Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ADRIANA MARIA GONCALVES ARANEGA
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Diálogos entre o Desenho e a Gravura com os Estudantes do Ensino Médio.
Tema: Dimensão Histórica e Fundamentos Teóricos - Metodológicos do Ensino da Arte no Brasil
Palavras-chave: Desenho, Gravura, Educação, Arte
Resumo: "EU NÃO SEI DESENHAR" - Esta é uma fala constante dos estudantes e em especial
dos estudantes do Ensino Médio. Percebo uma desmotivação principalmente pelo viés do
desenho. Vivemos hoje em um mundo totalmente visual, as imagens estão presentes em todos os
momentos da vida, os estudantes cada vez mais conectados. Todo momento temos o nosso olhar
condicionado por influências de estilos, técnicas e modelos de representação, que divulgam
estereótipos, padrões de beleza ao invés de favorecer as investigações estéticas. Esse fato faz
com que nós professores comprometidos com uma educação de qualidade, repensemos nossa
prática escolar e conseqüentemente que aos estudantes resultem em uma aprendizagem mais
significativa. A proposta deste projeto visa promover aos estudantes caminhos que permeiam o
desenho; desenho de observação e os procedimentos técnicos da gravura, em especial da
Xilogravura. Oportunizar o desenho de observação que tem por finalidade neste projeto a
educação do olhar. Estimular a linguagem do desenho e da gravura, entrar no campo da
expressão nas artes pelo viés da Xilogravura que com suas particularidades, conduz a um novo
modo de pensar a imagem. Tanto a linguagem do Desenho, como da Xilogravura estimulam o
olhar sensível do estudante para uma representação visual do mundo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ADRIANA MARIA GONCALVES ARANEGA
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Diálogos entre o Desenho e a Gravura com os Estudantes do Ensino Médio.
Tema: Dimensão Histórica e Fundamentos Teóricos - Metodológicos do Ensino da Arte no Brasil
Palavras-chave: Desenho, Gravura, Educação, Arte
Resumo: "EU NÃO SEI DESENHAR" - Esta é uma fala constante dos estudantes e em especial
dos estudantes do Ensino Médio. Percebo uma desmotivação principalmente pelo viés do
desenho. Vivemos hoje em um mundo totalmente visual, as imagens estão presentes em todos os
momentos da vida, os estudantes cada vez mais conectados. Todo momento temos o nosso olhar
condicionado por influências de estilos, técnicas e modelos de representação, que divulgam
estereótipos, padrões de beleza ao invés de favorecer as investigações estéticas. Esse fato faz
com que nós professores comprometidos com uma educação de qualidade, repensemos nossa
prática escolar e conseqüentemente que aos estudantes resultem em uma aprendizagem mais
significativa. A proposta deste projeto visa promover aos estudantes caminhos que permeiam o
desenho; desenho de observação e os procedimentos técnicos da gravura, em especial da
Xilogravura. Oportunizar o desenho de observação que tem por finalidade neste projeto a
educação do olhar. Estimular a linguagem do desenho e da gravura, entrar no campo da
expressão nas artes pelo viés da Xilogravura que com suas particularidades, conduz a um novo
modo de pensar a imagem. Tanto a linguagem do Desenho, como da Xilogravura estimulam o
olhar sensível do estudante para uma representação visual do mundo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ADRIANE HORN DA ROCHA
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Aproximações Estéticas Entre Arte de Candido Portinari e a Poesia de João Cabral de
Melo Neto
Tema: Arte,cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
sua função social
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, arte-educação, leitura poética
Resumo: A presente pesquisa tem como objeto de estudo a relação Arte e Literatura no Ensino
Médio e sua influência no processo de construção do conhecimento do educando, buscando
compreender o papel da interdisciplinaridade para a construção do saber. A aproximação entre
arte e literatura permitem aprimorar e enriquecer o conhecimento com incentivo à leitura e
despertar valores intrínsecos no educando. O objetivo da pesquisa é, assim, refletir sobre
possibilidades para se trabalhar de forma interdisciplinar Arte e Literatura no Ensino Médio por
meio da construção coletiva do saber. Para efetivar este estudo foi proposta uma pesquisa-ação
que envolveu um plano de ação a partir da obra literária "Morte e vida Severina" de João Cabral
de Melo Neto, e da obra "Os Retirantes", de Cândido Portinari, também relacionadas com a
música "Funeral de um lavrador", de Chico Buarque de Holanda. A elaboração do plano de ação
voltou-se os alunos do 1º ano do Ensino Médio, contemplando as múltiplas vivências artísticas,
contribuindo com a formação cultural e intelectual do educando. Os processos vivenciados e os
resultados indicam-nos a necessidade de que experiências com literatura, artes plásticas, teatro,
dança e música sejam oferecidas em escolas, como estratégia favorecendo o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social de alunos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ADRIANE HORN DA ROCHA
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: APROXIMAÇÕES ESTÉTICAS ENTRE ARTE DE CANDIDO PORTINARI E A POESIA DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
sua função social
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Arte-educação, leitura poética
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada visando trabalhar a interdisciplinaridade, integrando
conteúdo da disciplina da Arte em consonância com a disciplina de Língua Portuguesa presente
no seu eixo de literatura. Para isto, faz-se necessário aproximar de forma coerente as duas
disciplinas a fim de que os estudantes do Ensino Médio possam compreender suas relações,
colaborando para uma significativa produção do conhecimento. O presente material pretende
relatar maneiras de desenvolver atividades lúdicas inseridas nas linguagens da plástica, teatro,
música e poesia, possibilitando ao educando expressar seus sentimentos e habilidades artísticas,
finalizando com uma Mostra de Literatura Viva, contribuindo de forma significativa uma reflexão
mais profunda para construção do conhecimento.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ALDREY SIENDRA TAQUES
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O PROFESSOR DE ARTE E A MANIPULAÇÃO DE IMAGENS
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA ARTE - UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DA DISCIPLINA
Palavras-chave: ARTE, ENSINO, TECNOLOGIA, METODOLOGIA
Resumo: Este projeto de pesquisa se objetiva em descobrir como os professores do século XXI
se relacionam com as tecnologias, se fazem uso dessas ferramentas na preparação de suas
aulas. Promover a discussão, o conhecimento dessas tecnologias na Educação e possibilitar o
manuseio do programa GIMP para a manipulação de imagens.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ALDREY SIENDRA TAQUES
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O PROFESSOR DE ARTE E A MANIPULAÇÃO DE IMAGENS
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA ARTE - UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DA DISCIPLINA
Palavras-chave: ARTE, ENSINO, TECNOLOGIA, METODOLOGIA
Resumo: Percebendo a pouca utilização das tecnologias, em especial de softwares livres em sala
de aula, de forma mais específica nas aulas de arte, utilizado é que este projeto propõe aos
professores da disciplina de Arte do Colégio Floriano Peixoto, município de Laranjeiras do sul,
conhecer as ferramentas e os recursos do software GIMP, com o objetivo de realizar uma análise
reflexiva sobre a validade do seu uso no contexto educacional. Além de possuir um nível
tecnológico por excelência na criação, edição e construção de imagens simples e complexas, o
programa é uma ferramenta livre e gratuita, de alta qualidade, podendo simular materiais como
lápis, borracha, pincel e outros. Tendo por base teorias aprofundadas, esta pesquisa buscará
demonstrar a realidade encontrada no meio escolar. Comparada a outras disciplinas a arte é
considerada apenas como passatempo e não uma disciplina com objetivos e conteúdos
essenciais para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social dos alunos, contribuindo para a
formação de indivíduos criativos e autônomos. Este estudo objetiva estimular a inclusão da
tecnologia em especial do software GIMP no desenvolvimento das aulas, contribuindo com a
melhoria da qualidade do ensino aprendizagem, visto serem o computador e o celular,
instrumentos já inseridos no cotidiano dos alunos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ALESSANDRA SIVIERO MARTINS ZITO
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A ARTE CONTEMPORÂNEA UMA INCÓGNITA A SER REVELADA

Tema: Arte Contemporânea
Palavras-chave: Arte,Contemporâneo,Educação,Reflexão,Instalação
Resumo: A elaboração deste estudo parte da necessidade de estimular o aluno a se apropriar do
conhecimento sobre Arte Contemporânea, e refletir sobre sua realidade, já que, a arte não é
neutra em relação ao contexto sócio-econômico, político e cultural em que é criada. Nesse
sentido, é importante mencionar que mesmo tendo o seu fundamento no contexto em que foi
produzida, passa a constituir uma nova realidade gerando um processo de interação e
interferência na sociedade. Instigando, assim, a reflexão do aluno, sobre o lugar da arte
contemporânea na atualidade e analisando a relação existente entre o observador e o objeto
observado para que perceba a arte como uma provocação, espaço de reflexão e de interrogação.
A partir desse embasamento, produzir uma instalação. Esse projeto é direcionado aos alunos do
9º ano do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng de Foz do Iguaçu - Pr.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ALESSANDRA SIVIERO MARTINS ZITO
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ARTE CONTEMPORÂNEA UMA INCÓGNITA A SER REVELADA
Tema: Arte Contemporânea
Palavras-chave: Contemporâneo - Reflexão - Instalação
Resumo: A elaboração deste estudo parte da necessidade de estimular o aluno a se apropriar do
conhecimento sobre Arte Contemporânea, e refletir sobre sua realidade, já que, a arte não é
neutra em relação ao contexto sócio-econômico, político e cultural em que é criada. Nesse
sentido, é importante mencionar que mesmo tendo o seu fundamento no contexto em que foi
produzida, passa a constituir uma nova realidade gerando um processo de interação e
interferência na sociedade. Instigando, assim, a reflexão do aluno, sobre o lugar da arte
contemporânea na atualidade e analisando a relação existente entre o observador e o objeto
observado para que perceba a arte como uma provocação, espaço de reflexão e de interrogação.
A partir desse embasamento, produzir uma instalação. Esse projeto é direcionado aos alunos do
9º ano do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng de Foz do Iguaçu - Pr.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ANA LUCIA ERDMANN
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A MANIPULAÇÃO FOTOGRÁFICA SURREALISTA: DO MANUAL AO DIGITAL
Tema: ARTE E TECNOLOGIA
Palavras-chave: Ensino de Arte, Tecnologia, Fotografia
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, com a carga horária de 32 horas/aulas do
bimestre, desenvolvido com os alunos do 2o Ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Eleodoro
Ébano Pereira, no município de Cascavel - PR. Esta pesquisa teve como preocupação fomentar a
experimentação da tecnologia como recurso facilitador no processo de ensino-aprendizagem da
Arte através da fotomontagem, utilizando-se dos programas gráficos de manipulação de imagens,
onde o aluno pôde usar seu prévio conhecimento na construção de sua própria aprendizagem. O

objetivo da pesquisa foi proporcionar subsídios teórico-metodológicos para o desenvolvimento de
ações educacionais sistematizadas na disciplina de Arte, especificamente na área de Arte e
Tecnologia, a partir do exercício efetivo da práxis, entendida como um processo dialético entre a
teoria e a prática.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ANA LUCIA ERDMANN
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A MANIPULAÇÃO FOTOGRÁFICA SURREALISTA: DO MANUAL AO DIGITAL
Tema: ARTE E TECNOLOGIA
Palavras-chave: Arte,Fotografia, Tecnologia,Surrealismo
Resumo: A presente unidade didática contém subsídios teórico-metodológicos para o
desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas na disciplina de Arte, especificamente na
área de Arte e Tecnologia, a partir da apresentação de conceitos, dicas e sugestões de atividades
que visam explorar o uso da tecnologia no ensino de Artes Visuais, tendo como objeto de estudo
as manipulações fotográficas surrealistas, do manual ao digital.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ANGELA MARIA PEDRO DE OLIVEIRA DEFINSKI
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Celular e facebook: possibilidades no ensino de arte
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Celular, Facebook, Ensino de Arte, Tecnologia
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica na disciplina de Arte, no 2º Ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, no município de Cafelândia - PR. O objetivo da
pesquisa foi investigar as possibilidades do uso da tecnologia no ensino de Arte, tendo como
objeto de estudo o uso do telefone celular smartphones e das redes sociais como o facebook no
ensino de Arte e Tecnologia.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ANGELA MARIA PEDRO DE OLIVEIRA DEFINSKI
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Celular e facebook: possibilidades no ensino de arte
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Arte e Tecnologia, Celular, Ensino, Redes Sociais, Facebook
Resumo: Este material didático tem como objetivo propor subsídio teórico-metodológico para o

desenvolvimento e compreensão de determinados elementos que estruturam e organizam a arte
contemporânea, e sua relação com a sociedade atual, através de ações educacionais
sistematizadas na disciplina de Arte. A partir da exploração de conceitos e sugestões de
atividades buscar-se-á explorar o uso da tecnologia, no ensino de Artes Visuais. Tem como objeto
de estudo as possibilidades do uso do telefone celular smartphones e das redes sociais como o
facebook no ensino de Arte e Tecnologia, proporcionando ao educando a construção do
conhecimento.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: APARECIDA PASCHOALOTTO ALVES
Orientador: Cleusa Erilene dos Santos Cacione - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A CULTURA AFRICANA NAS MANIFESTAÇÕES BRASILEIRAS: MÚSICA E DANÇA
(SAMBA)
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM DIVERSIDADES
Palavras-chave: Música, dança, cultura africana, cultura brasileira
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades desenvolvidas durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2014-2015, por meio de uma intervenção pedagógica com
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual "Durval Ramos Filho", em Andirá Pr. A pesquisa justificou-se e pautou-se na influência africana inserida no processo de formação
cultural do Brasil, contemplando a Lei 10.639/03 que prevê a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica. Assim foi dada a oportunidade aos alunos
de apreciarem, vivenciarem e conhecer, músicas e danças brasileiras que tiveram influência da
cultura africana, em especial o samba. Para a concretização dos objetivos foi utilizado o quadro
"Samba" do artista Heitor dos Prazeres, além da exploração de outras composições do gênero
samba. O samba foi escolhido por representar a miscigenação de um povo, pois começou nos
morros e favelas, mencionando o cotidiano das pessoas. Os resultados empreendidos foram com
as atividades desenvolvidas pautaram-se no conhecimento dos alunos sobre a miscigenação e
formação de nossa cultura popular.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: APARECIDA PASCHOALOTTO ALVES
Orientador: Cleusa Erilene dos Santos Cacione - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A CULTURA AFRICANA NAS MANIFESTAÇÕES BRASILEIRAS: MÚSICA E DANÇA
(SAMBA)
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM DIVERSIDADES
Palavras-chave: Música, dança, cultura afro, cultura brasileira
Resumo: A elaboração e aplicação da unidade didático-pedagógica justifica-se pela influência
africana no processo de formação cultural do Brasil e corrobora também com a Lei 10.639/03 que
prevê a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica.
Objetiva-se oportunizar aos alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio "Durval Ramos
Filho" a apreciação, vivência e conhecimento da música e dança brasileiras que tiveram influência
da cultura afro, em especial o samba. Para a concretização dos objetivos utilizaremos na proposta
de trabalho o quadro "Samba" do artista Heitor dos Prazeres, onde vemos a junção entre os

