DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ANA LUCIA NASCIMENTO
ORIENTADOR: JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA
IES: EMBAP
Artigo
Título: Arte e Interação Social através da Cultura Indígena do Povo Guarani M`bya
Palavras-chave: arte; cultura indígena; guarani-Mbya; corpo; movimento.
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa-ação, desenvolvida como parte
integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional. Portanto seguiu-se
alguns subsídios teóricos do ensino de arte e, sobretudo no ensino e valorização da
cultura indígena no contexto escolar. A cultura indígena, muitas vezes é trabalhada
brevemente, ou nem é explorada como conteúdo. As causas para esta problemática
são variadas, desvalorização caracterizada por um trabalho superficial em datas
comemorativas e até preconceito. Neste contexto, a pesquisa-ação centrou-se em
objetivos voltados para a linguagem, não só como forma de comunicação, mas
também de constituição do ser humano. Assim, no projeto de intervenção, no
caderno pedagógico e na implementação foram pensadas e desenvolvidas ações
voltadas para a linguagem corporal do Guarani-Mbya por meio de atividades
ministradas no ensino da arte em alunos do 7° ano, no C. E. Profa. Tereza da Silva
Ramos, Matinhos, PR. Optou-se pelo Guarani-Mbya, porque têm comunidades
Guarani próximas, que vivem no litoral paranaense, somando-se ao interesse base
deste projeto, que teve início quando tive a experiência com os guarani da Aldeia
Indígena Ocoy no município de São Miguel do Iguaçu, ao atuar como coordenadora
da Educação Escolar Indígena no NRE/ Foz do Iguaçu, PR. Dessa forma, o
posicionamento adotado na seqüência de atividades e no Grupo de Trabalho em
Rede – GTR, 2011, foi além da tentativa de se valorizar a cultura indígena GuaraniMbya, mas também de trabalhar através da arte, da linguagem corporal como meio
de interação social, envolvendo relações entre corpo e movimento, movimento e
cultura, cultura e expressão, expressão e educação.

Produção didático-pedagógica

Título: Arte e Interação Social através da Cultura Indígena do Povo Guarani M`bya
Palavras-chave: arte; cultura indígena; guaraniMbya; corpo e movimento
Resumo: Esta produção didático-pedagógica é um caderno pedagógico para ser
utilizado como subsídio no ensino de arte e, sobretudo no ensino e valorização da
cultura indígena no contexto escolar. A cultura indígena muitas vezes é trabalhada
brevemente, ou nem é explorada como conteúdo. As causas para esta dificuldade
são variadas, como falta de material que explore o assunto, desvalorização
caracterizada por um trabalho superficial em datas comemorativas e até
preconceito. Neste contexto, o presente caderno pedagógico atém-se na linguagem
não só como forma de comunicação, mas também de constituição do ser humano.
Assim, propõe-se uma seqüência de atividades voltadas para a linguagem corporal
do Guarani-Mbya por meio do ensino da arte em alunos de 6° séries, no Colégio
Estadual Profa. Tereza da Silva Ramos do município de Matinhos, Paraná. Optouse pelo Guarani-Mbya, porque têm comunidades Guarani próximas, que vivem no
litoral paranaense, somando-se ao interesse base deste projeto, que teve início
quando tive a experiência com os guarani da Aldeia Indígena Ocoy no município de
São Miguel do Iguaçu, ao atuar como coordenadora da Educação Escolar Indígena
no NRE/ Foz do Iguaçu, Paraná. Dessa forma, o posicionamento adotado na
seqüência de atividades neste caderno, vai além da tentativa de se valorizar a
cultura indígena Guarani-Mbya, mas também de trabalhar através da arte, da
linguagem corporal como meio de interação social, envolvendo relações entre corpo
e movimento, movimento e cultura, cultura e expressão, expressão e educação.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: DAMARES DE SOUZA ROLIM
ORIENTADOR: Margaret Amaral de Andrade
IES: EMBAP

Artigo

Título: MÚSICA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO BÁSICO: UMA REFLEXÃO
SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR NA ESCOLHA DO MÉTODO E ABORFAGEM
DO CONTEÚDO
Palavras-chave: Música no ensino básico; repertório do cotidiano; modelo CLASP
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um projeto de Intervenção
Didático Pedagógico desenvolvido com alunos dos sextos anos do ensino
fundamental, em contra turno. Essa temática justifica-se pela Lei 11.769/2008 que
torna obrigatório o ensino de música nas escolas e faz parte do PDE – Programa
de Desenvolvimento Educacional ofertado pela SEED - Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. É voltado aos professores da rede pública estadual, visando
aprimoramento profissional, cujo objetivo é melhorar a qualidade no ensino, tendo
como base a socialização de saberes, pela inter-relação com o ensino superior,
colegas do programa, demais professores e alunos durante as atividades docentes.”
O norteamento do projeto foi pesquisa-ação, que se caracteriza pela interação entre
pesquisador e membros das situações investigadas. Os resultados foram
parcialmente atingidos, porém com algumas ressalvas.

Produção didático-pedagógica
Título: A Educação Musical marca o tom em meu Colégio Produção

Didático-

Pedagógica na Escola
Palavras-chave: Música no ensino básico; repertório do cotidiano; modelo CLASP
Resumo: Caderno Pedagógico com o tema Música, em cinco unidades, unidade 1:
Sertanejo Universitário, unidade 2: Música Caipira, unidade 3: Grupo Barbatuque,
unidade 4: RAP, unidade 5: Música de Concerto, cada unidade contém atividades

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: DENISE DO ROCIO DUMSCH
ORIENTADOR: Pedro Luis Goria
IES: EMBAP

Artigo

Título: A POTENCIALIZAÇÃO DA PERCEPÇÃO VISUAL ATRAVÉS DA
ARQUITETURA E DA HISTÓRIA DA ARTE
Palavras-chave: Arquitetura; Arte; Historia; Curitiba; Geometria.
Resumo: Este artigo constitui-se um relato de experiências sobre a implementação
no CEEBEJA Poty Lazzarotto, do projeto de intervenção pedagógica através do
Caderno Pedagógico desenvolvido durante a minha participação no PDE cuja
proposta foi abordar alguns monumentos da arquitetura de Curitiba fazendo
correlação com a Geometria através dos sólidos geométricos dentro da História da
Arte. Discorreu-se sobre a arte e a arquitetura. Tratou-se também da geometria e
seus sólidos geométricos. Relatou-se a história da fundação de Curitiba
escolhendo-se alguns de seus monumentos para ser estudado e assim saber que
estilo arquitetônico dentro da história da arte e que sólidos geométricos estão
representados em sua construção. O primeiro foi o Farol do Saber com arquitetura
Egípcia. Depois o Memorial Árabe com a arte e arquitetura Mourisca e seus arcos.
O monumento a seguir tratou a arte Gótica através da Catedral Metropolitana
Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz com as rosáceas e os vitrais. A
Universidade Federal do Paraná com o estilo neoclássico foi a seguinte abordada,
com as colunas de ordem grega. Casa Romário Martins com a arquitetura em estilo
colonial português bem como a aplicação dos azulejos portugueses. Remetendo-se
a Art Nouveau trabalhou-se o Jardim Botânico. Dentro da arquitetura
Contemporânea selecionou-se para ser trabalhado a Opera de Arame, a Estação
Tubo de Curitiba e o Museu Oscar Niemeyer. A seguir relata-se a construção das
maquetes executadas pelos alunos. Paralelamente aconteceu o GTR com a
participação dos professores da rede pública e tutoria dos professores PDE.

Produção didático-pedagógica
Título: A potencialização da percepção visual através da arquitetura e da história
da arte.
Palavras-chave: Arquitetura; Arte; Historia; Curitiba; Geometria
Resumo: Criar uma relação entre a história da arte e a arquitetura em Curitiba com
os sólidos geométricos. Conceituar períodos da história da arte, identificar os

principais sólidos geométricos na arquitetura de Curitiba. Será feita uma explanação
teórica sobre arte, arquitetura e sólidos geométricos bem como a arquitetura de
Curitiba com abordagem de alguns períodos da história da arte. Os alunos
representarão alguns prédios de Curitiba no plano e no tridimensional fazendo
também uma maquete. A avaliação será continua de acordo com o desenvolvimento
interesse e criatividade do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: EVANISE PASCOA COSTA
ORIENTADOR: Elisabeth Muller Seraphim Prosser
IES: EMBAP

Artigo
Título: O Museu Virtual: a acessibilidade para o aprender/ensinar Arte
Palavras-chave: Museu Virtual; Acessibilidade; Acervo; Arte; Tecnologia.
Resumo: "A palavra Museu vem do termo grego Museion, templo das musas, nos
dias atuais trata-se de instituição educativa que passou a influenciar o ensino de
arte. O Museu encontra-se virtualmente disponível; seus prolongamentos pela
internet, são interfaces que permitem acesso, por meio da tecnologia, a acervos de
museus de tipologias diversas. O uso de mídias e novas tecnologias de informação
no contexto do ensino da Arte passam hoje pelo entendimento de que os sujeitos
são nativos de um mundo multimídia. Entrar no museu pela janela do monitor do
computador, tomar partido das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
apreender na Escola conteúdos visuais, estéticos e históricos, tirando partido do
gosto que o estudante tem pelo universo da tecnologia. O artigo relata o trabalho
realizado com estudantes do curso de Formação de Docentes para Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no percurso através de cindo
Unidades de uma Proposta Didático-Pedagógica com museus virtuais: Museu
Guido Viaro; Museu Casa de Portinari; Museu da Pessoa; Museus da Era Virtual; e
os Museus do Ministério da Cultura da Espanha. A escolha foi baseada nas
possibilidades didáticas permitidas por cada instituição.

Produção didático-pedagógica
Título: O museu Virtual: acessibilidade para o aprender /ensinar Arte

Produção

Didático-Pedagógica na Escola
Palavras-chave: museu; virtual; acessibilidade; aprender; arte.
Resumo: "O fio condutor será conhecer o histórico de cada museu selecionado;
compreender o seu propósito; conhecer o acervo disponibilizado online e
desenvolver atividades a partir das visitas virtuais, tendo como pano de fundo a
abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa, que privilegia, no estudo da
Arte, seu fazer, o seu fruir e o seu pensar. Levando em conta o que afirma Fortuna
(2004) em seu artigo O museu em jogo: o museu é como o jogo: é tanto mais
educativo quanto menos pretende sê-lo, no sentido da recusa a subordinar-se ao
ensino de conteúdo específico em benefício da espontaneidade, criação, desafio,
mas também do rigor, da disciplina e do envolvimento que torna a atividade lúdica
uma experiência humana tão séria. Esse paradoxo de ser mais educativo quando
está menos preocupado em sê-lo alimenta muitas incompreensões que o condenam
ora à execração pedagógica, sob o argumento de que é indevido e mesmo
impossível o seu ‘uso’ pedagógico, ora à reificação, quando é tão adorado a ponto
de fazer crer que existe por si mesmo. Espera-se que esta produção didáticopedagógica contribua para ampliar o leque de ação pedagógica e oportunizar a
apropriação de novos espaços sociais e culturais."

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARIUSI GONCALVES DA CRUZ
ORIENTADOR: Elisabeth Muller Seraphim Prosser
IES: EMBAP

Artigo
Título: O GRAFFITI COMO CONTEÚDO ESCOLAR: TÉCNICAS, ELEMENTOS
FORMAIS
Palavras-chave: Graffiti; Composição; Ensino da arte.

Resumo: Este artigo busca apresentar o graffiti como uma forma historicamente
recente de expressão artística, a partir da inclusão dos elementos constitutivos
formais da composição visual como fundamento para a fruição e o entendimento
dessa Arte. Por meio do graffiti, objetivamos produzir em sala de aula um “novo
olhar”, uma “nova fruição” para Arte como forma de expressão, pois apesar dos
conteúdos relacionados ao graffiti encontrarem-se presentes no ensino da Arte, na
maioria das vezes ele é tratado apenas enquanto técnica, desconsiderando o
estudo de sua composição e estrutura. Procuramos discutir o graffiti como uma
expressão artística de importância social, que vem gradualmente tomando espaço
visual nos centros urbanos. Linguagem popularmente reconhecida entre os jovens,
pois os atinge esteticamente, precisa ser melhor estudado e entendida por meio do
ensino da Arte.

Produção didático-pedagógica
Título: O GRAFFITI COMO CONTEÚDO ESCOLAR: TÉCNICAS, ELEMENTOS
FORMAIS E POSSÍVEIS DIÁLOGOS COM ALGUNS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS
Palavras-chave: Graffiti; Arte; ensino.
Resumo: O graffiti enquanto manifestação do jovem na atualidade, constitui uma
temática relevante para o estudo de arte em sala de aula. Nesta Unidade Didática,
destacamos alguns conteúdos acerca desse modo de fazer artístico. O graffiti é uma
expressão que vem tomando as paredes e muros das cidades com suas formas e
coloridos. Presente na formação visual dos jovens, provoca e transforma os olhares.
Pela sua grande presença na maioria das cidades, é impossível a escola ignorar
essa manifestação artística.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: RUBIA MARA RUSCHEL VENDRAMEL
ORIENTADOR: Profª Drª Bernadette Panek
IES: EMBAP

Artigo

Título: ALEIJADINHO: Elegância e Misticismo da Arte Barroca
Palavras-chave: Artes Visuais; Arte Barroca no Brasil; Aleijadinho
Resumo: Objeto de estudo do PDE – Programa de Desenvolvimento
Educacional/PR em 2010 tem como objetivo desenvolver ações educativas voltadas
diretamente para alunos e professores das séries do Ensino Fundamental. Os
objetivos gerais do projeto consistem em disseminar sobre a vida e obra de
Aleijadinho, tendo em vista que a história dele e da arte colonial ainda será muito
pesquisada nas próximas gerações oportunizando ao aluno a aprendizagem e
apreciação dessa arte e também identificando as diferentes interpretações
individuais das Artes visuais e da cultura barroca. Através do estímulo à
sensibilidade, criatividade e criticidade e da formação do gosto pelas artes,
contribuindo para a construção de uma cidadania plena. Também relata a
experiência realizada por meio da Implementação Pedagógica e os resultados
dessa ação, a partir de estratégias centradas diretamente no “ato de analisar e
apreciar a Arte desse artista. A aplicação do projeto resultou na elaboração de uma
Unidade Didática que serviu de base para o trabalho prático desenvolvido em sala
de aula, com os alunos do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Campos Sales,
na cidade de Campina Grande do Sul – PR. O projeto possibilitou aos alunos o
contato com a arte através da análise de obras do artista, levando-os a desenvolver
ideias próprias através das leituras feitas. Os alunos mostraram-se receptivos ao
estudo da Arte de Aleijadinho. O ensino da Arte, em sua amplitude de
conhecimento, é fundamental para a formação cultural, intelectual e social não só
do aluno como também do professor.

