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O Instituto Arte na Escola (IAE) é uma associação civil sem fins 

lucrativos que qualifica, incentiva e valoriza a Arte brasileira 

em contextos educativos, para aproximar públicos diversos do 

patrimônio cultural nacional. 

O IAE estabelece um amplo espaço de debate sobre as tendências  

e desafios da Arte Contemporânea para a formação de público.  

Desde 1989, o Instituto produz uma série de materiais e ações 

formativas sob a perspectiva de democratização de acesso, 

socialização e aprofundamento em Arte brasileira. 

Sobre o IAE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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O IAE articula a Rede Arte na Escola, que conecta artistas, arte-

educadores e interessados no estudo da arte e da cultura brasileira. 

O Instituto também realiza o Prêmio Arte na Escola Cidadã, que 

mapeia e reconhece iniciativas transformadoras que usam a Arte 

para aguçar a sensibilidade de crianças e jovens.

Sobre o IAE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice



Arte como 
forma de 

pensar



O Instituto Arte na Escola incentiva que a Arte seja percebida como 

uma estratégia para formular e estruturar o pensamento, indo 

muito além da apreciação artística, apenas. Esta noção transversal 

foi importante para o IAE reinventar seus projetos e abordagens 

em 2021, com os novos desafios impostos pela pandemia do 

coronavírus, o distanciamento social e os modelos híbridos de 

educação, que oscilaram entre virtual e presencial.
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Arte como forma de pensar
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice



O IAE defende a Arte como um caminho específico de expansão do 

conhecimento, por isso sua relevância na Educação Básica. A Arte 

abarca modos particulares de compreensão e ação no mundo que 

não estão restritos a um campo disciplinar específico, podendo, de 

fato, fazer conexões com diversas áreas do saber. 

Uma prática educativa artística lança mão da invenção, da 

imaginação e do posicionamento crítico. Essa prática não pode, 

portanto, estar comprometida com o acúmulo e apresentação de 

informações, mas em nutrir espaços para a poética e curiosidade 

frente ao desconhecido.

8

Arte como forma de pensar
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice



Números 
de 2021



32
Polos 
parceiros

32
Cidades

17
Estados

números de 2021 índice
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17.928 1.2173.355 33.404
Qualificações nas 
lives do Polos

Pessoas 
capacitadas 
no Prêmio 

Pessoas capacitadas 
pelo IAE Cursos

Qualificações 
nas Lives IAE

LIVE

números de 2021 índice
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47 milhões219.143
Atendimentos 
no total

de crianças, jovens e adultos 
impactados até hoje

Pessoas impactadas 
digitalmente

55.904

números de 2021 índice
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Iae na 
ONU



O Instituto Arte na Escola foi convidado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para participar da exposição “Versus 

Art Exhibit”, que aconteceu no Palácio da Nações, sede da 

ONU em Genebra, em junho de 2021.

A exposição convidou projetos que falam sobre arte, resiliência 

e transformação social e apresentou 6 vídeos do Prêmio Arte 

na Escola Cidadã! 

IAE na ONU
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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No dia 15 de junho, o presidente do IAE, Claudio Anjos, fez uma fala 

de abertura junto a representantes de outras instituições do mundo 

todo, enfatizando a importância da arte para o equilíbrio emocional, 

mental e social.

Também a convite da OMS, o IAE publicou artigos e participou 

de uma série de grupos de estudos ao longo de 2021, ao lado de 

instituições de referência, no intuito de discutir caminhos para 

a ampliação da Arte como veículo de transformação social. Este 

convite da OMS reforça o trabalho que o Instituto Arte na Escola 

desenvolve há mais de 30 anos, fortalecendo a formação de 

cidadãos mais críticos, inventivos e empáticos.

IAE na ONU
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Um dos principais eixos do IAE é a Rede Arte na Escola, composta 

por Polos parceiros espalhados por todo o território nacional. 

Esta Rede impacta o circuito de arte-educação no país, através de 

formações continuadas, grupos de estudo e eventos de discussão 

sobre arte nacional.