africanos e a dança, no território brasileiro, além da exploração de outras composições do gênero
samba. O samba foi escolhido por representar a miscigenação de um povo, pois começou nos
morros e favelas, mencionando o cotidiano das pessoas. Assim sendo, pretende-se que os alunos
apreendam e valorizem a contribuição africana para a música brasileira, seus ritmos,
instrumentos, danças e importância para o atual retrato da sociedade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CELIA DE SANTA
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: ENTRE O SABER E O QUERER NO DESENHO: UMA EXPERIÊNCIA COM
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Desenho, Estereótipo, Observar, Refletir, Olhar
Resumo: Esse artigo é o relato de uma pesquisa-ação realizada no Colégio Estadual Attílio
Codato, com profissionais da educação que adotam o jargão "eu não sei desenhar". Adotando
como referencial teórico João Francisco Duarte Júnior, Edith Derdyk, Rosa Iavelberg, Miriam
Celeste, entre outros, observou-se que durante a pesquisa os participantes do grupo mostraram
dificuldades em aceitar o próprio desenho. Tendo em vista a pesquisa-ação foi possível
acompanhar o desenvolvimento de cada um, contribuindo para que esses profissionais
adotassem o diálogo com seus alunos sobre o desenho, visando a criação e a originalidade. Ficou
evidente a necessidade de acompanhar o desenvolvimento e as transformações que o desenho
promove no aluno, propondo de maneira lúdica, com experimentações, ampliando o repertório do
aluno para o novo, inventado e criado por ele. Assim, ficou claro que é necessário rever
metodologias e conceitos que busquem a originalidade, refletindo sobre a trajetória do aluno,
buscando desvelar e desenvolver a linguagem do desenho, pensando em ampliar possibilidades e
estabelecer relações entre o desenhar e o olhar.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CELIA DE SANTA
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Entre o saber e o querer: possibilidades do desenho no ensino fundamental - uma
experiência com profissionais da educação.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referência sobre
sua função.
Palavras-chave: Desenho, estereótipo, observar, refletir, olhar
Resumo: Esta produção didática propõe um trabalho com profissionais da educação, com
reflexões sobre o desenho. Serão realizadas atividades artísticas e análise de cada uma delas,
buscando compreender o processo de criação e sua importância para o processo de ensinoaprendizagem. Optou-se por essa interação com profissionais de várias áreas da educação por
permitir que cada um trabalhe com o desenho de maneira consciente, focando a observação e a
imaginação, se desvinculando dos estereótipos. Com esta ação pretende-se mostrar aos
participantes a importância do desenho no refinamento do olhar e na elaboração de sínteses.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CIBELE SUZI ZANONI ANDOLFATO
Orientador: Carla Juliana Galvao Alves - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Leitura de Imagens: Descobertas possíveis pelo olhar
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil,
com ênfase nas Artes Visuais, Leitura de Imagens
Palavras-chave: leitura de imagem, cotidiano escolar, olhar sensível
Resumo: O presente projeto pretende despertar o olhar sensível dos estudantes do 6º ano do
ensino fundamental por meio da leitura de imagens, estimulando a percepção a partir da
experiência estética relacionada à produção artística atual presente no cotidiano escolar para
compreender o entorna da sala de aula como parte da diversidade cultural. O referencial teórico
está apoiado em Buoro, Martins e Ferraz, entre outros. Esta pesquisa ação trilhará o seguinte
percurso: a) observar; b) interpretar; c) relacionar; e d) criar. Para tanto, serão propostas ações
que considerem não só as obras artísticas contemporâneas, como também, peças publicitárias,
ilustrações. Será uma experiência para os alunos olharem o seu entorno, perceberem as
manifestações artísticas que fazem parte de suas vidas. Serão exercícios do olhar para a
pesquisa e seleção, a fim de retratar aquilo que chama a atenção. Espera-se com essa ação
contribuir para a formação de um ser humano crítico e reflexivo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CIBELE SUZI ZANONI ANDOLFATO
Orientador: Carla Juliana Galvao Alves - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Leitura de Imagens: Descobertas possíveis pelo olhar
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil,
com ênfase nas Artes Visuais, Leitura de Imagens
Palavras-chave: leitura de imagem, cotidiano escolar, olhar sensível
Resumo: O presente projeto pretende despertar o olhar sensível dos estudantes do 6º ano do
ensino fundamental por meio da leitura de imagens, estimulando a percepção a partir da
experiência estética relacionada à produção artística atual presente no cotidiano escolar para
compreender o entorna da sala de aula como parte da diversidade cultural. O referencial teórico
está apoiado em Buoro, Martins e Ferraz, entre outros. Esta pesquisa ação trilhará o seguinte
percurso: a) observar; b) relacionar e c) criar. Para tanto, serão propostas ações que considerem
não só as obras artísticas contemporâneas, como também, peças publicitárias, ilustrações. Será
uma experiência para os alunos olharem o seu entorno, perceberem as manifestações artísticas
que fazem parte de suas vidas. Serão exercícios do olhar para a pesquisa e seleção, a fim de
retratar aquilo que chama a atenção. Espera-se com essa ação contribuir para a formação de um
ser humano crítico e reflexivo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CLAUDIA ALVES DA CRUZ
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A aprendizagem geométrica no ensino de artes para alunos com deficiência visual (DV)
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Deficiência Visual, Arte, Geometria
Resumo: A inclusão de alunos com Deficiência Visual (DV) em sala de aula requer do educador a
compreensão do contexto social ao qual este aluno pertence, devendo para este fim procurar
reproduzir durante as aulas, as dificuldades encontradas por estes sujeitos em seu cotidiano.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CLAUDIA ALVES DA CRUZ
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A aprendizagem geométrica no ensino de artes para alunos com deficiência visual (DV
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Deficiência Visual, Arte, Geometria
Resumo: Esta unidade didática apresenta como objetivo demonstrar de que maneira o aluno com
Deficiência Visual - DV se apropria dos conhecimentos artísticos. Para este fim serão
conceituados os elementos geométricos e a sua relação com os conteúdos da disciplina.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CLEONICE KOERICH MORGAN
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: DA ESTÉTICA PESSOAL À CRIAÇÃO ARTÍSTICA: O USO DAS REDES SOCIAIS NO
ENSINO DE ARTE
Tema: Arte, cultura, sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre a
sua função social
Palavras-chave: Arte, Metodologias, Tecnologia, Facebook
Resumo: Este artigo origina-se do trabalho efetivado no Programa de Desenvolvimento da
Educação, PDE - 2014/2015, na Escola Estadual Cristo Redentor - Ensino Fundamental, de Nova
Prata do Iguaçu/ PR. Aborda-se, neste artigo, vivências, experiências e o cotidiano de fragmentos
dos registros, problematizações e reflexões das experiências, sentidos e inquietações na relação
entre docência, arte e metodologias de ensino no uso de vertentes tecnológicas. Para o qual,
desenvolvemos um planejamento de trabalho metodológico, sobre o ensino de arte e da atuação
desta arte educadora na constituição de um Grupo de Estudos, sobre o ensino de arte e das
redes sociais. Portanto apresentamos o referencial teórico, uma análise, artísticos e os
documentos oficiais e legais que fundamentaram estas discussões, bem como, uma análise do
grupo de estudos desenvolvido com as professoras de Arte, destacando as problematizações e
possíveis atuações sobre a temática: Da estética pessoal à criação artística: o uso das redes

sociais no ensino de arte. Apresentando este estudo como estratégia metodológica do
desenvolvimento deste trabalho: o caderno arte educador e a página no facebook "Ensino de arte
Morgan." Assim apresenta-se vivências e experiências e as contribuições para professores de
arte. Neste trabalho autores como: Ana Mae Barbosa (2003); Maria F. de Rezende e Fusari Maria
Heloísa C. de T. Ferraz (1993); Rosa Iavelberg (2003); Lucia Mourão Arslan (2006); Diretrizes
Curriculares da Educação Básica. Secretaria de Estado da Educação do Paraná - Arte (2008).
Lucia Santaella, entre outros foram suporte para as reflexões sobre a temática.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CLEONICE KOERICH MORGAN
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DA ESTÉTICA PESSOAL À CRIAÇÃO ARTÍSTICA: O USO DAS REDES SOCIAIS NO
ENSINO DE ARTE
Tema: Arte, cultura, sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre a
sua função social
Palavras-chave: Ensino, Arte, Cultura, Redes Sociais
Resumo: Essa Produção Didática com o TÍTULO: Da Estética Pessoal à Criação Artística: o uso
das Redes sociais no Ensino de Arte. Temática esta como atividades a serem desenvolvidas no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE (2014 -2015). Tem como foco problematizar,
registrar, refletir as experiências, sentidos e inquietações vivenciadas na relação, entre o exercício
metodológico e a docência profissional, no cotidiano Escolar. Com os professores de Arte da
Escola Estadual Crista Redento - Ensino Fundamental, em Nova Prata do Iguaçu/PR. O objetivo
principal será analisar de forma crítica e argumentativa ao investigar metodologias de ensino de
Arte a partir das trajetórias docentes e discentes, mediadas pelas Redes Sociais. Contemplando o
uso da tecnologia e a Arte, contemporânea, compreendendo as especificidades que envolvem
este trabalho por meio das legislações nacionais e do estado do Paraná. Utilizando um grupo de
estudo, pesquisas, suporte teórico metodológico, e elaboração de um plano de ação para a
organização pedagógica a ser realizado na escola. O estudo refere-se há autores como: As
Diretrizes Curriculares da Educação Básica- Arte, Paraná. Barbosa, Santaella, Cauquelin,
Iavelberg, Fusari, Fischer e outros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CRISTINA ALVES DA SILVA
Orientador: Polyanna Morgana Duarte de Oliveira Rocha - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O GRAFFITI CURITIBANO NAS AULAS DE ARTES DO ENSINO MÉDIO
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Arte, Graffiti, Cultura
Resumo: A disciplina de Artes permite a contextualização de várias temáticas sociais através de
diferentes vertentes artísticas. O graffiti enquanto arte se expressa como uma manifestação
social, sendo que a sua origem remonta o período de 1970, tendo como espaço de sua
manifestação a rua. É através dos desenhos grafitados em muros e espaços de divulgação que
este tipo de arte ganha cada vez mais adeptos, agora não somente como uma forma de

denunciar as mazelas sociais, mas reconhecidamente como uma manifestação artística que
apresenta estilos e formas de apresentação diferenciadas. Trabalhar o graffiti no contexto escolar
oportuniza aos alunos desconstruírem preconceitos quanto à identidade dos sujeitos das
periferias, local onde geralmente este tipo de arte é mais perceptível, também oportuniza
contextualizarem a sua própria realidade através da manifestação impressa em seus desenhos.
Ao trabalhar graffiti em sala de aula é necessário que o professor primeiramente desconstrua
estereótipos que muitas vezes ele mesmo apresenta em relação a este tipo de arte,
demonstrando que o graffiti é uma arte que nasceu e se manifesta nas ruas, e tem como espaço
de expressão a cidade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: CRISTINA ALVES DA SILVA
Orientador: Polyanna Morgana Duarte de Oliveira Rocha - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O GRAFFITI CURITIBANO NAS AULAS DE ARTE DO ENSINO MÉDIO
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Graffiti, Escola, Ação Educativa, caderno pedagógico
Resumo: Esta Unidade Temática apresenta como objetivo conceituar o Graffiti e o uso nas aulas
de Arte demonstrar o Graffiti no cenário urbano da cidade de Curitiba. Cabe ressaltar que a
função social da escola é desconstruir preconceitos trabalhando com variados temas cujo
pressuposto principal seja a diversidade, ou seja, uma proposta para trabalhar os conteúdos de
Arte propostos pelas DCES. Objetivando relacionar as técnicas de graffiti com os conteúdos das
Artes Visuais propostos pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica - DCES, da Rede
Pública do Estado do Paraná para o Ensino Médio contextualizando historicamente o Graffiti;
Terminando com propostas de atividades utilizando à técnica de Graffiti partindo de
contextualizações inerentes às vivências dos educandos envolvidos no projeto. O trabalho será
desenvolvido com os alunos do 1º ano, período matutino, sendo a aplicação do projeto será no
primeiro semestre de 2015, sendo desenvolvida em três momentos: O primeiro momento será a
apresentação do projeto sobre Graffiti para os professores, equipe pedagógica, direção da escola,
seguindo as orientações estipuladas pela SEED. O segundo momento será com a
contextualização teórica do tema Graffiti. O terceiro e último momento será com a aplicação de
técnicas de Graffiti para os alunos. A parte prática do projeto envolve a utilização de técnica de
stencil cujo objetivo é possibilitar aosaos educandos conhecimentos inerentes às diferentes
modalidades de letras e imagens do Graffiti.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DALVAMAR BINI
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: BRINCANDO E APRENDENDO; JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE ARTE
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos
Palavras-chave: Arte, Teatro, Jogos, Lúdico,
Resumo: A presente pesquisa se propôs a investigar a influência da utilização de jogos lúdicos
em sala de aula para despertar o interesse dos alunos nas aulas de arte, apresentando uma

proposta de não se limitar às aulas expositivas, mas dialogar com o real interesse dos alunos de
interagir com os assuntos em debate. Este trabalho foi realizado com os alunos do Ensino Médio
do Colégio Estadual Barão de Capanema- Ensino Fundamental e Médio, do município de
Prudentópolis, durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - 2014/2015. A
referida proposta abordou os jogos teatrais e musicais de forma lúdica e interativa visando
colaborar para um maior interesse dos alunos. Para tanto cada unidade do material didático foi
elaborada com base em atividades práticas com o objetivo de tornar o ensino de arte mais
significativo, com os jogos atuando como facilitadores da aprendizagem. Foi possível verificar que
houve grande interesse e aproveitamento por parte dos alunos, bem como uma maior interação
entre os alunos e uma grande aproximação dos alunos com os conteúdos propostos devido às
atividades práticas e também com o professor