Produção didático-pedagógica
Título: Aleijadinho: Elegância e Misticismo da Arte Barroca
Palavras-chave: Artes visuais; Arte Barroca no Brasil; Aleijadinho.
Resumo: Disseminar sobre a vida e obra de Aleijadinho, tendo em vista que a
história dele e da arte colonial ainda será muito pesquisada nas próximas gerações
oportunizando o aluno a aprendizagem e apreciação dessa arte. Também
proporcionar o conhecimento em Arte e contextualização da arte Barroca Brasileira,

como conhecer a vida e a obra de Aleijadinho, Identificando as diferentes
interpretações individuais das artes visuais e da cultura Barroca. O Trabalho segue
uma metodologia de cunho qualitativo, visando o interesse e participação dos
educandos nas atividades propostas.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: RUTH MACIEL DOMINGUES
ORIENTADOR: Roberto Pitella
IES: EMBAP

Artigo
Título: Arte como Movimento Social
Palavras-chave: arte conceitual; política; ditadura da imagem; olhar.
Resumo: "A questão a ser respondida: Arte é política? Existe conexão entre os dois
conceitos? A Arte está ligada as condições sociais de uma época, portanto é
política, desta forma existe uma conexão entre os dois termos. O projeto foi
desenvolvido para levar o educando a estender seu conhecimento em sua prática
educativa, a interpretação de uma política social que se representa a partir de um
movimento artístico, isso significa uma quebra de paradigmas ou o registro de um
determinado momento da história. Para obter um resultado mais significativo
devemos falar em Arte e seu cotidiano partindo da premissa que a imagem
primeiramente é uma linguagem não verbal. Os diferentes suportes da imagem
contém um significado subjetivo, no qual somos os destinatários sugerindo o que
devemos fazer; necessitar ou valorizar. Assim ocorre a transformação do indivíduo
e do meio em que vive através da reflexão, analisando e discutindo para entender
sua significação. O objetivo do projeto é conscientizar o aluno pode fazer política
através da Arte partindo do movimento da Arte Conceitual no Brasil usando a
performance e a instalação para refletir e questionar as políticas públicas e sociais."

Produção didático-pedagógica

Título: Arte como Movimento Social: A manifestação do artista através das obras
de arte.
Palavras-chave: Olhar; imagem; ideologia; criticidade.
Resumo: "Como a Arte Conceitual foi um movimento que questionou a concepção
de arte, o objeto tradicional para o uso de diferentes suportes na produção artística
se expandindo para o limite da subjetividade. Para dar continuidade a critica social,
vamos refletir sobre a produção social das imagens dos significados e significantes.
Com o objetivo de discutir as imagens levadas para a sala de aula com seu discurso
próprio e ideológico e análise das obras dos artistas Cildo Meireles e Julio Manso.
A metodologia aplicada iniciará com o mapa conceitual, a partir dos conceitos arte
e política; discussões em grupos, produção artística do aluno na forma de
exercícios; análise do filme Central do Brasil; pesquisa da arquitetura e a imagem
do comércio em torno da escola e planejamento e realização de um(a) performance
e/ ou instalação, por meio da tv pendraive, lab. de informática, fotografia, papel,
revistas, cola e tesoura. O aluno será avaliado de acordo com a produção artística
em sala de aula, discussões em grupo, performance e/ou instalação e o mapa
conceitual. "

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ANA MARIA SASSALA
ORIENTADOR: Luciano Parreira Buchmann
IES: FAP

Artigo
Título: O ENSINO DA ARTE E A ESTÉTICA DO COTIDIANO A PARTIR DA OBRA
DE HÉLIO LEITES: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE
Palavras-chave: interculturalidade; estética do cotidiano; arte e cultura.
Resumo: O artigo a seguir tem a finalidade de apresentar o relato sobre o projeto
de intervenção pedagógica A Obra de Hélio Leites: Reflexões sobre o Ensino da
Arte e a Estética do Cotidiano desenvolvido no segundo semestre de 2011, com
professoras e professores da disciplina de Arte do Ensino Médio na cidade de

Curitiba. A intervenção pedagógica foi uma das atividades desenvolvidas dentro do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE - uma proposta de formação
continuada de professores da rede pública de ensino do Paraná, resultante da
parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Além da intervenção pedagógica também
foi elaborado o material didático, Transtornar Embalagens e Ideias: a Obra de Hélio
Leites, no qual foi apresentada a poética do artista paranaense residente em
Curitiba adensada por questões relativas aos campos da arte e seu ensino.

Produção didático-pedagógica
Título: Transtornar Embalagens e Ideias: a Obra de Hélio Leites
Palavras-chave: arte; interculturalidade; estética; cotidiano
Resumo: O presente material tem como tema Hélio Leites, multiartista paranaense
cujo trabalho se caracteriza pela utilização de objetos descartáveis em suas obras,
transformados em esculturas em miniatura. Em seu trabalho o artista dá
significância ao que já não possui mais significado.O objetivo é fornecer subsídios
aos professores de arte para o estudo do artista, possibilitar a ampliação do campo
da arte, bem como discutir a interculturalidade e a estética do cotidiano. Este
material apresenta um texto sobre o artista junto a imagens de suas obras, bem
como outros assuntos pertinentes ao tema. Ao final foram abordados alguns
encaminhamentos metodológicos disponibilizados para a análise do professor que
poderá desenvolver os temas apresentados conforme os critérios de seu
planejamento.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: DEBORA CRISTINA ESPERANDIO
ORIENTADOR: Luiz Antonio Zahdi Salgado
IES: FAP

Artigo

Título: CINEMA, IMAGENS E SIGNIFICAÇÕES: Utopia ou Distopia?
Palavras-chave: Cinema; imagem; significação; utopia; distopia.
Resumo: O cinema é uma representação audaciosa e provocativa, ilustra e motiva
atividades em sala de aula. Investiga a possibilidade de atuar como agente
construtor de identidades e leituras de mundo. No âmbito geral a questão objetivase em considerar o professor como um intermediador e provocador de
desdobramentos articulados a atividades criativas, fontes e temas, para que o aluno
não se afaste da escola, mas a identifique como possibilidade de crescimento
intelectual e social. Especificamente é uma proposta de leituras de maior amplitude,
incentivo para o indivíduo se tornar um espectador consciente, exigente e crítico,
mais realista de si mesmo. A utilização de filmes no ambiente escolar permite
enfoques interdisciplinares, ajuda a desenvolver competências e habilidades
diversas, favorece o aprimoramento da capacidade narrativa e descritiva, decodifica
signos, desenvolve a criatividade artística, aflora a capacidade de crítica
sociocultural e político-ideológica. Enfim, a hipótese considerada norteou-se em
diálogos de realidades, reunindo elementos técnicos com a estimulação do sensível
e da emoção, na construção de uma arte autônoma, fazendo com que o aluno
exerça um aprimoramento de entendimento, deixando o olhar contemplativo para
ser exigente e consciente de suas próprias aspirações, ampliando assim seu
repertório cultural e intelectual.

Produção didático-pedagógica
Título: Cinema, Imagens e significações
Palavras-chave: Cinema; narrativa; imagem; significação.
Resumo: Considerando recursos atuais de transmissão de conteúdos, espera-se
encontrar

no

Cinema

subsídios

para

criar

tentativas

reflexivas

sobre

comportamentos e atitudes a fim de que a escola consiga exercer o seu papel de
formação, não só intelectual, mas social dos elementos que a compõem. O cinema
é uma representação da Arte, audaciosa e provocativa. A situação a ser discutida e
investigada resume-se em: “Pode a imagem cinematográfica atuar como agente
construtor de identidades, leituras de mundo, aproximando linguagens pessoais e

coletivas?” O trabalho objetiva-se no âmbito geral de considerar com que o
professor seja um intermediador, não apenas preparando aulas com o recurso
cinematográfico, mas desenvolver aulas como provocador de desdobramentos
articulados a atividades, fontes e temas. Especificamente é propor leituras de maior
amplitude, que saem do assistir por lazer ao cinema, fazendo a relação entre a
emoção e a razão de forma direcionada. Incentivando o aluno a se tornar um
espectador consciente, exigente e crítico, mais realista de si mesmo.
Proporcionando uma relação que envolve conteúdo, linguagem fílmica e linguagem
escolar com interação e aplicação prática e vivencial.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ELENIZA DO ROCIO DE SOUZA
ORIENTADOR: Luiz Antonio Zahdi Salgado
IES: FAP

Artigo
Título: A linguagem das histórias em quadrinhos no ensino da Arte
Palavras-chave: linguagem; quadrinhos; práticas; criatividade; coletividade.
Resumo: O presente artigo traz reflexões acerca de possíveis noções do tempo
histórico, relacionando-os com a produção cultural, apresentando maneiras de
utilidade das Histórias em Quadrinhos na leitura visual e escrita, bem como no
exercício da edificação do conhecimento do ensino aprendizagem nas aulas de
artes. Este artigo tem a finalidade de apresentar os resultados de uma pesquisa
qualitativa onde foram feitas aplicações em sala de aula com abordagens
metodológicas aplicadas para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental no ano de
2011 do Colégio Estadual Manoel Ribas Ensino em Tempo Integral, Fundamental e
Médio. Neste contexto, as histórias em quadrinhos tem se mostrado como
importante veículo de integração de múltiplos recursos comunicativos, revelando
assim grande potencial expressivo e possibilitando a construção de diversas
narrativas. As significações das linguagens contidas nas histórias em quadrinhos
foram de suma importância para o desenvolvimento do trabalho que teve como base

uma pesquisa bibliográfica, atividades práticas e também foram realizadas
discussões com outros profissionais da área, através do Grupo de Trabalho em
Rede. Desta maneira este artigo visa relatar as principais evidências observadas e
constatadas durante todo o processo ensino aprendizagem com os alunos e
profissionais envolvidos e deixa claras as conclusões de como o conteúdo das
Histórias em Quadrinhos e suas linguagens podem ajudar no decorrer do dia a dia
escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: A linguagem das Histórias em Quadrinhos.
Palavras-chave: linguagem; quadrinhos; imagem; mídias.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi idealizado com o intuito de colaborar com
os estudos sobre as histórias em quadrinhos e seu uso em sala de aula, focando o
aspecto das linguagens, como também promover reflexões e ações a cerca desse
conteúdo. A partir destas expectativas e de outras questões surgidas durante a
pesquisa foi pensado em atividades que possam subsidiar, estimular e desenvolver
um meio para o ensino aprendizagem de uma forma muito prática e simples e desta
forma poder destacar e compreender as linguagens que estão embutidas nos mais
variados tipos de histórias em quadrinhos. Quando alguém lê um gibi, uma charge,
uma tirinha de jornal ou revista, seja criança, jovem ou adulto, terá uma maneira de
assimilar, visto que o que se busca numa leitura deste tipo é poder se transpor a
algo do irreal ou material, e desta forma o sentimento, o argumento, a crítica, por
trás da história do autor deve ser assimilada por seus leitores tanto pela parte visual
das imagens como pelo conjunto de um bom texto. O objetivo é conhecer as
linguagens das histórias em quadrinhos e a partir dele buscar através da literatura
pesquisada objetivar como esta linguagem é importante para o leitor poder entender
realmente a mensagem por traz das histórias em quadrinhos. Este caderno propõe
pensar na elaboração de propostas para o ensino da linguagem das histórias em
quadrinhos, através da produção e, ao mesmo tempo, criar motivação aos alunos
nas aulas de arte.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: IVONE GONCALVES DA SILVA
ORIENTADOR: Luiz Antonio Zahdi Salgado
IES: FAP

Artigo
Título: A linguagem fotografica no Ensino das Artes visuais.
Palavras-chave: Linguagem Fotográfica; Fotografia; Memória.
Resumo: O presente artigo traz reflexões acerca de possíveis noções do tempo
histórico, relacionando-os com a produção cultural contemporânea, apresentando
maneiras de olhar para a fotografia, primeiro como memória, depois como
possibilidades de poder construir a partir dessas noções propostas sistemáticas de
pensamento a fim de desenvolver novas metodologias de estudar a linguagem
fotográfica para o ensino de Artes Visuais. Tem por finalidade também, apresentar
os resultados de uma pesquisa qualitativa onde foram feitas aplicações em sala de
aula com abordagens metodológicas e mecanismo de sociabilidade entre os alunos
do 1ª. Ano do Ensino Médio no ano de 2011 do Colégio Estadual Milton CarneiroEnsino Fundamental e Médio. O trabalho teve como base uma pesquisa
bibliográfica e também uma pesquisa de campo, onde foram feitas atividades
interdisciplinares com áreas afins como Física e Língua Portuguesa, e o foco da
discussão foi à linguagem da fotografia no ensino das artes visuais. Este tema
reflete na possibilidade de proporcionar múltiplos entendimentos sobre a construção
cultural onde foram propostas maneiras práticas, simples e básicas de se trabalhar
com a fotografia em sala de aula, acoplando a este tema as lembranças históricas,
aquelas que foram contadas através de álbuns de fotografias antigas de familiares
dos alunos e que foram mostradas em sala de aula, além de propor possibilidades
para uma sistematização de uma fenomenologia da linguagem da fotografia. Este
artigo é fruto de leituras, e de discussões em grupos de estudo em sala de aula e
também de trabalho com mediação fundamentalmente de oficinas e experiências
que aconteceram dentro e fora da sala de aula durante o ano 2011.

Produção didático-pedagógica
Título: A linguagem fotografica no Ensino das Artes Visuais Produção.
Palavras-chave: fotografia, memória, arte
Resumo: A finalidade de trabalhar com alunos a linguagem fotográfica neste
momento vem com a preocupação de vermos esta arte, incorporadas como
mensagens visuais nos jornais, televisão, publicidade, artes plásticas entre outros.
Como a imagem é uma importante ferramenta para despertar a curiosidade dos
alunos sobre um determinado tema, observei a necessidade dentro do ambiente
escolar de num primeiro momento trabalhar com imagens tiradas a partir de
fotografias, aguçando a curiosidade do aluno. Serão apresentadas imagens de
artistas que trabalham com a fotografia e a partir destas imagens será feito um
estudo da linguagem fotográfica. Sendo que para desenvolver um estudo da
linguagem fotográfica com atividades e ações no âmbito da arte, no intuito de
proporcionar ao educando o conhecimento da linguagem fotográfica nas diversas
manifestações culturais. Hoje a fotografia está, tornou-se uma ferramenta
importante para o professor, fazendo uma aproximação entre o educador e
educando. E esta integração entre as imagens, faz com que a arte fique mais perto
de todos. Com tantas facilidades existentes nos meio artísticos, e com tantos
recursos disponíveis para registrar imagens em tempo real, o aluno cada dia que
passa está conseguindo atravessar as fronteiras do conhecimento, detendo o poder
de se comunicar com o mundo inteiro, interagindo, explorando, criando formas e
recursos com muito mais interatividade. Assim se faz necessário, orientar para que
os adolescentes usem as imagens fotográficas de forma consciente e com critério
e ai, está o nosso papel de educador, orientando dentro dos limites legais,
assegurando que os alunos tenham uma experiência positiva ao usar imagens.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARIBEL MARTINS SILVA SCHRODER
ORIENTADOR: Luiz Antonio Zahdi Salgado
IES: FAP

Artigo
Título: Pintura Analógica X Pintura Digital
Palavras-chave: Arte Digital; pintura analógica; pintura digital; novas tecnologias;
computador.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa PDE inserido na linha as
Novas Tecnologias aplicadas à Educação, especificamente tratando as diferenças
e semelhanças entre a pintura analógica e a pintura digital. Trata-se do relato do
projeto e da sua implementação na escola e dos resultados obtidos com os alunos.
Tem também como objetivo alertar para a importância da utilização as novas
tecnologias nas escolas, não considerando apenas como uma nova metodologia ou
técnica, mas sim colaborando numa conscientização tanto dos professores quanto
dos alunos da importância relevante que é o uso do computador nas aulas. Também
se destaca a importância de contextualizar a Arte Digital, sua história e teorias,
obras e artistas digitais.

