar a linguagem audiovisual como canal de
comunicação entre os conteúdos abordados e os
alunos, visando a ampliação do repertório cultural
dos educandos por meio da experiência do contato,
articulando outras expressões artísticas.

CONTEÚDOS DA ARTE
O pensamento do escritor Edison Carneiro sobre
folclore. As brincadeiras, cantigas de roda, lendas,
mitos, etc. A utilização da linguagem audiovisual e
das novas tecnologias para aproximar o tema do
universo de cada aluno. Articulação das linguagens da
Arte por meio dos eixos poético, estético e reflexivo.

COMO FAZER
>> Apresentar o assunto folclore e inserir algumas
lendas e mitos utilizando a oralidade;

>> Propor aos alunos a produção de curtas-metragens
sobre o tema e apresentar termos técnicos de cinema
e operação dos equipamentos;
>> Definir os grupos que produzirão os curtas
(operador de câmera, atores, figurinistas, etc.) e os
locais para filmagens;
>> Produzir os storyboards, iniciar as filmagens com
base na improvisação e experimentação. Utilizar a
trilogia vivência, apreensão e reflexão;
>> Mostrar após cada filmagem os resultados das
cenas captadas para análise;
>> Levar um computador portátil para sala de aula
e junto com os alunos iniciar a edição dos vídeos
utilizando o aplicativo Movie Maker;
>> Escolher um local para a exibição dos vídeos, e
propor uma Mostra de Curtas-Metragens;
>> Socializar as experiências de cada aluno e refletir
sobre o que foi produzido.

O QUE APRENDERAM
A intervenção da Arte no ambiente convidou à
reflexão sobre seu papel no cotidiano. Notamos
que o projeto, além de trabalhar as habilidades e
competências, alavancou a autoestima dos alunos,
pois a partir do momento em que eles participam
ativamente do processo de criação e produção
dos vídeos, aprendem todo o conteúdo proposto
e imprimem suas marcas pessoais.

Curta folclore
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Carmem Machado

“Não decidi ser professora.
Eu escolhi.”

Ensino Fundamental 2
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A frase de Carmem Machado, vencedora na categoria Ensino Fundamental 2,
impacta, e não é à toa. Ela trocou as aulas na Educação Infantil por um emprego no
banco para pagar a faculdade de Educação Artística. Mais tarde, já formada, foi vender
seguro em uma escola onde os computadores haviam sido furtados – e a vocação falou
mais alto. Prestou concurso e foi aprovada para lecionar exatamente ali, na Escola
Estadual Professor Benedicto Leme Vieira Neto, na periferia de Salto de Pirapora, interior
de São Paulo, em um bairro esquecido pelo poder público.

A decisão de abandonar a promissora carreira de gerente e o novo salário, que
equivalia ao vale-refeição que Carmem recebia no banco, causaram tamanho rebuliço na
família que a levaram a um psiquiatra. A única que viu a mudança com naturalidade foi
a mãe, analfabeta e cheia de sabedoria. “Ela fez um longo discurso, e dizia entre outras
coisas que, se eu queria ser professora, era necessário aprender a viver financeiramente
e emocionalmente como tal, rever os valores.”

Carmem queria que seus alunos conhecessem a Arte e se apaixonassem por ela,
diminuindo assim as diferenças e incluindo novas linguagens e outros meios de
expressão. Encontrou crianças e jovens com baixa estima, que não sabiam o que era
teatro e acreditavam ser o axé sinônimo de dança. Ela os envolveu em jogos e
processos criativos, e juntos construíram um conhecimento diferenciado, permeado – e
inspirado – em mestres da dança contemporânea. Nesse processo, que durou seis anos,
nasceu o premiado SENTIVER - Inspiração, conteúdo e leveza: Pina Bausch adentra o
cotidiano escolar. “Quando soube do resultado do prêmio, a escola toda comemorou. Os
alunos gritavam ‘somos os melhores do Brasil’. O reconhecimento dá força para que eles
acreditem que são capazes. Esse era o foco, quando enviei o projeto. Dar voz
a esses anônimos.”

Escola Estadual Professor Benedicto Leme Vieira Neto

Salto de Pirapora (SP)

Assista o Documentário >

http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=71769&id_projeto=71772
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DICAS DO PROFESSOR
Estabeleça relações com brincadeiras de dança e
teatro num processo de criação e aprendizagem.
Abra espaço para um corpo se relacionar com o
outro, consigo mesmo e com o ambiente. Uma rede
de percepções será formada, tornando os alunos
investigadores e autônomos da própria criação.

