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RESUMO 

 

  

A presente pesquisa aborda o tema o ensino de arte a partir da pedagogia de projetos. 
O objetivo do estudo foi investigar e analisar como os docentes vivenciam a arte nos 
projetos didáticos na escola. O universo a ser pesquisado foi os projetos 
pernambucanos enviados para a primeira etapa do prêmio Arte na Escola Cidadã 
2008, realizado pelo Arte na Escola. Professores de qualquer disciplina, dos diversos 
segmentos, freqüentadores ou não do pólo arte na Escola, poderiam se inscrever no 
site da instituição. A pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório. Investigou nos 
trabalhos premissas que deverão estar presentes num processo de ensino-
aprendizagem em arte sobre a ótica de projetos. Os resultados demonstraram que os 
professores inscritos no Prêmio na sua maioria não freqüentam nenhum pólo do Arte 
na Escola, apresentaram deficiência de construir e realizar um projeto e existem 
conceitos solidificados e ultrapassados no que se refere à arte educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: projeto; arte na escola; arte educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente verificamos que o ensino da arte na escola muitas vezes é visto por 

educadores (com ou sem formação em artes) apenas como instrumento ou acessório 

para as demais matérias do currículo escolar.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de arte, “a Arte é um 

campo de conhecimento e seu ensino é obrigatório em todos os níveis da educação. 

Sendo a aprendizagem significativa em arte quando o objeto de conhecimento é a 

própria arte.” 

Nessa pesquisa de caso busco investigar e analisar como a arte se insere nos projetos 

didáticos na Escola. Pois desde a publicação dos PCNs o que se tem comentado na 

coordenação pedagógica, na sala de professores e na sala de aula, é projeto. 

A proposta de tratar conteúdos por meio de trabalho coletivo e 

multidisciplinar, no lugar da aula meramente expositiva, tomou conta das reuniões 

de planejamento escolar. Afinal, é uma maneira interessante de motivar os 

estudantes, dando-lhe oportunidade de descobrir e construir o conhecimento. E 

geralmente a arte está presente em quase todos os projetos. 

O universo a ser pesquisado será os projetos pernambucanos enviados para a 

primeira etapa do Prêmio Arte na Escola Cidadã (P.A.E.) 2008, realizado pelo Arte na 

Escola. O objetivo é tentar buscar uma compreensão de como os docentes vivenciam 

a arte nos projetos da Escola. Pois Trabalhar as aulas de artes através de projetos 

pode se converter numa eficiente atitude pedagógica desde que se criem situações de 

aprendizagem através de seqüências articuladas, continuamente avaliadas e 

replanejadas, adequando a diferentes realidades. Sendo a utilização dos códigos da 

linguagem da arte meio, não só para concretizar o que se quer expressar e comunicar, 

mas também para ler e conhecer os objetos da produção artística da humanidade. 

A pesquisa pretende fazer um levantamento de dados e analisar como é feito o 

estudo da Arte nesses projetos didáticos. A arte entra como campo de conhecimento? 

Como instrumento?  Meio? Ilustração?  
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2 ARTE EDUCAÇÃO: CONTEXTO EM QUE SURGIU O ARTE NA ESCOLA  

 

 

A trajetória do ensino da arte, nos últimos 28 anos, registrou importantes 

conquistas ao integrar o currículo escolar através da promulgação da Lei de Diretrizes 

e bases de Educação Brasileira (LDB) 9.394/96. Essas formulações exerceram novas 

demandas sobre o professor brasileiro, cuja formação universitária passaria a ser 

obrigatória em 2007.  

Nesse período houve um quadro de acelerada capacitação de massa crítica, 

maior índice de publicações, tanto acadêmicas quanto didáticas, e também um novo 

diálogo dos museus com a Escola. O ensino de arte passou a ser visto como uma 

poderosa ferramenta de inclusão social, dentro e fora da Escola. 

Entretanto, grande parte das Escolas ainda hoje não possui professor com 

formação em arte, mantendo propostas didáticas relacionadas a datas comemorativas 

e aulas focadas em técnica artística. Algumas ainda utilizam, por exemplo, o desenho 

mimeografado com formas estereotipadas para as crianças colorirem. Em outras se 

trabalha apenas com a auto-expressão. 

Esse é o reflexo de 1971 quando a arte é incluída no currículo escolar com o título de 

Educação Artística pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

5.692/71), porém foi considerada “atividade educativa” e não disciplina. 

  Até os anos 60 existiam poucas universidades de formação de professores 

nesse campo. Professores de qualquer matéria (muitas vezes para completar carga 

horária) e pessoas com alguma habilidade na área poderiam assumir as disciplinas de 

Artes. 

A partir dos anos 80 constituiu-se o movimento Arte Educação, inicialmente 

com a finalidade de conscientizar e organizar os profissionais, resultando na 

mobilização de grupos de professores de arte, tanto da educação formal como da 

informal. Esse movimento permitiu que ampliassem as discussões sobre a valorização 

e o aprimoramento do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da Escola e 

a insuficiência de conhecimento e competência na área. Encontros nacionais como a 

Semana de Arte e Ensino, realizada em setembro de 1980 na Universidade de São 

Paulo, reuniu milhares de professores de todas as regiões do País para debater o 

papel do arte educador na realidade brasileira, sua formação e o isolamento do 

ensino da arte no currículo escolar, entre outros temas. 
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Neste mesmo período, São Paulo era governada por Paulo Maluf, político 

ligado ao pensamento de direita, que, por tocar piano, seduzia os arte educadores, 

sugerindo que passassem o ano treinando seus alunos a cantar algumas músicas para 

serem apresentadas no Natal por um coral com 10.000 crianças, por ele 

acompanhadas ao piano, num Estádio de Futebol. Como prêmio, os professores que 

preparassem seus alunos, teriam 5 pontos de acesso a carteira docente, quando um 

mestrado valia 10 pontos. 

Segundo Barbosa (2003), os arte educadores se revoltaram, mas a única 

associação de classe existente na época, a Sobrearte (1970), considerada filial da 

Internacional Society of Education Through Art (1951), não ajudou os professores de 

São Paulo, pois sua atuação era direcionada ao Rio de Janeiro, além de ser 

manipulada pela mulher de um político do partido da situação. 

A solução foi criar a Associação de Arte Educadores de São Paulo que, aliada à 

Associação de Corais, foi vitoriosa em sua primeira luta, conseguindo anular a 

promessa de maior salário para os professores que participassem do Coral de Maluf. 

Este Congresso fortificou politicamente os arte educadores e já em 1982/83 foi 

criada na Pós-Graduação em Artes com a linha de pesquisa em Arte Educação na 

Universidade de São Paulo constando de Doutorado, Mestrado e Especialização, com 

orientação de Ana Mae Barbosa. 

Organizações de caráter associativo foram criadas nos anos seguintes com 

objetivo de garantir a presença da arte no currículo escolar, abrindo canais de diálogo 

com o Ministério da Educação e as secretarias de Educação e Cultura. 