Produção didático-pedagógica
Título: Pintura Analógica X Pintura Digital
Palavras-chave: Imagem; Arte; Tecnologia; Imagem analógica; imagem digital.
Resumo: Esta unidade temática aponta as mudanças que vem ocorrendo com a
produção das imagens na área artística. As imagens com o avanço tecnológico
estão assumindo novas formas e é necessário que os indivíduos compreendam
estas mudanças. Neste trabalho a questão posta é sobre a pintura: a pintura
tradicional denominada analógica e a pintura usando o computador, denominada
digital. Estudando estas formas diferenciadas de produções, leva-se o aluno a
discutir, refletir e produzir, aumentando a sua capacidade de visualização e
entendimento a respeito da imagem. Assim, o aluno terá a condição de entender
que o uso do computador não invalida a capacidade de criação do artista, pois ao
longo da história, o artista sempre se utilizou dos materiais e técnicas existentes na
sua época. Agora a situação não é diferente. A metodologia utilizada para se
alcançar os objetivos propostos é, em primeiro lugar, entender o conceito de

imagem, discutindo posteriormente o conceito de pintura analógica e pintura digital.
Após esta compreensão de conceitos, haverá a produção de imagens tanto
analógicas quanto digitais. Ao produzir a imagem digital, o aluno entenderá que
quando o artista usa o computador, o computador é um recurso. Ao homem caberá
sempre a missão de criar.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARILIA PINHEIRO
ORIENTADOR: Rosanny Moraes de Morais Teixeira
IES: FAP

Artigo
Título: A IMPORTÂNCIA DO RECORTE E DA COLAGEM NO ENSINO DE ARTE
PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E PARA O CONHECIMENTO
ESTÉTICO DO ALUNO DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Palavras-chave: Ensino de Arte; Psicomotricidade; Recorte e Colagem; Leitura
estética.
Resumo: A proposta desta pesquisa surgiu a partir da verificação, durante as aulas
de arte, da dificuldade de coordenação motora dos educandos para recortar figuras
em papéis. Com base nesta preocupação foi implementado no Colégio Estadual
Tancredo Neves, pertencente à área Metropolitana Norte, um projeto sobre o qual
se destinava a importância do Recorte e da Colagem no Ensino de Arte para o
desenvolvimento psicomotor e para o conhecimento estético do aluno do 6° ano do
Ensino Fundamental. A disciplina de arte contribui para a compreensão estética
quando se favorecem o diálogo do aluno com as diversas imagens, por meio de
leituras. Os recursos de recorte e colagem auxiliam no desenvolvimento da
psicomotricidade do educando, visando melhorá-lo no processo cognitivo,
visomotor e nos sentidos (audição, visão e tato), integrado ao conhecimento
estético. O projeto teve como objetivo explorar a coordenação motora, por meio do
recorte e colagem, enfatizando o desenvolvimento psicomotor e ampliar o
conhecimento estético. A partir da pesquisa elaborou-se o caderno pedagógico,

cujas propostas foram desenvolvidas com alunos do 6° ano, no contra turno, uma
vez por semana, com aulas teóricas e práticas de Artes Visuais. Foram enfatizados
movimentos e artistas que abordam o recorte e a colagem, como o Cubismo e
alguns artistas contemporâneos. As leituras das obras favoreceram a construção
dos saberes em arte e a prática contribuiu para o desenvolvimento psicomotor dos
alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A IMPORTÂNCIA DO RECORTE E DA COLAGEM NO ENSINO DE ARTE
PARA O DESENVOLVIMENTO E PARA O CONHECIMENTO ESTÉTICO DO
ALUNO DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Palavras-chave: Recorte; Colagem; Cubismo; Psicomotricidade.
Resumo: "O recorte é uma atividade que visa coordenar os movimentos das mãos
utilizando uma tesoura ou qualquer outro tipo de objeto cortante. O simples ato de
cortar algo explora vários sentidos e estímulos nos educandos. Esses estímulos
juntamente com a necessidade de reflexão sobre o que será feito com a recortagem,
é de suma importância para o desenvolvimento físico e mental. Esta técnica é tão
remota,que é impossível datar o seu início mas temos a informação que; o recorte
e colagem se iníciou na época do Cubismo Sintético, como Picasso e Braque ( 1907
- 1914 ) . O que temos de concreto e assim podemos afirmar é que, este simples
ato é utilizado desde a pré-escola, até Universidade, onde artistas plásticos
apropiam desta técnica para criarem suas obras de arte. Aliada à recortagem temos
a colagem, que assim como a primeira trás todos os benefícios aos alunos. Com
figuras geométricas por exemplo, po-se formar uma imagem abstrata da qual o
educando teve que refletir no resultado final enquanto estava executando esta
atividade. Estas técnicas são utilizadas e aprimoradas de acordo com a maturidade
do educando e de sua capacidade motora e cognitiva."

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ROSE CLAIRE BASSO LINO
ORIENTADOR: Flavio Marinho

IES: FAP

Artigo
Título: O MUNDO DAS CORES E AS CORES DO MUNDO
Palavras-chave: Teoria da cor; ensino da arte; leitura de imagem.
Resumo: Este artigo registra o resultado da aplicação do Projeto de intervenção
Pedagógica aplicado na escola Professora Hildegard Sondhal, com 6º ano de
ensino fundamental, mostrando as atividades efetuadas pelos alunos, e contando o
resultado atingido.

Produção didático-pedagógica
Título: O mundo das cores as cores do mundo
Palavras-chave: cor; teoria; contextualização.
Resumo: o projeto mundo das cores as cores do mundo vem a interferir
pedagogicamente na escola pois vai propiciar aos alunos através da teoria das
cores, a criança interagir diretamente com as cores tendo contato direto com o
manuseio das tintas fazendo experimentos diferentes daqueles do seu atual
cotidiano, levando em conta de que a educação visual, inserido neste contexto do
estudo da cor é fundamental para a formação dos alunos, bem como para o
desenvolvimento de suas capacidades criativas. consideramos que a imagem
possue uma enorme força, e a cor é um fator que potencializa esse poder. O
trabalho a ser desenvolvido dará oportunidade de deixar o aluno passar a ver o
mundo das cores de uma maneira mais crítica do que esta acostumado hoje, a
admirar.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ADELINA SALES DE AZEVEDO
ORIENTADOR: Jardel dias cavalcanti
IES: UEL

Artigo

Título: De frente com a sétima arte: aprendendo a valorizar o cinema brasileiro.
Palavras-chave: cinema brasileiro; criatividade; tecnologia.
Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção
na realidade escolar, buscando no cinema uma forma de fazer com que o aluno
reflita sobre os temas abordados nos filmes apresentados, seguindo uma
metodologia na qual uma sequência de etapas foram traçadas para facilitar o
entendimento dos alunos, integrando ao seu cotidiano de forma ordenada,
proporcionando assim, a socialização e integração, oferecendo-lhe uma visão mais
ampla de mundo, ensinando-lhes a valorizar o nosso cinema, desenvolvendo e
explorando sua criatividade para o fazer cinematográfico.

Produção didático-pedagógica
Título: Cinema Brasileiro no Ensino de Arte: conhecer para valorizar.
Palavras-chave: cinema; educação; tecnologias; socialização.
Resumo: Essa unidade didática propõe o uso do cinema na sala de aula como
prática educativa, possibilitando que o aluno desenvolva novas formas de
compreender e ler aquilo que está sendo abordado através dos filmes, estimulando
assim, sua capacidade de reflexão crítica e argumentação. Utilizando-se das
tecnologias que a escola dispõe para trabalhar com eficácia, informando,
integrando, educando, divertindo e explorando a criatividade do aluno para o fazer
cinematográfico. É preciso entender o cinema na sala de aula não como mais um
recurso didático-pedagógico, mas com um fundamento, o qual a educação e o
cinema são forma similares de socialização, podendo contribuir para uma nova
forma de construir o conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LEILA CARVALHO MORAES ROSSI
ORIENTADOR: Renan dos Santos Silva
IES: UEL

Artigo

Título: CRUZAMENTO ENTRE METODOLOGIA E AVALIAÇÃO: um estudo para o
ensino de arte.
Palavras-chave: Avaliação; Cultura Visual; Ensino de Arte; Metodologia.
Resumo: Este trabalho é uma síntese de um processo que se iniciou a partir do
esboço do pré-projeto de intervenção, ao explicitar intenções e destas arrancar
objetivos, para esclarecer nossas práticas. Iniciamos estudos para encontrar
metodologias e avaliação condizentes com a peculiaridade da arte e, deste modo,
trazer à sala de aula procedimentos de ensino adequado com o universo cultural
em que estamos imersos. Neste sentido, encontramos na Abordagem Triangular de
Ana Mae Barbosa (1991) e o Método Comparativo de Edmund Feldman (1991),
pertinentes aos nossos propósitos e para nossa realidade escolar, assim como a
avaliação por Portfólio (1999, 2000 e 1999) renovadora e adequada para a
especificidade do ensino de arte. Implantamos esses procedimentos, que trouxe
dinâmica e interesse as aulas de arte, sensibilizando nossos alunos para a estética
do cotidiano e a oportunidade de entrar em contato com as obras de arte, podendo
assim, compreender e assimilar com mais facilidade o mundo cultural e estético que
o cerca.

Produção didático-pedagógica
Título: Leitura de imagens para a cultura visual na contemporaneidade.
Palavras-chave: Cultura Visual; Leitura de Imagens; Cultura de Massa.
Resumo: "Esse material didático busca subsidiar o professor na elaboração e
execução do fazer pedagógico em sala de aula. Os textos, as atividades e as
imagens utilizadas têm como objetivo a construção de um repertório imagético para
a formação de um sujeito capaz de compreender e interagir no contexto social que
o cerca. Daí a necessidade de promovermos um alfabetismo estético e visual,
delineando as abordagens metodológicas apropriadas à contemporaneidade e que
se formem sujeitos capazes de ler, analisar e interpretar imagens culturais em seus
contextos históricos, culturais e sociais; contribuindo assim para a formação cultural,
intelectual e social do aluno, uma vez que favorece aos momentos de reflexão,
conscientização, interação e aquisição de conhecimentos"

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LUCIA TOSHIKO SUMIGAWA
ORIENTADOR: Claudio Luiz Garcia
IES: UEL

Artigo
Título: Produção de vídeo por alunos da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Professora Kazuco Ohara.
Palavras-chave: Vídeo; ética; escola.
Resumo: Esta pesquisa apresenta a inserção dos meios eletrônicos e a produção
de imagens digitais como estímulos à reflexão pelos alunos da 7ª série do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Profa. Kazuco Ohara, em Londrina-PR, sobre
alguns aspectos: o uso inadequado desses meios e o desinteresse pelos métodos
de ensino até então aplicados, prescindem de uma adequação e equiparação com
os avanços tecnológicos. A Unidade Didática: Produção de vídeo nas séries finais
do Ensino Fundamental, busca refletir sobre o uso mais consciente da informática,
onde a ação de pesquisar se constitue como uma experiência que possibilita a
construção de conhecimento e a expressão, apresenta atividades que contribuem
para a mudança da mentalidade destes alunos, observando-se a abordagem do
conhecimento e o desenvolvimento da expressão. A participação do Grupo de
Trabalho em Rede - GTR como tutora, visou apresentar a Unidade Didática, levando
os cursistas à reflexão sobre o uso das tecnologias no ensino da arte e de outras
áreas no ambiente escolar, em diferentes realidades. Os desafios encontrados
estão descritos neste artigo, bem como os resultados obtidos. Como conclusão o
uso das tecnologias pelos alunos na produção de vídeos contribuiu para a
conscientização e a reflexão sobre as questões acima mencionadas.

Produção didático-pedagógica

Título: Produção de vídeo nas séries finais do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Vídeo; ética; escola.
Resumo: "Esta Unidade Didática visa a produção de vídeos por alunos das séries
finais do Ensino Fundamental. Propõe a inserção dos meios eletrônicos e a
produção de imagens digitais como estímulo à reflexão, sobre alguns aspectos
considerados relevantes, tais como: o uso inadequado desses meios no ambiente
escolar promove informações levianas e irresponsáveis dos alunos, o que implica
em falta de ética; e o desinteresse dos mesmos pelos modos de ensino até então
aplicados. Estas práticas prescindem de uma adequação e equiparação com o
desenvolvimento

tecnológico

da

contemporaneidade.

Como

procedimento,

integrará o uso das câmeras digitais para gravações de roteiros elaborados pelos
alunos e a projeção em ambiente de ensino como reflexão, criação e produções que
realimentem a pesquisa subsequente em mídias digitais."

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LUCIANA TOSHIE SUMIGAWA
ORIENTADOR: Elke Pereira Coelho Santana
IES: UEL

Artigo
Título: A produção de animações através das mídias e das tecnologias no ensino
de Arte
Palavras-chave: Animação; Tecnologia; Ensino de Arte.
Resumo: "Vivemos numa sociedade caracterizada pela técnica, industrialização,
informação e consumismo, e o individuo nela inserido é o resultado dessa cultura.
Atualmente, são apresentadas inúmeras produções artísticas ou não (com e/ou sem
qualidade) nas mídias e nos ambientes vituais e observar-se, infelizmente, o uso
indevido, inconsequente e irresponsável das novas tecnologias e das mídias, por
adultos e por menores de idade, que incentivam/promovem ações de “bullying”,
preconceito e discriminação. No contexto escolar, devido à facilidade de acesso a
informações de todo tipo, por meio das novas tecnologias e mídias, percebe-se nos

alunos mudanças nas inter-relações pessoais e uma significativa perda de valores
(morais/sociais), o que, na grande maioria das vezes, é reflexo do próprio ambiente
familiar/escolar, ou seja, da sua realidade cotidiana. Neste artigo, apresento o
grande desafio do projeto em inserir/integrar as novas tecnologias e o uso das
mídias à prática escolar através do conhecimento em arte; possibilitando ao aluno,
através de produções de animações, se capacitar/desenvolver e explorar novas
formas de expressão/comunicação em um processo de ensino-aprendizagem
(aprender/refletir/produzir conhecimento), tornando-se um cidadão consciente,
criativo, crítico, responsável e ativo, que busca transformar a sua realidade cotidiana
e promovendo a valorização dos trabalhos artísticos produzidos pelos alunos com
a divulgação desses trabalhos nas mídias eletrônicas e/ou impressas."