O PROJETO
Sentiver – inspiração conteúdo e leveza trouxe a
dança contemporânea e o teatro, a importância do
processo de criação no ambiente escolar, respeitando
o tempo de cada um.

OBJETIVO
Trazer o estudo da dança contemporânea enquanto
linguagem artística e estética no cotidiano escolar.
Abrir espaços para as experimentações onde todos
são protagonistas, no ato de criar e recriar.
Transformar a sala de aula em espaço cênico aberto
às singularidades.

CONTEÚDOS DA ARTE
Os jogos teatrais de Viola Spolin e os temas de
movimentos de Rudolf Von Laban. Os vídeos e imagens
da dançarina Pina Bausch, uma das fundadoras da
vertente estética conhecida como dança-teatro, foram
elementos provocadores de movimentação e uso da
espacialidade.

COMO FAZER
>> Criar um espaço cênico dentro da sala de aula;
>> Fazer uma relação de brincadeiras cênicas e

propor que elas sejam realizadas nesse espaço
por pequenos grupos;
>> Apresentar essa brincadeira com observadores
(palco-plateia);
>> Trazer os jogos de Viola Spolin e inserir nas
brincadeiras;
>> Trazer as propostas de Rudolf von Laban, com os
temas de movimento;
>> Mostrar como podemos criar partituras rítmicas com
essas provocações;
>> Inserir movimentos cotidianos como correr, pular,
cair, girar e torcer. Nesse jogo incluir os níveis alto,
médio e baixo, peso e fluência. Cada grupo cria a sua
sequencia rítmica e mostra;
>> Exibir vídeos da artista Pina Bausch;
>> Mostrar a dança-teatro em espaços não convencionais
e a utilização de diferentes materiais como terra,
água e ar;
>> Criar cenas que contemplem a brincadeira, os
jogos, a movimentação corporal, os elementais e o
espaço não convencional.

O QUE APRENDERAM
A trabalhar com liberdade, responsabilidade,
respeito, humildade, solidariedade e principalmente
a criticidade. Que a sua história pessoal, inserida
como objeto de trabalho na criação de cenas,
compreende novas formas de aprender. Que
quando utilizamos elementos da natureza nos
aproximamos dela.
Os alunos experimentaram corporalmente e
espacialmente elementos da dança-teatro com
diferentes materiais.

Sentiver -
Inspiração, conteúdo e leveza: Pina Bausch adentra o cotidiano escolar
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Carlos Cruz da Silva

“A arte me salvou”

Ensino Médio
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Ao receber a notícia de que não havia sido aprovado na II Semana de Arte,
promovida pelo governo do Rio de Janeiro neste ano, o professor Carlos Cruz se
sentiu rejeitado. Alguns meses depois, o projeto Arte Postal (Mail Art) venceu o XIV
Prêmio Arte na Escola Cidadã na categoria Ensino Médio. "Senti o doce sabor da
vingança", brinca.

Carlos, professor da Escola Estadual Herbert de Souza, na capital carioca,
apresentou a Arte Postal, as vanguardas e as manifestações artísticas contemporâneas
para seus alunos, que foram convidados a registrar com seus celulares imagens das
ruas e das relações humanas sob uma ótica poética. Com o apoio da direção da
escola, começaram a produzir os postais. As obras selecionadas foram enviadas
pelo correio para nove países, incluindo o Brasil, e também para sites de Arte
Postal. Os alunos receberam mais de 20 postais de artistas de diversas partes do
mundo. "O sucesso do projeto se deve a eles terem 'comprado' a ideia no primeiro
momento, essa percepção intuitiva que o jovem tem", afirma o professor.

Carlos foi uma criança muito doente e aprendeu a desenhar com a mãe, nos
longos períodos de convalescência. Na escola era um aluno mediano e se refugiava nos
livros – "a biblioteca passou a ser o meu paraíso". Se não se sobressaía em ciências
exatas, era disputado nos trabalhos de grupo por saber desenhar. "Era como gritar
'Shazam!', me transformava num super-herói instantaneamente", recorda.