Hoje, a Rede conta com 32 Polos conveniados, localizados em 32 

cidades e 17 Estados do país. As ações dos Polos se destacam por 

serem potentes canais de difusão cultural, sempre valorizando e 

promovendo a cultura regional.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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mapa  
da rede

PARANÁ
Polo Curitiba

RORAIMA
Polo Boa Vista

AMAZONAS
Polo Manaus

ACRE
Polo Rio Branco

MATO GROSSO DO SUL
Polo Campo Grande

Polo Londrina

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

SANTA 
CATARINA

Polo Blumenau Polo Florianópolis Polo Joinville

Polo Criciuma Polo Lages

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ações dos polos  em 2021
Polo Marabá/PA

• Grupo de Estudo “Práticas pedagógicas do ensino das Artes  

na Educação Básica”;

• Oficina de Desenho e Gravura.

Polo Manaus/AM

• Palestra:  “Economia, Sustentabilidade e arte / Economia 

Criativa: novas possibilidades”;

• Formação Continuada: “Mapa Rizomático na prática: ensino de 

Arte no cenário da BNCC e RCA”;

• Formação Continuada: “Currículo municipal: vivências didático-

metodológicas das dimensões da arte na prática pedagógica”;

• Compartilhamento de Experiências Pedagógicas: “A Arte de 

quem ensina! A Arte de quem faz!”.

Ação Polo Manaus/AM

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Polo Boa Vista/RR

• Grupo Estudos “Arte na BNCC”;

• Curso: “É possível fazer teatro escolar em tempos de 

ensino remoto?”;

• Curso: “Abordagem, identificação e encaminhamento de 

casos de violência sexual contra criança e o adolescente”;

• Curso: “O que faz a música na escola? Dimensões teóricas 

e práticas da educação musical escolar”;

• Curso: “Arte urbana no contexto escolar”;

• Curso: “Entre-linhas da arquitetura: espaço vivido,  

cultura e educação”;

• XVI Encontro do Polo Arte na Escola UFRR: Oficina de 

teatro: Leitura dramática em sala de aula; Oficina de 

pintura/aquarela; Oficina de metaverso  Apresentação  

dos relatos de experiência.

Ação Polo 
Boa Vista/RR

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ações  
dos polos  
em 2021

Polo Arte São Luís/MA

• Grupo Estudos: Polo Arte na Escola;

• Oficina: “Jogos Teatrais’’;

• Oficina: “A personagem e a 

caracterização”;

• Oficina: “Contação de Histórias”;

• Estudos Dirigidos: “Mediação Teatral em 

contexto escolar”;

• Estudos Dirigidos: “Teatro de Formas 

Animadas”.

Polo Teresina/PI

• Grupo de Estudos:  “Arte Nordestina”;

• Grupo de Pesquisa: “Estudos sobre Arte, 

Cultura e seu Ensino - CORE”;

• Formação Continuada: “Arte na Escola”.

Polo Fortaleza/CE

• Grupo de Estudos: “Musecantando”;

• Grupo de Estudos Polo Arte na Escola;

• Grupo de Pesquisa: “Cultura Brasileira, 

Educação e Práticas Pedagógicas”;

• I Simpósio Internacional Sobre Culturas  

e Literaturas Populares;

• Semana Universitária e Semana da 

Educação do Centro de Educação da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE;

• IV Legado Freiriano.

Polo Natal/RN
• Grupo de Estudos: Polo Arte na Escola;

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Polo Campo Grande/MS

• Grupo de Estudo “Arte da América Latina: Habitando a 

decolinialidade em Arte”;

• Grupo de Pesquisa: “Arte, Cultura e Educação: itinerários 

críticos latinoamericanos”;

• Mesa-redonda: “Uma fenda na BNCC para práticas desejantes 

no Ensino de Arte”.

Polo Goiânia/GO

• Grupo de Estudos Polo Arte na Escola;

• Galeria Temática on-line: Repertório formativo para o ensino 

de Arte e Cultura Visual.

Ação Polo  
Campo Grande/MS

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ações  
dos polos  
em 2021

Polo Uberlândia/MG

• Grupo de Estudos: “Professor-Artista”;

• Grupo de Estudos:  “Arte em fluxo”;

• 21º Encontro de Reflexões e Ações no 

Ensino de Arte.