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DALVAMAR BINI
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: BRINCANDO E APRENDENDO: JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE ARTE
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos teórico-metodológicos do ensino de arte no Brasil
Palavras-chave: Improvisação, jogos teatrais, jogos musicais
Resumo: É comum presenciarmos o desinteresse e a falta de compromisso de alunos com a
aprendizagem, e diante disso, não se sentirem motivados mediante a falta de diálogo entre suas
vivências fora e dentro de sala. O material didático-Pedagógico, desenvolvido para ser aplicado
nas aulas de Arte visa aplicar e refletir sobre influências da utilização de jogos lúdicos em sala de
aula, visando despertar o interesse do aluno pelas aulas de Arte. O público alvo deste material
serão alunos (as) da primeira série do Ensino Médio, do Colégio Estadual Barão de Capanema,
em Prudentópolis-PR. As ações terão como base jogos teatrais e musicais. Sabendo que o
professor é agente mediador das práticas educativas, é fundamental despertar o interesse no
aluno pelo gosto em busca do conhecimento por meio da Arte.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DANIELI MIORANZA
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Interatividade e coletividade no ensino de arte: a lousa digital e a docência dialógica.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte - Utilização de Recursos Tecnológicos no
Ensino da Disciplina
Palavras-chave: Arte e ensino, Tecnologia, Metodologias
Resumo: Esta pesquisa visa uma aproximação das tecnologias com o Ensino de Arte por meio de
um estudo teórico/prático a fim de contribuir na formação dos professores e no desenvolvimento
de práticas pedagógicas que evidenciem possibilidades de experimentação do uso da lousa digital
em suas práticas pedagógicas. Neste artigo consta a análise da implementação da unidade
didática construída sobre esta temática. Despertando a curiosidade de manipulação da lousa
digital, aliando ao estudo da poética diferencial do artista brasileiro Vik Muniz, relacionando suas
obras à fotografia, e assim às imagens digitais. A partir desta pesquisa apontam-se possibilidades
metodológicas do uso da lousa digital em sala de aula, assim como os resultados esperados.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DANIELI MIORANZA
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Interatividade e coletividade no ensino de arte: a lousa digital e a docência dialógica.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte - Utilização de Recursos Tecnológicos no
Ensino da Disciplina
Palavras-chave: Arte e ensino, Tecnologia, Metodologias
Resumo: Com o intuito que desenvolvam aulas mais interativas e despertem a curiosidade pela
disciplina através de novas tecnologias pensou-se em um caderno de formação tecnológica
continuada para os profissionais de educação do ensino de arte. O objetivo da unidade é
desenvolver metodologias de formação docente no uso da lousa digital nas aulas de arte. Este
material será subdividido em unidades, para que haja organização na divulgação das informações
sobre a Lousa Digital, no qual através de atividades práticas os professores poderão não apenas
conhecer, mas ao final da Unidade, aprender a preparar suas aulas usando essa ferramenta
inovadora e desafiadora.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DENISE DO ROCIO NASCIMENTO
Orientador: Denise Bandeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Autorretrato ou selfies: imagem para divulgação de si nas redes sociais
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Ensino de arte, Tecnologia, Fotografia, Telefone celular
Resumo: Este artigo objetiva refletir sobre a produção de fotografias com uso de aparelhos
telefônicos celulares. Este trabalho também discute a abordagem do tratamento técnico de
autorretratos de jovens e seu compartilhamento imediato nas redes sociais, com o intuito de
fomentar a reflexão e qualificar um olhar estético e criativo. O procedimento metodológico para o
desenvolvimento da pesquisa consiste na apresentação e realização de uma atividade prática
artística de fotografia digital dirigida aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Inês Vicente Boroczs, em Curitiba (PR). Os resultados possibilitam compreender que o
imediatismo das ações cotidianas está presente no contexto atual desses jovens. Contudo, o
incentivo ao pensamento crítico e reflexivo sobre a exposição de imagens selfies divulgadas nas
redes sociais contribui para que os alunos se apropriassem dessa fotografia, estética e
criticamente. O compartilhamento desta produção em Rede Social favoreceu a troca de
experiências sobre o uso das ferramentas do editor de imagem e garantiu maior observação das
imagens expostas, gerando uma troca de experiências entre os alunos e a professora.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: DENISE DO ROCIO NASCIMENTO
Orientador: Denise Bandeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Autorretrato ou selfies: imagem para divulgação de si nas redes sociais
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: ensino de arte, tecnologia educacional, fotografia, telefone celular
Resumo: Esta pesquisa pretende investigar a produção e de fotografias com uso de aparelhos
telefônicos celulares. Num recorte sobre o tema, reflete-se sobre a produção e a estética de
fotografias de si ou autorretratos por jovens e seu compartilhamento imediato nas redes sociais.
Os sujeitos da pesquisa serão alunos de uma turma de ensino médio e a metodologia de campo
consiste da aplicação de questionários e entrevistas, além do desenvolvimento de um endereço
eletrônico para compartilhamento de fotografias para fomentar a discussão sobre aspectos
estéticos e criativos destes resultados. Esta etapa de investigação e a elaboração de uma
Unidade Didática sobre este assunto acontecerão durante o curso de formação continuada do
Programa de Desenvolvimento Educacional 2014 - 2015.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELENIZE MARIA BASSAN
Orientador: Regina Maria Abreu Tizzot - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: INDÚSTRIA CULTURAL:CONSTRUINDO POSSIBILIDADES ATRAVÉS DA COLAGEM
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: arte, cultura, colagem
Resumo: O trabalho final na forma de artigo apresenta uma verificação de aspectos e conceitos
da cultura e cultura de massa a partir da contextualização no processo da indústria cultural,
dialogando com a leitura e produção artística dentro da linguagem da colagem, bem como seu
percurso histórico em diferentes movimentos e períodos, e suas conexões. Buscou-se investigar
diferentes aspectos e possibilidades de compreensão da arte sob perspectivas relacionadas a
cultura e cotidiano, bem como seu reconhecimento através da produção artística e seus modos de
composição visual, por meio de apropriação, desconstrução e reconstrução de imagens e seus
significados. São compartilhadas experiências e reflexões decorrentes da Proposta de
Intervenção Pedagógica na Escola desenvolvida com alunos do ensino médio, com a intenção de
desenvolver a sensibilização e aprimoramento na leitura de imagens, estabelecendo conexões
entre os eixos norteadores do ensino da arte.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELENIZE MARIA BASSAN
Orientador: Regina Maria Abreu Tizzot - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: INDÚSTRIA CULTURAL:CONSTRUINDO POSSIBILIDADES ATRAVÉS DA COLAGEM
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: arte, cultura, colagem
Resumo: A Produção didático-pedagógica propõe à pesquisa e ao estudo da colagem enquanto
linguagem artística tendo como tema gerador a indústria cultural, abordando conceitos de cultura
e cultura de massa, bem como o percurso histórico da colagem em diferentes movimentos e
períodos, e suas conexões. Busca-se investigar diferentes aspectos e possibilidades de

compreensão da arte sob perspectivas relacionadas a cultura e cotidiano, bem como seu
reconhecimento através da produção artística e seus modos de composição visual, através de
apropriação, desconstrução e reconstrução de imagens e seus significados.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELIANE REGINA RAVAGLIO
Orientador: Rosemari Magdalena Brack - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Palavras como ferramenta para a aquisição da leitura e composição rítmica
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos teórico-metodológicos do ensino da Arte no Brasil
Palavras-chave: Ritmo, figuras musicais, palavras,
Resumo: Este artigo versa sobre aspectos rítmicos da aprendizagem musical desenvolvido com
alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual da Colônia Murici em São José dos Pinhais. A
partir do tema "Palavras como ferramenta para a aquisição da leitura e composição rítmica", tevese como objetivo desenvolver a leitura e composição através da associação de palavras e figuras
rítmicas. Esta associação teve a finalidade de facilitar a leitura e composição, para então chegar à
leitura rítmica com as figuras musicais semínima, colcheias, semicolcheias e pausa da semínima.
Para isso, foram realizados vários exercícios práticos para desenvolver a pulsação, andamento e
ritmo. Como resultado, os alunos puderam ampliar o conhecimento musical, desenvolver a
percepção rítmica, coordenação motora, trabalho em grupo, identificação das figuras musicais
trabalhadas e, também, conhecer a forma de ler uma partitura musical no que se refere ao valor
rítmico.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELIANE REGINA RAVAGLIO
Orientador: Rosemari Magdalena Brack - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Palavras como ferramenta para a aquisição da leitura e composição rítmica
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos teórico-metodológico do ensino da Arte
Palavras-chave: Música, Ritmo, figuras rítmicas, palavras
Resumo: A proposta desta unidade didática visa ampliar, exemplificar e sugerir atividades do
conteúdo musical para ser trabalhado em sala de aula com alunos que não possuem
conhecimento formal de música. Neste sentido, foi pensado em atividades práticas que
possibilitem o desenvolvimento e a compreensão da linguagem musical, tendo como foco
principal, a leitura das figuras rítmicas. O objetivo é de, a partir do conhecimento dos elementos
musicais, o aluno possa desenvolver a leitura e a composição rítmica musical, através da
associação de palavras e as figuras rítmicas. Esta associação tem a finalidade de facilitar a leitura
e composição rítmica. Com isso, espera-se além de sensibilizar musicalmente o aluno, possibilitar
o conhecimento sobre o ritmo musical.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELIZABETE APARECIDA DA SILVA
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Arte: como se apropriar dos meios tecnológicos para fins educacionais
Tema: Tecnologias da informação, comunicação e mídia: histórico, transformações e
contribuições para o ensino da disciplina
Palavras-chave: Arte, Possibilidades, Tecnologia, Recursos
Resumo: Como o avanço tecnológico tem alterado gradativamente os hábitos dos jovens, este
artigo tem por objetivo contribuir com o conhecimento sobre o valor das tecnologias no ensino da
Arte nas escolas públicas do Paraná. Assim, procurando mostrar algumas possibilidades de
trabalhar Arte e Tecnologia em escolas que não possuem laboratórios de informática ou
encontram-se em situações precárias, esta proposta vem apropriar-se dos recursos tecnológicos
existentes na escola (TV Multimídia, Projetor Multimídia (Data Show), DVD, Rádio/CD e Teclado
musical), dos recursos trazidos pelos alunos (Celulares) e pela professora (Notebook, Pen drive,
Microfone e Celular) para ampliar o conhecimento sobre o rádio, a televisão, o vídeo, o teclado, o
celular e o notebook. Dando ênfase nos softwares (Audacity e Windows Movie Maker), a
aplicação do conhecimento sempre utilizou como recursos básicos as unidades temáticas
contidas na Produção Didático-pedagógica, a TV Multimídia, o pen drive e o vídeo, onde eram
expostas aulas preparadas em Power Point e vídeos referentes ao conteúdo estudado.
Considerando que algumas destas atividades encontravam-se intercaladas entre si, a finalização
do projeto ocorreu com a utilização do Notebook e do Projetor Multimídia (Data Show), onde todos
os alunos tiveram possibilidades de acompanhar e participar das etapas finais para a montagem
dos vídeos e do programa de rádio produzidos durante a aplicação da proposta.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ELIZABETE APARECIDA DA SILVA
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Arte: como se apropriar dos meios tecnológicos para fins educacionais
Tema: Tecnologias da informação, comunicação e mídia: histórico, transformações e
contribuições para o ensino da disciplina
Palavras-chave: Arte, Tecnologia, Recursos, Softwares
Resumo: Como o avanço tecnológico tem alterado gradativamente os hábitos dos jovens, esta
Unidade Didática tem por objetivo contribuir com o conhecimento sobre o valor das tecnologias no
ensino da Arte nas escolas públicas do Paraná. Assim, procurando mostrar algumas
possibilidades de trabalhar Arte e Tecnologia em escolas que não possuem laboratórios de
informática ou encontram-se em situações precárias, esta proposta vem apropriar-se dos recursos
tecnológicos existentes na escola (TV Multimídia, Projetor Multimídia (Data Show), DVD,
Rádio/CD e Teclado musical), dos recursos trazidos pelos alunos (Celulares) e pela professora
(Notebook, Pen drive, Microfone e Celular) tendo como base, a aplicação do conhecimento com
estudos sobre o rádio, a televisão, o vídeo, o teclado, o celular e o notebook e, dando ênfase nos
softwares (Audacity e Windows Movie Maker) que serão utilizados nas atividades propostas.
Algumas destas atividades encontram-se intercaladas entre si, sendo que, somente serão
finalizadas com a utilização do Notebook e do Projetor Multimídia (Data Show), onde todos os

alunos terão possibilidades de acompanhar e participar das etapas finais para a montagem dos
vídeos e do programa de rádio produzidos durante a aplicação desta proposta.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: GISELE MARIA CORTIANO
Orientador: Keila Kern - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: As representações do corpo e do desenho no corpo
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua
Palavras-chave: corpo, representações do corpo, dese
Resumo: As representações do corpo e do desenho no corpo, sejam ritualísticas ou artísticas,
estão ligadas à memória coletiva dos povos. As diversidades presentes na história e registradas
também pela Arte, tem nessas representações, constituídas historicamente, um universo de
significações. Por isso a importância do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE,
proporcionado pela SEED - PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná), fazendo os
ligamentos, proporcionando o (re)significar destas representações em seus momentos histórico,
cultural, social e político. Este caminhar, tem como objetivo, mostrar a comunidade escolar que
estas representações do corpo e do desenho no corpo, além de milenares, são também uma
forma de linguagem, portanto, uma outra forma de comunicação. Através delas, é possível contar
a história da presença do ser humano no planeta, quais foram as suas contribuições, saber sobre
a sua cultura, sobre os seus padrões sociais, sobre a sua religião, sobre seus valores, sobre a
sua forma de pensar, etc., e que nesta caminhada de descoberta das representações do corpo e
dos desenhos no corpo, passe ela também, a apreciar a produção artística produzida e
desenvolvida, tendo o corpo como objeto e suporte de estudo, e como comunicador da
criatividade e das transformações.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: GISELE MARIA CORTIANO
Orientador: Keila Kern - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As representações do corpo e do desenho no corpo
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua
Palavras-chave: corpo, representações do corpo, desenhos no corpo
Resumo: Esta unidade didática, surge por entendermos que as referências de sentido, acabam
se perdendo ao longo do tempo. A discussão e a reflexão são oportunas, pois vão ao encontro,
das necessidades da escola relacionadas à representação do corpo e dos desenhos no corpo
(definitivo ou provisório), como uma forma de linguagem, que reflete o comportamento humano no
seu tempo histórico. Para sua compreensão e relevância como Arte, utilizaremos documentários
sobre os povos que as utilizam, estudos dos grafismos, composições, exercícios de pintura
corporal, moldes de mãos, cartazes, monitorias para exposições organizadas no espaço escolar.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IARA MARIA JANNUZZI
Orientador: Dulcineia Galliano Pizza - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Poéticas Contemporaneas Sul-Americana dos anos 1990 a atualidade
Tema: arte contemporanea
Palavras-chave: Artes Visuais, Arte-educação / Senso estético
Resumo: Este artigo versa sobre a metodologia e a aprendizagem da arte e das poéticas
contemporâneas sul-americana, desenvolvida para os alunos do Ensino Médio, no Colégio
Estadual Professor Elias Abrahão em Curitiba. O surgimento de uma nova maneira de fazer arte
onde o hibridismo está presente: a arte contemporânea. Nesta pesquisa foi dado ênfase as
produções feitas a partir dos anos 1990 a atualidade. O entendimento desta arte se inicia com o
conhecimento que o artista tem, independente da forma ou movimento concebido anteriormente.
Eles são totalmente livres para expor suas ideias, com materiais e ferramentas das mais
diversificadas. Não se pode mais questionar a arte contemporânea como uma superação do
modernismo, mas como as poéticas contemporâneas convivem com as pessoas em seu cotidiano
e querendo ou não está em nosso entorno. A disciplina de arte tem como função configurar uma
prática escolar inquietante, curiosa, produtiva, refletindo e fazer os alunos do Ensino Médio,
compreender a importância da arte para si, para a sociedade e para a cultura em que vive. Mas
como ensinar arte contemporânea no Ensino Médio? Durante as atividades propostas em sala de
aula desenvolveram-se as seguintes poéticas contemporâneas: instalação, colagem, assemblage,
objeto, arte efêmera, intervenção urbana, fotografia artística e arte digital, tanto nos conceitos,
artistas e obras como na prática, utilizando os mais diversos materiais e ferramentas necessárias
para melhor entendimento, bem como a visitação de museu e exposição dos trabalhos dos alunos
na escola.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IARA MARIA JANNUZZI
Orientador: Dulcineia Galliano Pizza - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Poéticas Contemporâneas Sul-Americana dos Anos 1990 à Atualidade
Tema: Arte na America Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Artes Visuais, Arte Contemporânea, Arte Educação/Senso Estético a
Resumo: Os movimentos artísticos surgidos com a arte moderna tornaram-se ultrapassados
pelas necessidades sociais e políticas entre as décadas de 1950 e 1960. Com isso, artistas e
intelectuais buscaram uma nova maneira de fazer e ver a arte, denominada arte contemporânea.
Neste contexto, a liberdade de criação e suas ideias prevaleceriam à obra em si. Artistas e suas
obras mudaram, como o público também, participando ativamente, muitas vezes fazendo parte
dela. Deixaram de ser apenas apreciadores. Assim e a arte contemporânea pode causar vários
tipos de sentimento, ao ser pensado, questionado, para que depois, então, faça-se um parecer a
respeito. Este projeto procura questionar a arte contemporânea, não como superação de outros
movimentos, mas sim como as poéticas contemporâneas convivem com pessoas em seu
cotidiano e como estão apresentadas em nosso entorno. Abordará as principais manifestações
artísticas nas poéticas contemporâneas: Instalação, Colagem, Assemblage, Objeto, Arte Efêmera,
Intervenções Urbanas, fotografia Artística e Arte Digital. A pouca quantidade de livros didáticos
para o Ensino Médio provoca a questão: Se vivemos num mundo contemporâneo globalizado
como não conhecer o que está se produzindo em arte hoje, seja no Brasil ou entorno, na América