Com a mobilização crescente, em 1988, havia 14 associações estaduais, entre 

elas a Associação de Arte Educadores de São Paulo (AESP), a Associação de Arte-

Educadores do Nordeste (ANARTE), a Associação Gaúcha de Arte-Educadores (AGA) 

e a Associação dos Profissionais em Arte-Educação do Paraná (APAEP), que, juntas 

criaram uma Federação Nacional, inicialmente com sede em Brasília. 

Apesar de toda essa efervescência de articulação política dos profissionais com 

atuação no campo da arte, os próprios professores percebiam uma importante lacuna 

em sua formação e aprofundamento teórico-metodológico e de acesso a materiais de 

apoio para avançar no conhecimento sobre a arte-educação. 

Nesse ambiente, foi criado o projeto Arte na Escola em Porto Alegre em 1989, 

que nasceu tendo como acervo uma Videoteca documental sobre artes visuais, por 

iniciativa de um grupo empresarial, Iochpe, atuante na área de autopeças e 



 10

componentes ferroviários e que até então desenvolvia projeto cultural voltado à 

documentação e difusão das artes plásticas no Rio grande do Sul. Ao surgir, o projeto 

Arte na Escola, buscou parceria com a UFRGS e a Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Alegre. Hoje, articula profissionais e instituições integrantes de uma grande 

Rede, com presença na maioria dos estados brasileiros. 

Das várias propostas difundidas nos últimos tempos, destacam-se aquelas que 

têm se afirmado pela abrangência e por envolver ações que estão interferindo na 

melhoria do ensino da arte. São estudos de educação estética complementando a 

formação artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-

artístico que tem por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da 

obra de arte e sua contextualização histórica.  
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3 O PROJETO ARTE NA ESCOLA 

 

 

A Rede arte na Escola, com projetos em todo o País, tem procurado capacitar e 

qualificar professores, criando materiais e aprofundando discussões acerca do ensino 

da arte. Em várias universidades brasileiras, professores e pesquisadores vêm 

formando professores de arte, mestres e doutores que possam atuar em diversos 

contextos e estabelecer diálogos entre educação e arte, respeitando a diversidade de 

culturas e as formas singulares de expressão. E, desta forma, contribuir para a 

melhoria da educação no Brasil. 

O projeto Arte na Escola, iniciado pela fundação Iochpe em 1986, começa sua 

ação com a realização de uma pesquisa-ação em 18 escolas públicas e particulares do 

ensino fundamental e médio com o objetivo de validar o uso do vídeo associado à 

metodologia triangular de Ana Mae Barbosa, consultora do projeto.  

As professoras Denyse Vieira e Analice Dutra Pillar, sob a orientação da Dra. 

Ana Mae, delinearam e deram corpo a pesquisa. Pesquisa esta relatada no livro O 

vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte (1992), que comprova que a 

metodologia triangular associada ao vídeo é uma eficiente proposta de ensino da arte, 

que provoca alterações significativas não só nos processos dos estudantes como 

também no trabalho dos professores. 

Desde então, o Arte na Escola vem desenvolvendo seminários, oficinas, 

materiais de apoio, como DVD´s documentais de arte, caderno de apoio ao professor, 

kits educacionais, artigos e livros, curso de extensão, formação continuada com 

grupos de estudo, cursos, seminários, congressos e jornadas, intercâmbios, dentre 

outras ações, que promovem oportunidade de troca, como o Prêmio Arte na Escola 

Cidadã (PAEC).  Lançado em 2000, o Prêmio passou a ser realizado anualmente com 

o objetivo de reconhecer o trabalho do professor em projetos educativos de artes 

visuais, música, dança e teatro em todo o país.    

O Instituto constituiu a Rede Arte na Escola, hoje com 53 Pólos localizados em 

universidades, que atuam na formação continuada de professores de Artes na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Tem como foco incentivar e qualificar o ensino da arte e como premissa que a 

arte, enquanto objeto do saber, desenvolve no aluno habilidade perceptiva, 
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capacidade reflexiva e formação de consciência crítica, não se limitando à auto-

expressão e à criatividade. 

 

 
O que a Arte na Escola principalmente pretende é formar o 
conhecedor, fruidor, decodificador da obra de arte. (...) Arte não é 
apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se 
desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma 
forma diferente de interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 
conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser 
humano. (BARBOSA, 1991, p.19). 

 
 

 

3.1 Arte na Escola em Pernambuco 

 

O contato inicial do Arte na Escola com Pernambuco se deu em 2002, numa 

parceria com o Instituto Ricardo Brennand, quando o Instituto Arte na Escola 

desenhou a ação pedagógica durante a realização da mostra do pintor holandês 

Albert van der Eckhout (1610-1666), em Recife, interando a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e Secretaria de Educação do Estado. 

Entretanto só em 2003 a UFPE estabelece uma parceria com o P.A.E., através 

da Pró-reitoria de Extensão – PROEXT, Departamento de Teoria da Arte e o curso de 

Licenciatura em Educação Artística para a criação de um pólo de Arte Educação. 

O projeto do pólo Arte na Escola em Pernambuco tem como objetivo: 

• Divulgar o P.A.E., incentivando a presença da arte no projeto político 

pedagógico das escolas e possibilitando a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa da extensão através da Formação dos Grupos de Educação 

Continuada. 

• Divulgar o projeto P.A.E. e integrar ações junto aos Museus, Institutos, 

Galerias e Escolinhas de Arte planejando atividades para a comunidade e 

professores a partir de vídeos e do material de apoio fornecido pelo projeto. 

• Oferecer cursos para qualificação de professores da rede pública e orientá-los 

na utilização do material de apoio, como também divulgar o Prêmio Arte na 

Escola Cidadã.  

Atualmente, o pólo UFPE tem realizado: a) cursos de formação continuada para 

professores das redes estadual e municipal, com a participação de representantes de 
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várias regiões do Estado desde 2007; b) encontros que possibilitam trocas de 

experiências e propostas metodológicas realizadas nas escolas; c) implantação da 

dvdteca no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, onde o professor pode se 

associar e fazer empréstimos de dvd’s da coleção do Arte na Escola e até mesmo livros 

do acervo; d) encontros com profissionais de instituições culturais para divulgar o 

trabalho educativo e trocar experiências com os professores, muitas vezes 

acontecendo na própria instituição, como é o caso da Oficina de Cerâmica Francisco 

Brennand e o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães; e) encontros quinzenais 

com professores e alunos do curso de Licenciatura em Artes da UFPE para divulgar e 

discutir o material educativo do P.A.E. 

Como todo projeto, o pólo UFPE tem encontrado dificuldades, como a falta de 

tempo dos professores para estudo e participação nas atividades, pois muitos têm que 

trabalhar dois e até mesmo três expedientes dificultando o desenvolvimento do 

estudo, a participação em cursos de formação continuada e encontros promovidos 

pelo pólo UFPE. 
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4 PROJETOS NA ESCOLA: UMA ATITUDE PEDAGÓGICA 

 

 

A palavra projeto nos leva a uma dialética no que é proposto para ser realizado, 

quanto ao que será feito para atingi-lo. É outra forma de orientação didática em arte 

que reflete uma atitude pedagógica fundamentada numa concepção de educação que 

valoriza a construção do conhecimento. 