Polo Montes Claros/MG 

• Grupo de Estudos: “Veladuras Veladuras 

do Viver Pedagógico”;

• Palestra: “Aprendendo a ser professora 

de música nos anos finais do Ensino 

Fundamental: relato de experiência no 

ensino presencial e remoto”;

• 7 Ciclo de Debates em Artes Visuais: 

“(R)egressos: a pesquisa de artista”; 

“A Pesquisa sobre Artistas: Ray Colares 

e Walmir Alexandre”; “Cinema de 

Animação: Stop Motion”; “Arte e 

Ressocialização”; “A pesquisa em 

Poéticas Visuais:dois percursos”; 

“O processo criativo do Cozinha 

Gráfico” ; “Curadoria em Artes 

Visuais:perspectivas feministas”;

• Curso: “Práxis Pedagógicas e os Gibis”;

• Exposição Virtual: “EU MESMO? EU 

MESMO!”;

• XI Seminário de Pesquisa em Artes: 

“Artes e sociedade: Ciência, Pesquisa e 

Integração de Saberes”;

• Palestra: “Relações com música na 

Educação Infantil”;

• Palestra: “Mediação Cultural: Integração 

de saberes identitários”;

• Palestra/Oficina: “Curadoria  

Educativa: IAE”.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Polo Vila Velha/ES 

• Grupo de Pesquisa “Falando de repertório cultural na 

Licenciatura de Pedagogia”;

• Programa “Papo com Professor Artista”;

• Programa Docente: “Falando de Repertório Cultural na 

Formação em Licenciaturas”;

• “Semana Conhecendo Museus” ;

•  Live: “Conhecendo Museus”.

Polo Campos dos Goytacazes/RJ

• Grupo de Estudos em Educação Patrimonial - GEEP;

• Grupo de Estudos em Fotografia na Educação - GEFE;

• Grupo de Estudos em Música na Educação 

Contemporânea - GEMEC;

Ação Polo Campos 
de Goytacazes/RJ

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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• Grupo de Estudos em Teatro e Movimento na Educação - GETME;

• II Webinário Ensino da Arte: identidade e decolonialidade na 

perspectiva de novos abraços pedagógicos;

• Minicurso: “Identidades, Memórias e Histórias: Teatro e suas 

interfaces na educação escolar em Campos dos Goytacazes”;

• Minicurso: “Encontro aberto do Grupo de Estudos em Música na 

Educação Contemporânea: Compartilhando saberes musicais em 

uma escola de periferia de Macaé-RJ”;

• Minicurso: “Encontro aberto do Grupo de Estudos em Música 

na Educação Contemporânea: Conversa sobre Educação 

Humanizada e o método Suzuki” ;

• Minicurso: “Encontro aberto do Grupo de Estudos em Música  

na Educação Contemporânea: A importância da memória oral  

e das narrativas para preservação da memória musical/sonora  

de uma Cultura”; Ação Polo Campos 
de Goytacazes/RJ

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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• Pré-Lançamento do e-book “Educação Patrimonial: abordagens e 

atividades educativas com os patrimônios” - Editora EDUENF, 2021. 

Participação de Átila Tolentino no centenário de Paulo Freire;

• Lançamento do e-book “Educação Patrimonial: abordagens e 

atividades educativas com os patrimônios” - Editora EDUENF, 2021;

• Participação no “4º Festival Doces Palavras”;

• Participação na “Mostra de Extensão XIII: UENF, UFF, IFF e V UFRJ”;

• Webinário: “Territórios Ditadura e Memória”;

• “I EFAM: Encontro Fluminense de Arte e Maternidade”;

• Participação: “I Encontro Corpo-Ambiente em Performance”;

• Criação de 154 peças de divulgação on-line: “Nutrição, Sensibilização 

e Divulgação Online”.
Ação Polo Campos 

de Goytacazes/RJ

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Polo Bauru/SP

• Grupo de Estudo “A Materialidade como Força Expressiva da 

Práxis Docente”;

• Projeto de observação Paisagística: “Nosso olhar”;

• Projeto: “Estímulo ao olhar sobre as cadeiras”;

• Projeto: “Produção de fantoches”, por: Profa. Marta Monteiro;

• Catálogo Visual: “Professor Artista: Poética na Arte  Educação”;

• Intervenção Artística “gaiola gínica: Imagens do cotidiano: 

campo expandido da docência”;

• Prêmio: “Estímulo ao olhar”.
Ação Polo Bauru/SP

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ações  
dos polos  
em 2021

Polo São Paulo/SP
 

• Capacitação docente: “Formação de 

núcleos culturais e artísticos nos polos 

regionais CPS”

• Capacitação docente: “Semana de Arte 

Moderna de 22 – cem anos depois”.