Produção didático-pedagógica
Título: A produção de animações através das mídias e das tecnologias no ensino
de Arte.
Palavras-chave: Animação; Tecnologia; Ética.
Resumo: "Vivemos numa sociedade caracterizada pela técnica, industrialização,
informação e consumismo, e o indivíduo nela inserido é o resultado dessa cultura.
Atualmente, são apresentadas inúmeras produções artísticas ou não (com e/ou sem
qualidade) nas mídias e nos ambientes virtuais e observar-se, infelizmente, o uso
indevido, inconsequente e irresponsável das novas tecnologias e das mídias, por
adultos e por menores de idade, que incentivam/promovem ações de “bullying”,
preconceito e discriminação. No contexto escolar, devido à facilidade de acesso a
informações de todo tipo, por meio das novas tecnologias e mídias, percebe-se nos
alunos mudanças nas inter-relações pessoais e uma significativa perda de valores
(morais/sociais), o que, na grande maioria das vezes, é reflexo do próprio ambiente
familiar/escolar, ou seja, da sua realidade cotidiana. O grande desafio deste projeto
é o de inserir/integrar as novas tecnologias e o uso das mídias à prática escolar
através do conhecimento em arte; possibilitando ao aluno, através de produções de
animações,

se

capacitar/desenvolver

expressão/comunicação

em

um

e

explorar

processo

de

novas

formas

de

ensino-aprendizagem

(aprender/refletir/produzir conhecimento), tornando-se um cidadão consciente,
criativo, crítico, responsável e ativo, que busca transformar a sua realidade
cotidiana. Esse projeto também visa promover a valorização dos trabalhos artísticos
produzidos pelos alunos com a divulgação desses trabalhos nas mídias eletrônicas
e/ou impressas."

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MAMPRIN
ORIENTADOR: Roberta Puccetti
IES: UEL

Artigo
Título: As Tecnologias e o Ensino de Arte: olhar, refletir e agir.
Palavras-chave: Ensino; Arte; Tecnologia; Criação.
Resumo: A presente proposta desenvolveu-se a partir do tema ”As Tecnologias e
o Ensino de Arte: olhar, refletir e agir”, colaborando nos estudos sobre tecnologias,
mídias e o uso em sala de aula. Esta proposta partiu de discussões e influências
que as tecnologias estavam provocando nas formas de pensar e expressar arte por
parte dos alunos. Percebemos a importância que a tecnologia e a cultura da
informação tem na escolarização, onde quase tudo é informatizado. Assim, se fez
necessário educar o olhar para uma leitura crítica de imagens presente no cotidiano
dos alunos. As etapas desenvolvidas foram de encontro às necessidades de
compreensão e aceitação em relação ao tema que é atual, bem como, as relações
dos movimentos artísticos, tecnologia, televisão e publicidade, promovendo
reflexões a respeito da influência, consumismo e manipulação que os meios de
comunicação exercem sobre a sociedade. A metodologia que determinou o
desenvolvimento da proposta, enfocou o significado da arte na sociedade
contemporânea e em outras épocas, levando os alunos a perceberem a arte na
mídia, sua função social e ideológica de veiculação e consumo. O resultado foi
observado nas produções dos trabalhos de artes visuais utilizando equipamentos e
recursos tecnológicos. Constatou-se a aprendizagem na apropriação prática,

teórica e modos de composição da arte na mídia, por meio das tecnologias, criando
grandes momentos de olhar, refletir, criar e produzir de maneira consciente à
construção do conhecimento artístico, pois a proposição de ação foi à articulação
entre o conhecimento artístico, tecnológico e as relações inerentes ao cotidiano dos
alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: As Tecnologias e o Ensino de Arte: olhar, refletir e agir.
Palavras-chave: Ensino; Arte; Tecnologia; Criação.
Resumo: O presente trabalho visa discutir a relação entre Arte, Tecnologia e Mídia
no ensino da Arte, como forma de proporcionar aos alunos, acesso às diversas
informações de modo consciente e crítico. Ao mesmo tempo, pretendo fazer com
que o aluno explore e perceba como a Arte, os bens da cultura humana podem ser
usados como instrumentos que interferem e influenciam o comportamento e modo
de pensar e agir do ser humano. O trabalho a ser desenvolvido tem como base o
movimento artístico Pop Art, a qual objetiva, aproximar a Arte do cotidiano das
pessoas, criticar o consumismo e alertá-los quanto à manipulação exercida pelos
meios de comunicação. Por meio do trabalho com Artes Visuais presentes nas
diferentes mídias, é possível conduzir o aluno a fruir da Arte como também levá-lo
a interferir nesta a partir de uma leitura crítica que o faça refletir, questionar e
perceber o que está contido por trás das imagens, ideias, conceitos, alertando a
respeito da manipulação que as novas tecnologias exercem sobre a sociedade,
principalmente nos jovens, aceitando ou refutando a mensagem recebida. Assim, a
proposta, trás como elemento central a articulação entre o conhecimento artístico e
as relações inerentes ao cotidiano dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Cleusa Erilene dos Santos Cacione
IES: UEL

Artigo
Título: Educação Musical no contexto escolar: Limites e possibilidades.
Palavras-chave: Música; Conhecimento; Cotidiano; Diversidade musical.
Resumo: É sabido a todos que a música é um dos conteúdos a serem trabalhados
na escola. No entanto, muitos dos profissionais da educação que trabalham com a
área do conhecimento de Arte, não possuem formação para o desenvolvimento
deste trabalho que acaba sendo deixado de lado, não percebendo, muitas vezes,
que a música também pode ser trabalhada aliada aos outros conteúdos da
disciplina. A música possibilita ao professor tornar a sua prática pedagógica mais
interessante e atrativa para os alunos, pois traz muitas contribuições para o
desenvolvimento da aprendizagem auxiliando, na qualidade do ensino e no alcance
do sucesso escolar. A música se faz presente no cotidiano e os profissionais da
educação precisam reconhecer que há uma grande diversidade musical e existem
diferentes possibilidades de apreciação da música. Deste modo, o presente trabalho
teve como objetivo despertar o prazer em ouvir música, favorecendo o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação,
memória, concentração, atenção, autodisciplina, respeito ao próximo, socialização
e afetividade levando a equipe escolar a refletir criticamente sobre a importância da
música na prática pedagógica. A fim de atingir o objetivo proposto, optou-se pela
formação de um grupo musical na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Educação Musical no contexto escolar: limites e possibilidades.
Palavras-chave: Música; Diversidade Cultural; Cotidiano; Interesse.
Resumo: O professor através dessa metodologia poderá utilizar e trazer para a sala
de aula as diferentes músicas que através desse caderno pedagógico os
professores terão acesso e a partir daí instigar a curiosidade dos alunos,
questionando sobre tudo o que eles irão aprender com as músicas que forem sendo
apresentadas durante as aulas, principalmente as suas características. Deverá
também ser incentivada e motivada a criatividade dos alunos, enquanto eles
estiverem elaborando às suas composições visuais, que também estarão no

caderno como exemplos que poderão ser seguidos. Esses estudos através do uso
de músicas abrangem de forma eficiente os aspectos que devem ser abordados em
sala de aula, pois abrangem tanto a teoria como a prática e o contexto, promovendo
um começo para inserir a música no cotidiano escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARLUCIA MARIA LIMA ARAUJO
ORIENTADOR: Ubirajara De Carlo Senatore
IES: UEL

Artigo
Título: Ambiente virtual: ferramenta de aprendizagem e espaço em arte.
Palavras-chave: Arte e mídia; ambiente virtual; blog.
Resumo: O encaminhamento da implementação pedagógica, seguiu a sequência
descrita no projeto, partindo da apresentação e preparação dos professores para o
uso das TIC’s como ação docente, com 100% de aceitação e aprovação. Os
professores também experimentaram criação de blogs no “blogger e no
“blogorama”, e este foi usado para montagem do blog de arte para todas as turmas.
Num segundo momento, escolheram as séries a serem trabalhadas, apresentaram
e explicaram o projeto aos alunos, e em seguida, em datashow, mostraram todas
as possibilidades de pesquisa oferecidas neste. A receptividade e participação dos
alunos foi muito boa, bem como os resultados, porém, com muitas limitações, visto
que a maioria dos alunos não têm acesso a rede e a escola pública ainda não
oferece as devidas condições para esta inclusão digital.

Produção didático-pedagógica
Título: Cultura Popular Brasileira e Tecnologia: O uso do blog para ação docente.
Palavras-chave: Cultura popular”; “blog”; pesquisa virtual; “folclore”; “manifestação
artística”

Resumo: A era dos avanços tecnológicos trazem à educação, inúmeras
possibilidades de interação e comunicação entre professores e alunos, e uma delas
é o ambiente virtual em rede o “blog”, que possibilita a pesquisa sobre determinado
tema de modo interativo e cooperativo. O tema aqui proposto em arte é sobre a
cultura popular brasileira. Porém, para que o objetivo se alcance, é necessário o
professor PDE preparar os professores de arte da escola, em laboratório de
informática, para o uso do blog como ferramenta de aprendizagem, e
posteriormente encaminhá-lo à despertar o interesse do aluno pelo tema, também
mediá-lo junto aos alunos na pesquisa e coleta de dados sobre o tema e final
postagem do resultado no blog.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MEIRE CELI CAMPANA
ORIENTADOR: Elke Pereira Coelho Santana
IES: UEL

Artigo
Título:

GRAFITE:

a

arte

urbana

como

expressão

de

pensamentos e

comportamentos contemporâneos.
Palavras-chave: Grafite; Ensino de Arte; Arte Contemporânea.
Resumo: Neste artigo constam registros do processo, assim como os resultados
da implementação de conteúdos relativos ao tema “grafite como expressão
contemporânea de arte”. Tal implementação aconteceu em uma turma de 8ª série
do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Érico Veríssimo, na cidade de CambéPR, através de um trabalho que partiu de uma pesquisa apresentada ao Programa
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. O grafite faz parte da Arte
Contemporânea. Desta forma, alguns estudos foram realizados para levar os alunos
a conhecerem e fazerem leituras da arte produzida em seu tempo. Assim, o objetivo
da pesquisa foi discutir o grafite no ensino de arte, pensar esta manifestação cultural
como elemento propulsor de diálogo entre a percepção da arte em suas múltiplas
nuances e o cotidiano. Falar sobre o tema implicou em fazer uma diferenciação

entre grafite e pichação, através da análise concisa de alguns autores e obras de
artistas que fazem uso dessas formas de expressão. Tal proposta possibilitou aos
alunos o contato com a arte contemporânea, levando-os a desenvolver ideias
próprias através das leituras feitas.

Produção didático-pedagógica
Título: Grafite: a arte urbana como expressão de pensamentos e comportamentos
contemporâneos.
Palavras-chave: Arte; grafite; contemporânea.
Resumo: O grafite inclui-se entre os diversos meios de comunicação que fazem
uso da semiologia levando ao público a circulação de mensagens. O grafite é como
um processo comunicacional urbano, no qual o grafiteiro seria o emissor, a
mensagem é o desenho, o código a categoria escolhida , a parede o canal, e os
vários indivíduos que compõem a sociedade os receptores. O grafite, não se trata
apenas do estilo do desenho ou da pintura, mas de uma estética que envolve
manifestações dos jovens dos bairros, em que há ligação com a música e com a
dança. Alguns artistas desenvolveram a sua arte através do grafite, constatando um
olhar para o meio urbano, contribuindo com uma experiência prática e artística de
transformação do meio. Assim, a presente proposta tem sua justificativa fundada,
além dos pressupostos que integram as DCE, na busca de valorização de um
importante traço da cultura brasileira, bem como na articulação entre o processo
educativo escolar e a função social da escola. A proposta vem discutir a importância
do grafite no ensino de arte, pensar esta manifestação cultural como elemento
propulsor de diálogo entre a percepção da arte em suas múltiplas nuances e o
cotidiano.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MIRIAN SUSY GATTI
ORIENTADOR: Cleusa Erilene dos Santos Cacione
IES: UEL

Artigo
Título: A Importância da Música no Ensino Fundamental e Médio: Educação
Musical no Contexto Escolar.
Palavras-chave: Educação Musical; Apreciação; Música.
Resumo: Observando a dificuldade que o professor de arte encontra em trabalhar
os conteúdos de música em sala de aula, sem ter a especificidade como professor
de música, a falta de interesse dos alunos e a falta de conhecimento pela
importância que a música é em suas vidas, e o momento histórico presente, que é
a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, pergunto: A utilização
da apreciação musical como recurso metodológico pode contribuir para amenizar
esta realidade? Baseado nisso foi elaborado o caderno pedagógico com o tema:
Ouvir Para Compreender: Experiências com a Educação Musical, que considera o
discurso musical dos alunos como ponto de partida para as aulas de música, o que
favorece a viabilidade do trabalho em sala de aula. Após a aplicação desse caderno,
com pesquisas realizadas com os alunos, retorno as minhas indagações e estudos,
onde realizei esse artigo final, A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO, onde procuro solucionar as dificuldades encontradas
no ensino da música no contexto escolar, e apresentar a importância que ela
representa no cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Ouvir para compreender: Experiências com a educação musical.
Palavras-chave: Educação Musical; Apreciação; Música.
Resumo: Observando a dificuldade que o professor de arte encontra em trabalhar
os conteúdos de música em sala de aula, sem ter a especificidade como professor
de música, a falta de interesse dos alunos e a falta de conhecimento pela
importância que a música é em suas vidas, e o momento histórico presente, que é
a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, pergunto: A utilização
da apreciação musical como recurso metodológico pode contribuir para amenizar
esta realidade? Baseado nisso foi elaborado o caderno pedagógico com o tema:
Ouvir Para Compreender: Experiências com a Educação Musical, que considera o

discurso musical dos alunos como ponto de partida para as aulas de música, o que
favorece a viabilidade do trabalho em sala de aula.

Observando a dificuldade que

o professor de arte encontra em trabalhar os conteúdos de música em sala de aula,
sem ter a especificidade como professor de música, a falta de interesse dos alunos
e a falta de conhecimento pela importância que a música.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: Monica Carvalho Barbosa
ORIENTADOR: Carla Juliana Galvao Alves Warken
IES: UEL

Artigo
Título: A Avaliação em Arte: desafios e proposições.
Palavras-chave: Avaliação; Artes Visuais; Ensino de Arte.
Resumo: "Este trabalho apresenta os resultados de um Projeto de Intervenção
Pedagógica realizado na cidade de Londrina-PR, por meio do programa de
formação de professores da Secretaria de Educação do Paraná – PDE (Programa
de Desenvolvimento Educacional). O referido projeto se insere na área de estudo
Metodologia e Avaliação no Ensino de Arte e teve por objetivo analisar e
problematizar as questões relativas à avaliação em Artes Visuais na escola. Para
isso foram contempladas as seguintes etapas: análise das mudanças que
ocorreram ao longo da história da disciplina de Arte no currículo escolar e o modo
como influenciaram as práticas avaliativas em sala de aula; elaboração de um
material que pudesse contribuir para o processo avaliativo na disciplina de Arte;
análise das proposições e concepções sobre avaliação dos documentos oficiais
(Currículo Básico, PCNs e Diretrizes Curriculares Estaduais) e de uma pesquisa
com professores de Arte de Londrina em um grupo de estudos com professores de
escola pública. Luckesi, Hernández, Oliveira e Barbosa são alguns dos autores que
fundamentam esta pesquisa. "

Produção didático-pedagógica

Título: Avaliação em Arte: desafios e possibilidades para a ação docente.
Palavras-chave: Avaliação; Artes Visuais; Ensino de Arte.
Resumo: Esse material propõe uma reflexão sobre a prática avaliativa do professor
de Arte, por meio do estudo e do entendimento das metodologias utilizadas e
daquelas propostas pelos documentos oficiais, como o Currículo Básico (1990), os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997 a 1999), e as Diretrizes Curriculares
Estaduais do Paraná (2003), elaboradas a partir de uma série de discussões
coletivas. O trabalho pretende refletir sobre como a avaliação pode contribuir para
o real desenvolvimento formativo e cultural do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: NILZA PEREIRA
ORIENTADOR: jardel dias cavalcanti
IES: UEL

Artigo
Título: Teatro de mímica: simbolizar para conhecer.
Palavras-chave: Jogos teatrais; Ensino de arte; Recursos pedagógicos.
Resumo: Essa proposta didática tem como objetivo fazer com que o teatro de
mímica se apresente e faça a diferença no cotidiano escolar, pois o contato com o
teatro ajuda as crianças e adolescentes a perderem a timidez, desenvolverem e
priorizarem a noção do trabalho em grupo, saber lidar com situações onde é exigido
o improviso e a interessar-se por textos e autores vaiados. Desse modo espera-se
que os alunos possam vivenciar, através de exercícios, o processo artístico
evoluindo no que se refere à representação imaginativa e a expressividade. Tendo
em vista que esta não é uma prática comum na sala de aula são apresentados os
passos possíveis de utilização da mímica visando apoiar o professor em sua ação
docente.