Já na faculdade de Artes, conheceu as obras do pintor e desenhista Bandeira de
Mello e dos artistas plásticos Rubens Gerchman, Antonio Grosso, Claudius Ceccon, entre
outros. "Sou fruto de uma época: filosofia hippie e estética musical punk/tropical. Isso é
muito clichê, mas posso muito bem usar uma camiseta parafraseando o rapper Emicida:
a arte me salvou.”

Escola Estadual Herbert de Souza

Rio de Janeiro

Assista o Documentário >

http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=71769&id_projeto=71773
http://iuoma-network.ning.com
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic
http://www.comarte.com/circuitoatelier/Paulo%20Bruscky/fotos_expo.htm
http://www.comarte.com/circuitoatelier/Paulo%20Bruscky/fotos_expo.htm
http://www.comarte.com/circuitoatelier/Paulo%20Bruscky/fotos_expo.htm
http://artepostaloslivros.blogspot.com.br
http://artepostaloslivros.blogspot.com.br
http://mailartartepostal.blogspot.com.br/2008/09/my-postcards.html
http://mailartartepostal.blogspot.com.br/2008/09/my-postcards.html
http://mailartartepostal.blogspot.com.br/2008/09/my-postcards.html


DICAS DO PROFESSOR
Conheça a Arte Postal, originada em 1968 por
Ray Johnson e sua New York Correspondance
School Of Art. É uma rede de troca de mensagens
criativas que segue pelo correio.

O PROJETO
Abordar de forma dinâmica, lúdica e afetiva a cultura
contemporânea com a produção de Arte Postal,
utilizando a fotografia digital de celular. Como
cenário o bairro onde a escola está situada. Como
temática a rua e os subtemas poética, convívio,
vivência, convivência.

OBJETIVO
Conhecer as manifestações em Arte Postal no
contexto histórico cultural e seus desdobramentos
na atualidade. Criar Arte Postal e utilizar esse meio
de comunicação, através de intercâmbio com artistas
no Brasil e no exterior.

CONTEÚDOS DA ARTE
As vanguardas art ís t icas e as mani festações
contemporâneas Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo,
Arte Pop, Arte Conceitual e Fluxus. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Artes para um entendimento
ampliado da Arte enquanto experiência de fazer, fruir
e refletir formas artísticas. Proposta de Currículo
Mínimo da Secretaria de Educação do Estado do Rio
de Janeiro de 2012.

COMO FAZER
>> Ler o texto Essa Tal Arte Postal, de Charles Narloch;
>> Apresentar um painel geral sobre a Arte Postal.
>> Mostrar a convocatória internacional "ENTRE
TAPIÈS E BEIJOS";
>> Discutir com os alunos o trabalho dos correios hoje
e como era a comunicação antes da internet; debater
as diferenças destes cenários;
>> Lançar a convocatória RUA: POÉTICA, CONVÍVIO,
VIVÊNCIA, CONVIVÊNCIA em português, inglês, francês,
espanhol e italiano em sites especializados em
Arte Postal;
>> Analisar os trabalhos de diversos artistas;
>> Garimpar imagens nas ruas em torno da escola por
meio de fotografia com celular;
>> Criar selos e carimbos exclusivos relativos ao tema
das convocatórias;
>> Produzir postais de 10 X 15 cm;
>> Criar critérios de avaliação e analisar os trabalhos
recebidos
>> Responder as correspondências enviando documento
com os endereços de todos os participantes das
convocatórias.
>> Expor os postais criados pelos estudantes e os recebidos.

O QUE APRENDERAM
Os estudantes conheceram as manifestações em
Arte Postal no contexto histórico cultural, no
passado e no presente. Viveram a experiência da
construção dos postais e utilizaram esse meio
para se comunicar. Aprenderam também técnicas
da fotografia, colagem, desenho e pintura.
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Arte Postal
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Maria Goreth dos Santos

“Por que você não aprende
a desenhar?
Você vai se apaixonar!”

Educação de Jovens e Adultos

A professora Maria Goreth dos Santos dava uma aula sobre a História da Arte no
Brasil, propondo a observação da obra Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior,
quando começou a escutar murmúrios na classe. Os alunos da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Almirante Barroso, em Vitória (ES), se identificaram com a cena,
que lembrava suas infâncias. Esse foi o ponto de partida do projeto Meu barraco, minha
vida, vencedor na categoria Educação de Jovens e Adultos. "Os alunos do EJA têm a
capacidade de contribuir muito para o processo de ensino-aprendizagem pela sua
história de vida", reflete a professora.