Polo Londrina/PR

• Grupo de Estudos “  Elaborações Poéticas 

para a escuta de si e do outro”;

• Pesquisa em/sobre Arte - conversa com a 

egressa Carolina Kihara Fuziy;

• Vivências Colaborativas em Arte Afro-

Brasileira e Indígena;

• Oficina: “Fotografia: Forma De 

Conhecimento, Reconhecimento, 

Expressão e Memória”.

Polo Joinville/SC

• Grupo de Estudos com professores da 

Educação Básica- Secretaria de Educação 

de Araquari-SC;

• Grupo de Estudos com professores 

da Educação Básica – Secretaria de 

Educação de Itapoá-SC;

• Grupo de Estudos com professores 

da Educação Básica – Secretaria de 

Educação de Balneário Barra do Sul-SC;

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ação Polo Blumenau/SC

• Grupo de Estudos com professores da Educação Básica – 

Secretaria de Educação de Schroeder-SC;

• Formação Continuada:   Museu de Arte de Joinville - SECULT.

Polo Blumenau/SC

• Programa Institucional Arte na Escola Polo FURB;

• Projeto: “Corpo Sonoro: Teatro e Música na formação 

continuada do professor-artista”;

• Projeto: “Educação Estética e Mediação Cultural com Professores 

de Educação Básica’’;

• Projeto: “Arte e Tecnologia: Construindo Redes Sociais 

Tecnológicas e Artísticas’’.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Polo Criciúma/SC

• Grupo de Estudos: “Arte e a BNCC”;

• Grupo de Estudos: “GPA: Grupo de Pesquisa em Arte”;

• Participação no Congresso Regional INSEA América Latina - 

Cusco 2021 com o trabalho “Formação docente em Artes a partir 

do diálogo com espaços não formais: relato de experiência”;

• Projeto: “As três lives e sua metodologia: Arte e Tecnologia; 

Processos de Criação; Patrimônio Cultural: Centro Cultural  

Jorge Zanatta”;

• Participação na XII Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC 

com o trabalho: “Estágio em Espaços não formais de Ensino 

no curso de Artes Visuais: diálogos sobre, para e a partir do 

Catálogo da III Coletiva de Artistas do Sul”;

• Ação: “Arte Na Escola – Polo Unesc Na Relação Com O Artigo 

170:  Se Reinventando Na Pandemia”;

• Live com Vitor da Rosa: “Breaking: confluências e 

desdobramentos na dança em contextos sociais”. 

Ação Polo Criciúma/SC

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ação Polo Pelotas/RS

Polo Caxias do Sul/RS

• Grupo de Estudos em Arte e Educação;

• VI Mostra de Boas Práticas na Docência do Ensino Superior;

• Atendimentos aos professores da Rede - SMED Caxias do Sul-SC;

• Curso: “Arte: desafios e possibilidades do ensino por competências”;

• Curso: “Atualização de Estudos em Arte e Educação – GEAEUCS”.

Polo Pelotas/RS

• Grupo de Estudo e Pesquisa: “Caixa de Pandora: estudos em Arte, 

Gênero e Memória”;

• Seminário Online: “Leituras do Presente: Arte e suas narrativas, 

alteridades, crônicas e visualidades”;

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Ação Polo Pelotas/RS

• I Ciclo de Minicursos de Formação de Professores em Artes 

Visuais: “Visualidades e contemporaneidade nas Artes Visuais: 

docência e práticas pedagógicas’’;

• Participação em: “XXX CONFAEB: Poéticas para Transcender e 

Enfrentar o Amanhã”;

• Participação em: “Semana Acadêmica Integrada das Artes 

Visuais: Ponte: Artistas e seus contextos de atuação”;

• Organização e sede do “XXX CONFAEB: Poéticas para 

Transcender e Enfrentar o Amanhã”.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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A cada dois anos, os Polos se reúnem nos 

Encontros Regionais da Rede Arte na Escola, 

para socialização de práticas e reflexões 

acerca das demandas e urgências no ensino 

de Arte no país. Os Encontros Regionais 

valorizam a diversidade cultural das 

diferentes regiões do Brasil e a forma como 

esta repercute nas práticas artísticas e em 

contextos educativos. 