Produção didático-pedagógica
Título: Teatro de Mímica: simbolizar para conhecer.

Palavras-chave: Letramento literário; Teatro; Mímica.
Resumo: Esta proposta didática tem como objetivo fazer com que o teatro de
mímica se apresente e faça a diferença no cotidiano escolar, pois o contato com o
teatro ajuda as crianças e adolescentes a perder a timidez, desenvolver e priorizar
a noção do trabalho em grupo, saber lidar com situações onde é exigido o improviso
e a interessar-se por textos e autores variados. Desse modo espera-se que as
crianças possam vivenciar, através de exercícios, o processo artístico evoluindo no
que se refere à representação imaginativa e à expressividade. Tendo em vista que
esta não é uma prática comum na sala de aula, são apresentados os passos
possíveis de utilização da mímica visando apoiar o professor em sua ação docente.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: SILMARA DE CAMPOS MAZZIERO
ORIENTADOR: Cleusa Erilene dos Santos Cacione
IES: UEL

Artigo
Título: INFLUÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA NOS GÊNEROS DA
MÚSICA BRASILEIRA: bossa nova, tropicalismo e jovem guarda.
Palavras-chave: Arte; Música; Gêneros Musicais Brasileiros.
Resumo: O presente artigo relata algumas reflexões decorrentes sobre a
valorização da Música Brasileira por alunos do terceiro ano do Ensino Médio do
Colégio Izidoro Luis Cerávolo da cidade de Apucarana no estado do Paraná. Partiu
de uma avaliação diagnóstica para conhecimento dos gêneros musicais ouvidos
e/ou conhecidos pelos alunos, a qual nos deu subsídios para uma proposta de
pesquisa-ação, cujo foco foram os gêneros musicais brasileiros Bossa Nova,
Tropicalismo e Jovem Guarda. A proposta teve como objetivo oportunizar aos
alunos o conhecimento e a valorização de parte da história da música brasileira, e
a conscientização de que as ideias, as crenças, os valores, o conhecimento dos
produtos e consumidores de música são importantes para se compreender a
diversidade e a mudança de estilos e gêneros musicais de cada década a ser

estudada. As estratégias utilizadas na sala de aula foram apreciação musical,
seguidas de contextualização histórica, pesquisa pelos alunos sobre os gêneros
Tropicalismo e Bossa Nova, seminários e apresentação pública de execução de
músicas dos dois períodos históricos. Ao final constatou-se, através de instrumento
de avaliação, que o objetivo pretendido foi alcançado, corroborando com a
afirmação de Jeandot “[...] Uma aprendizagem voltada apenas para os aspectos
técnicos da música é inútil e até prejudicial, se ela não despertar o senso musical,
não desenvolver a sensibilidade (JEANDOT, 2008, p.21)”.

Produção didático-pedagógica
Título: Música Brasileira: Décadas de 60 e 70.
Palavras-chave: Jovem-Guarda; Iê-Iê-Iê; rock; nacional.
Resumo: Conhecer e analisar a música brasileira, dentro de um contexto histórico,
da época de 60.A época da Jovem-Guarda, quando muitos músicos foram
revelados e que permanecem no cenário musical até os dias de hoje. Levar o jovem
a ouvir e apreciar este estilo de música que marcou uma época, a qual nos dias de
hoje, salvo estudos específicos, não se ouvem e não se produzem mais músicas
neste gênero. Então torna-se interessante levar ao conhecimento dos alunos que
houve uma época diferente da de hoje e que suas produções musicais também
eram muito diferentes.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: VILMA HIDEKO SUMIGAWA
ORIENTADOR: Roberta Puccetti
IES: UEL

Artigo
Título: A CONSTRUÇÃO DO TRIDIMENSIONAL PELO ORIGAMI.
Palavras-chave: Origami; tridimensional; construção; proporção; movimento.

Resumo: Apresentamos as possibilidades do emprego didático na construção de
objetos tridimensionais pelo origami. A construção do tridimensional de forma lúdica
e artística, possibilita a exploração e desenvolvimento do movimento, espaço,
equilíbrio e harmonia do objeto a ser construído, as proporções dos papéis, os
passos dos módulos de encaixe dos origamis nas construções básicas. Levando ao
conhecimento conceitos de representação espacial, em arte, geometria,
matemática, etc. Interagindo e compartilhando, experiências ao explorar os
movimentos, utilizando-se dos multimeios para divulgação das produções na
comunidade escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: A Construção do tridimensional pelo origami.
Palavras-chave: tridimensional; origami; construção.
Resumo: O projeto será implementado no Colégio Estadual Antonio de Moraes
Barros, com alunos do Ensino Médio. Os alunos apresentam dificuldades de
percepção espacial, de noções do bi e do tridimensional, não utilizam corretamente
os instrumentos de desenho, composições sem proporção. A construção do
tridimensional pelo origami tem por objetivo o desenvolvimento do movimento das
formas no objeto a ser construído. Propomos o estudo do origami, por meio de
atividades de exploração dos papéis, a serem utilizados nos passos dos módulos
de encaixe dos origamis. Levando ao conhecimento de conceitos de representação
espacial, em artes, geometria e matemática e compartilhar estudos e pesquisas na
composição de formas tridimensionais.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: APARECIDA DE CASSIA CAMARGO
ORIENTADOR: Claudia Cirineo Ferreira Monteiro
IES: UEM

Artigo

Título: Folclore paranaense - Manifestações Artísticas e Culturais Ucraniana de
Roncador-Pr.
Palavras-chave: Folclore; Manifestações Artísticas; Costumes Ucranianos;
Pêssankas.
Resumo: A arte na educação vem contribuindo, ao longo dos anos, no processo de
ensino-aprendizagem, por meio de seu desenvolvimento estético e criativo
incorporados como valorização e fonte humanizadora, enfatizando a cultura e os
costumes ucranianos do Município de Roncador-PR. Com a pesquisa da simbologia
e significados das Pêssankas foi possível perceber como o conhecimento teórico
deve estar interligado com a prática. O objetivo foi promover oficinas de pintura de
ovos para os alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual
General Carneiro E. F. M. P, por meio de metodologias voltadas à prática
pedagógica, com abordagens estruturantes, sob as perspectivas engajadas. As
atividades contribuíram para o enriquecimento do aprendizado dos alunos,
respeitando as características marcantes das manifestações ucranianas, bem como
sua cultura e seu desenvolvimento social na Escola. Com sua estrutura pedagógica
envolvendo alunos e membros da comunidade, na realização das pesquisas e no
desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao Projeto. Portanto, com uma
valorização e reconhecimentos por todos envolvidos: alunos, pais, professores,
equipe pedagógica e direção que contribuíram na aplicação da Produção Didático
Pedagógica na Escola do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE e
Secretaria de Estado do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: Manifestações Artísticas e Culturais Ucraniana de Roncador-Pr.
Palavras-chave: Folclore; Manifestações; Costumes; Pêssanka
Resumo: A elaboração deste projeto servirá para transformar as aulas de arte em
atividades voltadas para a realidade e origem familiar dos alunos da 6ª série do
ensino fundamental. Irá contribuir no desenvolvimento do Projeto Político
Pedagógico do colégio, com a formação necessária para um enfrentamento cultural,
artístico e social. A transformação irá acontecer durante o desenvolvimento de cada

trabalho realizado pelos alunos no decorrer do projeto. O objetivo é contribuir no
processo ensino-aprendizagem dos alunos e envolvê-los com a comunidade, nos
trabalhos da pintura em ovos no contexto histórico, artístico e cultural das artes
visuais com a pintura da Pêssanka. A metodologia das ações envolvidas no projeto
será aplicada durante as aulas de arte com atividades de pesquisa de campo,
desenho e cores, debates, relatórios e oficina de pintura de Pêssanka.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: APARECIDA FATIMA FORTE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCOS CESAR DANHONI NEVES
IES: UEM

Artigo
Título: Uma abordagem pedagógica do conhecimento estético e artístico da Arte
Fractal na sala de aula.
Palavras-chave: arte fractal; ensino de artes visuais; geometria euclidiana;
geometria fractal.
Resumo: O presente projeto tem como objeto de estudo a aplicação de algumas
estratégias de ensino para aprendizagem do conhecimento estético e artístico da
Arte Fractal na sala de aula. Para o seu desenvolvimento foram propostas várias
alternativas pedagógicas que visa auxiliar e contribuir para a efetiva apropriação
dos conhecimentos dos alunos da EJA, na modalidade do Ensino Fundamental, do
Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Newton Guimarães. Em
outro momento, este estudo foi disponibilizado para os professores da rede pública,
por meio de um curso a distância, denominado Grupo de Trabalho em Rede (GTR).
“O conhecimento estético e artístico da Arte Fractal” é uma proposta de intervenção
pedagógica que surgiu devido à importância da arte das novas mídias digitais, e da
necessidade de se ressaltar a qualidade e o nível de excelência das obras de
artistas brasileiros e do mundo, que utilizam programas de computador para criar
suas obras de arte. Por meio do estudo dos conhecimentos estético e artístico

desses artistas foi possível realizar um trabalho de sensibilização e percepção que
auxiliou no desenvolvimento e na produção da Arte Fractal na sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: O conhecimento estético e artístico da Rte Fractal na sala de aula.
Palavras-chave: Arte Fractal; Fractal; Artístico; Estético.
Resumo: Com o aparecimento dos meios tecnológicos ganhando a cada dia mais
espaços, é natural que os artistas contemporâneos buscam novas soluções e
formas de expressão nesses novos sistemas, pesquisando várias possibilidades de
união entre arte e computadores. Com a articulação do conhecimento estético e
artístico da Arte Fractal se materializa nas representações artísticas, que busca
recursos na tecnologia e no lúdico para se consolidar, diferente da arte tradicional.
É um ensino que deve ser fundamentado, pois amplia os conhecimentos e
experiências do aluno, aproximando-o das diversas representações artísticas do
universo cultural historicamente constituído pela humanidade.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: DANILA CALDERON
ORIENTADOR: Claudia Cirineo Ferreira Monteiro
IES: UEM

Artigo
Título: Abstracionismo: uma experiência em arte para o Ensino Médio.
Palavras-chave: Arte; Abstracionismo; Expressão Humana.
Resumo: O presente artigo relata a experiência realizada na disciplina de Arte, no
segundo ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Almirante Tamandaré,
município de Cruzeiro do Oeste. Atividade foi possibilitada pela aplicação da
Unidade Didática denominada: “Abstracionismo: ruptura com o real e novas
possibilidades de expressões humanas”. Com o intuito de possibilitar a
compreensão da Arte como uma das formas da expressão humana, realizaram-se
aulas com base no material didático, com o objetivo de possibilitar aos (as)

estudantes referências que contribuíssem para a compreensão da Arte como
consequência do trabalho humano, e para o reconhecimento do Abstracionismo
como um movimento de contraposição e ruptura com as ideias impostas para a
apreciação da Arte até aquele momento histórico. Acreditando na ideia de que o
processo de ensino deve proporcionar aos indivíduos a apreensão de conceitos, ao
invés da memorização, procurou-se permitir aos alunos momentos de discussão e
apreciação da Arte Abstrata como aquela que desvincula da realidade e da obra
imprimindo em suas linhas, cores, planos e significados algo mais além da realidade
visível. As atividades aplicadas aos (as) estudantes buscaram possibilitar
conhecimentos que lhes permitiram interagir com o mundo, expressar sentimentos
e ideias, além de perceber-se como agente de transformação.

Produção didático-pedagógica
Título: Abstracionismo: ruptura com o real e possibilidades de novas expressões
humanas.
Palavras-chave: Arte; abstracionismo; Expressão Humana.
Resumo: "A Arte possibilita ao ser humano conhecer sua história e os processos
criativos que envolvem cada uma das linguagens artísticas, bem como as formas
de realizá-la. Um artista não é eterno, mas sua obra pode perpetuar-se, inclusive
com a possibilidade de comunicar o contexto histórico da sua época. Desse modo,
o abstracionismo é uma forma de representação diferente da existente até o
Renascimento, configurando-se em movimento de contraposição e ruptura. Além
do reconhecimento material e histórico presente em uma obra existe também uma
base ideológica e estética que começou a ser investigada por Vygotsky, que se
preocupou em desvelar processos conscientes presentes nas criações artísticas. O
presente projeto pretende possibilitar aos alunos do ensino médio perceberem os
elementos que estruturam e organizam as artes visuais, a partir dos conhecimentos
presentes no Abstracionismo e sua relação com a sociedade contemporânea
.Portanto o presente material didático propõe atividades de estudos teóricos e
práticos sobre o abstracionismo apresentando uma metodologia que permite:
estudos e reflexões sobre as diferentes vertentes do abstracionismo; pesquisas de

obras e artistas abstratos; analise e visualizações de imagens e produções de
composições abstratas. "

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: DEBORA CRISTINA RAVAGNANI
ORIENTADOR: Josie Agatha Parrilha da Silva
IES: UEM

Artigo
Título: A Arte Reflete o Homem ou o Homem Reflete a Arte?
Palavras-chave: Ensino da arte; História da Arte; Leitura de imagens.
Resumo: Este artigo é resultado de um trabalho que foi desenvolvido no Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná e teve como proposta
mostrar/propiciar ao educando o entendimento de que a Arte é o reflexo do ser
humano como indivíduo e cidadão, e que a Arte está vinculada ao contexto do
homem com seu tempo. Com essa compreensão, o educando pode perceber que
a Arte tem um contexto histórico, social, político e humano e, que ela está
inserida/ligada ao tempo, espaço e circunstâncias históricas da sua criação, como
também, aos fatos históricos de toda uma época, independente da localidade
desses fatos. Esse projeto foi idealizado para os educandos do segundo ano do
ensino médio de uma escola estadual da cidade de Maringá. A proposta implica em
estudar obras de arte de gênero de diferentes períodos históricos, por meio da
leitura da obra de Robert William Ott. Para isso, foi necessário revisar os conteúdos
básicos dos elementos fundamentais da linguagem visual, alguns períodos da
história da arte e, aprofundar o estudo através de uma pesquisa sobre os autores
das pinturas e seu contexto histórico, para que o educando tivesse subsídios para
realizar a leitura da obra em questão. Com esse trabalho procura-se mostrar que a
arte interage com questões referentes à evolução sociocultural e filosófica do
homem e que o trabalho artístico reflete essa época social, porque, antes de tudo,
o artista é um ser humano fruto de seu tempo.