do Sul. A grande mudança ocorrida no mundo das artes abre uma indagação: como dar o
conhecimento aos alunos de Ensino Médio sobre as poéticas contemporâneas e qual processo
educativo seria mais adequado para desenvolver o senso estético neste nível de ensino? Este
projeto tem o intento de contribuir para professores abordarem melhor o tema, as imagens e os
significados destas poéticas contemporâneas.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IRIA NAIR SCHNORR
Orientador: LUANE MACIEL FREIRE - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A CULTURA MATERIAL GUARANI NA T.I TEKOHA AÑETETE
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Cultura Material Guarani,T,I Tekoha Añetete, Artes Visuais, Conhecimento
Resumo: Este artigo trata-se dos resultados obtidos na implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica do PDE 2015, intitulado "A Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete", que foi
desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, Distrito da Moreninha com alunos
do 1º Ano do Ensino Médio, do município de Santa Helena - Pr. Abordando a temática a cultura
material Guarani. Tendo como objetivo central analisar a expressão da cultura material da
comunidade Guarani T.I. Tal proposta buscou ampliar o campo de visão dos alunos por meio da
Arte Visual, através da teoria e da prática, efetuando o contato com a T.I Tekoha Añetete e sua
arte plumária, vasos, esculturas e pintura corporal em grafismo, texturas, vestuários e adereços,
cestarias, cerâmica, dança. A partir do contexto sociocultural e os aspectos formais da produção
artística das composições encontrados na Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IRIA NAIR SCHNORR
Orientador: LUANE MACIEL FREIRE - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Cultura Material Guarani na T.ITekoha Añetete
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Cultura Material, Comunidade Indígena, Grafismo, Arte
Resumo: Nesta Produção Didático Pedagógica são apresentadas as estratégias de ação
compreendidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com finalidade de elencar
atividades voltadas às Artes Visuais, com metodologias que permeiam identificar o contexto
cultural da composição, através de arte plumária, mascaras vasos, esculturas, texturas, vestuários
e adereços, recorte e colagem, painel, grafismo, cestarias, cerâmica, dança. A partir do contexto
sócio-cultural elencando a Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete. A mesma será
desenvolvida no Colégio Estadual do Campo Santos Dumont Ensino Fundamental e Médio, com
alunos do 1º Ano do Ensino Médio, no distrito da Moreninha, Santa Helena - Pr, na disciplina de
Arte. Tem como objetivo analisar os aspectos da Cultura Material da Terra Indígena (T.I) Tekoha
Añetete, com o intuito de aproximar os alunos não indígenas do conhecimento dessa
comunidade. A partir de um diálogo entre antropologia e a História do Ensino da Arte, bem como
os aspectos históricos da cultura Guarani. Contextualizando a interculturalidade,
multiculturalidade, pluralidade e aspectos gerais da etnia Tupi-Guarani no Paraná. As atividades
envolvem o grafismo, na pintura corporal na cerâmica e em mandalas com grafismo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IVANETE DIAS ALVES
Orientador: TANIA REGINA ROSSETTO - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A Arte entre a Magia e a Fotografia: Reflexões e Práticas sobre a Imagem no Mundo
Contemporâneo
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Educação, Arte, Fotografia, Manipulação, Representação
Resumo: O presente artigo é quesito parcial para a conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED). A problemática
deste estudo envolveu algumas indagações, tais como: Como contribuir para que o aluno
construa um olhar mais reflexivo com relação à imagem? Como vencer a resistência do aluno
quanto à compreensão da imagem? Como contribuir para que o aluno perceba a importância da
imagem nas relações entre pessoas? Como levar o aluno a se posicionar conscientemente diante
das imagens contemporâneas? Amparado nos pressupostos teóricos que afirmam que o mundo
contemporâneo é dominado pelas imagens técnicas, o objetivo deste trabalho buscou aproximar o
aluno da cultura visual, elaborando uma conduta didático-pedagógica como forma de potencializar
a compreensão da imagem. Antecedendo o trabalho com as imagens tradicionais e técnicas, foi
realizada uma sondagem por meio de questionário, verificando o conhecimento prévio do aluno.
Para ampliar esse conhecimento, foi realizado um trabalho que envolveu pintura e fotografia, no
qual o aluno pode se colocar tanto na posição do pintor, quanto na do fotógrafo. Após essa
abordagem, foi exposto uma breve história da fotografia, ocorrendo na sequência, um percurso de
estudo envolvendo imagens tradicionais e técnicas produzidas pela fotografia, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento sobre a compreensão da imagem visual na sociedade
contemporânea, utilizando-se tanto da reflexão teórica quanto de produção poética. A
contextualização, as atividades de conhecimento prévio, somadas às atividades pós-leitura,
contribuíram para ampliar o conhecimento desafiando a compreensão do observador/leitor.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: IVANETE DIAS ALVES
Orientador: TANIA REGINA ROSSETTO - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Arte entre a Magia e a Fotografia: Reflexões e Práticas sobre a Imagem no Mundo
Contemporâneo
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Educação, Arte, Fotografia, Manipulação, Representação
Resumo: Esta unidade didática propõe uma conduta didático-pedagógica que desperte o
interesse do aluno pela compreensão da cultura visual em contextos distintos, com vistas a
compreender a situação humana na sociedade contemporânea, caracterizada pela abundância de
imagens. A relevância desse tema foi comprovada a partir de experiências didáticas anteriores,
nas quais foi observada a dificuldade e a resistência que parte dos alunos apresenta em relação à
compreensão da imagem e sua utilização no contexto social. Consideramos inicialmente que essa
compreensão da imagem seja menos atrativa para o aluno pela ilusão de atribuir naturalmente a
ela a condição de espelho de uma realidade inquestionável. A teoria e as atividades abordadas
estão respaldadas pela teoria da escalada da abstração das imagens de Vilém Flusser, além de

outros teóricos como Gombrich, Machado, Argan, dentre outros. Tais teorias, somadas as
estratégias de trabalho com a imagem sugeridas pelo educador Hernández, entre outros autores,
buscam estabelecer uma relação entre teoria e prática que agrupem diferentes possibilidades de
trabalho com a imagem. Nesse sentido, serão consideradas as seguintes etapas: investigação
sobre o conhecimento dos alunos acerca de imagens das mais diversas naturezas; ampliação do
conhecimento por meio de estudo de imagens pré-históricas, surrealistas, e imagens fotográficas
da sociedade contemporânea. Entre outras atividades, estão previstas leituras de textos, exibição
de vídeos sobre o tema, estudo de imagens, desenvolvimento de um percurso de criação e
apresentações.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JACKSON CESAR DE LIMA
Orientador: Cristiane Hatsue Vital Otutumi - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Conteúdos básicos da música na formação de professores no Centro Estadual de
Capacitação em Artes Guido Viaro: pesquisa e implementação do PDE
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico- Metodológicos do ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: formação de professores, ensino de música, métodos ativos
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal apresentar resultados referentes à pesquisa e
proposta de musicalização realizados dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE nos anos de 2014 e 2015. A problemática central foi contribuir na formação musical dos
professores de Arte que trabalham com Ensino Fundamental e Médio na rede estadual de ensino
do Paraná.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JACKSON CESAR DE LIMA
Orientador: Cristiane Hatsue Vital Otutumi - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Sons...percepções...musicas...musicando a escola
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico- Metodológicos do ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: ensino de música, atividades musicais, curso de formação de professores de
arte
Resumo: Com a Lei 11769/08, que trata da obrigatoriedade do ensino de música em toda
Educação Básica, tornou-se necessário o desenvolvimento de conteúdos musicais em grande
amplitude. A manifestação artística musical, além de muito presente em nosso cotidiano, nos faz
mais participantes do meio social e integrados à atualidade. Nesse contexto, essa unidade
didática tem o objetivo de incentivar a busca por conhecimento em música, mas também de
contribuir na formação de professores de arte através da elaboração de um curso com o
oferecimento de um breve material de orientação. Desta forma, aqui são trabalhados pontos
fundamentais de conteúdos técnicos de música e que trazem um diferencial para as aulas

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JANETE MARIA BETTO
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE ARTE E A EDUCAÇÃO DO SENSÍVEL: A ARTE É EXPRESSA PELO SER
SENSÍVEL
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Arte, Sensibilidade, Teatro, Jogos
Resumo: Nesse artigo apresenta-se uma síntese do que foi abordado no projeto de pesquisa
participante vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR implementado
junto à primeira série do curso de Formação de Docentes, do Colégio Estadual Leonardo da Vinci
com principal objetivo de (re) significar os sentidos do ser, formando/constituindo
conceitos/atitudes de respeito e aceitação de si, de sua individualidade enquanto "sujeito em si" e
do outro, enquanto "sujeito per si" no sentido de valoração do humano, do ser social, da
sociedade. O referido projeto abordou o problema da construção do ser sensível nas aulas de
arte. Neste artigo discorre-se sobre a importância didática do conhecimento sobre os sentidos,
dos jogos teatrais como mediadores da aprendizagem da arte. Esta pesquisa teve como principal
referencial teórico-metodológico: Reverbel (2009) e Duarte Jr, (2004). Dessa forma, evidenciou-se
a necessidade de desenvolvimento da capacidade de percepção do educando e a promoção de
um ensino criativo que valorize as diferenças culturais. Deparou-se com vários desafios a cumprir
nas proposições: tornar o ser sensível, afetivo, empático, crítico, criador, comprometido com a
sociedade e o ambiente em que está inserido e/ou do qual faz parte.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JANETE MARIA BETTO
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino de Arte e a Educação do Sensível
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Arte, Sensibilidade, Teatro, Jogos
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo uma proposta pedagógica que fundamente a
prática em teorias acerca da educação do sensível e a disciplina de arte em todos os aspectos.
Com ênfase aos jogos teatrais esta proposta de ação pedagógica estruturou-se mediante o
estudo teórico na literatura da área específica desta proposição. Deste modo as leituras basearam
se em obras de autores como Olga Garcia Reverbel (2009) e João Francisco Duarte JR (2004). A
escolha do estudo sobre arte a educação do sensível e jogos teatrais. A escolha do estudo sobre
arte a educação do sensível e jogos teatrais, deu-se pela necessidade de se trabalhar hoje em
nossas escolas e sociedade com o ser sensível. Visando o autoconhecimento de si e do outro
buscando uma nova maneira na proposição do ensino de arte na educação e sua contribuição
significativa na vida de cada educando modificando e fazendo a diferença na sociedade

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JOAO MENDES
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: GESTOS DO COTIDIANO: A CERÂMICA NA CONTEMPORANEIDADE - UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Ensino de Arte, Cerâmica, Processo de Criação
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica na 1ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual José de
Anchieta. Com a previsão de 35 horas aula de atividades, destinadas a aproximadamente 35
estudantes, o objetivo foi planejar um conjunto de atividades que permitissem abordar os
conteúdos do ensino de arte na elaboração de uma proposta de diálogos entre o aprofundamento
teórico e vivência prática artística, por meio da realização de uma intervenção com a criação e
fixação de objetos de cerâmica em espaços públicos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: JOAO MENDES
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: GESTOS DO COTIDIANO: A CERÂMICA NA CONTEMPORANEIDADE - UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Arte, Cerâmica, Processo de criação,
Resumo: Esta unidade didática tem como proposta realizar uma intervenção pedagógica na 1a
Série do Ensino Médio do Colégio Estadual José de Anchieta. Com a previsão de 35 horas aula
ou mais de atividades ou mais, destinadas a aproximadamente a 35 estudantes, o objetivo é criar
atividades que permitem abordar os conteúdos do ensino de arte, na elaboração de uma proposta
de diálogos entre o aprofundamento teórico e vivência prática artística, por meio da realização de
uma intervenção com a criação e fixação de objetos de cerâmica em espaços públicos. A
importância da realização do projeto é dada na existência da argila com abundância nas terras do
Município de Quedas do Iguaçu. Com toda essa riqueza de matéria prima sem ser aproveitada, o
trabalho de modelagem em argila, que representa os gestos do cotidiano, que será feito com os
alunos, terá a possibilidade de abrir um leque de atividades ainda obscuro para a população que
não sabe o potencial dos trabalhos artísticos feito com modelagem em argila.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: KELLI CRISTINA MEINELECKI
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo

Título: Máscaras africanas e suas simbologias
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Arte, Cultura, Máscaras Africanas, Lei 10,639/03
Resumo: Precedendo a Lei 10.639/03, que discorre sobre o ensino efetivo da arte africana nas
escolas, fruto de inúmeras discussões e mobilizações entre os diversos grupos que representam
a cultura africana em nosso país, desde a abolição da escravidão ate os dias atuais, reiterando
assim sua pertinência. Incontestável todo o legado cultural que herdamos e perpetuamos da
cultura africana em nossos dias. Tendo como objeto do ensino desta cultura suas máscaras,
pautando-se não apenas na mera confecção das máscaras, e sim em sua contextualização, por
meio de pesquisas, debates, reflexões, com abordagem de temas pertinentes a cultura africana.
Para alcançar o objetivo proposto da pesquisa e a efetivação da aquisição do conhecimento
proposto, pode-se afirmar que os resultados almejados foram alcançados devido a participação
dos alunos de maneira expressiva, tendo como base para este os três eixos norteadores da arte:
produzir, fazer e contextualizar

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: KELLI CRISTINA MEINELECKI
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Máscaras africanas e suas simbologias
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Arte, cultura, máscaras africanas, Lei 10,639/03
Resumo: Este Caderno Pedagógico, pauta-se na Lei 10.639/03, que estabelece e regulariza o
Ensino da Cultura Africana nas escolas. Tendo como objetivo: Oportunizar o conhecimento da arte
africana, especificamente as máscaras e sua simbologia, partindo destas para a reflexão,
produção e contextualização do trabalho dos alunos. Direcionado para o professor, com
fundamentação, teórica e atividades com olhar focado no reconhecimento, das colaborações
africanas, para com a cultura brasileira. Rompendo estigmas europeus sobre a arte e cultura
africana. Efetivando o conhecimento baseado no produzir, fazer e contextualizar, servindo de
alicerce tanto para, o reconhecimento da importância cultural africana, assim como, o respeito por
seus descendentes.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: KERLI CRISTINA RITA DE CAMARGO ELILLO
Orientador: Fabricio Vaz Nunes - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A Criação de Formas Geométricas baseada na Cultura Afro-Brasileira
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Desenho Geométrico, Cultura Afro-Brasileira, Rubem Valentim
Resumo: Este artigo refere-se ao projeto de pesquisa e implementação que foi desenvolvido no
período de 2014 e 2015, realizado no Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, no município de
Colombo/PR, tendo como sujeitos os estudantes do 8° ano da turma "C" do ensino fundamental
do período da tarde. A metodologia para seu desenvolvimento consistiu na aplicação em sala de
aula da prática de traçados com as ferramentas de desenho técnico de forma a despertar novos
conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade criativa dos alunos. Estudos tem mostrado

que a utilização dessas ferramentas aumenta os sentidos e ajudam construir significados às
ideias. Assim os estudantes tiveram seus conhecimentos aferidos através do uso correto dos
materiais técnicos como a régua, os esquadros, o transferidor e o compasso. Fizeram parte do
processo de ensino-aprendizagem durante o projeto construções e criações de formas
geométricas inspiradas na arte afro-brasileira de Rubem Valentim.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: KERLI CRISTINA RITA DE CAMARGO ELILLO
Orientador: Fabricio Vaz Nunes - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A criação de Formas Geométricas baseada na Cultura Afro-Brasileira
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Formas geométricas, cultura afro-brasileira, Rubem Valentim
Resumo: Nesta Unidade Didática os conteúdos que serão trabalhados terão como eixo norteador
o ensino das formas geométricas encontradas na arte afro brasileira e sua influência na obra de
artistas nacionais. Assim, pretende-se propiciar aos alunos o entendimento no trato dos materiais
técnicos como o esquadro, a régua, o transferidor e o compasso. As atividades, que serão
realizadas com os alunos do 8° Ano do Ensino Fundamental, tem por objetivo ampliar o
conhecimento técnico no manuseio das ferramentas tendo como alicerce o artista Rubem
Valentim, cujo trabalho é inspirado na ancestralidade africana. Permitindo ao estudante a
elaboração de composições artísticas tendo por base as formas geométricas no sentido de fazer
um paralelo com as representações afro brasileiras.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LANEIR ALVES
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Refinando o olhar para a construção da compreensão crítica da imagem
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: de Imagem, Desenvolvimento do olhar, Fotografia, Produção artística,
Resumo: Este trabalho é o relato de atividades desenvolvidas no projeto de implementação do
PDE 2014. Considerando a apatia e a desatenção do olhar de nossos alunos, elaborei esta
proposta problematizando tal situação, visando desenvolver um olhar cuidadoso e sensível sobre
o universo no qual estão inseridos; construindo e desenvolvendo esse olhar, trilhando novos
caminhos para a leitura de imagens e, consequentemente, para a criação em sala de aula. Nosso
colégio atende cerca de 740 alunos, da região centro-leste de Cambé, caracterizada por uma
população de trabalhadores. O projeto foi implementado, com alunos na faixa etária de 15 a 16
anos, do segundo ano do ensino médio. A proposta desenvolvida se mostrou potente em relação
à busca de um olhar mais atento, desbravador, analítico e crítico na leitura e interpretação das
imagens que nos rodeiam, tanto artísticas, quanto do cotidiano. Neste trabalho se fizeram
presentes obras dos fotógrafos Sebastião Salgado, Araquém Alcântara, Juarez Silva e Vik Muniz,
além das imagens capturadas pelos próprios alunos, que se utilizaram de recursos tecnológicos
como câmeras fotográficas e aparelhos celulares. Como norteadores deste projeto, buscou-se a
observação, captura, leitura e análise de imagens que, embasados nos referenciais de Buoro,
Pillar, Hernández, Martins, Picosque e Guerra, se traduziram em um caminho possível no

desenvolvimento e ampliação do olhar. A comunidade escolar participou através de visitas à
exposição dos trabalhos, durante a semana cultural, apreciando e se mostrando muito satisfeita
com os resultados.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LANEIR ALVES
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Refinando o olhar para a construção da compreensão crítica da imagem
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: Leitura de Imagem, desenvolvimento do olhar, sensibilidade, fotografia,
produção artística,
Resumo: A leitura de imagens e o desenvolvimento do olhar serão a essência deste projeto. Com
a apropriação das novas tecnologias, em benefício da educação, será realizada uma pesquisaação que se desenvolverá a partir de experiências fotográficas, com alunos do ensino médio,
cujos temas causem estranhamento ou encantamento, com o propósito de desenvolver nos
alunos um olhar cuidadoso e sensível do universo no qual eles estão inseridos. No decorrer do
processo, cada aluno irá construir uma Caixa-Diário, no qual registrará o percurso trilhado,
desenvolvimento, imagens, narrativas e demais observações pertinentes ao tema trabalhado.
Esperamos com este projeto sensibilizar e conscientizar nossos alunos sobre a importância de
desenvolverem um pensamento crítico diante das imagens tão presentes nesse universo. Neste
trabalho se farão presentes obras de fotógrafos brasileiros como Sebastião Salgado, Araquém
Alcântara, Juarez Silva e outros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LIGIA MARA PRETO RAEL
Orientador: Carmen Fabiana Betiol - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Pesquisar, apreciar e experimentar para valorizar a Cultura Afro-Brasileira através do
ensino de Arte no âmbito do Ensino Fundamental.
Tema: Cultura Popular - Arte Africana
Palavras-chave: Arte Africana,Máscaras
Resumo: O presente artigo visa buscar teorias e práticas da cultura popular brasileira,
especificadamente Arte Africana e Afro-Brasileira como possibilidades de conhecimento e práticas
da arte no Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LIGIA MARA PRETO RAEL
Orientador: Carmen Fabiana Betiol - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pesquisar, apreciar e experimentar para valorizar a Cultura Afro-Brasileira através do
ensino de Arte no âmbito do Ensino Fundamental.
Tema: Cultura Popular - Arte Africana
Palavras-chave: Arte Africana,Máscaras
Resumo: O seguinte projeto visa buscar teorias e práticas da cultura popular brasileira,
especificadamente Arte Africana e Afro-Brasileira como possibilidades de conhecimento e práticas
da arte no Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LILEAN CRISTINA GONCALVES CIPRIANO
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Mídias Móveis e Audiovisual: criar e compartilhar no processo pedagógico
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Mídias Móveis, Produção, Criação, Aprendizagem
Resumo: Sabemos que na contemporaneidade a presença das mídias móveis está cada vez
mais constante na sala de aula, ganhando espaços junto as crianças e adolescentes, trazendo
ora entretenimento, ora informação e conhecimento que muitas vezes não são aproveitadas de
maneira adequada para o aprendizado. Assim, o presente estudo visa investigar diferentes
estratégias de produção e utilização do vídeo no ambiente escolar, utilizando-se das mídias
móveis. A metodologia utilizada pautou-se na revisão de conceitos relacionados ao tema, bem
como na realização de intervenções com um grupo de professores da rede pública, com o objetivo
de capacitá-los para a produção e utilização do audiovisual em sala de aula a partir da realidade
da comunidade escolar. Somam-se a estes, as discussões e contribuições originadas junto aos
professores da rede pública, durante a realização do Grupo de Trabalho em Rede - GTR de 2015.
Os estudos realizados, apontam a necessidade de desmistificar conceitos, como também, ampliar
possibilidades formativas e ressignificações das práticas pedagógicas.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LILEAN CRISTINA GONCALVES CIPRIANO
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Mídias Móveis e Audiovisual: criar e compartilhar no processo pedagógico
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Mídias Móveis, Produção, Criação, Aprendizagem
Resumo: A presente unidade didática visa investigar diferentes estratégias de produção e
utilização do vídeo no ambiente escolar, utilizando-se das mídias móveis. Pretende-se, em
parceria com professores da rede pública estadual, produzir e discutir a viabilidade de vídeos
didáticos no ambiente escolar, elaborados a partir da realidade das escolas da rede pública.
Sabemos que hoje a presença dessas mídias móveis está cada vez mais constante em sala de
aula, ganhando espaço junto à crianças e adolescentes, trazendo ora entretenimento, ora
informação e conhecimento que muitas vezes não são aproveitadas de maneira adequada ao
aprendizado. A metodologia utilizada pautará na revisão de conceitos relacionados ao tema, bem
como em intervenções com o objetivo de capacitar professores da rede pública para produção e
utilização do audiovisual em sala de aula. Espera-se desmistificar conceitos, como também,

ampliar possibilidades formativas aos professores por meio de recursos audiovisuais na prática
pedagógica.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUANA NINOW CHAGAS
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: MOVIE MAKER: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MIDIÁTICOS NAS AULAS DE ARTE
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino
Palavras-chave: Arte e ensino, Tecnologia, Metodologias
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado
"Movie Maker: A utilização de recursos midiáticos nas aulas de arte", aplicado com Professores de
Arte, do município de Pitanga, na Escola Estadual Tiradentes, no ano de 2015. O trabalho
realizado teve como objetivo pesquisar as melhores estratégias de uso do vídeo em sala de aula,
mostrando suas múltiplas possibilidades pedagógicas, possibilitando assim meios de conexão e
de produção de material através do editor de vídeo, bem como, mostrando que a tecnologia, além
de ser usada em nosso cotidiano, pode ampliar também as possibilidades de atuação docente em
sala de aula. Também traz o resultado da Produção Didática Pedagógica utilizada como material
de apoio para o curso de formação, que subsidiou para que se efetivasse a implementação do
Projeto, através das ações desenvolvidas.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUANA NINOW CHAGAS
Orientador: Daiane Solange Stoeberl da Cunha - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Movie Maker: A utilização de recursos midiáticos nas aulas de arte.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte - Utilização de Recursos Tecnológicos no
Ensino da Disciplina de Arte
Palavras-chave: Arte, Ensino, Tecnologias, Metodologias
Resumo: Este caderno temático tem por objetivo trabalhar com professores de Arte do município
de Pitanga, a partir do projeto "Movie Maker: A utilização de recursos midiáticos nas aulas de
Arte", com a finalidade de possibilitar meios de interligar as linguagens artísticas em relação aos
conteúdos e à criação, bem como, investigar o uso da tecnologia através do editor de vídeo como
uma medida socioeducativa efetiva e inovadora.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCIA ARTIOLI NUNES MACIEL
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O Ensino da Arte Africana e Afro-brasileira no Ensino Médio: o diálogo entre culturas na

sala de aula
Tema: Cultura Popular - Arte Africana
Palavras-chave: Arte africana e afro-brasileira, Ensino de arte, Produção artística
Resumo: O objetivo desse trabalho é relatar os resultados do projeto de pesquisa realizado na
formação do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, nos anos 2014-2015, que teve
como foco principal a busca de uma fundamentação teórica e metodológica que oferecesse
subsídios para enfocar a compreensão e valorização da arte africana e afro-brasileira a partir das
aulas de arte, estimulando os alunos a produzirem e dialogarem com essas culturas, de acordo
com o que prescreve a Lei 10.639/2003.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCIA ARTIOLI NUNES MACIEL
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino da Arte Africana e Afro-brasileira no 1º Ano do Ensino Médio: o diálogo entre
culturas na sala de aula.
Tema: Cultura Popular - Arte Africana
Palavras-chave: Arte africana e afro-brasileira, Ensino de arte, Produção artística
Resumo: Muitas vezes, não há no ambiente escolar reflexão sobre a cultura material e imaterial
da arte africana e afro-brasileira, mesmo sendo ela uma das bases de nossa sociedade. Diante
disto, este projeto pretende compreender e valorizar a arte africana e afro-brasileira a partir das
aulas de arte, estimulando os alunos a produzirem e dialogaram com essa cultura. Este projeto
também objetiva mudar a realidade atual da escola no que diz respeito ao preconceito étnico e
suas manifestações. Espera conseguir mostrar aos estudantes do Ensino Médio a importância de
compreender as manifestações culturais de origem africana tão presentes em nosso dia a dia.
Para isso se procurará empreender pesquisas, de modo a compreender e ampliar conhecimentos
sobre a arte africana dentro e fora da sala de aula, nos muros da escola com desenhos pintados,
focando a arte africana com as cores predominantes na estamparia, na construção de desenhos
com linhas, texturas, manchas, seja nas vestimentas, nas fachadas, nos muros das casas e da
cidade. Vale ressaltar que em busca de viabilizar este projeto também será necessário identificar
as potencialidades artísticas e criativas dos alunos, fomentando o diálogo entre culturas para
reconhecer a arte africana e afro-brasileira no conteúdo escolar. Neste contexto, serão adotados
como referencial teórico a Lei 10.639, Duarte Junior, os DVD´s Arte na escola e os documentos
relativos ao ensino de arte e da arte africana, dentre outros materiais.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCIMARA CRISTINA DE FREITAS RODMANN
Orientador: Flavio Marinho - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Intervenções Urbanas: A cidade como metáfora e um outro olhar sobre o cotidiano do
aluno
Tema: Arte, Cultura e sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Intervenção Urbana, A Arte e o Cotidiano
Resumo: A arte contemporânea provoca nas pessoas um novo olhar para o meio em que