Encontro 
regionais 
da rede

Os Polos de cada região propuseram uma 

série de palestras, debates e oficinas, que 

aconteceram de forma remota e foram 

transmitidos pelo Youtube do Instituto 

Arte na Escola.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice

https://youtube.com/institutoartenaescola
https://youtube.com/institutoartenaescola
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Encontro regional Norte 
Créditos da imagem: Miguel Chikaoka

O Encontro Regional da região Norte foi sediado pela UFRR - 

Universidade Federal de Roraima, de 03 a 05 de maio de 2021. 

No momento de imprecisão que vivemos em 2021, este Encontro 

Regional tentou aproximar os sujeitos atuantes nos Polos através 

de trocas sobre a arte/-educação na região Norte, território de 

natureza complexa e rico em profusão artística.

Encontro regional norte
Tramas do contemporâneo na arte da região 
Norte: pandemia, fraturas e subjetividades 

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro fortaleceu a atuação coletiva, dando enfoque para o 

aspecto vertiginoso do Contemporâneo na Arte Nortista, reunindo 

representantes das cidades de Boa Vista (RR), Manaus(AM), Belém 

(PA), Marabá (PA), Palmas (TO) e Rio Branco (AC). 

Entre os formadores convidados, estiveram presentes Miguel 

Chikaoka, Orlando Maneschy e Thaíse Nardim.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro Regional da região Sul foi sediado pela UNESC - 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, de 26 a 28 de maio de 2021. 

As ações convidaram os participantes a lançarem um olhar atento  

para questões relativas aos aprofundamentos da formação continuada 

de educadores.

Encontro regional sul
Arte, Cultura e Tecnologia na Pandemia 

Encontro regional Sul

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro deu enfoque para reflexões que surgem neste tempo 

de pandemia, a partir da Arte e da Cultura. Estiveram reunidos 

virtualmente representantes do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná.

O Encontro contou com o olhar das artistas e educadoras Edith 

Derdyk e Márcia Strazzacappa, como formadoras convidadas.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro Regional da região Nordeste foi sediado pela UFRN - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 02 a 04 de  

junho de 2021. 

Este Encontro Regional quis enveredar-se sertão adentro para 

discutir quais são as demandas e as urgências da arte/educação 

no Nordeste do Brasil. O Encontro discutiu questões relativas ao 

Corpo, ao Movimento e aos Espaços Simbólicos que o professor 

enfrenta neste contexto de telas e virtualidades.

Encontro regional nordeste
Um copo cheio, um corpo vazio: transbordamentos na 
arte contemporânea nordestina

Encontro regional Nordeste

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Os formadores convidados para este Encontro foram Agnaldo 

Farias, Jussara Miller e Lelê Ancona.

 

As reflexões partiram da ideia de um corpo coletivo – alegre e 

resiliente – nos processos criativos nordestinos. Este Encontro foi 

uma colcha de retalhos composta por representantes do Rio Grande 

do Norte, Maranhão, Piauí e Ceará.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro Regional das regiões Sudeste e Centro-Oeste foi 

sediado pelo CPS - Centro Paula Souza, de 23 a 25 de junho de 2021. 

O vínculo forte entre Arte e Tecnologia foi a linha que costurou este 

Encontro Regional. Em 2021 foi preciso reinventar as formas de 

estudar e trabalhar com arte. 

Encontro regional sudeste 
e centro-oeste
Arte & Tecnologia: teoria e prática na 
geração de conhecimento

Encontro regional 
sudeste e Centro-Oeste

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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O Encontro quis discutir estas reinvenções - que têm a tecnologia 

como parte intrínseca – direcionando um olhar especial para as 

abordagens da arte-educação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

 

Este Encontro contou com a participação de Giselle Beiguelman e 

da equipe do Teatro Escola Célia Helena, em especial Lígia Cortez, 

como formadoras convidadas.

arte em rede
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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Desde o início de 2021, o IAE esteve mergulhado em um 

projeto poderoso, para munir os professores de Arte com 

ideias e provocações.