Produção didático-pedagógica
Título: A Arte Reflete o Homem ou o Homem Reflete a Arte?
Palavras-chave: Arte histórico - social; Leitura de pintura; Sociologia da arte; Arte
na história.
Resumo: Os educandos do Ensino Médio demonstram dificuldade em
compreender que a disciplina de Arte além de possuir conteúdos específicos, esta
vinculada ao conhecimento histórico-social do ser humano, ao homem como
individuo e cidadão. Para refletir sobre como a arte interage com a questão sóciocultural e filosófica do homem, dentro do tempo/espaço e circunstâncias históricas
da sua criação será feita uma sondagem sobre os elementos fundamentais da
linguagem visual. Depois os educandos em grupos, receberão uma reprodução de
obra de arte (pintura). Farão uma pesquisa biográfica do artista e do seu contexto
histórico. Após a pesquisa farão a leitura da obra de arte recebida, baseada na
leitura de Robert William Ott que consiste em: descrevendo, analisando,
interpretando, fundamentando e revelando, que irão apresentar. Será promovida
uma discussão sobre as diferentes maneiras de representar de cada artista (sendo
o homem fruto de uma sociedade essa representação estará vinculada ao
comportamento social de seu tempo/época), e se essas representações condizem
com os nossos atuais valores sociais e se compartilhamos a mesma visão de
mundo. Por fim cada educando fará a sua própria releitura da obra dentro de sua
visão social. Os trabalhos serão expostos em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: IRACI BARROZO DA SILVA
ORIENTADOR: Josie Agatha Parrilha da Silva
IES: UEM

Artigo
Título: A Extração de Pigmentos Naturais e Sua Utilização nas Artes Visuais.
Palavras-chave: Pigmentos; meio ambiente; artesanal.

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento do projeto PDE com as
atividades sobre à extração de tintas naturais na disciplina de arte com alunos do
ensino fundamental. O objetivo foi desenvolver pesquisas teóricas e ensinar na
prática a extração de tintas naturais e sua aplicabilidade nas Artes Visuais. As
atividades foram baseadas em estudo sobre a extração de pigmentos, pesquisas
sobre a história da arte, desde o tempo do homem das cavernas, até os dias atuais,
e com materiais alternativos foram realizadas gravuras variadas pelos alunos, onde
eles puderam ter a percepção de novas práticas pedagógicas e do mundo cultural
que os rodeia.

Produção didático-pedagógica
Título: A extração de pigmentos e sua utilização nas Artes Visuais.
Palavras-chave: Pigmentos; meio ambiente; artesanal.
Resumo: Este trabalho permitirá reflexões, experimentos e o encontro com as tintas
naturais verificando as inúmeras possibilidades que as matérias-primas do nosso
cotidiano local oferecem para a produção de tintas alternativas como processo
didático de pesquisa. É sem dúvida uma experiência extremamente enriquecedora
pelo crescimento pessoal que proporciona. A preparação das tintas naturais exige
observações, paciência e reavaliações constantes por tratar-se de uma atividade
artesanal e experimental. A presente proposta procura ainda conscientizar os
alunos quanto à proteção e preservação do meio ambiente, aproveitar os recursos
que a natureza nos oferecer, bem como a valorização do ambiente natural local e/ou
regional através da observação da realidade que nos cerca. É inegável o valor das
tintas naturais em nossos dias, principalmente quando se considera a existência de
grande número de alunos de baixa renda do que decorre a dificuldade de acesso
às tintas industrializadas. A importância das tintas naturais cresce, ainda mais, pela
satisfação proporcionada através de sua produção e pelos efeitos inesperados que
acontecem. Será realizada a seleção de matérias-primas folhas, flores, frutos,
sementes. As atividades serão desenvolvidas em sala de aula, testadas em
laboratório, e os elementos serão categorizados conforme se obtenham deles
pigmentos em pó ou líquidos.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ELIANA LUCIA VIEIRA MONTE
ORIENTADOR: Cassia Virginia Coelho de Souza
IES: UEM

Produção didático-pedagógica
Título: CorpoSom
Palavras-chave: Percussão Corporal; Jogos e Brincadeiras; Educação Musical.
Resumo: A proposta de intervenção pedagógica será realizada com práticas de
ensino voltadas para a educação musical, na 8ª série do ensino fundamental, na
disciplina de Arte. O objetivo geral é proporcionar o desenvolvimento de um
pensamento musical por meio de jogos, brincadeiras e percussão corporal. Com
acompanhamento e o treinamento, o jogo ficará mais interessante, pois em cada
prática há incentivo para que todos sintam-se motivados. A proposta tem caráter
lúdico e é importante porque pretende integrar o movimento corporal ao conteúdo
teórico. Os jogos combinados, jogos com latinhas, jogos de copos e mãos são
atividades que exploram a imaginação, a criatividade, a flexibilidade, a agilidade, a
espontaneidade e a desenvoltura. E por meio de movimentos simples, o aluno
descobrirá a capacidade que tem de produzir sons com seu próprio corpo
interagindo com os colegas, utilizando-se de objetos e situações do cotidiano. Os
exercícios coordenados, desenvolverão a coordenação motora, a percepção
auditiva, a memorização, a concentração, a expressão e a comunicação. Cantar
com acompanhamento improvisado, utilizar música como trilha sonora, apreciar
canções interpretadas por grupos musicais que realizam propostas de educação
musical, como Barbatuques, Cambalhota, Palavra Cantada, entre outros, e também
por grupos que fazem sucesso na mídia são atividades musicais de grande
importância para os estudantes da Educação Básica. Acima de tudo a proposta
contribui para que cada aluno aprenda sentindo e compreendendo o efeito sonoro
e perceba as emoções de trabalhar a música coletivamente de uma forma mais
humana e democrática.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: IVANI BATISTA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Claudia Cirineo Ferreira Monteiro
IES: UEM

Artigo
Título: Fotografia como forma de percepção do mundo e expressão artística
Palavras-chave: Fotografia; arte; sociedade; história.
Resumo: Nesta produção consta a descrição dos resultados da pesquisa
pedagógica sobre fotografia desenvolvida com alunos do nono ano do ensino
fundamental do período matutino do Colégio Estadual de Cruzeiro do Oeste – PR,
no 2º semestre de 2011. Consta também, o resultado das discussões realizadas
com os professores da Rede Pública Estadual através do GTR (grupo de trabalho
em rede). Durante todo o processo de construção e implementação do projeto
constatou-se que desenvolver com os alunos e professores, um trabalho sobre
fotografia e a máquina fotográfica, como um recurso pedagógico na produção de
um conhecimento científico e artístico requer muito estudo na área. Por isso a
pesquisa foi trabalho árduo e interessante, um desafio prazeroso.

Produção didático-pedagógica
Título: Fotografia como forma de percepção do mundo e expressão artística
Palavras-chave: Fotografia; arte; composição; percepção.
Resumo: "A fotografia conquistou um espaço enquanto arte, não é percebida no
âmbito escolar pela maioria dos educando como tal fim. Fotografar com arte requer
estudo e conhecimento dos elementos estéticos na composição da fotografia além
de um exercício contínuo do ato de olhar o mundo ao redor. Por isso este projeto
de intervenção pedagógica tem como objetivo geral estudar sobre a fotografia de
maneira a promover o desenvolvimento da percepção do educando em relação ao
seu mundo circundante e o reconhecimento da mesma como forma de expressão

artística. O encaminhamento metodológico apresenta uma proposta de atividades
teóricas e práticas sobre fotografia, de forma contextualizada que contempla os três
conteúdos estruturantes de artes: elementos formais; composição; movimentos
períodos; propostos pelas DCEs de arte."

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: IVONE WILLRICH
ORIENTADOR: Claudia Cirineo Ferreira Monteiro
IES: UEM

Artigo
Título: A ARTE NA MÍDIA DIGITAL COM EDUCANDOS DE ALTAS HABILIDADES
Palavras-chave: Arte; Mídia Digital; Altas Habilidades.
Resumo: O projeto visa propiciar o conhecimento por meio da arte, a vida e obras
dos gênios da humanidade. Tendo em vista que o projeto fará parte de uma
pesquisa, as propostas vão se construindo de acordo com as respostas dos
educandos. Os alunos tomam conhecimento de alguns gênios da humanidade e a
importância de suas descobertas para a humanidade. A pesquisa como recurso
didático pedagógico colabora para a compreensão dos projetos, por meio de uma
linguagem alternativa e estimula a sensibilidade marcante do cotidiano destes
educandos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica relacionado aos Gênios da
Humanidade, que muito contribuíram com a humanidade. Na etapa da
implementação da proposta na escola, o trabalho foi organizado em grupos de
estudos na sala de recursos multifuncional com alunos de altas habilidades, e cada
educando escolheu um gênio para pesquisar e organizar seu material para
montagem de um portfólio. Após oito encontros, da análise das discussões do grupo
e dos conteúdos apresentados, os educandos compreenderam não só a
importância dos gênios da humanidade, mas também a contribuição que os
mesmos deixaram para a humanidade. De imediato, ricas discussões aconteceram
e várias ações foram desenvolvidas, como exemplo uma apostila com a vida de
vários gênios da humanidade.

Produção didático-pedagógica
Título: A ARTE NA MÍDIA DIGITAL COM EDUCANDOS DE ALTAS HABILIDADES.
Palavras-chave: ARTE; MÍDIA DIGITAL.
Resumo: O projeto visa propiciar por meio da arte as diversas mídias na sala de
informática. Tendo em vista que o projeto fará parte de uma pesquisa ação, as
propostas vão se construindo de acordo com as respostas dos educandos. Os
alunos tomam conhecimento de alguns gênios da humanidade e a importância de
suas descobertas para a humanidade. O projeto será desenvolvido na sala de
recursos com alunos de altas habilidades, no Instituto de Educação Estadual de
Maringá.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LUCIA MARQUES AUGUSTO AMADEU
ORIENTADOR: Josie Agatha Parrilha da Silva
IES: UEM

Artigo
Título: História da Arte: Construindo a linha do tempo com novas tecnologias.
Palavras-chave: Linha do tempo; História da Arte; Interface.
Resumo: O presente artigo apresentará o projeto efetuado dentro do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná promovido pela
Secretaria de Estado da Educação (SEED), onde objetivou a criação de uma linha
do tempo permanente da História da Arte, em especial a pintura na arte Ocidental,
com um formato diferente das existentes. Utilizou-se das novas mídias e tecnologias
a fim de favorecer uma visualização constante na sala de arte e proporcionou a
compreensão dos fatos históricos, sua localização no tempo e espaço. Tal iniciativa
buscou contribuir com o pensamento crítico por meio de debates e a ampliação da
capacidade de percepção com o exercício de leituras e possibilidades associativas
dos educandos. As mídias podem funcionar como interface e o homem

contemporâneo se enriquece dessas possibilidades para facilitar níveis de reflexão
e compreensão do mundo.

Produção didático-pedagógica
Título: História da Arte: Construindo a Linha do Tempo com as Novas Tecnologias.
Palavras-chave: História da Arte; linha do Tempo; conexões.
Resumo: Criar um formato interessante de linha do tempo na História da Arte da
Pintura Ocidental utilizando das novas mídias e tecnologias para facilitar o
entendimento dos períodos históricos, fatos e artistas relevantes localizando-os no
tempo e espaço estabelecendo relações com a atualidade. Desenvolver o
pensamento crítico reflexivo dos alunos do Ensino Médio por meio de debates. Será
apresentada aos alunos a concepção de árvore genealógica com exemplos visuais.
Após os alunos construirão a sua árvore desde o período de seus avós. Farão
também um esboço de uma linha do tempo da sua vida. Serão discutidos os
conceitos de historiografia. Será feita uma apresentação da fundamentação teórica
com conteúdos práticos em Multimídia. Após essa fundamentação os alunos terão
em mãos imagens de cada período estudado onde farão a seleção das imagens
que melhor representarão os períodos para completar a linha do tempo. Serão
debatidas as escolhas das imagens. Ajudarão na elaboração da montagem da parte
teórica na linha permanente. Os alunos retomarão suas linhas do tempo dando um
acabamento artístico que possa ser condizente com a sua vida atual, já que ele
pode ver a leitura de muitos artistas com seus respectivos períodos.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LUZIA CRISTINA RENOSTRO
ORIENTADOR: Pedro Ochoa
IES: UEM

Artigo
Título: Cortinas Abertas: Conhecendo a Cultura Teatral.
Palavras-chave: Teatro; Conhecimento; Desenvolvimento; Educação.

Resumo: "Neste artigo, descrevemos uma experiência com o ensino de teatro
objetivando afirmar que por meio da disciplina de Arte é possível que os alunos,
auxiliados pelo professor, se apropriem desse conhecimento, socializem-se com
aqueles que convive na escola, conheçam-se melhor e deixem-se conhecer. O
teatro tem mostrado em diferentes segmentos (escolas, empresas, entidades e
comunidades em geral), o seu valioso alcance e contribuição, caracteriza-se, ao
longo da civilização, como uma arte essencialmente coletiva podendo resultar em
processos de reflexão, transformação, expressão, comunicação, integração, lazer
e participação. Considerando os desafios que a escola enfrenta na atualidade, no
sentido da formação do aluno para viver em sociedade, identificamos no Projeto
desenvolvido objetivos que buscam caminhos para o desenvolvimento das
capacidades artísticas, por meio da participação dos alunos e professores como
agentes da história, utilizando as técnicas e metodologias da encenação,
promovendo a pesquisa sobre a linguagem teatral e os elementos que compõem o
exercício teatral. As atividades pedagógicas e as metodologias propostas
encaminharam os trabalhos para o desenvolvimento das capacidades expressivas,
corporais, vocais e favorecem as ações coletivas, integrando os alunos em grupos,
possibilitando o desenvolvimento da cidadania no sentido do respeito e direitos
iguais a todos de se expressarem. Entendemos que este Projeto contribuiu por
apresentar caminhos para uma educação mais humana, democrática e eficiente no
Estado do Paraná. Palavras-chave: Teatro; Conhecimento; Desenvolvimento;
Educação"

Produção didático-pedagógica
Título: Cortinas Abertas: Conhecendo a Cultura Teatral.
Palavras-chave: Teatro; Socialização; Criatividade; Jogos Teatrais.
Resumo: A presente produção didática – pedagógica em formato de unidade
didática se justifica por ser o teatro uma arte essencialmente coletiva, podendo
resultar em processos de reflexão, transformação, expressão, comunicação,
integração, lazer e participação. Por meio da disciplina de arte, é possível que o

aluno, auxiliado pelo professor, se aproprie do conhecimento, socialize-se com
todos aqueles com quem convive na escola, conheça-se melhor e deixe-se
conhecer. Tem com objetivo geral despertar o interesse do aluno pelo teatro e todo
o seu contexto cultural, por meio das possibilidades de aprendizagem oferecidas
pelo teatro na educação que são: desenvolver a criatividade, a socialização, a
memorização e a coordenação. A metodologia utilizada inclui teorização,
conversação, internet, jogos teatrais inspirados em Viola Spolin, sainetes de Artur
de Azevedo, improvisações e músicas populares. Desta forma acredito que o
material produzido será de grande utilidade e de fácil compreensão para outros
educadores como ferramenta pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARIA ROSINEY LACOTIZ GABIATI
ORIENTADOR: Josie Agatha Parrilha da Silva
IES: UEM

Artigo
Título: A manifestação da arte a partir de obras de artistas regionais.
Palavras-chave: Ensino da Arte; Artistas Regionais; Valorização Artística.
Resumo: Valorização de artistas regionais é o tema da Implementação do projeto.
O objetivo é o de promover o conhecimento artístico a partir de artistas regionais e
das suas diversas formas de expressões artísticas. Estudar as manifestações
artísticas a partir de obras de artistas regionais favorece o contato direto com a
técnica e a metodologia de forma que os alunos possam compreender as três
definições da Arte: como fazer, como conhecer e como exprimir. O conteúdo
referente aos artistas regionais e suas expressões em obras artísticas poderá
contribuir significativamente para o processo de construção do saber, favorecendo
a humanização e a socialização.