habitam e através da expressão artística acontece a transformação, cabendo a cada um a
interpretação das obras. Com esta proposta buscou-se observar se a pratica de intervenção
urbana permite ao aluno uma ressignificação do olhar sobre o cotidiano. Foram pesquisadas as
manifestações contemporâneas em arte, em especial as interferências nos espaços urbanos. O
tema aborda a arte contemporânea, conteúdo que permite um conhecimento maior sobre a arte
produzida hoje e consequentemente sua relação com a sociedade atual. A reflexão se fez
necessária para que os alunos compreendam algumas proposições sobre a arte contemporânea.
Assim sendo a implementação do projeto oportunizou a investigação sobre a prática artística e o
cotidiano destes alunos, sensibilizando o olhar do educando sobre seu entorno.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCIMARA CRISTINA DE FREITAS RODMANN
Orientador: Flavio Marinho - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Intervenções Urbanas: A cidade como metáfora e um outro olhar sobre o cotidiano do
aluno.
Tema: Arte, Cultura e sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: ARTE CONTEMPORÂNEA,INTERVENÇÃO URBANA,A ARTE E O COTIDIANO
Resumo: Esta unidade didática propõe pesquisar as manifestações contemporâneas em arte,
analisando o espaço em que elas acontecem, pensando o seu significado para entende-la no
desenvolvimento da sociedade .. A arte contemporânea não está só em museus e galerias, ela faz
parte do cotidiano. Assim a implementação do projeto na escola será feita inicialmente a partir de
uma investigação sobre a prática artística dos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual
Jardim Boa Vista em Campo Magro, e o seu cotidiano. A metodologia utilizada visa sensibilizar o
olhar do educando sobre o seu entorno, pois acreditamos que a arte transforma, e ela reflete as
mudanças culturais de uma sociedade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCINEIA MODESTO GAZOLA
Orientador: Rosanny Moraes de Morais Teixeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O diálogo entre a pessoa com deficiência e a arte por meio de ações educativas inclusivas
em museu de Curitiba.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Inclusão, deficiência intelectual, mediação, ação educativa, museu
Resumo: Este artigo tem por objetivo estabelecer possíveis diálogos entre a pessoa com
deficiência intelectual e a arte por meio de ações educativas inclusivas em espaços museológicos
de Curitiba. A mediação das ações educativas pode aproximar os educandos da arte, propiciando
aos mesmos a apreensão da aprendizagem a partir da continuidade do trabalho pedagógico na
escola. Este fator possibilita aos educandos melhor compreensão do mundo que os cercam e
consequentemente, melhor compreensão da arte com aprendizagem significativa frente às obras
originais dos museus. A experiência com essas obras desperta interesse, entusiasmo,
imaginação, maior compreensão da função social da arte, além de favorecer na construção e

ampliação do repertório visual artístico, pois as ações demonstraram que por meio de mediações
adequadas às especificidades de cada educando respeitando-se suas singularidades, obtém-se e
retém-se a aprendizagem eficazmente. O mesmo trata de reflexões sobre a intervenção
pedagógica efetuada com educandos da Escola Primavera - Ensino Fundamental na Modalidade
de Educação Especial na cidade de Curitiba.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: LUCINEIA MODESTO GAZOLA
Orientador: Rosanny Moraes de Morais Teixeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O diálogo entre a pessoa com deficiência e a arte por meio de ações educativas inclusivas
em museu de Curitiba.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Inclusão, deficiência intelectual, mediação, ação educativa, museu
Resumo: Diante das dificuldades em sensibilizar e conscientizar os educandos com Deficiência
Intelectual no que se refere à compreensão da arte e à construção de repertório visual, este
projeto visa, por meio de ações educativas inclusivas em museu de Curitiba oportunizar a
mediação de uma aprendizagem significativa que venha ao encontro dos educandos, a fim que os
mesmos compreendam a arte como expressão individual e que tem uma função, desempenhando
assim um significativo papel para a construção e ampliação do repertório em arte. Esta unidade
didática visa propor atividades de alfabetização visual aos educandos com deficiência intelectual,
com sugestões que facilitem a compreensão em relação a função da arte, que acrescentadas a
visitas a museus de Curitiba e trabalho continuado nas aulas na própria escola, para assim
possibilitar aos educandos uma melhor assimilação do mundo que os cercam e
consequentemente obterem melhor compreensão da arte.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARA ADRIANA PEITER
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: CARTAZES: UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO E LEITURA DE IMAGENS NO ENSINO
DE ARTE
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Ensino de Arte, Comunicação Visual, Cartazes
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o desenvolvimento e os principais
resultados da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica sobre a importância da
leitura e produção de imagens em sala de aula, uma vez que estas estão presentes no dia a dia
dos alunos, tendo como objeto de estudo a comunicação visual dos cartazes, realizada no Ensino
de Arte na turma de 8º ano. As atividades propostas contemplaram 32 horas e foram divididas em
etapas. A partir da implementação observou-se que o desenvolvimento e os resultados foram
positivos, uma vez que, vivências estéticas e conceitos foram construídos por esses alunos, sob
mediação docente.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARA ADRIANA PEITER
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CARTAZES: UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO E LEITURA DE IMAGENS NO ENSINO
DE ARTE
Tema: Arte, Cultura e Sociedade
Palavras-chave: Arte, Ensino, Contemporaneidade
Resumo: Este projeto tem como objetivo realizar uma proposta de intervenção pedagógica que
investigue a produção e leitura de imagens no ensino de arte a partir da comunicação visual nos
cartazes. A contemporaneidade é marcada pela "civilização da imagem", pois há imagens visuais
por toda parte e isso se intensifica ainda mais com a modernização da tecnologia de produção,
pois a informação e a cultura são predominantemente visuais. Em face dessa realidade, é que se
percebeu a necessidade de discutir e analisar imagens no ensino de Arte, por meio de cartazes. A
escolha do estudo de cartazes se deu devido a sua variedade de possibilidades de atuação em
nosso cotidiano, de acordo com o objetivo de sua comunicação, na qual a imagem tem por
objetivo chamar a atenção de espectador. O cartaz se constitui como um veículo de comunicação
de massa, tendo em vista a reprodução em série e sua afixação em locais públicos, o que permite
uma grande repercussão daquilo que se quer propagar.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELA DE OLIVEIRA
Orientador: Debora Maria Santiago - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O graffiti e a valorização do patrimônio escolar
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referencias sobre
a sua função social
Palavras-chave: Graffiti, Patrimônio escolar, Alunos, Arte
Resumo: O artigo em questão tem como premissa destacar o graffiti e a valorização do
patrimônio escolar. Constituiu-se de um tema relevante e desafiador visto que o graffiti é uma
forma de arte, a qual inicialmente foi muito discriminada, pois havia entre a população uma
confusão entre o graffiti e a pichação, e está presente na vida de jovens, especialmente os
residentes nas grandes periferias das cidades. Dessa forma, tornou-se no dia a dia um modo de
expressão peculiar principalmente entre a faixa etária dos 13 aos 18 anos, com o graffiti os alunos
manifestam opiniões, colocam ideias sobre a família, a cidade, a política e outros assuntos de
interesse geral. Vem ganhando espaços e utilizado como recurso altamente valoroso nas escolas,
com o graffiti pode-se tornar o ambiente da instituição mais bonito, alegre, acolhedor e
transformador. É um recurso que deve ser incentivado no interior da escola especialmente quando
se trata do patrimônio escolar. Este estudo tem como pretensão demonstrar como a valorização
do graffiti e sua inserção na escola pode modificar o ambiente, fazendo com que todos respeitem
e sintam-se orgulhosos deste espaço público ao qual estão inseridos. Faz ainda, uma ponte entre
teoria e prática, ao apresentar as oficinas de graffiti organizadas em uma escola do município de
São José dos Pinhais- PR em que verificou-se a participação e o envolvimento dos alunos, da
direção, dos professores, dos pais, enfim da comunidade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELA DE OLIVEIRA
Orientador: Debora Maria Santiago - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O graffiti e a valorização do patrimônio escolar
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referencias sobre
a sua função social
Palavras-chave: Graffiti, patrimônio, pichação
Resumo: Nos dias atuais os jovens não demonstram interesse pela Escola e como consequência
acabam apresentando comportamentos inadequados, desrespeitando seu patrimônio. Esta
unidade didática tem o objetivo de demonstrar que através do graffiti os jovens podem se
expressar e emitir opiniões, criando um vínculo escola - comunidade onde todos se sintam parte e
responsáveis, tornando o espaço escolar um ambiente agradável a todos. A partir do graffiti os
jovens podem sentir-se mais valorizados, pois trarão algo que está na rua, ultrapassando os
muros da escola, fazendo com que todos repensem e revejam posturas e reelaborem as questões
de cidadania, de forma espontânea estimulando os jovens a se tornarem sujeitos ativos e
atuantes. Esta unidade didática será desenvolvida de forma que o jovem compreenda a diferença
entre graffiti e pichação, e como são vistos de forma diferente pela Lei, buscando assim o respeito
pelo patrimônio.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELO CABARRAO SANTOS
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Os discursos dos professores/ orientadores de grupos teatrais nas escolas: análise dos
enunciados dos participantes do PDE - Arte 2014.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Formação de professores, Grupo teatral, Teatro na escola,
Resumo: Esta pesquisa, vinculada ao Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), teve
como objetivo analisar o trabalho desenvolvido por professores que atuam como de professor/
orientador de grupo teatral na escola, as suas práticas a partir de seus próprios enunciados, tendo
em vista os discursos cotidianos dos participantes da pesquisa, em relação a sua própria atuação
no processo de ensino, para assim, compreender seus processos de trabalho, suas
intencionalidades e objetivos. A análise ocorreu a partir do processo de implementação
pedagógica do PDE 2014 e também a partir dos enunciados coletados no Grupo de Trabalho em
Rede (GTR). O aporte teórico-metodológico para a análise é ancorado na Análise Dialógica do
Discurso (ADD), que tem nos estudos de Bakhtin e o Círculo sua principal fundamentação teórica.
Uma das hipóteses levantadas por esta proposta de pesquisa se resumiu na necessária formação
do professor/ orientador, para o exercício da teoria e prática do teatro na educação básica. Tendo
como principais conclusões a percepção de que os professores orientadores de grupos teatrais na
escola, apesar de não possuírem, muitas vezes, formação inicial específica em teatro, utilizam-se,
muitas vezes, de conhecimentos, técnicas e recursos da linguagem teatral em procedimentos
metodológicos nos encontros com seus grupos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELO CABARRAO SANTOS
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Caderno de orientações ao organizador de grupo teatral na escola
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e asdiversas teorias daArte queestabelecemreferências sobre
asua função social
Palavras-chave: Formação continuada, metodologia de ensino, grupos teatrais na escola
Resumo: A unidade didática denominada "Caderno de orientações ao organizador de grupo
teatral na escola", visa subsidiar a formação continua de professores/ orientadores de grupos
teatrais na escola, apresentando fundamentação teórica e propostas práticas, por meio de
formação continuada para a atuação destes profissionais em seus grupos de alunos, na intenção
de aprimorar sua prática, oferecendo caminhos metodológicos, para que possam desempenhar
suas funções de acordo com atuais políticas educacionais do Estado do Paraná e com as
modernas metodologias de ensino do teatro na escola.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELO GALVAN LEITE
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: As Origens do cinema e o uso do Gimp na criação de animações
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Cinema, stop motion, software livre
Resumo: A utilização de recursos tecnológicos nas salas de aula vem se ampliando nos últimos
anos, a implantação de ferramentas tecnológica no interior do ambiente escolar, por políticas
Estaduais e Federais e Municipais, se torna cada vaz maior, laboratórios de informática, tv's
multimídia, entre outros, são mais comuns nas escolas. Isso também acontece no dia a dia de
nossos alunos e tem papel mais corriqueiro na sociedade, dificilmente encontramos alunos que
não tenham contato ou possuam alguma ferramenta tecnológica com recursos midiáticos, seja um
celular, um computador, ou outros. Nesse sentido, como pensar práticas pedagógicas que
venham a utilizar esses recursos tecnológicos

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCELO GALVAN LEITE
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As Origens do cinema e o uso do Gimp na criação de animações
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Cinema, stop motion, software livre
Resumo: A utilização de recursos tecnológicos nas salas de aula vem se ampliando nos últimos
anos, a implantação de ferramentas tecnológica no interior do ambiente escolar, por políticas
Estaduais e Federais e Municipais, se torna cada vaz maior, laboratórios de informática, tv\"s

multimídia, entre outros, são mais comuns nas escolas. Isso também acontesse no dia a dia de
nossos alunos e tem papel mais corriqueiro na sociedade, dificilmente encontramos alunos que
não tenham contato ou possuam alguma ferramenta tecnológica com recursos midiáticos, seja um
celular, um computador, ou outros. Nesse sentido, como pensar práticas pedagógicas que
venham a utilizar esses recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas no ensino de Arte e
possibilitar aos alunos conteúdos da Arte para a prática da criação artística, buscando despertar o
interesse de nossos alunos para a discíplina, além de inicia-los no manuseio de softwares gráficos
livres a fim de que eles possam ampliar suas possibilidades de expressão criadora em sala e
utiliza-las em seu cotidiano quando necessárias.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCIA CHRISTINA SANCHES
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: LER PARA CONSTRUIR: AMPLIANDO O REPERTÓRIO DO ALUNO PARA
DESENVOLVER SUA POÉTICA PESSOAL
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
sua função social.
Palavras-chave: Olhar leitor, Leitura da imagem, Poética pessoal
Resumo: Este artigo é o relato de propostas desenvolvidas no projeto de implementação do PDE
2014. Considerando a desatenção dos estudantes em relação à imagem, procurou aprofundar as
reflexões sobre a leitura de imagens, com vistas a promover a ampliação do repertório visual e a
vivência sensível dos estudantes para contribuir com o desenvolvimento de uma criação artística
como poética pessoal. A proposta desenvolvida através de leituras de imagens, produções de
textos e produções artísticas foi eficaz no desenvolvimento de um olhar leitor, que pensa e que
fomenta o pensamento crítico, para isso foi adotado os referenciais teóricos de Martins, Buoro e
Camargo, entre outros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARCIA CHRISTINA SANCHES
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: LER PARA CONSTRUIR: AMPLIANDO O REPERTÓRIO DO ALUNO PARA
DESENVOLVER SUA POÉTICA PESSOAL
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
sua função social.
Palavras-chave: olhar leitor, leitura de imagem, criação artística
Resumo: Este projeto pretende aprofundar as reflexões sobre a leitura de obras de arte,
promovendo a ampliação do repertório visual para contribuir com o desenvolvimento de uma
criação artística como poética pessoal pelos alunos. Para tanto adota como referencial teórico
Martins et all, Buoro e Camargo, entre outros. Realiza uma pesquisa ação para ampliar o
repertório visual dos alunos do 3º ano de um Ensino Médio e conscientizá-los sobre a importância
de aprimorar o olhar e a criticidade diante das imagens. Espera promover maior envolvimento dos
estudantes com as aulas de arte, tornando-as mais profundas e significativas em suas vidas.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIA CECILIA BURIGO
Orientador: Luiz Antonio Zahdi Salgado - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A Linguagem Fotográfica em Sala de Aula
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Linguagem fotográfica, leitura de imagens, visualidades, cultura visual
Resumo: A imagem fotográfica está cada dia mais onipresente na comunicação humana,
entretanto o conhecimento dos códigos que compõem a linguagem fotográfica ainda é domínio de
poucos. A prática de leitura de imagens possibilita a ampliação da habilidade de interpretar,
perceber, questionar a imagem fotográfica em seu contexto histórico, cultural, social e político. A
presente pesquisa foi originalmente inspirada na observação da relação dos alunos com a
imagem fotográfica nas redes sociais. E na possibilidade de transformar essa relação tão
apreciada por eles em prática pedagógica. Considerando os inúmeros discursos sobre a imagem
fotográfica, a relação com o ser humano e as possibilidades de leitura da imagem fotográfica, o
presente artigo relata a experiência e os resultados obtidos nesta pesquisa-ação que promoveu o
estudo dos elementos formais da linguagem fotográfica. Processos de leitura de imagens,
produção de imagens fotográficas, bem como o uso de ambientes virtuais como ferramenta
auxiliar no processo de ensino aprendizagem para o compartilhamento, exposição e discussão
das imagens fotográficas produzidas pelos alunos do primeiro ano "A" do Ensino Médio do
Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto, em Piraí do Sul, no segundo semestre do ano de 2015.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIA CECILIA BURIGO
Orientador: Luiz Antonio Zahdi Salgado - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fotografia... Que língua é essa?
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte
Palavras-chave: Fotografia, leitura de imagens, linguagem fotográfica, linguagem visual,
Resumo: A unidade didática visa ao aprofundamento no processo da leitura de imagens,
relacionando-o com a linguagem fotográfica a fim de construir o olhar fotográfico dos alunos. Por
meio de práticas fotográficas, levá-los a conhecer os princípios básicos da composição na
fotografia, valorizando-a como linguagem visual e reconhecendo-a como a base visual das mídias
contemporâneas