Os projetos na escola podem firmar-se como propostas interdisciplinares, 

como os temas transversais, que são ampliados pelas perspectivas de vários campos 

de conhecimento. Tendo em vista que não é a organização dos projetos em 

detrimento dos conteúdos das disciplinas, e sim, a construção de uma prática 

pedagógica centrada na formação global dos estudantes. 

Pois o conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em que 

são utilizados, por esse motivo, a formação dos estudantes não pode ser pensada 

apenas como uma atividade intelectual, é um processo global e complexo, onde o 

conhecer e o intervir no real não se encontram dissociados. 

Como o projeto é um vir-a-ser, proporciona ao grupo a aprendizagem e o 

conhecimento através de situações de aprendizagem nas quais escolher, propor, 

opinar, discutir, decidir e avaliar são habilidades desenvolvidas durante o processo do 

próprio aprendizado em parceria com o grupo e com o professor. 

Esse modo de trabalhar dar autonomia ao professor para traçar suas opções 

metodológicas que podem ser incorporados à dinâmica de projetos. 

O trabalho com projetos exige uma reflexão constante, e é por meio dela que 

podemos avaliar todos os passos planejados e já realizados para dar seqüência às 

ações, pautando o trabalho do professor na ação-reflexão. 

Pode ser transformado durante sua concretização, na medida em que novas 

ações precisem ser inseridas a fim de que os objetivos e os conteúdos possam ser 

alcançados. É uma intenção que precisa ser continuamente avaliada e planejada.  

Segundo Martins, (1998) algumas premissas devem estar presentes num processo 

de ensino-aprendizagem em arte sobre a ótica de projetos que são: 

• O objeto de pesquisa e estudo 

  O diálogo é condição primeira. É preciso uma avaliação inicial para se ter o 

objeto de estudo. Essa avaliação pretende investigar o que já sabem e o que ainda não 

sabem, do que mais gostam e o que não os atrai. 
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É uma temática, um conjunto de necessidades, interesses e faltas apresentadas 

pelos alunos. Há temáticas mais amplas ou mais restritas, centradas na construção da 

própria linguagem, na sua história, ou relacionadas à natureza, à vida social, etc. 

Para encontrar um objeto de pesquisa e estudo exige do educador uma 

avaliação inicial com a elaboração de situações de sondagem e observação planejada. 

Entretanto, é preciso alimentar os aprendizes com a ampliação de referências e 

diálogos que problematizam o projeto, instigar com idéias germinadoras, nutrir com 

imagens visuais, sonoras, sinestésicas, cênicas, buscando novas perspectivas, novos 

modos de ver, ouvir e agir para que nasçam várias idéias. 

O que mais importa na escolha de um tema não é quem o escolheu ou de onde 

surgiu, e sim que o mesmo seja relevante para a maioria do grupo, por relacionar-se 

às suas vivências cotidianas. 

• Uma seqüência de situações de aprendizagem  

 Essa seqüência não é definida previamente, mas vai se estruturando pela análise 

de seus resultados, levando a novas ações, como exercício do pensamento projetante. 

Quanto mais clareza o educador tiver para priorizar um foco de aprendizagem, 

mais facilidade terá de perseguir os objetivos e criar situações apropriadas para o 

processo de aprender e ensinar. 

Um levantamento de possíveis situações de aprendizagem pode ser a primeira 

tarefa do professor, neste segundo momento, no sentido de focar o conteúdo e os 

objetivos detectados no primeiro instante. É no momento de encaminhamento das 

ações que se desenvolve o projeto ampliando suas possibilidades. 

Cada ação desencadeada gera uma resposta que precisa ser refletida e avaliada, e 

que direcionará a decisão do educador sobre o próximo passo a ser dado. 

Planejamento é condição para um projeto dar certo. Deve ser revisto a partir da 

apresentação do tema aos estudantes e a cada etapa do trabalho, pois o projeto é 

resultado da interação entre professor e aluno. 

É preciso sempre voltar aos objetivos traçados para que não se perca de vista a 

meta que queremos alcançar. Correções de rota podem ser necessárias quando a ação 

partiu de uma leitura não-apropriada de interesses e faltas, mostrando que a hipótese 

não foi adequada. 

Ter clareza das etapas a serem cumpridas e dos objetivos a serem alcançados 

possibilita aos estudantes saber e sentir por que e para que estão realizando um 

projeto. 
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• A utilização dos códigos da linguagem da arte como campo de 

conhecimento  

  Tratar a arte como conhecimento é um ponto fundamental e condição 

indispensável para o ensino de arte. 

A arte não deve ser só um meio de concretizar o que se quer expressar e 

comunicar, mas também de ler e conhecer os objetos da produção artística da 

humanidade. 

É uma forma de produção cultural que deve ser estudada, situada em seu 

contexto histórico, social e cultural, sendo importante construir uma noção ampla de 

Arte no âmbito da educação escolar, incluindo no repertório das aulas, as obras e os 

objetos de Arte do passado e a produção contemporânea. Tanto Picasso, Degas 

quanto Vitalino e J. Borges, devem ser incluídos numa proposta de Arte educação, 

pois os artistas e suas obras em diversas culturas têm a mesma importância e devem 

ser respeitados nas propostas educacionais.  

Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a arte é 

um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano tem direito ao acesso a 

esse saber. 

Em relação ao ensino das artes algumas propostas têm trazido oportunidades 

interessantes de trabalho, como é o caso da proposta triangular de Ana Mae Barbosa. 

Nela, três áreas de conhecimento são entrelaçadas: A História da Arte, a Apreciação e 

a Produção, considerando que estar alfabetizado em Arte significa saber expressar-se 

através do ver, do fazer e compreender as imagens. Esse processo transcende o 

simples olhar e demonstra, pelas atitudes dos estudantes, credibilidade na obra de 

arte como fonte de pesquisa e investigação. 

História da Arte - As pessoas podem compreender e avaliar as contribuições 

na sociedade e na cultura explorando a arte em variados contextos históricos, 

reconhecendo e apreciando as qualidades singulares do estilo desenvolvido por 

artistas individuais e escolas [i.e., grupos de artistas que buscam concepções 

similares, ou empreguem técnicas similares]. Isso autoriza os objetos de arte a serem 

potencialmente compreendidos através de duas vertentes: das qualidades estéticas 

que eles processam e das mensagens significativas e valores que o trabalho de arte 

carrega através do tempo e do espaço para as próximas gerações e para outras 

culturas. O interesse desses estudos ao compreender as múltiplas dimensões, 

histórica, cultural e estilística, do trabalho de arte é a História da Arte. 
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A história como disciplina pode ter muitas facetas interessantes: 

Estudo da história do fazer artístico e do trabalho artístico em termos de 

estilos tradicionais, épocas e movimentos; 

Análise do trabalho de diversos artistas, cuja produção foi reconhecida e 

valorizada pela sociedade, e preservada para futuras gerações experimentarem; 

Investigação de trabalhos de arte, para determinar a origem, histórica, impacto 

sobre a arte e artistas e interpretações de sentido; 

Avaliação e compreensão dos trabalhos de arte sob a luz da abordagem de 

temas sociais, políticos e culturais que são subjacentes à arte como uma importante 

forma de atividade humana. 