Seis artistas, da mais nova geração da Arte Contemporânea 

brasileira, compartilham suas visões de mundo e suas 

estratégias sensíveis  de criação nesta produção do Instituto 

Arte na Escola.

 

Dança, Teatro, Performance, Música, Artes Visuais. Os 

episódios da série Novos Artistas da Arte Contemporânea 

retratam, nesta primeira temporada, criadores que trilham 

seus caminhos por diferentes linguagens da arte, vindos de 

várias partes do país: Bruno de Jesus (BA), Fábio Vidal (BA), 

Mestre Anderson Miguel (PE), Uýra Sodoma (AM), Rubiane 

Maia (ES) e Xadalu Tupã Jekupé (RS).

 

Série Novos Artistas da Arte  
Contemporânea - episódio 4, Uýra Sodoma

Série novos artistas da arte contemporânea
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=ViXc9niyTqg
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Ao refletirem sobre seus processos de criação, os artistas fazem 

também uma ponte com a Educação, investigando como a Arte se 

desdobra em contextos educativos.

Em dezembro de 2021, o IAE fez uma live com os seis artistas e 

convidou o público a dialogar com eles. A série será lançada na 

íntegra em abril de 2022, no Canal Futura.
Série Novos Artistas da Arte Contemporânea - 

episódio 6, Xadalu Tupã Jekupé

Série novos artistas da arte contemporânea
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Em 2021, o IAE deu continuidade aos projetos e processos 

que já vinha readequando desde 2020, quando o mundo 

se deparou com a pandemia do coronavírus. O Instituto 

continuou ocupando espaços digitais para se aproximar do 

público com tecnologia e inventividade.

A série LIVES IAE, inaugurada em 2020, ganhou novos 

contornos e aprofundamentos. O foco em 2021 foi discutir 

Processos de Criação, sempre com um artista convidado. Os 

artistas dialogaram com o público sobre suas estratégias 

criativas, suas referências e métodos. Em cada live, o IAE 

também trazia obras como nutrições estéticas e discutia 

como o trabalho do artista convidado poderia se desdobrar 

em ações educativas com crianças e jovens.

Lives Iae – Processos De Criação
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Ao todo, aconteceram 15 LIVES IAE sobre Processos de Criação em 

2021. Os artistas convidados vinham das mais diversas linguagens 

da arte – fotografia, artes visuais, design, música, artes circenses, 

teatro, performance, dança, videoarte, escultura, instalação. O 

conjunto de lives teve mais de 17 mil visualizações.

Live IAE - Barbatuques

Lives Iae – Processos De Criação
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Além das lives sobre Processos de Criação, o IAE convidou Muniz 

Sodré para uma live especial sobre o papel da arte e seu ensino na 

descolonização do pensamento.

Considerado o mais importante pensador da Comunicação hoje no 

país, Muniz Sodré refletiu com os professores sobre a (re)invenção 

do povo brasileiro e o ensino de arte como uma janela para outras 

mundividências possíveis, que tratem sobre o protagonismo dos 

povos originários e do povo negro.

Lives Iae – Processos De Criação
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=NavoN0AkjcI


49

Outra live especial foi o encontro Faz escuro mas eu canto: visita virtual 

à 34ª Bienal no Dia dos Professores.

Para comemorar o Dia dos Professores em grande estilo - e com muita 

leveza - o IAE promoveu uma visita virtual à 34ª Bienal de São Paulo.

A equipe da Bienal guiou o passeio, dialogando com os professores 

sobre artistas da exposição. A live também falou sobre provocações 

educativas disparadas por algumas obras da 34ª Bienal.

Lives Iae – Processos De Criação
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Quando processos educativos integram as linguagens 

artísticas, muita habilidades sócio-emocionais são ativadas.

No Brasil, são poucos os educadores que têm formação 

específica em Artes. Para suprir esta lacuna, o IAE oferece 

uma série de cursos - de longa ou curta duração - que 

conectam professores e outros profissionais do Brasil inteiro, 

interessados em disparar processos educativos através de 

uma abordagem artística contemporânea.

O IAE Cursos é uma área exclusiva de educação a distância 

baseada na construção em rede, para renovar a percepção 

do público sobre suas as próprias práticas educativas e 

aprofundar seus modos de atuação.

