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Travessias: 
identidade e memória de São José 

“O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam.” 

(Roque de Barros Laraia)

Na história do Brasil, há uma mistura vasta e rica de povos, o que resultou numa formação multicultural de nosso país.
Em vários documentos relacionados aos planos nacionais de cultura ,a palavra “identidade” aparece como algo chave na

construção e diretrizes na formação de jovens e adolescentes.
A cidade de São José do Rio Pardo/SP, no que diz respeito à cultura, torna-se um exemplo de legado passado ao longo de

gerações por defender e difundir sua identidade cultural, sendo vitrine da construção de um povo e um reflexo da cultura brasileira,
com uma formação histórica abrangendo desde a criação da cidade pelos grandes fazendeiros, a vinda dos negros, espanhóis,
portugueses, libaneses, sírios, italianos entre outros, constituindo a próspera “vila rica” da região, o que trouxe à cidade a vida de um
dos principais escritores da literatura brasileira, o escritor e engenheiro Euclides da Cunha.

Portanto, São José do Rio Pardo é palco de inúmeras travessias que são de fundamental importância para formação do
rio-pardense e todos os que passam pela cidade, levando consigo um pouco de nossa cultura.
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CAPITULO I – FINALIDADE DO CONCURSO

As crianças e jovens rio-pardenses, embora herdeiros de um grande patrimônio cultural, precisam ser

estimulados desde pequenos a entenderem o universo encantador da história da cidade.

O I CONCURSO DE DESENHO E PINTURA INFANTO-JUVENIL surge com a ideia de renovar e restabelecer,

entre o universo cultural da cidade e as crianças e adolescentes, um elo para que se sintam inseridos na formação e

construção de uma sociedade.

Sabemos que a informação, enquanto fonte de conhecimento, tem um papel fundamental na construção e

desenvolvimento de uma cultura e que é por meio de manifestações culturais que se pode conhecer sua realidade e sua

história.

Portanto o concurso está sendo realizado como forma de iniciarmos um legado que será deixado às novas

gerações, além de valorizarmos e divulgarmos o trabalho realizado pela rede de ensino do município, que será divulgado

na Semana Euclidiana 2020.
Fazendo também do Concurso de Desenho e Pintura uma importante ferramenta de comunicação e expressão

artística, única e pessoal de cada participante.

Regulamento 
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CAPITULO II – PÚBLICO ALVO 

Crianças e Adolescentes de Ensino de São José do Rio Pardo, participantes ou não da Semana

Euclidiana, com idade mínima de 06 anos e máxima de 15 anos.

CAPÍTULO III – CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

O desenho terá que ser individual;

Cada aluno poderá participar com apenas 01 desenho;

Os desenhos deverão ser inéditos.

Regulamento 
I Concurso de Desenho Infanto-juvenil 



Travessias: 
identidade e memória de São José 

CAPITULO IV – SOBRE O TEMA PROPOSTO 

A formação cultural da cidade é ampla, misturando diversas nacionalidades, culturas, costumes e

fatos históricos importantes que contribuíram para construção da identidade de cada indivíduo. Portanto,

com base nos livros do professor Rodolpho José Del Guerra e na vivência de cada aluno e/ou escola,

durante o processo de desenvolvimento de nossa cidade, a construção do desenho e/ou pintura deverá ter

como inspiração o que cada aluno entende como a formação e importância da identidade cultural de nossa

cidade.

CAPÍTULO V – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 Considerar, na produção artística, a linguagem não verbal (cores, linhas, formas, texturas) e os

elementos simbólicos que fazem referência ao tema e ao título da obra, representando sua poética

individual.
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CAPÍTULO V – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A produção dos desenhos deverá ser supervisionada pelos professores e escolas responsáveis;

 Ter como base para os estudos a coleção completa do professor Rodolpho José Del Guerra;

 No verso, explicar qual a mensagem que quis transmitir com o desenho / pintura (máximo 10

linhas) .

 Não poderá ser desenho impresso;

 O desenho/pintura deverá ser feito no papel sulfite A4 ou sulfite 40.
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CAPÍTULO VI  - PERÍODO DE ENTREGA DOS TRABALHOS 

A inscrição no concurso se dará mediante a entrega do desenho / pintura já concluído na Casa de

Cultura Euclides da Cunha , até o dia 05 de agosto de 2020.

CAPÍTULO VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos desenhos levará em conta:

 pertinência ao tema proposto;

 criatividade e originalidade;

 relação do título com o desenho produzido;

 respeito às regras de apresentação do desenho.
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CAPITULO VIII – A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

A Comissão de Avaliação será composta por membros do Departamento de Cultura e professores

especialistas da área artística (pintura e desenho).

CAPÍTULO IX – CATEGORIAS 

• Categoria I – 06 a 07 anos

• Categoria II – 08 a 10 anos

• Categoria III – 11 a 15 anos

Regulamento 
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CAPITULO X  – PREMIAÇÃO 

Serão premiados os quatro (04) primeiros colocados de cada categoria, com um VALOR EM DINHEIRO determinado

pela Comissão Organizadora do Concurso e os participantes ganharão um certificado de participação de Menção Honrosa.

Caso ocorra empate o prêmio será dividido.
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CATEGORIA I

06 e 07 anos 

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

1º  R$ 300,00 

2º R$ 250,00 

3º R$ 150,00

4º R$ 100,00 

CATEGORIA II
08 a 11 anos  

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

1º  R$ 400,00

2º R$ 250,00 

3º R$ 150,00

4º R$ 100,00 

CATEGORIA III
12 e 15 anos 

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

1º  R$ 600,00

2º R$ 350,00

3º R$ 200,00

4º R$  150,00
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CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

• A simples inscrição / entrega do trabalho no concurso representa a aceitação do

participante das normas contidas neste regulamento, e fica resguardado pelo mesmo;

• As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo recurso em qualquer

instância;

• Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste regulamento;

• A divulgação dos vencedores ocorrerá na cerimônia de encerramento da Semana

Euclidiana 2020.
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

CASA DE CULTURA EUCLIDES DA CUNHA

RUA MARECHAL FLORIANO, 105 – CENTRO 

TELEFONE: (19) 3608 1022

E-MAIL: casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com

Iury Feres Abrão 

Diretor Presidente 

Departamento de Esportes e Cultura 

Ana Paula Lacerda

Diretora de Cultura 

Curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha 
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