Conforme os estudantes estudam história da arte, aprendem correntes e 

procedimentos que ajudam a situar historicamente um trabalho em seu contexto.  

Apreciação - Vivemos atualmente em um mundo repleto de imagens, mas 

onde pouco tempo temos para contemplá-las. O bombardeio de informações 

imagéticas é tão forte, que o olho confuso acaba pôr não ver quase nada. 

Poder olhar cuidadosamente uma imagem, ter tempo e curiosidade de 

conhecê-la e percebê-la mais profundamente é algo que precisa ser retomado em 

nosso cotidiano. 

Os estudantes têm um repertório visual muito amplo e uma percepção global 

do mundo, portanto, deve-se aproveitar e organizar essa grande quantidade de 

informações visuais e confrontá-las com produções de outras culturas de diferentes 

épocas e lugares. 

Por meio da apreciação o espectador deixa de ter um contato superficial com a 

produção e passa a ser observador ativo, que retira conhecimento e informações de 

imagens, interpretando e doando significado a elas.  

Produção - O estudante deve desenvolver a percepção de si mesmo como 

produtor de arte, produzindo objetos artísticos que comunicam suas idéias e 

sentimentos. O relacionamento com a produção é muito intenso, e conforme as 

habilidades e competências vão se desenvolvendo, mais alimento e estímulo são 

necessários para que seus interesses e necessidades sejam suprimidas. Conhecer 

aspectos e procedimentos de outros produtores de Arte, adultos e crianças, também 

colaboram a solucionarem problemas em sua produção. 
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• A apropriação do conhecimento construído 

A apropriação do conhecimento ocorre quando instigamos nossos estudantes a 

perceber com mais clareza o que e como estamos trabalhando em arte, verificando o 

que aprendemos. Pode ser vivida quando encerramos cada aula, ou quando 

terminamos um projeto. 

Ao final de cada projeto é preciso acolher tudo o que foi construído, elaborando 

um portfólio e também avaliando o processo vivido. A avaliação não deve ser apenas 

do educador. É importante propor situações de avaliação nas quais os estudantes 

possam também refletir sobre o que foi mais significativo e o que poderia ter sido 

diferente. 

É nesse momento que os conteúdos trabalhados são mais claramente desvelados 

para os aprendizes, possibilitando que assimilem e acomodem novas alternativas de 

compreensão, não só da linguagem da arte, como também da linguagem verbal. 

A sistematização do conhecimento abre espaço para a percepção de novas brechas 

e interesses, que geram novos projetos com outra sondagem e novos 

encaminhamentos ou apropriações diferentes. 
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5 ESTUDO DE CASO: COMO A ARTE SE INSERE NOS PROJETOS 

DIDÁTICOS NA ESCOLA 

 

 

5.1 O Universo Pesquisado 

Os projetos pernambucanos enviados para a primeira etapa do prêmio Arte na 

Escola Cidadã 2008, realizado pelo Arte na Escola, foi o universo selecionado para a 

pesquisa. A escolha foi pelo fato de o P.A.E. está investindo na formação do professor 

de artes, por estar estimulando o trabalho a partir de projetos e pelo fato de ser um 

lócus recente em Pernambuco.  

Para a inscrição no Prêmio não era preciso participar do P.A.E., nem ser 

professor de artes. 

Alguns critérios de avaliação (anexo I) foram estabelecidos como: explicitação de 

todas as etapas do Projeto, suas motivações iniciais (como surgiu), passando pelas 

etapas do desenvolvimento das ações, as produções dos alunos, mostras e/ou 

exposições e avaliação, tendo como foco os conteúdos de arte. 

Tendo em vista esses critérios julguei ser um bom material para realizar a minha 

pesquisa. 

Trinta projetos de Pernambuco fizeram a inscrição online (anexo II), na qual tinha as 

seguintes orientações no site do realizador:  

A inscrição no IX Prêmio Arte na Escola Cidadã se iniciará em 01 de 

fevereiro e se encerrará em 30 de abril de 2008. Deverá ser feita pela 

internet através do endereço eletrônico 

www.artenaescola.org.br/premio, seguindo todas as orientações de 

preenchimento da Ficha de Inscrição. O concorrente deverá indicar o 

Pólo mais próximo ao município em que o Projeto foi desenvolvido, 

pois é neste Pólo que seu projeto será avaliado na Fase 1 do PAEC. Se 

todos os campos estiverem corretamente preenchidos aparecerá em 

sua tela do computador a confirmação de sua inscrição... Art. 7º - Os 

participantes deverão preencher todos os campos da Ficha de 

Inscrição. Há um campo específico para o relato geral do Projeto 

podendo conter no máximo 6.000 caracteres (contando os espaços) e 

até cinco fotos com até 2mb cada. Tanto o preenchimento quanto o 

envio deverão ser feitos pelo sítio www.artenaescola.org.br/premio, 

na Fase 1.                                              
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Desses projetos, infelizmente, só dez concluíram a inscrição e chegaram ao 

pólo UFPE, os quais fizeram parte do levantamento de dados. Entretanto, desses dez 

somente oito preencheram todos os campos e enviaram o relato de experiência.  

A partir de um levantamento de dados coletados, pudemos ter um panorama 

mais geral da realidade profissional dos professores, como podemos observar nos 

quadros abaixo: 

TABELA 1 – Quanto ao segmento                  TABELA 2 – Quanto à formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa não pôde contemplar os segmentos de educação infantil, 

fundamental I e EJA, pois não houve inscrições relativas aos segmentos citados. Os 

dez projetos foram distribuídos entre fundamental II e ensino médio. 

Foi observada a pluralidade enquanto a formação dos docentes, tendo em vista 

que para participar do P.A.E. não era necessário ter a formação em artes, mas que o 

objeto de estudo fosse a arte. Desses dez professores, sete afirmaram ter pós- 

graduação. 

Apenas três escolas são da região metropolitana do Recife. As demais são de 

cidades diversas como: Petrolândia, Itambé, Tuparetama, Agrestina, Limoeiro, 

Jaboatão e Petrolina. 

Do universo investigado, seis escolas não freqüentam o pólo arte na escola 

UFPE, motivo esse que pode contribuir para o não entendimento das etapas, 

elaboração e realização dos projetos. 