IAE - cursos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice
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ARTE NA BNCC
Em 2021, o curso Arte na BNCC chegou à sua segunda edição. A 

formação foi desenvolvida pelo Instituto Arte na Escola em parceria 

com o Instituto Chamex. 

Gratuito e totalmente online, o curso Arte na BNCC oferece 

estratégias para o professor compreender a BNCC na prática e 

transformar a sala de aula em um espaço de invenção e investigação.

Com a abordagem dos Territórios da Arte, a formação apresenta 

maneiras de trabalhar os Objetos de Aprendizagem da BNCC, 

privilegiando o processo criativo e sensível dos alunos.

IAE - cursos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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(PER)CURSO SOBRE PROCESSO DE 
CRIAÇÃO – SIRON FRANCO
O artista goiano Siron Franco costuma dizer: “O que faço são 

provocações visuais”.

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

de Siron Franco, discutindo procedimentos e conceitos relacionados 

à poética do artista, e propondo ações educativas que tenham como 

foco o processo criativo de estudantes - seja na sala de aula, em 

outros espaços de educação e cultura, ou até mesmo em ambientes 

familiares.

O modo de trabalhar de Siron Franco nos instiga a pensar sobre 

nossas próprias práticas educativas. Este (Per)curso convida 

os participantes a pensarem a provocação como uma forma de 

mobilização, ação e reflexão.

IAE - cursos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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AEC AUTOINSTRUCIONAL
O curso Arte na Escola Contemporânea – AEC é uma formação 

para educadores que querem oxigenar as ideias e inovar suas 

práticas educativas.

Nessa versão autoinstrucional, cada cursista trilha com 

autonomia seu caminho de aprendizagem.

A formação coloca os participantes em contato com educadores 

do Brasil inteiro, para trocar experiências sobre processos 

educativos em Arte. As proposições seguem princípios de 

aprendizagem múltipla: geram reflexões coletivas, propiciam 

troca de experiências de professor-para-professor e ampliam os 

repertórios culturais e artísticos.

IAE - cursos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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ARTE E 
EDUCAÇÃO 
ENTRE 
MÍDIAS 

Em 2021, um dos desdobramentos do 

Prêmio Arte na Escola Cidadã foi o curso 

Arte e Educação Entre Mídias, que o 

IAE preparou para explorar o uso dos 

recursos audiovisuais nas aulas de Artes. 

O propósito do curso foi amparar 

o exercício da docência em âmbito 

virtual, sua documentação e narrativa, 

apresentando abordagens poéticas 

e práticas para se trabalhar com os 

modos-de-fazer que constituem as 

mídias visuais e audiovisuais.

Todas as professoras e professores 

semifinalistas no Prêmio de 2021 tiveram 

acesso gratuito a esta formação.

O curso foi organizado pelo Instituto 

Arte na Escola e produzido por meio do 

Programa de Incentivo à Cultura (PROAC) 

do Governo do Estado de São Paulo.

IAE - cursos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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A arte-educação tem papel imprescindível para a formação do 

pensamento crítico, da cidadania e para a difusão da cultura brasileira.

O Prêmio Arte na Escola Cidadã faz um mapeamento de trabalhos 

desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país, para identificar 

projetos que mobilizam alunos, escola e comunidade através da Arte. 

Na 22ª edição, apesar de todos os desafios impostos pelo ensino 

remoto, o Prêmio recebeu um grande número de projetos inscritos. 

Foram 1.217 professores e professoras compartilhando suas práticas.

Os processos de seleção do 22º Prêmio – nas etapas Local, Regional 

e Nacional -  aconteceram totalmente a distância. E a cerimônia de 

premiação também aconteceu de forma virtual, com transmissão ao 

vivo pelos canais do IAE e pontuações musicais do convidado Mestre 

Anderson Miguel.

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

índice

https://artenaescola.org.br/premio2021/
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VÍDEOS DOS PROJETOS
Em 2021, a pandemia também desviou os caminhos habituais do 

IAE no que diz respeito aos documentários do Prêmio. Não foi 

possível ir até as escolas gravar os professores e alunos, pois eles 

continuavam com o ensino à distância. Mas, os desafios abriram 

novas possibilidades.