Produção didático-pedagógica
Título: A manifestação da arte a partir de obras de artistas regionais.

Palavras-chave: Ensino da Arte; Artistas Regionais; Valorização Artística.
Resumo: Seu objetivo é o de promover o conhecimento artístico a partir de artistas
regionais e das suas diversas formas de expressões artísticas. O material sera
desenvolvido num Colégio de Educação Básica na cidade de Altônia no ano de
2011, a qual o público a que se destina este trabalho será os alunos em séries finais
do ensino fundamental do Colégio Estadual Lúcia Alves de Oliveira Schoffen de
Altônia - PR. Estudar as manifestações artísticas a partir de obras de artistas
regionais favorece o contato direto com a técnica e a metodologia de forma que os
alunos possam compreender as três definições da Arte: como fazer, como conhecer
e como exprimir. O conteúdo referente aos artistas regionais e suas expressões em
obras artísticas poderá contribuir significativamente para o processo de construção
do saber, favorecendo a humanização e a socialização.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: MARISTELA MARQUES DOS SANTOS DANGUI
ORIENTADOR: Cassia Virginia Coelho de Souza
IES: UEM

Artigo
Título: A mulher no samba.
Palavras-chave: musica; samba; mulher; novas tecnologias.
Resumo: O artigo apresenta o projeto “A mulher no samba” que foi desenvolvido
com uma turma de 7ª série da Escola Estadual D.Pedro II, localizada na cidade de
Janiópolis. O objetivo foi proporcionar a construção de conhecimento musical
identificando na história do samba o papel social desempenhado pelas mulheres.
As atividades propostas evidenciaram uma melhoria no aspecto de ensino
aprendizagem dos alunos envolvidos no projeto. O uso das novas tecnologias foi
relevante, pois os maiores destaques estão nas oficinas usando recursos
tecnológicos e no blog criado especificamente como fonte de divulgação dos
trabalhos e interação com a comunidade. Outra etapa em destaque foi o uso das
novas tecnologias de maneira lúdica, com jogos criados a partir do software livre

“Jclic”, que foram usados como instrumentos de avaliação e fixação do conteúdo.
Ensinar música é um grande desafio, mas esse foi superado, uma vez que a
proposta em destaque usando as novas tecnologias teve resultados positivos.
Conclui-se diante dos resultados que há necessidade das práticas musicais no
âmbito escolar com auxílio das novas tecnologias.

Produção didático-pedagógica
Título: A mulher no samba.
Palavras-chave: musica; samba; mulher; tecnologia.
Resumo: O material multimídia tem como finalidade facilitar o desenvolvimento da
implementação da proposta e fazer uma ligação entre arte e tecnologia no âmbito
escolar e simultaneamente enriquecer o processo ensino aprendizagem. Nesse
sentido procurou-se utilizar as ferramentas disponíveis para o uso nos Laboratórios
do Paraná Digital e na TV Pendrive. Todo o material aqui disponibilizado estão em
formato possível a ser utilizado na TV Pendrive. Os recursos digitais uso da
pesquisa via internet a utilização de Blog especifico para fim educativo na escola
ainda é uma prática recente, porém e desafiadora para nós, professores, mas é
necessário que passemos por este processo na busca de uma melhoria no ensino
aprendizagem. Os softwares utilizados na produção deste material: BrOffice.org
Impress 3.3.0 – é uma ferramenta livre voltada para organização de aulas, oficinas,
seminários, desenvolvimento de apresentação que utiliza recursos visuais e
audiovisuais, tais como transparências, TVs multimídias e por meio de retroprojetores. OBrOffice.org Impress 3.3.0, possui todos os recursos necessários para
a produção de materiais de apresentação, e assemelha-se muito com a Microsoft
PowerPoint do Windows (CRTE - GOIOERÊ). Jclic - é um software livre criado por
Francesc Busquest em espanhol e catalão. Esse programa desenvolvido numa
plataforma de Java permite realizar atividades educativas multimídia, sobre várias
temáticas que podem ser executadas de várias formas, pois na construção dos
mesmos o programa oferece um conjunto de atividades, como por exemplo,
associações, palavras cruzadas, exercícios com texto, puzzles, entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ROSELI DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Josie Agatha Parrilha da Silva
IES: UEM

Artigo
Título: Composições abstratas e o uso das novas tecnologias no ensino de arte
Palavras-chave: Ensino de Arte; Novas Tecnologias; Arte Abstrata.
Resumo: Este artigo visa apresentar o processo de implementação e os resultados
do projeto “O uso das tecnologias no ensino da Arte”, desenvolvido dentro do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, nos anos de 2010-2011. A
proposta do projeto foi investigar o uso de novas tecnologias, como recurso
pedagógico para o ensino da arte. O objetivo do projeto foi apresentar uma proposta
de utilização de programas de edição de imagens disponíveis no ambiente escolar
para trabalhar o conteúdo referente a arte abstrata. Visando com a utilização destes
programas propiciar uma forma mais atrativa e criativa de ensino aprendizagem,
bem como, efetivar trocas com os colegas e a descoberta de novas formas de
utilizar os recursos disponíveis em cada programa a ser utilizado. O
desenvolvimento deste projeto, busca favorecer a prática metodológica dos
professores, tornando os recursos tecnológicos ferramentas de interação entre
professor, conhecimento e aluno. Os resultados obtidos alcançaram o objetivo
proposto, incentivando o uso destes programas em outras atividades de arte.

Produção didático-pedagógica
Título: “COMPOSIÇÕES ABSTRATAS E O USO DAS TECNOLOGIAS NO
ENSINO DE ARTE”
Palavras-chave: Ensino de Arte; Novas Tecnologias; Arte Abstrata.
Resumo: A proposta do projeto é investigar o uso de novas tecnologias, como
recurso pedagógico para o ensino da arte. Apresentará uma proposta de utilização
de programas de edição de imagens para trabalhar o conteúdo referente a arte
abstrata. A utilização destes programas propiciará uma forma mais atrativa e criativa

de ensino aprendizagem, bem como, efetivará trocas com os colegas e a
descoberta de novas formas de utilizar os recursos disponíveis em cada programa
a ser utilizado. Espera-se com o desenvolvimento deste projeto, favorecer a prática
metodológica dos professores, tornando os recursos tecnológicos ferramentas de
interação entre professor, conhecimento e aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ROSICLEIA KLISIEVICZ GAONA
ORIENTADOR: Pedro Ochoa
IES: UEM

Artigo
Título: REFLEXÃO TRANSFORMADORA
Palavras-chave: jogos teatrais; comportamento; humanizar-se; integração.
Resumo: Este artigo apresenta os estudos realizados no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná e apresenta
resultados de um trabalho de teatro, que se define como uma experiência educativa
motivadora que pode provocar mudanças comportamentais. Utilizou-se didática e
metodologia baseadas na visão de Luiz Gasparin, jogos teatrais fundamentados no
método improvisacional de Viola Spolin, e o desenvolvimento do tema, conforme
Augusto Boal. O projeto resultou na aplicação de material didático construído pelas
pesquisas e foi idealizado para atender às necessidades de uma comunidade
escolar, que encontrava dificuldades comportamentais de convivência e
aprendizagem. Na busca de soluções, foram desenvolvidas atividades com jogos
teatrais que abordaram diferentes objetivos como: dicção, oratória, integração,
expressão corporal e ficha para análise de peça, que permitiu que o educando
refletisse sobre o comportamento moral e social do texto encenado, que convidava
para analisar o seu comportamento, tomando coragem para agir, permitindo a
transformação de sua realidade, proporcionando aperfeiçoamento e melhora da
comunidade escolar, capacitando-o a humanizar-se como cidadão inteligente,
responsável coletivamente por melhores qualidades culturais e com respeito pela

diversidade. Os educandos trabalharam o conhecimento do teatro por intermédio
de atividades baseadas em valores para a descoberta do sentido de alguns como:
solidariedade, paz, afetividade, amor, relações interpessoais, justiça, moral e ética.
Durante a aplicação do material didático, foi desenvolvido um curso que
proporcionou a cooperação de vários professores de arte, que participaram
somando o seus conhecimentos no curso (GTR), grupo de trabalho em rede à
distância, que discutiu o projeto e a aplicação do material didático.

Produção didático-pedagógica
Título: Teatro reflexão transformadora.
Palavras-chave: jogos teatrais; reflexão transformadora; comportamento.
Resumo: O material didático Teatro reflexão transformadora tem como tema de
estudo o uso da metodologia do teatro, para propor uma ação educativa, que pode
provocar mudanças comportamentais, divulgando por meio de pesquisa as
mudanças que podem ocorrer. O tema escolhido vem ao encontro das
necessidades

da

comunidade

escolar,

que

encontra

dificuldades

de

comportamento, convivência e aprendizagem. A execução das atividades do
material didático com jogos teatrais para diferentes objetivos como dicção, oratória,
integração, expressão corporal e ficha para análise de peças, permitirá que o
educando reflita sobre o comportamento moral e social da peça encenada e por
meio destes jogos teatrais e análise da peça, será convidado a refletir e analisar o
seu comportamento e tomar coragem para agir, permitindo a transformação de sua
realidade que proporciona aperfeiçoamento e melhora da comunidade escolar,
capacitando-os

a

humanizarem-se

melhor

como

cidadãos

inteligentes,

responsáveis coletivamente por melhores qualidades culturais e o respeito pela
diversidade. É possível transformar a sociedade através do conhecimento do teatro,
e colaborar para construir um futuro melhor, permitindo que todos passem a atuar
plenamente em suas relações, pois o teatro pode trazer a felicidade que é sempre
almejada pelo ser humano.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: VERA CRISTINA FERREIRA
ORIENTADOR: MARCOS CESAR DANHONI NEVES
IES: UEM

Artigo
Título: Arte e Vida - A recriação pela Reciclagem Eletrônica
Palavras-chave: Arte; reciclagem eletrônica; criatividade.
Resumo: No trabalho com a disciplina de Arte pode-se inovar, apontando os
perigos do lixo eletrônico e o que é possível fazer para sua reutilização, mostrando
seu valor para o meio ambiente, gerando a consciência ambiental. Este artigo
centra-se no tema Reciclagem como forma de Conscientização Ambiental na Escola
por meio de atividades artísticas a serem desenvolvidas por alunos de 1º ano do
Ensino Médio do Colégio Rui Barbosa de Japurá, PR. Para tanto, realizaram-se
pesquisas bibliográfica, debates e socialização do tema e coleta de materiais
eletrônicos, desenvolvendo hábitos de reciclagem para demonstrar a importância
do ambiente limpo que se pode produzir integrando a disciplina de Arte, bem como
se procurou auxiliar o aluno a reconhecer a necessidade de cuidar do ambiente com
respeito e criatividade através da reciclagem, envolvendo atividades artísticas.
Como o espaço escolar deve ser estímulo de criatividade e conscientização, este
trabalho buscou expor aos alunos a importância da reutilização de materiais
eletrônicos sucateados. A metodologia utilizada foi a mobilização dos alunos para
leituras de textos, observação de vídeos, produção de objetos artísticos a partir de
materiais recicláveis, especialmente o lixo eletrônico. A produção de trabalhos foi
apresentada à comunidade escolar durante a realização da Semana Cultural do
Colégio Rui Barbosa de Japurá, PR, cujos resultados são aqui apresentados.

Produção didático-pedagógica
Título: ARTE É VIDA - VIDA É ARTE ATRAVÉS DA RECICLAGEM.
Palavras-chave: Reciclagem; Conscientização; Criatividade; Comunidade Escolar

Resumo: "Este material está centrado no tema Reciclagem como forma de
Conscientização Ambiental na Escola por meio de atividades artísticas; a serem
desenvolvidas por alunos de 1º ano do ensino médio. Para o desenvolvimento
dessa proposta didática objetiva-se coletar materiais eletrônicos, desenvolvendo
hábitos de reciclagem demonstrando a importância do ambiente limpo que se pode
produzir, integrando a disciplina de arte, bem como auxiliar o aluno a reconhecer
necessidade de cuidar do nosso ambiente com respeito e criatividade por meio da
reciclagem, envolvendo atividades artísticas. No âmbito deste trabalho, esses
elementos nos fornecem subsídios para compreender a arte como instrumento para
o desenvolvimento de uma consciência crítica dos sujeitos diante dos problemas
ambientais, que inevitavelmente afetam o meio em que se vive. A arte pode
contribuir para instrumentalizar essa conscientização. Como o espaço escolar deve
ser estimulo decriatividade e conscientização, o presente trabalho deve expor aos
alunos a importância de se reutilizar materiais eletrônicos sucateados, justificandose assim o desenvolvimento desta proposta. A metodologia utilizada será a
mobilização dos alunos para leituras de textos, observação de vídeos produção de
objetos artísticos a partir de materiais recicláveis, especialmente o lixo eletrônico. A
produção de trabalhos será apresentada à comunidade escolar. criatividade e
conscientização, o presente trabalho deve expor aos alunos a importância de se
reutilizar materiais eletrônicos sucateados, justificando-se assim o desenvolvimento
desta proposta. A metodologia utilizada será a mobilização dos alunos para leituras
de textos, observação de vídeos produção de objetos artísticos a partir de materiais
recicláveis, especialmente o lixo eletrônico. A produção de trabalhos será
apresentada à comunidade escolar. "

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA COSTA
ORIENTADOR: Pedro Ochoa
IES: UEM

Artigo

Título: Contribuições do Teatro para o desenvolvimento cultural e formativo do
aluno.
Palavras-chave: Teatro; educação formativa; conflitos; comunicação; relações
humanas.
Resumo: Este artigo apresenta uma proposta que visa contribuir para a
compreensão da função do Teatro na educação formativa dos alunos. Por meio da
dramatização, desenvolver o pensamento simbólico, auxiliando os estudantes em
sua formação humana. Utilizando como metodologia os Jogos Dramáticos, criar a
representação dos conflitos que fazem parte da realidade dos alunos. O trabalho
tem como foco a orientação para a valorização da vida, o resgate de valores e as
relações humanas no âmbito da escola e da sociedade. Através de observação e
diagnóstico realizado no Colégio Santo Inácio de Loyola na cidade de Terra Rica –
Paraná, no ano de dois mil e onze, quando verificou-se a necessidade de um
trabalho complementar efetivando ações educativas mais comprometidas com a
formação humana do educando, considerando ser este componente de uma
sociedade marcada por conflitos que, trazidos ao ambiente estudantil, se
acumulam, dificultando os relacionamentos e a própria tarefa de educar. Neste
contexto apresenta-se a experiência do Teatro na Escola contribuindo para o
desenvolvimento humano. O trabalho foi realizado com alunos do 9º ano e finalizou
com a apresentação de uma encenação, na qual abordou-se o tema “Combate à
Violência por meio da Cidadania”. Posteriormente ao diagnóstico, seguimos para a
sequência didática e as discussões com o Grupo de Trabalho em rede.