 

 

 

 

 

Segmento Nº de 

inscritos 

Educação Infantil 0 

Fundamental I 0 

Fundamental II 6 

Ensino Médio 4 

EJA 0 

Formação Nº 

Artes 4 

Física 1 

História e Pedagogia 1 

Letras 1 

Pedagogia 2 

Teatro 1 
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5.2 Análise dos projetos 

 

- Quanto o objeto de pesquisa e estudo 

Em apenas um projeto foi identificado o objeto de estudo com a participação 

da comunidade escolar. Este foi sugerido pelos estudantes, elaborado e discutido pela 

equipe educacional.  

Em três projetos foi detectado o objeto de estudo. Entretanto, nos mesmos, 

não está claro como surgiu e por quem foi elaborado e discutido.  

Em outro, estava claro o seu objeto de estudo, porém também ficou evidente 

que foi elaborado exclusivamente pelo professor, apesar de atender uma necessidade 

da comunidade local, que foi criar uma solução para o problema causado pela queima 

da vegetação nativa. 

Nos outros três, não há objeto de estudo e sim ações pedagógicas espontâneas, 

as quais visam promover eventos na escola como preparar os estudantes para se 

apresentarem em um festival de teatro, representando o nome da instituição.  

- Quanto à seqüência de situações de aprendizagem 

Quanto mais clareza o educador tiver para priorizar um foco de aprendizagem, 

mais facilidade terá de perseguir os objetivos e criar situações apropriadas para o 

processo de aprender e ensinar. Como houve uma deficiência no primeiro item de 

análise dos projetos, no que se refere ao objeto de estudo, existiram dificuldades na 

elaboração das seqüências de atividades. 

Apenas três projetos tiveram seqüência planejada e articulada. Dentre as 

situações de aprendizagem podemos destacar: assistir e discutir filme, visita a museu, 

debates, observação do entorno, estudo de textos verbais e não verbais, atividades 

práticas e pesquisas. Essas foram refletidas e avaliadas pelo educador e educando.  

Em outro foi observado essa seqüência, porém não ficou clara sua articulação. 

Na passagem de uma atividade para outra faltou um encadeamento lógico. 

Três projetos com uma seqüência de atividades espontâneas e deficiência 

metodológica. Não se observa clareza das etapas a serem cumpridas, dificultando os 

estudantes refletirem por que e para que estão realizando um projeto. 

Em um projeto não se identifica uma seqüência de situações de aprendizagem, 

apenas vivências espontâneas com ausência de fundamentação teórica e 

metodológica. 
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- Quanto à utilização dos códigos da linguagem da arte como campo de 

conhecimento 

A arte está presente como campo de conhecimento em três projetos. Em um 

deles foi estudado jogos teatrais, pesquisa da literatura cênica, análise de textos 

teatrais, poesia literária e história do teatro, articulando os estudos ao fazer artístico. 

Em outro o professor buscou trabalhar a história da arte, relacionando-a com a 

produção contemporânea, criando com os estudantes trabalhos artísticos que 

dialogassem com o tema anual do projeto da escola. 

Por fim, outra professora partiu de um tema transversal para fazer a 

articulação com a arte contemporânea, trabalhando a leitura de imagem, a 

contextualização e o fazer artístico.  

Em um projeto, ora a arte entrava como campo de conhecimento sendo o 

objeto de pesquisa e estudo, ora como ilustração, principalmente no momento de 

interagir com outras disciplinas. 

 Nos quatros projetos restantes não se observa a arte como campo de 

conhecimento e sim utilizada como ilustração do que se estava estudando, como meio 

para que os estudantes pudessem se expressar livremente, como instrumento de 

aproximação de família/escola, estudantes/escola. Em alguns casos, não se trabalha a 

arte. Professores e comunidade acreditam que qualquer gesto criador pode ser 

considerado arte. Não percebem que a socialização, a criação e a expressão permeiam 

por outros campos de conhecimento. 

 

- A apropriação do conhecimento construído 

No primeiro projeto a apropriação do conhecimento se deu a partir de 

produções teatrais e construção de oficinas com o que foi aprendido e vivenciado para 

desenvolvê-las com outros estudantes. 

No seguinte, o conhecimento se desvela em produções artísticas e na mudança 

de atitudes dos docentes em relação ao ambiente escolar, com o uso mais consciente 

dos recursos físico-naturais e artificiais. 

Em outro, como as seqüência de atividades não são bem articuladas o desvelar se 

encontra “partido”. Existe uma produção artística coerente com a proposta inicial, 

porém, sem uma continuidade. 

O quarto projeto culmina com apresentações de socialização do conhecimento 

construído e do teatro elaborado pelos estudantes para a comunidade escolar. 
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Como não se observa uma construção planejada do conhecimento nos projetos 

restantes, não foi possível detectar a apropriação do mesmo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciei essa investigação com as seguintes indagações: como é feito o estudo da 

arte nos projetos didáticos? A arte entra como campo de conhecimento? Como 

instrumento?  Meio? Ilustração?  

Foi o propósito de buscar responder a tais perguntas que norteou o percurso 

desse estudo. Contudo, as respostas apresentadas, têm um caráter parcial, sobretudo 

considerando que o estudo foi realizado com uma pequena parcela de professores que 

trabalham com a pedagogia de projetos. 

A partir dos dados coletados verifiquei que a maioria dos professores não tinha 

formação em artes. O que não impede de trabalhar bem esse campo de 

conhecimento. Porém, o que foi observado é que alguns professores com a formação 

em artes foram os que utilizaram dos códigos da linguagem da arte como campo de 

conhecimento. Sobretudo, uma descoberta significativa é que tais professores 

freqüentam o pólo arte na escola. A maioria dos inscritos afirmou não freqüentar o 

pólo. Fato pelo qual não participaram dos cursos nem orientações oferecidas pelo 

projeto. 

Observei deficiência metodológica na maioria dos trabalhos e premissas que 

deveriam estar presentes num processo de ensino-aprendizagem em arte, sobre a 

ótica de projetos, não foram contempladas. 

Fernando Hernández (2000) aponta características que se apresentam em um 

projeto e outras que confundem ser projeto. Tais características estão presentes nos 

quadros abaixo: 

 

QUADRO 1. Primeira caracterização de um projeto de trabalho. 

  

 

 

• Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma. 
• Inicia-se um processo de pesquisa. 
• Busca-se e seleciona-se fontes de informação. 
• São estabelecidos critérios de organização e interpretação das fontes. 
• São recolhidas novas dúvidas e perguntas. 
• São estabelecidas relações com outros problemas. 
• Representa-se o processo de elaboração do conhecimento vivido. 
• Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu. 
• Conecta-se com um novo tema ou problema. 
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QUADRO 2. Nem tudo que parece é um projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatei que a maior parte dos projetos se identifica com o segundo quadro. 

Além da deficiência de construir e realizar um projeto, existem conceitos solidificados 

e ultrapassados no que se refere à arte educação. 

O reflexo de 1971 quando a arte foi incluída no currículo escolar com o título de 

Educação Artística pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerada 

“atividade educativa” e não disciplina, ainda é dominante nas escolas.  