Goreth conta que o grupo ficou tão entusiasmado que até dispensou sua ajuda.
Munidos de caneta e papel, reescreveram suas histórias. Com barro, cipó, palha, madeira,
folhas secas, tesoura, cola e papel, construíram maquetes fiéis de casas de taipa.

A arte não foi a primeira opção da professora, que primeiro se dedicou às
Ciências Contábeis. No entanto, alguns anos de profissão foram suficientes para ela
perceber que aquilo não a fazia feliz. Ingressou então em um curso de CorelDraw, mas
logo notou que não sabia combinar as cores, nem retratar profundidades. "Meu professor
disse: por que você não aprende a desenhar? Você vai se apaixonar", recorda. Ele
estava certo. Goreth cursou Artes Visuais na Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) e encontrou sua verdadeira vocação. Frequentou o Polo Arte na Escola na UFES,
fez pós-graduação e continua buscando cursos de aperfeiçoamento.

“Essa conquista me motivou ainda mais a aperfeiçoar as minhas aulas, trabalhar
com mais alegria, pensar em pesquisas e inovações. Os alunos participam das aulas com
mais interesse, estão sempre comentando sobre o prêmio, pensando em um novo
projeto para que também tenham a oportunidade de participar de um concurso”,
finaliza a professora.

Escola Estadual de Ensino Fundamental

e Médio Almirante Barroso

Vitória (ES)
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DICAS DO PROFESSOR
Trabalhar com os alunos da Educação de Jovens e
Adultos pode ser muito gratificante se soubermos
valorizá-los e aproximá-los da arte. Explore o
potencial criativo dos estudantes, ampliando o
repertório artístico e compartilhando suas experiências.

O PROJETO
Meu barraco, minha vida surgiu do interesse dos alunos
em se expressarem por meio da arte, contando suas
histórias e mostrando os lugares onde viveram, dando
visibilidade às suas memórias com a construção de
maquetes dos seus barracos.

OBJETIVO
Construir o processo de criação em Arte por meio da
história de vida dos alunos. Relacionar o fazer artístico,
a contextualização histórica da arte e a leitura da
obra ao cotidiano deles.

CONTEÚDOS DA ARTE
Obras do pintor Almeida Júnior, Caipira ficando fumo,
Saudade e O violeiro, que trouxeram questionamentos
e observações quanto as luzes utilizadas nas cores
da terra. A arquitetura da zona rural brasileira, com
a simplicidade das casas. Utilização de diversos
materiais, suportes, instrumentos, procedimentos e
técnicas, trabalhando a tridimensionalidade, a
criatividade, a habilidade manual e a expressão plástica.

COMO FAZER
>> Pesquisar sobre a vida e as obras do pintor
Almeida Júnior;
>> Selecionar imagens que evidenciem a arquitetura
existente nessas obras;
>> Deixar os alunos livres para analisar e comentar as
imagens;
>> Falar sobre a época, os costumes e o local em que
o artista viveu;
>> Incentivar os alunos a falarem sobre sua história de
vida, onde nasceram, quais os costumes; incentivá-los
a escrever suas histórias e a reproduzir as casas em
que moraram;
>> Formar grupos para que os alunos possam coletar
os materiais necessários para a construção dos
“barracos”, como barro, cipós, caixas, palhas diversas;
>> Juntar todos os “barracos” produzidos e formar
uma grande vila;
>> Fazer uma exposição dos trabalhos com a narração
oral das histórias pelos alunos.

O QUE APRENDERAM
Os alunos se sentiram protagonistas e não meros
receptores de informação. Falaram sobre suas
vidas e por meio da arte transformaram as suas
histórias em expressão artística. O professor
aprendeu que é importante trabalhar assuntos
que tenham sentido para os alunos e que os
aproximem da arte.

Meu barraco, minha vida



Os endereços e dados para contato com os Polos e parceiros da
Rede Arte na Escola estão no site www.artenaescola.org.br
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Patrocínio

Professores Alberto, Rejane,
Carmem, Goreth e Carlos na
cerimônia de entrega do XIV
Prêmio Arte na Escola, no
Museu de Arte do Rio (RJ)