Produção didático-pedagógica
Título: Contribuições do Teatro para o desenvolvimento cultural e formativo dos
alunos.
Palavras-chave: Teatro; educação formativa; conflitos; comunicação; relações
humanas.
Resumo: Elaborou-se esta Produção Didático Pedagógica para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do
Estado do Paraná. O tema de estudo apresentado é: O conhecimento na disciplina

de Artes por meio de encenação temática. Este trabalho propõe contribuir para a
compreensão da função do Teatro na educação formativa dos alunos. Por meio da
dramatização, desenvolver o pensamento simbólico, auxiliando os estudantes em
sua formação humana. Utilizando como metodologia os Jogos Dramáticos, criar a
representação dos conflitos que fazem parte da realidade dos alunos,
oportunizando um trabalho voltado para a cultura da paz no ambiente escolar,
incentivando a cooperação, a boa convivência, o respeito às diferenças, o exercício
da imaginação, a descoberta, a criação, a invenção, a expressão de sentimentos e
emoções, e o aprimoramento do diálogo e da comunicação. Tem como foco a
orientação para a valorização da vida, o resgate de valores e as relações humanas
no âmbito da escola e da sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ELAINE BUENO MARTINS VEIGA
ORIENTADOR: Sandra Borsoi
IES: UEPG

Artigo
Título: A dança como inclusão social
Palavras-chave: Dança; Inclusão Social; Arte.
Resumo: A arte desempenha papel fundamental no desenvolvimento humano e
cultural, sendo potencialmente estimuladora de atividades críticas e sensíveis, é
capaz de contribuir ou mesmo promover transformações sociais importantes. Sendo
assim, a Dança de rua pode ser instrumento valioso no que concerne a apreciação
Crítica dos processos de aculturação. Além de corresponder bem a realidade das
escolas públicas, onde esse tipo de dança, mais especificamente o Hip Hop é muito
popular, contribuindo para a construção de auto disciplina, no senso ético e estético
dos alunos participantes do projeto. O desenvolvimento da dança e o incentivo da
prática para a construção do conhecimento em arte e sobre arte. As atividades
foram desenvolvidas em oficinas, onde trabalhei em contra turno com alunos de 6os
anos vespertinos, em grupos de 10 alunos, eles receberam conhecimento sobre a

história do Hip Hop e demais assuntos ligados a ele. Houve a mobilização de
atitudes positivas em relação à disciplina e a organização, o estímulo ao
posicionamento crítico e a valorização da cidadania desses jovens. O presente
artigo trata do resultado das ações desenvolvidas com o Hip Hop (desenvolvimento
e apresentação de coreografias) e Grafite (desenhos e pintura do mura da escola)
implementadas no Colégio Estadual Professor Nicolau Hampf, Castro-PR. Este
artigo discute a importância da dança na formação de valores na vida dos
adolescentes. A adolescência é uma fase de transformações psico-sociais e
biológicas que podem gerar diversos conflitos como uso de drogas, prostituição e
transtornos na auto-estima. O artigo mostra a importância que o Hip Hop pode ter
na vida desse

Produção didático-pedagógica
Título: A Dança Como Inclusão Social
Palavras-chave: Arte; Inclusão Social; Dança.
Resumo: Este material didático foi produzido a partir do projeto de intervenção sob
orientação da Professora Sandra Borsoi da Universidade de Artes Visuais – UEPG,
que parte da temática “Aparte para a Arte”. A dança como inclusão social que tem
como objetivo resgatar adolescentes e jovens das ruas, formando-os como seres
integrais capazes de criar e executar a dança, desta forma resgatá-los da
desigualdade social e integrá-los à sociedade para que descubram suas habilidades
e possam ser livres para expressar pensamentos e ideias. Através da arte e de
dança Hip Hop orientar estes jovens ao cuidado com a higiene, corpo saudável, sem
drogas, reflexão sobre o sexo precoce e sem prevenção, resgatá-los da inércia da
incapacitação, da rejeição, e consequentemente da marginalidade.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: EMERSON LEMKE QUELUZ
ORIENTADOR: Soraya Sugayama
IES: UFPR

Artigo
Título: Limites e possibilidades da aprendizagem conceitual, da imaginação e da
criação na “cela de aula”
Palavras-chave: Escola de Vygotski; Imaginação; Criação; Aprendizagem
Conceitual; Educação nas Prisões.
Resumo: "Ao longo de quatro meses experimentamos, com trabalhadoras e
trabalhadores da educação, professoras (res), numa proposta de formação
continuada, a aproximação com a teoria pedagógica Histórico-Cultural da “Escola
de Vygotski”. Focamos, em especial, na aprendizagem conceitual, na imaginação e
na criação. Constituímos um grupo multidisciplinar, com três professoras e um
professor da Fase I da Educação de Jovens e Adultos - EJA, este último, elaborador
do projeto e autor do presente artigo; também, uma professora de Arte, uma
professora de História, um professor de Inglês, estas últimas e este último, da Fase
II e/ou Ensino Médio da EJA, e uma Pedagoga. Todas (os) atuantes na Educação
de Jovens e Adultos prisional, que puderam contar com a participação eventual, em
três dos oito encontros de estudo realizados, da orientadora e professora da
instituição de ensino superior, parceira do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), que é professora na graduação da Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Aconteceu também, em um dos encontros, a cooperação indireta
de um professor de Filosofia, e em outro, a cooperação direta de uma professora
de Fase I da EJA, com formação em Pedagogia e Psicologia, atuantes na EJA
prisional. Tendo claro que tal experimentação constituía uma atividade de
intervenção pedagógica do PDE, buscamos dimensionar os limites e possibilidades,
que tal aproximação traria, na organização e na concretização da ação educativa a
ser realizada na “cela de aula”. "

Produção didático-pedagógica
Título: A visão de Vygotski, Luria e Leontiev sobre a contribuição da aprendizagem
conceitual, da imaginação e da criação no desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Imaginação, criação, aprendizagem conceitual, Vygotski.

Resumo: Com este material didático buscar-se-á mediar a aproximação dos (as)
professores (as) da Escola Pública com a Psicologia e a Pedagogia HistóricoCultural da “Escola de Vygotski”, focando, em especial a aprendizagem conceitual,
a imaginação e a criação no Desenvolvimento Humano. Os (as) trabalhadores (as)
da educação têm a possibilidade de qualificar a ação pedagógica a ser desenvolvida
com o aprofundamento da compreensão do modo de funcionamento do psiquismo
humano, entendendo como o adequado uso de recursos, que é possível denominar
ferramentas psicológicas, aqui especificamente a criação, a imaginação e a
aprendizagem conceitual, quando devidamente estudados, conhecidos e utilizados,
contribuem para esta qualificação.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA MARIGLIANI DE CAMARGO
ORIENTADOR: Daiane Solange Stoeberl da Cunha
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Avaliação Diagnóstica e Processual em Arte: realidade e desafio
Palavras-chave: Arte e Ensino; Práticas Pedagógicas; Avaliação.
Resumo: Este artigo analisa a “Avaliação Diagnóstica e Processual em Arte:
realidade e desafio”, partindo das concepções de avaliação apresentadas pelas
DCEs de Arte/Seed-Pr. Nesta abordagem considerou-se a compreensão geral dos
docentes sobre: avaliação escolar, avaliação na disciplina de Arte e as atuais
práticas avaliativas aplicadas em sala de aula nos diferentes níveis e modalidades
de ensino da rede pública estadual. Os estudos e análises possibilitaram uma
efetiva ampliação no conhecimento sobre avaliação da aprendizagem diagnóstica
e processual a qual define como relevante o diálogo constante entre professor e
aluno a respeito do processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, realizou-se um
Grupo de Estudos/Apoio com professores de Arte e Gestores Escolares, tomando
como referências: análises de Leis, Decretos e Instruções do Ministério da
Educação e Cultura-MEC e da Secretaria de Estado da Educação - Seed/PR,

estudo do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica Curricular de Arte,
do Plano de Trabalho Docente de Arte dos colégios/escolas estaduais participantes,
reflexão a respeito de textos de diversos autores favoráveis a avaliação da
aprendizagem escolar e com ênfase nas concepções diagnósticas e processuais e
considerações sobre as Diretrizes Curriculares Estaduais de Arte - Seed/PR. Este
trabalho cumpriu com o requisito de conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE do Governo do Estado do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação Diagnóstica e Processual em Arte: realidade e desafio
Palavras-chave: Avaliação; Diagnóstica; Processual.
Resumo: O projeto pretende identificar as concepções e encaminhamentos na
avaliação em Arte tendo como referências: a DCE de Arte do Paraná - Seed que
apresenta a concepção de avaliação diagnóstica e processual, doc. oficiais Leis,
Decretos, Resoluções e estudos de textos de autores que abordam o referido tema.
A implementação será em escolas da rede estadual com professores da disciplina
de Arte, diretores e pedagogos.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: EDITH HELMA MAIER
ORIENTADOR: Anderson Costa
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO REFLEXIVO DA ARTE POP
Palavras-chave: Tecnologias; Pop Art; Ensino.
Resumo: Os avanços científicos e tecnológicos transformaram de forma
significativa as relações sociais e, consequentemente, a maneira como
apreendemos as informações e o conhecimento. Nesse cenário propício à
descoberta, este estudo buscou compreender de que maneira uma compreensão

ampla das tecnologias pode contribuir com as práticas pedagógicas do ensino das
artes, em especial do movimento conhecido por pop art, nas séries iniciais do
Ensino Médio. Entende-se que, as novas tecnologias devem estar inseridas no
ensino de forma adequada, a partir da criação de novas estratégias de ensinoaprendizagem. Essa abordagem deve, não apenas retomar o interesse dos alunos
pelas aulas de artes, como também contribuir com a formação de cidadãos mais
conscientes de seus atos. Em um momento onde se busca a valorização da
diversidade cultural e as mais diferentes modalidades de arte se manifestam, as
novas tecnologias exercem um papel fundamental.

Produção didático-pedagógica
Título: AS TECNOLOGIAS NO ENSINO REFLEXIVO DA POP ART
Palavras-chave: Tecnologia; Pop Art; sociedade; consciência.
Resumo: Material de pesquisa sobre a Pop Art, que significa arte popular,
entretanto não quer dizer que ela seja feita pelo povo, mas sim ela faz referencia à
produção para massa. É o movimento das artes plásticas que utilizava figuras e
temas populares para a construção de suas ideologias e pinturas. É considerada
uma arte de contestação ao conservadorismo das camadas médias da população.
Leva o aluno a refletir sobre a configuração da sociedade atual, a partir de uma
relação possível entre o movimento da Pop Art dos anos 50 do século XX com os
dias de hoje. E atrelar a tecnologia ao ensino das artes, com o objetivo de ampliar
o contato do aluno com as novas tecnologias, bem como propiciar uma maior
integração na sociedade, que tem como foco o consumo desenfreado e os impactos
no meio ambiente.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: LUIZA MARIA SEMKIW DE ANDRADE
ORIENTADOR: Oseias de Oliveira
IES: UNICENTRO

Artigo

Título: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA: CONHECIMENTO HISTÓRICO E MEMÓRIA
LOCAL EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Patrimônio, Memória, Cultura.
Resumo: O presente artigo retrata a pesquisa – ação realizada com os alunos da
4a série do Curso de Formação de Docentes no Colégio Estadual Professor Júlio
César, que teve por objetivo fazer uma análise do trabalho desenvolvido quanto à
abordagem do conteúdo patrimônio e memória: conhecimento histórico e memória
local em sala de aula, considerando as dimensões filosóficas e artísticas do
conhecimento. Na perspectiva de que a melhor forma de assegurar a identidade do
patrimônio à uma comunidade, de forma significativa, é mantê-la presente no
cotidiano. Assim, obter- se-á a forma de memória e registro daquilo que nos constitui
e caracteriza no meio. Logo o conhecimento da cultura local é tarefa imprescindível
para que pela educação patrimonial se tenha situações de aprendizado, num
processo ativo de apropriação e valorização de uma herança cultural.

Produção didático-pedagógica
Título: Patrimônio e memória: conhecimento histórico e memória local
Palavras-chave: patrimônio; memória; cultura.
Resumo: A fim de buscar resultados na recuperação coletiva, com iciativas de
resoluções inovadoras para preservação do patrimônio cultural em sua diversidade
de manifestações de bens materiais e imateriais, tendo-os como fonte primária de
conhecimento, aprendizado individual e coletivo, pretende-se desenvolver uma
pesquisa-ação como prática de cidadania e diálogo enriquecedor entre as gerações,
culminando assim em processo de apropriação e valorização da herança cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: ARTE
PROFESSOR PDE: TANIA ELISA BOLDRINI
ORIENTADOR: Francismar Formentao
IES: UNICENTRO

Artigo

Título: Arte em Construção: O cinema aplicado na reflexão sobre a realidade social
Palavras-chave: CINEMA; TECNOLOGIAS; SOCIEDADE; ARTE.
Resumo: A proposta elaborada por meio deste artigo tem por objetivo o estudo
sobre as metodologias utilizadas no ensino da arte, discutindo as possibilidades dos
recursos cinematográficos e as novas tecnologias digitais para o ensino de
estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) permitindo a produção de
conhecimentos no contato com uma realidade cotidiana. Assim, busca-se com esta
proposta de estudo, refletir sobre esta metodologia que pode possibilitar ao aluno
expressar suas impressões sobre as relações sociais, culturais e ideológicas no seu
contexto cotidiano, permitindo também, a interação dialógica entre a arte e vida.

Produção didático-pedagógica
Título: Arte em Construção: O cinema aplicado na reflexão sobre a realidade social.
Palavras-chave: CINEMA; TECNOLOGIAS; SOCIEDADE; ARTE.
Resumo: A proposta elaborada por meio deste projeto prevê a realização de um
estudo sobre as metodologias utilizadas no ensino da arte, fazendo uso de recursos
cinematográficos e as novas tecnologias digitais as quais permitem aos estudantes
da EJA – Educação de Jovens e Adultos participarem ativamente da produção de
conhecimentos no contato com sua realidade cotidiana, para expressar suas
impressões sobre as relações sociais e culturais do grupo a que pertencem,
podendo interagir dialogicamente com as linguagens da arte e desenvolver o senso
estético e crítico sobre as produções e sua própria realidade.