Trabalhar com imaginação, ousadia, criatividade e prazer, parece só estar 

associado às artes. Nesse ponto, percebo ainda um problema maior, pois os docentes 

não compreendem que todas as áreas de conhecimentos também trabalham com a 

imaginação, ousadia e criatividade. Como é o caso da ciência, pois sem essas 

características não haveria os avanços científicos presentes em nossa sociedade. Na 

verdade nunca foi possível existir ciência sem imaginação, nem arte sem 

conhecimento. 

E onde há prazer, o conhecimento está próximo, pois nos permite tanto sair do 

estado inicial de ignorância quanto nos possibilita uma existência mais autêntica, ao 

aprimorar nossa capacidade de julgamento e de fazer escolhas, condições que 

favorecem a experiência estética. 

 

 

 

 

 

 

 

• Um caminho descritivo por um tema. 
• Uma apresentação do que sabe o professor, que é o protagonista das decisões 

sobre a informação e que é o único que possui a verdade e o saber. 
• Um caminho expositivo, sem problemas e sem um fio condutor. 
• Uma apresentação linear de um tema, baseada numa seqüência estável e única 

de passos e vinculada a uma tipologia de informação (a que se encontra nos 
livros-texto). 

• Uma atividade em que o docente dá as respostas sobre o que já sabe. 
• Pensar que os alunos devam aprender o que queremos ensinar-lhes. 
• Uma apresentação de matérias escolares. 
• Transformar em matéria de estudo aquilo de que nossos alunos gostam e lhe 

apeteçam. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO A – Regulamento do P.A.E. 
Regulamento  
IX Prêmio Arte na Escola Cidadã Imprimir regulamento
 

 

CAPÍTULO I 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 1º - O Prêmio Arte na Escola Cidadã (PAEC) é promovido pelo Instituto Arte na Escola e pelo SESI - Serviço Social da Indústria, visando reconhecer e revelar 

Projetos desenvolvidos por profissionais de ensino de Arte.  

 

I – O Instituto constituiu a Rede Arte na Escola, hoje com 53 Pólos localizados em universidades, que atuam na formação continuada de professores de Artes na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A Rede SESI de Educação possui 27 Departamentos Regionais responsáveis pelos estabelecimentos de ensino. 

 

 

II – Nas oito edições anteriores do PAEC, foram premiados Projetos de Arte em diferentes categorias. Em homenagem ao Ano Internacional do Planeta Terra, 

proclamado pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2005 e apoiada irrestritamente por 191 países, esta nona edição, exclusivamente, terá, também, um 

Prêmio Especial, que reconhecerá Projetos que abordem Arte e Meio Ambiente. 

 

III - O Prêmio Arte na Escola Cidadã e o Prêmio Especial Ano Internacional do Planeta Terra (prêmio exclusivo da IX edição do PAEC) são destinados aos professores ou 

equipes de professores que desenvolveram Projetos de Arte nas respectivas escolas, em qualquer uma das quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.  

 

IV – As Escolas nas quais os Projetos de Arte foram desenvolvidos também serão reconhecidas pelo IX PAEC, solidificando o entendimento de que o sucesso de um 

trabalho se deve ao esforço conjunto de profissionais direta e indiretamente nele envolvidos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - É objetivo do Prêmio Arte na Escola Cidadã: identificar, reconhecer e divulgar Projetos exemplares da área de Arte, que atendam aos critérios de avaliação 

dispostos neste Regulamento.  

 

  

CAPÍTULO III 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 3º - Poderão participar o professor autor do Projeto ou um representante das equipes de professores realizadoras do Projeto, dos seguintes segmentos: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, nas modalidades regular das redes públicas e particulares de ensino federal, estadual e 

municipal do território nacional. 

Art. 4º - Serão inscritos Projetos de Arte em qualquer das seguintes linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, realizados nos anos de 2006 e/ou 2007, que 

tenham registro/comprovação do seu processo e desenvolvimento dentro da ESCOLA.  

 

Art. 5º - Cada candidato concorrerá com 1 (um) Projeto apenas, referente a um único nível de ensino dentro de uma das cinco categorias: Categoria Educação Infantil, 

Categoria Ensino Fundamental 1 (1º a 4º série), Categoria Ensino Fundamental 2 (5º a 8º), Categoria Ensino Médio (1ª a 3ª) e Categoria Educação de Jovens e Adultos – 

EJA (1º a 8ª séries do Ensino Fundamental e 1º à 3º séries do Ensino Médio). 

Parágrafo 1º - Em caso de Projeto desenvolvido em equipe, a inscrição deverá ser feita em nome de apenas um representante do grupo, sendo que eventual premiação 

e todo o relacionamento dos organizadores do PAEC se dará com esta pessoa. 

 

Parágrafo 2º - Não poderão concorrer ao PAEC: os professores já contemplados com o Prêmio Arte na Escola Cidadã 1º e 2º Lugares e Menções Honrosas, integrantes 

das Comissões Julgadoras (Regionais e Nacional), professores de educação não formal, Coordenadores e funcionários dos Pólos da Rede Arte na Escola.  

 

CAPÍTULO IV  

DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO 

 

Art. 6º - O IX Prêmio Arte na Escola Cidadã 2008 será desenvolvido em 4 fases, descritas abaixo: 

 

FASE 1 - Inscrição eletrônica: 

 

A inscrição no IX Prêmio Arte na Escola Cidadã se iniciará em 01 de fevereiro e se encerrará em 30 de abril de 2008. Deverá ser feita pela internet através do endereço 

eletrônico www.artenaescola.org.br/premio, seguindo todas as orientações de preenchimento da Ficha de Inscrição. O concorrente deverá indicar o Pólo mais próximo 
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ao município em que o Projeto foi desenvolvido, pois é neste Pólo que seu projeto será avaliado na Fase 1 do PAEC (clique aqui para ver a indicação de Pólos). Se todos 

os campos estiverem corretamente preenchidos aparecerá em sua tela do computador a confirmação de sua inscrição. 

FASE 2 - Pré-seleção:  

A partir do relato fornecido pelos inscritos, a pré-seleção será feita pelo Pólo da Rede Arte na Escola, indicado por você e composta pelo Coordenador do Pólo e por 

professores convidados levando em consideração os critérios de seleção indicados no capítulo VI, abaixo. 

A lista de Projetos por ele pré-selecionado na Fase 1 será divulgada no sítio www.artenaescola.org.br/premio, a partir de 27 de maio de 2008. 

Os professores cujos trabalhos forem pré-selecionados deverão enviar pelo correio, em envelope lacrado, no período de 02 a 30 de junho de 2008, os seguintes 

documentos: uma cópia impressa da ficha de inscrição assinada pelo Diretor ou Coordenador Pedagógico da Escola (a mesma que foi enviada na Fase 1), os documentos 

comprobatórios da efetiva realização do Projeto e seu Portfólio.  

A Ficha de Inscrição nesta fase será novamente disponibilizada no endereço www.artenaescola.org.be/premio para que o professor possa imprimir o documento e 

solicitar assinatura do Diretor ou Coordenador Pedagógico da Escola em que o Projeto foi desenvolvido, referendando as informações nela contidas.  