O IAE convidou dois jovens youtubers, muito próximos do 

universo dos estudantes, para narrar a história de cada projeto 

premiado: Ivan Mesquita, da Bahia, e Patrícia Ramos, do Rio de 

Janeiro, trouxeram para os vídeos uma linguagem contemporânea, 

engajadora e acessível. 

Vídeo Notório Saber

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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ARTISTA HOMENAGEADA
A artista Rosana Paulino foi a homenageada no 22º Prêmio Arte 

na Escola Cidadã. Sua obra “Parede da Memória” foi a referência 

para a iconografia do 22º PAEC. 

Artista de múltiplas linguagens, Rosana combina o desenho, 

a gravura, a fotografia e o bordado em obras que dão voz 

a questionamentos que são ao mesmo tempo individuais e 

coletivos - pertencimento, identidade e resistência estão em 

constante diálogo em suas produções. 
Rosana Paulino

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Obra “Parede da Memória”, 
de Rosana Paulino

Ao mesmo tempo em que expõe traumas causados pelo racismo, 

a obra de Rosana Paulino também fala de cura e de afeto, em uma 

costura que trabalha o presente e o passado simultaneamente, 

pois é a partir da corporeidade negra atual que a memória e 

ancestralidade afro-brasileiras são resgatadas.

Todos os inscritos no 22º PAEC recebem um Material Educativo 

impresso e um (Per)curso formativo online, com base na obra de 

Rosana Paulino.

Rosana Paulino também abriu o mês de Novembro no IAE 

participando de uma live sobre Arte, Educação e Memória, com 

mediação da artista e pesquisadora Suelen Calonga.

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=Q_3rnYeYEK0
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Premiados Educação Infantil
Projeto: Um Brinquedo Chamado Música
Jacqueline Elise Koch

Cidade - Joinville/SC

 

Ensino Fundamental I
Projeto: As culturas indígenas e seus 
contextos urbanos
Mariana Soares Leme

Cidade - Campinas/SP

 

Ensino Fundamental II
Projeto : Ererré
Fabiana Simões Temponi Machado

Cidade - Governador Valadares/MG

 Ensino Médio
Projeto: Esquetes Teatrais 
Mulheres na Ciência
Anderson Gomes dos Santos

Cidade - Palmeira dos Índios/AL

 

EJA - Educação de  
Jovens e Adultos
Projeto: Através da minha janela
Waldirene André

Cidade - São Paulo/SP

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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MENÇÕES 
HONROSAS

Projeto : CASA/ATELIÊ: Um olhar das 
miudezas do cotidiano
Juliana Wanderley Silva

Cidade - Recife/PE

 

Projeto: Um retângulo na mão e uma ideia 
na cabeça: conexões entre som e imagem
Barbara dos Santos

Cidade - Limeira/SP

 

Projeto : Catadores de Sonhos
Maureen Nogueira Silveira

Cidade - Pelotas/RS

 

Projeto: #SOMOS PANTANAL
Sueli Levandoski Furtado Paroni

Cidade - Campo Grande/MS

 

Projeto: Arte e a Educação 
Antirracista
Mirela Fernanda Milanez Valverde

Cidade - São Paulo/SP

22º PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
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INSTITUCIONAL



Conselho 
e Diretoria

Conselho
André Leonardi

Cacilda Teixeira da Costa

Claudio Anjos (Diretor Presidente)

Eduardo Szazi

Elizabeth Machado

Iris Kaufmann

Isabelle Perelmuter

Ivoncy Ioschpe - in memoriam

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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Presidente
Cláudio Anjos

Gestora Administrativa  
e Financeira
Inês Mendonça

Assistente Financeira
Taciana Carvalho

Coordenadoras de Projetos
Inaê Coutinho

Jaqueline Vasconcellos

Assistentes de Projetos
Felipe Bueno

Pedro Ermel

Thaís Rossi

Coordenadora de Comunicação
Maíra Martinez

Assistente de Comunicação
Catarina Ferreira

Estagiária de Comunicação
Tailana Cruz

Equipe Coordenador de Tecnologia  
da Informação
Luiz Destefano

Estagiário de Tecnologia  
da Informação
Victor Hugo Guida

Expansão e Parcerias
Chimeni Maia
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