Estes documentos deverão ser enviados ao Instituto Arte na Escola, por meio de correspondência postada com registro (com aviso de recebimento – AR), no seguinte 

endereço: 

Instituto Arte na Escola 

IX Prêmio Arte na Escola Cidadã 

Endereço: Alameda Tietê 618 - Casa 01  

Cerqueira Cesar – CEP 01417-020 

São Paulo – SP - Brasil 

 

Valerá como comprovante de encaminhamento o protocolo de entrega ou o recibo do Correio.  

 

O Instituto Arte na Escola não se responsabilizará pelo extravio da documentação sem os respectivos comprovantes de envio, entrega e recebimento.  

 

 

FASE 3 - Seleção de Projetos Finalistas pelas Comissões de Avaliação Regionais:  

 

Os trabalhos serão avaliados por Comissões de Avaliação Regionais, compostas por aproximadamente 5 (cinco) especialistas em Artes indicados pelos Pólos da Rede 

Arte na Escola, representantes da rede SESI, especialistas em meio ambiente, cidadania e educação, coordenados pela Equipe do Instituto Arte na Escola, com objetivo 

de selecionar os projetos finalistas, não havendo limite de projetos por Pólo. Estas Comissões serão compostas pelos Pólos:  

 

Grupo 1 = 17 Pólos 

Composto pelos seguintes Pólos:  

 

Rio Grande do Sul – FEEVALLE Novo Hamburgo, FUNDARTE Montenegro, UCS Caxias do Sul, UFPEL Pelotas, UFRGS Porto Alegre, UNIJUÍ Ijuí 

Santa Catarina – FURB Blumenau, UDESC Florianópolis, UFCS Florianópolis, UNC Canoinhas, UNESC Criciúma, UNIPLAC Lages, UNIVILLE Joinville. 

Paraná – FAP Curitiba, UEL Londrina, UFPR Curitiba, UNICENTRO Guarapuava. 

 

Grupo 2 = 12 Pólos 

Composto pelos seguintes Pólos: 

 

Sergipe – UFS São Cristóvão 

Alagoas – UFAL Maceió 

Pernambuco – UFPE Recife, UPE Recife 

Paraíba – UFPB Bananeiras e UFPB João Pessoa 

Rio Grande do Norte – UFRN Natal 

Ceará – UECE Fortaleza, URCA Crato 

Piauí – UESPI Teresina, UFPI Teresina 

Maranhão – UFMA São Luis 

 

 

Grupo 3 = 13 Pólos 

Composto pelos seguintes Pólos : 

 

São Paulo - UNESP Bauru, UNISO Sorocaba, UNICSUL São Paulo. 

Rio de Janeiro- UENF Campos dos Goitacases, UFRJ Rio de Janeiro, UERJ Rio de Janeiro 

Minas Gerais – UEMG Patos de Minas, UFU Uberlândia, UNIMONTES Montes Claros. 

Bahia – UESB Vitória da Conquista 

Espírito Santo – UFES Vitória. 

Goiás - UFG Goiânia 

Brasília – UNB Brasília 

 

Grupo 4 = 10 Pólos 

Composto pelos seguintes Pólos : 

 

Mato Grosso – UNEMAT Cáceres 

Acre – UFAC Rio Branco 

Amazonas – UEA Manaus 
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Roraima – UFRR Boa Vista 

Amapá – UNIFAP Macapá 

Pará, UFPA Belém, UFPA Bragança, UFPA Marabá, UFPA Santarém. 

Mato Grosso do Sul – UFMS Campo Grande  

 

As datas e locais das reuniões das Comissões serão publicadas no sítio www.artenaescola.org.br/premio, a partir de 21 de julho de 2008. 

 

Serão desclassificados os projetos que não apresentarem toda a documentação exigida neste Regulamento. 

 

FASE 4 - Seleção de vencedores:  

 

Ficará sob responsabilidade da Comissão Julgadora Nacional, convidada pelo Instituto Arte na Escola, a seleção dos Projetos vencedores. A Comissão de Avaliação 

Nacional será composta por aproximadamente 5 (cinco) membros, entre especialistas em ensino de arte e representantes de entidades da sociedade civil voltadas para 

cultura, meio ambiente e cidadania. Não poderão fazer parte desta comissão diretores e funcionários das instituições promotoras e patrocinadoras do IX PAEC. 

Parágrafo1º - Nesta fase os concorrentes deverão encaminhar a autorização do uso de imagem, conforme modelo disponibilizado no hot site.  

 

CAPÍTULO V  

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 7º - Os participantes deverão preencher todos os campos da Ficha de Inscrição. Há um campo específico para o relato geral do Projeto podendo conter no máximo 

6.000 caracteres (contando os espaços) e até cinco fotos com até 2mb cada. Tanto o preenchimento quanto o envio deverão ser feitos pelo sítio 

www.artenaescola.org.br/premio, na Fase 1. 

 

Parágrafo 1º - A orientação para preenchimento da ficha de inscrição consta da página inicial deste hotsite (www.artenaescola.org.br/premio). 

 

Parágrafo 2º - A documentação comprobatória/portfólio, a ser enviada somente se o Projeto for pré-selecionado (FASE 2) deverá incluir documentos que ilustrem e 

comprovem a sua realização. Nesta fase, a composição da documentação terá um formato livre, podendo conter fotos, textos e/ou produções dos alunos, DVD, CD-

ROM, vídeos e outras mídias que o professor e/ou equipe desejar.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS CONCORRENTES 

 

Art. 8º - As Comissões de Avaliação Regionais e a Comissão Julgadora Nacional selecionarão os Projetos que demonstrem privilegiar o processo de construção do 

conhecimento em Arte, apresentando consistência pedagógica no desenvolvimento dos processos de aprendizagem, evidenciando atitude investigativa e propositiva 

dos professores e de seus alunos e que atendam também, os seguintes critérios: 

 

a. explicitação de todas as etapas do Projeto, suas motivações iniciais (como surgiu), passando pelas etapas do desenvolvimento das ações, as produções dos alunos, 

mostras e/ou exposições e avaliação. 

 

b. trabalho com conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais correspondentes aos objetivos propostos; 

 

c. consideração do aluno como co-autor, criando espaços para discussão no desenvolvimento e na avaliação do processo de trabalho; 

 

d. tratamento das questões da cidadania e meio ambiente de maneira transversal, na perspectiva de que o foco deve estar nos conteúdos da Arte. 

 

e. articulação da produção, apreciação, contextualização e da reflexão sobre arte no projeto; 

 

f. favorecimento de situações de aprendizagem que levem em consideração a expressão de valores éticos universais, entre outros: “respeito à vida”, “rejeição à 

violência”, “generosidade”, “ouvir para compreender”, “preservação do planeta”, “solidariedade” (conforme recomendação do Manifesto 2000 da UNESCO - Por uma 

Cultura de Paz e Não-Violência e o Ano Internacional do Planeta Terra – valorizando a Terra como a fonte definitiva para nossas necessidades diárias e para os alicerces 

da sociedade.);  

 

g. demonstração de reflexão sobre sua própria prática pedagógica e sobre a avaliação do processo de aprendizagem do aluno, reconhecendo e valorizando a 

diversidade, o contexto cultural e os saberes de cada um; 

 

h. otimização dos recursos humanos e materiais que a escola e a comunidade dispõem, valorizando trabalhos em parceria entre a escola e a comunidade. 

 

i. conformidade com o Projeto Político-Pedagógico da Escola e seu envolvimento com a comunidade escolar e do entorno;  

 

j. trabalhos que incluam temas transversais como Arte e Meio Ambiente e que venham comemorar 2008 como Ano Internacional do Planeta Terra, proclamado pela 

Organização das Nações Unidas;  

 

CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 9º - Serão premiados SEIS professores e/ou equipes, e as SEIS ESCOLAS onde estes Projetos foram desenvolvidos sendo: 
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Categoria Educação Infantil  

Categoria Ensino Fundamental 1(1º a 4º séries)  

Categoria Ensino Fundamental 2 (5º a 8º séries) 

Categoria Ensino Médio 

Categoria Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Prêmio Especial Ano Internacional do Planeta Terra  

 

Art. 10º – Serão entregues os seguintes prêmios aos vencedores por categoria: 

 

1º Lugar: 

Professor e/ou representante da equipe: R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro; doação de publicações, participação no Evento de Premiação (pagamento da viagem 

e hospedagem); divulgação do trabalho em veículos de Comunicação, Certificado de Premiação e Troféu. 

Escola: R$ 3.000,00 (Três mil reais) em dinheiro; participação do Diretor no Evento de Premiação (pagamento da viagem e hospedagem),Troféu; certificado de 

Premiação e publicações para biblioteca. 

Pólo: Certificado de Premiação; publicações para o acervo e participação de um coordenador no Evento de Premiação e no Encontro Nacional da Rede Arte na Escola 

(pagamento da viagem e hospedagem). 

 

Menção Honrosa: 

Professor e/ou representante da equipe: participação no Evento de Premiação (pagamento da viagem e hospedagem), divulgação do trabalho em veículos de 

comunicação, doação de publicações, certificado de Premiação e Troféu. 

Escola: participação do Diretor no Evento de Premiação (pagamento da viagem e hospedagem),Troféu; certificado de Premiação e publicações para biblioteca. 

Pólo: Certificado de Premiação; publicações para o acervo e participação de um coordenador no Evento de Premiação e no Encontro Nacional da Rede Arte na Escola. 

(pagamento da viagem e hospedagem) 

 

Parágrafo 1º: O Projeto vencedor do Prêmio Especial Ano Internacional do Planeta Terra, receberá a mesma premiação que os demais Projetos inclusive a escola em 

que este foi desenvolvido. 

 

Parágrafo 2º: Todos os projetos finalistas receberão certificado de participação do IX PAEC e uma publicação de artes.  

 

Parágrafo 3º: No caso de empate em qualquer uma das categorias, o prêmio será dividido entre os vencedores. 

 

Parágrafo 4º. Os Projetos vencedores do IX PAEC serão apresentados no XXII Encontro Nacional da Rede Arte na Escola, segundo critérios a serem definidos 

posteriormente. 

 

Parágrafo 5º. Serão produzidos Documentários com os Projetos Premiados que registrem e divulguem as experiências vencedoras. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11º - Cabe aos Promotores do Prêmio a responsabilidade de divulgação do mesmo. 

 

Parágrafo 1º - No endereço eletrônico www.artenaescola.org.br/premio serão divulgadas todas as informações sobre a Edição do IX PAEC. 

 

Parágrafo 2º - Todos os Pólos da Rede Arte na Escola divulgarão o IX PAEC, informando seus públicos diretos sobre o processo de inscrição e dirimindo as dúvidas que 

surgirem. 

Art. 12º - A inscrição do Projeto no IX PAEC representará a aceitação pelo participante de todas as disposições do presente Regulamento. 

 

Art. 13º - Ao se inscreverem, os concorrentes autorizam automaticamente a utilização e divulgação, pelo Instituto Arte na Escola, dos dados fornecidos, dos Projetos e 

dos documentos comprobatórios indicados, outorgando a esta instituição todos os direitos de utilização, edição e divulgação por todos os meios da mídia: imprensa, 

jornais, boletins, revistas, internet, rádio e televisão, sem restrição ou ônus de espécie alguma. Os pré-selecionados comprometem-se, ainda, a endereçar sua 

autorização de divulgação expressa, conforme modelo disponibilizado neste hotsite. Havendo, no material correspondente, o uso da imagem de alunos ou de quaisquer 

outras pessoas será necessária autorização dos próprios ou no caso de alunos menores de idade, dos pais ou responsáveis. 

 

Parágrafo 1º: Os professores e representantes de equipes concorrentes ao Prêmio assumem toda a responsabilidade e ônus decorrentes pela eventual utilização do 

material comprobatório relacionado ao Projeto, enviado para o Prêmio, sem as correspondentes autorizações das pessoas cujas imagens tenham sido retratadas e dos 

autores das obras intelectuais protegidas pela Lei de Direitos Autorais. 

 

Parágrafo 2º: Não serão devolvidos os documentos comprobatórios enviados para a participação no Prêmio.  

 

Art. 14º - A escolha dos finalistas e dos vencedores é de responsabilidade dos membros das Comissões Avaliadoras Regionais e da Comissão Julgadora Nacional e suas 

decisões são soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis.  

 

Art. 15º - As questões não explicitadas neste Regulamento serão devidamente analisadas e julgadas pelo Instituto Arte na Escola e pelo SESI, responsáveis pelo IX PAEC. 

 

São Paulo, Dezembro de 2007 

Instituto Arte na Escola 
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ANEXO B – Ficha de inscrição 

 
Ficha de inscrição 

 
Caro professor, 
 
Você se encontra na página da Ficha de Inscrição do IX Prêmio Arte na Escola Cidadã 2008. 
Para consolidar sua participação no IX Prêmio, será necessário preencher os formulários  
que se encontram disponíveis nos passos de 1 a 6. 

 
Roteiro de preenchimento: 
 
Passo 1: Escolha do Pólo e Dados Pessoais 
Passo 2: Dados de Formação 
Passo 3: Dados Profisionais 
Passo 4: Relação com a Rede Arte na Escola 
Passo 5: Caracterização do Projeto Concorrente 
Passo 6: Relato do Projeto 
 
Para iniciar o preenchimento da Ficha, insira seu endereço de e-mail e siga os Passos. 

Fique atento a todas as etapas do processo e a publicação de resultados  
em nosso sitio www.artenaescola.org.br. 
 
Recomendamos que conheça e leia com atenção o Regulamento do IX Prêmio Arte na Escola Cidadã 2008  
em caso de duvida, ligue para (11)3103.8062 ou envie mensagem eletrônica para premio@artenaescola.org.br 

Boa sorte! 
 
 

 

 

 

 