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIA CONCEICAO CHIARELI COSTA
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A leitura de Imagens e o cotidiano do aluno: a arte como integradora do conhecimento.
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a função social

Palavras-chave: Ensino da Arte, Leitura de Imagem, modernismo, EJA
Resumo: Este artigo tem como objetivo levar para os alunos a valorização do aprendizado no
Ensino da Arte, sensibilizando-os e deixando-os atentos para uma reflexão crítica sobre as
imagens artísticas, para transformá-las em saber estético dando continuidade à sua formação
cultural. Como metodologia o ensino será aplicado junto aos alunos da EJA de diferentes faixas
etárias e diferentes níveis intelectuais e culturais com a realização de leitura de obras de arte do
artista Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Di Calvacanti. Cândido Portinari e também imagens do
cotidiano com realização de atividades de pesquisa, textos e vídeos para reflexões,
interpretações, análises, comparações e outras diversas atividades práticas como: xilogravura,
grafite sobre o papel, construção de máscaras, esculturas, portfólio e exposições de trabalhos, os
quais servirão para aprender e construir uma nova compreensão do significado do ensino da arte,
transformando-o em um novo olhar, com novos conceitos para que se possa subsidiar uma visão
mais crítica e sensível frente aos diferentes contextos sociais, políticos e culturais de uma
sociedade de seu cotidiano.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIA CONCEICAO CHIARELI COSTA
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A leitura de Imagens e o cotidiano do aluno: a arte como integradora do conhecimento.
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a função social.
Palavras-chave: Ensino da Arte, Leitura de Imagem, modernismo, EJA
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo levar para os alunos a valorização do
aprendizado no Ensino da Arte, sensibilizando-os e deixando-os atentos para uma reflexão crítica
sobre as imagens artísticas, para transformá-las em saber estético dando continuidade àsua
formação cultural. Como metodologia o ensino será aplicado junto aos alunos da EJA de
diferentes faixas etárias e diferentes níveis intelectuais e culturais com a realização de leitura de
obras de arte do artista Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Di Calvacanti. Cândido Portinari e
também imagens do cotidiano com realização de atividades de pesquisa, textos e vídeos para
reflexões, interpretações, análises, comparações e outras diversas atividades práticas como:
xilogravura, grafite sobre o papel, construção de máscaras, esculturas, portfólio e exposições de
trabalhos, os quais servirão para aprender e construir uma nova compreensão do significado do
ensino da arte, transformando-o em um novo olhar, com novos conceitos para que se possa
subsidiar uma visão mais crítica e sensível frente aos diferentes contextos sociais, políticos e
culturais de uma sociedade de seu cotidiano.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIELE WANDERLENE VIEIRA CEQUINEL
Orientador: Allan Sostenis Hanke - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Consciência Patrimonial nas escolas: Construção da Cidadania
Tema: Arte,Cultura e Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem
referências sobre sua função social
Palavras-chave: bens culturais, pedagogia sistêmica, patrimônio material e imaterial, educação

patrimonial na escola,
Resumo: O presente artigo consiste no relato da unidade didática do projeto proposto para o PDE
- (Plano de Desenvolvimento Educacional) em 2014 e sua Implementação em 2015 com o 9º ano
A, série final do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Macedo Soares em Campo Largo-PR.
Com o trabalho nas aulas de Arte através do ensino da educação patrimonial, buscou-se com
atividades teóricas e práticas contribuir para o conhecimento, resgate e aproximação dos bens
patrimoniais materiais e imateriais. Oportunizou-se ao educando um olhar a mais sobre a cultura
presente e de seus antepassados, a partir do conhecimento prévio, como possibilidade de
sensibilizar, despertar o respeito e valorização familiar e do seu contexto e assim contribuir para
cidadania do educando.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIELE WANDERLENE VIEIRA CEQUINEL
Orientador: Allan Sostenis Hanke - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Consciência Patrimonial na Escola: Construção da cidadania
Tema: Arte, Cultura e Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem
referências sobre sua função social
Palavras-chave: Bens Culturais, Patrimônio, Patrimônio Histórico,Patrimônio Imaterial,
Resumo: Esta Unidade Didática é elaborada para a turma de 9° ano do ensino fundamental.
Devido à desvalorização da cultura por muitos que desconhecem a sua importância, tem como
objetivo contribuir com a inserção do Patrimônio Cultural para a valorização, formação da
memória e cidadania do educando. Oportunizar ao aluno um olhar a mais sobre a cultura presente
e de seus antepassados, como uma das possibilidades para sensibilizar para o contexto em que
está inserido, despertar o respeito pelos bens materiais e imateriais da sua comunidade. Como
recurso metodológico, será utilizado à linha de pesquisa sociointeracionista, partindo do
conhecimento prévio do aluno para que esta aprendizagem se torne significativa.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIO FERNANDO VERONEZ
Orientador: Carina Maria Weidle - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Dessacralização do corpo humano nas Artes Visuais através de construções
tridimensionais contemporâneas.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: escultura, corpo humano, desconstrução, belo, feio
Resumo: O desafio como professor da disciplina de Arte parte do princípio de como despertar o
interesse e a reflexão dos alunos do Ensino Médio para a arte contemporânea, em especial para
a Escultura Contemporânea com temáticas que tratam da desconstrução do corpo humano, da
apologia ao feio e ao grotesco. A arte contemporânea absorve, constrói o espaço a sua volta e ao
mesmo tempo desconstrói, desligando-se de antigas crenças, vícios, deficiências, ilusões e
valores inadequados. A partir desse contexto nasceu a ideia deste projeto de pesquisa, que busca
alternativas de trabalho que envolvam os alunos numa reflexão, interesse e pesquisa na disciplina
de Arte, pesquisando as relações do corpo através da desconstrução de conceitos, de beleza e de
mecanismos presentes na sociedade, principalmente no espaço escolar.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARIO FERNANDO VERONEZ
Orientador: Carina Maria Weidle - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Dessacralização do corpo humano nas Artes Visuais através de construções
tridimensionais contemporâneas.
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: escultura, corpo humano, desconstrução, belo, feio
Resumo: O desafio como professor da disciplina de Arte parte do princípio de como despertar o
interesse e a reflexão dos alunos do Ensino Médio para a arte contemporânea, em especial para
a Escultura Contemporânea com temáticas que tratam da desconstrução do corpo humano, da
apologia ao feio e ao grotesco. A arte contemporânea absorve, constrói o espaço a sua volta e ao
mesmo tempo desconstrói, desligando-se de antigas crenças, vícios, deficiências, ilusões e
valores inadequados. A partir desse contexto nasceu a ideia deste projeto de pesquisa, que busca
alternativas de trabalho que envolvam os alunos numa reflexão, interesse e pesquisa na disciplina
de Arte, pesquisando as relações do corpo através da desconstrução de conceitos, de beleza e de
mecanismos presentes na sociedade, principalmente no espaço escolar.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARISA SAFRANSKI
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Reflexões sobre a body art /Qual é o valor da tua face
Tema: Arte Contemporanea
Palavras-chave: contemporânea,corpo,identidade
Resumo: A análise do percurso que permeou a escolha deste trabalho é discutir o papel da Arte
Contemporânea ,apropriando-se, assim, desse conhecimento que é fundamental para que o
educando possa refletir sobre sua realidade e também a de outros, já que, a arte não é neutra em
relação ao contexto socioeconômico, político e cultural em que é criada. Nesse sentido, o
presente trabalho permite o delineamento de discussões inerentes à própria vida e com conceitos
preestabelecidos intrínsecos a ação cotidiana do educando. Diante disso, emerge a possibilidade
de ser discutida a BodyArt (também defendia como arte no corpo) enquanto elemento capaz de
afirmar identidades.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARLI MARIA SIENA DE ANDRADE
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: LUA DE CETIM: UMA METODOLOGIA PARA O ENSINO DE ARTE A PARTIR DA
IMAGEM CONTEMPORÂNEA
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teórico-Mtodológicos do Ensino de Arte no Brasil

Palavras-chave: Arte Contemporânea, Elifas Andreato, Lua de Cetim, Metodologia do Ensino de
Arte
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um Plano de Implementação Pedagógica que foi
desenvolvido pela Disciplina de Arte, no Colégio Estadual Colégio Estadual "Brasílio de Araújo" Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de Bela Vista do Paraíso- PR, com objetivo
de discutir a Arte Contemporânea a partir de obras atuais, neste caso utilizando-se do cartaz Lua
de Cetim do Artista Plástico paranaense Elifas Andreato. Trata-se, portanto, de um trabalho de
campo, com utilização de pesquisa bibliográfica e documental, que acabou por concluir que a Arte
Contemporânea, quando apresentada na realidade de cada aluno, é possível de ser aceita e
compreendida Arte, para muito além da discussão sobre seu conceito, mas, na prática cotidiana
presenciada pelos atores da sociedade atual.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: MARLI MARIA SIENA DE ANDRADE
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: LUA DE CETIM: UMA METODOLOGIA PARA O ENSINO DE ARTE A PARTIR DA
IMAGEM CONTEMPORÂNEA
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teórico-Mtodológicos do Ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Elifas Andreato, Lua de Cetim, Metodologia do Ensino de
Arte,
Resumo: O presente projeto tem como objetivo a apresentação de uma proposta metodológica
para o ensino de Arte. Ele será desenvolvido junto a alunos do 9º. ano das séries finais do Ensino
Fundamental de uma escola Pública. Tal proposta está inserida dentro do conteúdo tratado como
Arte Contemporânea; tema controverso que ainda gera atenção por parte dos estudiosos,
professores e alunos. Para atingir tal objetivo buscou-se na contemporaneidade as obras de Elifas
Andreato, um artista gráfico de renome nacional. Tais obras, possibilitarão discutir o que é Arte e o
que pode ser chamado de Arte Contemporânea, discussão a partir da qual se pretende chamar de
processo metodológico para o ensino e a aprendizagem da Disciplina de Arte. Dentre as obras do
referido artista, foi selecionado um cartaz intitulado Lua de Cetim, obra que pretende possibilitar a
referida discussão a partir da sua leitura. O material utilizado será resultado de um levantamento
bibliográfico, bem como, de contatos que já começaram a ser mantidos com o artista a respeito de
seu arquivo e, especialmente, do cartaz Lua de Cetim, título do qual se apropriou este projeto no
intuito de chamar a atenção para as diversas linguagens possíveis para o ensino da Arte
Contemporânea.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: NILCEIA MARIA CASSIAS PEREIRA MIREK
Orientador: Jack de Castro Holmer - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: ARTE E TECNOLOGIA: LINGUAGENS E CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE
NOVO OLHAR CONTEMPORÂNEO
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE ARTE
Palavras-chave: Arte-Educação, Tecnologias digitais, Ensino-aprendizagem
Resumo: Este estudo tem como objetivo integrar o uso das tecnologias digitais, como recurso

pedagógico no ensino das artes visuais, articulando a teoria e a prática de sala de aula, e também
investigar o processo de interação quanto ao uso do computador, da internet, do software GIMP
na edição e tratamento da imagem, uso da fotografia enquanto recursos didáticos e, avaliar as
possibilidades de uso e contribuição pedagógica para o efetivo aprendizado no ensino da Arte.
Essas ações se embasam no processo teórico-metodológico dos eixos norteadores do processo
ensino aprendizagem em artes visuais: Fazer artístico, apreciação e leitura crítica e a
contextualização histórica. A tecnologia como recurso pedagógico no ensino da Arte é de grande
relevância, contribui significativamente para a mediação e apropriação de novos conhecimentos,
propicia o desenvolvimento da aprendizagem nos aspectos cognitivo, social, e afetivo dos alunos,
onde as tecnologias digitais são abordadas como ferramentas de apreciação e produção de
imagens, buscando aproximação a realidade do contexto que o aluno esta inserido.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: NILCEIA MARIA CASSIAS PEREIRA MIREK
Orientador: Jack de Castro Holmer - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Arte e Tecnologia: Linguagens e contribuições para um novo olhar contemporâneo
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Arte-educação, Tecnologias digitais, Ensino aprendizagem
Resumo: Este material didático tem como objetivo instigar o uso das tecnologias digitais, como
recurso pedagógico no ensino das Artes Visuais, articulando a teoria e a prática de sala de aula. E
investigar o processo de interação quanto ao uso do computador, da internet, o software GIMP,
quanto a interferência imagem fotográfica, enquanto recursos didático e, avaliar as possibilidades
de uso e contribuição pedagógico para o efetivo aprendizado no ensino da Arte. Essas ações
metodológicas e pedagógicas se embasam a nos eixos norteadores do processo ensino
aprendizagem em artes visuais, tanto no teorizar, sentir e perceber o fazer artístico, construindo
um conhecimento contextualizando. Nesse âmbito possa desencadear um trabalho interdisciplinar
e manter diálogo entre as linguagens da Arte tecnológica e a cultura visual no cotidiano
contemporâneo, buscando desenvolver por meio da percepção visual crítica e criativa os
aspectos, cognitivo, social e afetivo, aproximar da realidade do contexto que o aluno esta inserido.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: REGINA CELIA PFUTZENREUTER DIRENE
Orientador: Ana Paula Peters - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Uma abordagem para aproximar a teoria e a prática musical utilizando a Flauta Doce
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Música, Flauta Doce, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de facilitar a prática da flauta doce na sala de aula.
Destina-se, prioritariamente, a professores que irão conduzir atividades do ensino de flauta doce.
Alguns métodos tradicionais de ensino de música nas escolas ignoram os aspectos práticos pois
se concentram em conceitos do formalismo musical com partituras que raramente são executadas
pelos alunos com algum tipo de instrumento musical. Nesta pesquisa, são abordados também os
conteúdos estruturantes da música de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica

de Arte/2008. Dessa forma, são contemplados na metodologia do ensino da música, três passos
da organização pedagógica: (a) teorizar; (b) sentir e perceber; (c) trabalho artístico. Teorizar é a
parte que estuda o conhecimento histórico. Sentir e Perceber constituem a aprendizagem dos
conteúdos básicos da música tais como som e ritmo. Trabalho artístico compreende o momento
em que o aluno realiza a atividade criadora.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: REGINA CELIA PFUTZENREUTER DIRENE
Orientador: Ana Paula Peters - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Caderno de história e prática musical da Flauta Doce
Tema: Arte Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte
Palavras-chave: Ensino da Flauta Doce
Resumo: Esta unidade didática tem a finalidade de facilitar a prática da flauta doce na sala de
aula. Destina-se, prioritariamente, a professores que irão conduzir atividades do ensino de flauta
doce. Espera-se que seja útil e de fácil compreensão para alunos também. A maioria dos métodos
tradicionais de ensino de música nas escolas ignoram os aspectos práticos, eles se concentram
em conceitos do formalismo musical com partituras que raramente são executadas pelos alunos
com algum tipo de instrumento musical. Serão trabalhados também os conteúdos estruturantes da
música de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Arte/2008. Dessa forma,
são contemplados na metodologia do ensino da música, três passos da organização pedagógica:
Teorizar; Sentir e Perceber; Trabalho Artístico. Teorizar é a parte que estuda o conhecimento
historicamente produzido sobre a música. Sentir e Perceber constitui a fase de aprendizagem dos
conteúdos básicos da música tais como o som, o ritmo, a harmonia e a melodia. O Trabalho
Artístico compreende o momento em que o aluno realiza a atividade criadora.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: REGINA DE FATIMA RAZENTE FASSINA
Orientador: TANIA REGINA ROSSETTO - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Do figurativo ao abstrato uma construção a partir de elementos do cotidiano
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Educação, Arte Figurativa, Arte Abstrata, Cotidiano,
Resumo: Este trabalho tem como tema arte e cotidiano envolvendo a arte figurativa e a arte
abstrata. Refere-se ao ensino de Arte, buscando reflexões mais aprofundadas por meio de
atividades desenvolvidas junto a alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Costa Monteiro, no município de Nova Esperança. A ação consiste na implementação de uma
unidade didática, parte componente do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
promovido pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED). Nesta intenção foram estruturadas
propostas artísticas, partindo da problemática: quais as significações podem ser construídas por
meio da composição entre a arte e a vida por alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental? Os
objetivos consistiram em promover a interação dos alunos com imagens presentes no cotidiano;
oportunizar o desenvolvimento da percepção visual em relação às cores, as formas, a harmonia, o
equilíbrio, a simetria e o movimento; abordar as formas e as cores como parte da organização

natural e cultural do ser humano; manusear os instrumentos de desenho geométrico, por meio da
criação artística; socializar os trabalhos produzidos pelos alunos, em exposição artística. A partir
da realização deste estudo, os alunos desenvolveram sensibilidades que lhes permitiram a
percepção e a integração da arte com o mundo que os cerca. As ações oportunizaram momentos
significativos de reflexão sobre a própria realidade por meio da arte figurativa, abstrata
envolvendo o cotidiano. Como conclusão do trabalho, observamos reflexões mais aprofundadas
por parte dos alunos envolvidos e a contínua socialização das significações no processo de
criação artística.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: REGINA DE FATIMA RAZENTE FASSINA
Orientador: TANIA REGINA ROSSETTO - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Do figurativo ao abstrato uma construção a partir de elementos do cotidiano
Tema: Arte, Cultura e Sociedade eas diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a função social
Palavras-chave: Educação, Arte Figurativa, Arte Abstrata, Cotidiano
Resumo: No ambiente escolar é notório a dificuldade dos alunos em identificar- se com a Arte,
outro aspecto é a dificuldade na utilização de instrumentos de desenho como a régua e o
compasso. Geralmente a Arte é unicamente uma imagem bonita, de possível identificação e que
remete a uma figura reconhecível, sendo difícil considerar o abstrato como Arte. Dessa forma, a
Arte é concebida de forma distanciada da vida, tornando-se algo à parte, como um conhecimento
possível apenas para alguns. Constatando tais dificuldades diante da Arte, problematizamos
sobre quais as significações podem ser construídas por meio da composição entre a arte e a vida
por alunos do 6°Ano do Ensino Fundamental. No desenvolvimento das atividades objetivamos a
construção de significados por meio da composição entre a Arte e a vida, significar composições
abstratas a partir da pesquisa de azulejos, a forma de compor de Escher e expor os trabalhos
realizados como forma de socialização das significações no processo de criação artística.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: RITA DECONTO FRIZON
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DA ARTE NA SOCIEDADE INDIVIDUALISTA
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Individualismo, Arte, Educação, Sociedade contemporânea,
Resumo: Este artigo visa compartilhar uma reflexão sobre o ensino de arte na escola em uma
sociedade meramente influenciada pelo individualismo. Relata os resultados obtidos pela
implementação do projeto de intervenção pedagógica realizado no Colégio Estadual Amâncio
Moro, na cidade de Corbélia- PR, cujo objetivo maior foi o de conscientizar os alunos do curso de
Formação de Docentes sobre o modelo de cultura, a cultura do individualismo do ter, do lazer e do
prazer momentâneo, que a sociedade contemporânea vem enfrentando. A análise tem por
referência as teorias de Lipovetsky, Dumont, Simmel e Ostrower visando argumentar a condição
da arte no contexto cultural e o poder de mudança que a mesma pode oferecer ao espectador.

Assim, é de suma importância refletir sobre ações pedagógicas que possam viabilizar a formação
de um indivíduo, com menos prejuízos, com determinação, segurança e com capacidade de
escolha. Acreditando, como Froebel, que o caminho para transformar esta realidade está na
ênfase em atividades coletivas, o trabalho desenvolvido buscou com a Arte unir o grupo de
participantes em atividades que ressaltassem a importância do outro.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: RITA DECONTO FRIZON
Orientador: ERICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Arte e a importância do coletivo: aspectos filosóficos e sociológicos sobre o individualismo
na contemporaneidade
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Individualismo, arte, coletividade, sociedade contemporânea,
Resumo: A sociedade contemporânea enfrenta, atualmente, uma mudança de comportamento
provocada pelo modo de vida capitalista, com intensificação do individualismo e do consumo
desenfreado. É grande a influência da mídia de consumo, que prega o bem-estar social, o lazer, o
interesse pelo corpo, os valores individualistas do sucesso pessoal e do dinheiro. Existe a
preocupação de que o individualismo comece a provocar perturbações psíquicas, então é preciso
encontrar suportes que levem a sociedade a ser determinada, segura e com capacidade de
escolhas, sem o prejuízo de ser manipulada pelo mundo capitalista. Propõe-se aqui, através da
disciplina de Arte, encontrar meios que valorizem a coletividade. O objetivo é refletir sobre
possibilidades que levem para a formação do ser coletivo dentro de sua individualidade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSANE PINHEIRO CANAVEZI VILLA
Orientador: Renan dos Santos Silva - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Um Olhar Poético Sobre a Cidade
Tema: Arte Contemporânea
Palavras-chave: Arte, Cidade, Cultura Visual, Ensino de Arte,
Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de intervenção realizado com alunos do sexto ano
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual "Professor Segismundo Antunes Netto", localizado
em Siqueira Campos - PR, a fim de atender as demandas do PDE/PR, cujas razões se deram em
decorrência da necessidade em trazer para o contexto da escola e, particularmente, às aulas de
arte, aspectos relacionados às experiências vivenciadas pelo educando no cenário urbano, com o
intuito de (re) construção de um olhar pessoal, próprio e questionador. É fato considerarmos que a
escola objetiva ensinar aos alunos conteúdos que lhes são necessários para compreender e atuar
no mundo em que vivem. Assim, podemos compreender que ensinar a olhar é uma das tarefas da
escola. A escola pode ensinar os estudantes a ver as imagens, as informações visuais como se
fosse pela primeira vez, estimulando-os a refletir, interpretar e construir uma compreensão e um
gosto pessoal sobre aquilo que estão vendo. Descobrir a diversidade urbana na arte de nossa
cidade, identificar os efeitos estéticos na formação de novos valores, percebendo-se como um
agente transformador e, assim, ampliar a forma de ver, de olhar e de entender o mundo,

compreendeu os propósitos e o tema do projeto. Pensar, analisar e conceber a cidade sob um
olhar no mundo globalizado em que vivemos, justifica por se querer olhares mais aguçados,
intensos e acreditar que a escola pode ser este lugar. Para tanto, precisamos e pretendemos
fomentar construções dos mais diversos olhares para que realmente possamos ver o espaço
cidade como algo novo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSANE PINHEIRO CANAVEZI VILLA
Orientador: Renan dos Santos Silva - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Um Olhar Poético sobre a Cidade
Tema: Arte Contemporânea
Palavras-chave: Arte,Cidade,Cultura Visual,Ensino de Arte
Resumo: Esta proposta didática tem como finalidade problematizar aspectos relacionados às
experiências vivenciadas pelo educando no cenário urbano, com o intuito de (re) construção de
um olhar pessoal, próprio e questionador. É esse tema que se pretende trazer para o contexto da
escola e, particularmente, às aulas de arte, por meio de uma sequencia de atividades, que
possibilitará um contato direto com a diversidade da produção artística urbana, culturas e épocas,
sua história e a produção cultural de sua gente no espaço físico que abrange sua cidade. Pensar,
analisar e conceber a cidade sob um olhar no mundo globalizado em que vivemos, justifica por se
querer olhares mais aguçados, intensos e acreditar que a escola pode ser este lugar. Para tanto
precisamos e pretendemos fomentar construções dos mais diversos olhares para que realmente
possamos ver o espaço cidade como algo novo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSEMERI BOFF
Orientador: EGLECY LIPPMANN - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Em cena: o ensino do movimento na Educação Especial através dos jogos teatrais
Tema: Jogos teatrais, possibilidades no ensino da Arte
Palavras-chave: Jogos teatrais, movimento, educação especial,
Resumo: Este artigo discute um estudo que se propõe a resgatar a importância dos jogos teatrais
na educação especial, sob o enfoque do movimento no processo de aprendizagem do educando,
na vivência do lúdico, na experiência da criatividade, principalmente na afirmação e construção de
sua individualidade e na sua interação com o contexto social, desenvolvendo suas
potencialidades cognitivas, afetivas, psicomotoras e estéticas. Com o objetivo de pesquisar
conteúdos de teatro que possibilitem ao educando uma maior compreensão de si mesmo, do
outro e do mundo em que está inserido, facilitando no processo da aprendizagem, socialização,
expressão e comunicação. Foram realizados durante o decorrer do trabalho, Grupo de Trabalho
em Rede-GTR, pelo qual os projetos elaborados foram socializados com outros (as) professores
(as) da rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, além de leituras e pesquisas para
aprofundamento dos fundamentos relacionados ao tema, bem como, a aplicação na escola com
educandos do EJA - Fase I - III etapa da Escola Novo Mundo - Educação Infantil e Ensino
Fundamental, na Modalidade de Educação Especial, através de jogos teatrais com práticas
artísticas, teorizações e apreciações, conforme os conteúdos estruturantes: elementos formais,

composição e movimentos e períodos, os quais constam nas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica do Estado do Paraná, disciplina de arte. É importante destacar que a escola onde o projeto
foi desenvolvido possui uma proposta curricular baseada em tal documento, cujo
encaminhamento metodológico está direcionado a qualidade dos conhecimentos formais
trabalhados.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSEMERI BOFF
Orientador: EGLECY LIPPMANN - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Em cena: o ensino do movimento na Educação Especial através dos jogos teatrais
Tema: Jogos teatrais, possibilidades no ensino da Arte
Palavras-chave: Jogos teatrais, movimento, educação especial,
Resumo: Estudo que se propõe a resgatar a importância dos jogos teatrais na educação
especial, sob o enfoque do movimento no processo de aprendizagem do educando, na vivência
do lúdico, na experiência da criatividade, principalmente na afirmação e construção de sua
individualidade e na sua interação com o contexto social, desenvolvendo suas potencialidades
cognitivas, afetivas, psicomotoras e estéticas.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSIMAR RECHE
Orientador: Carmen Fabiana Betiol - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A obra de Antônio Poteiro: aspectos da cultura popular brasileira, experiência na sala de
aula.
Tema: Cultura Popular Brasileira
Palavras-chave: unidade didática, linguagem artística, obras de arte, teoria, Antonio Poteiro,
Resumo: O tema desse artigo denominado "A Arte Popular Brasileira de Antônio Poteiro:
Vivências em sala de aula" foi elaborado tendo como referência projeto anterior, com a mesma
identificação, onde se indicava uma ação pedagógica para a área de educação artística no
Colégio Estadual Unidade Polo de Arapongas-Paraná, com alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental do período vespertino. Nesse artigo, em face desse conhecimento anterior, está
explicito, como finalidade, registrar aspectos indispensáveis sobre a linguagem da arte e a cultura
popular desenvolvida por um artista brasileiro. Mediante o acima descrito se considera que, para o
conteúdo desse artigo, foi necessário optar pela inclusão de: um breve conhecimento do artista e
suas obras, organizando uma Unidade Didática onde se destacam os procedimentos adequados
para o desenvolvimento da prática de educação artística. A Unidade Didática foi construída a
partir da exploração do conhecimento e valorização da arte popular produzida por Antônio Poteiro;
a relação desse conhecimento com valores e costumes da vida cotidiana dos alunos participantes
da proposta educacional; o entendimento do estudo sobre a vida de um artista popular mediante a
observação de suas esculturas, pinturas e cerâmicas caseiras, preservadas em muitas cozinhas
mineiras. Na prática pedagógica para o ensino da linguagem da arte no espaço foi necessário
realizar a integração do conhecimento visando conteúdos que pudessem oportunizar o acesso
cultural relacionado ao cotidiano.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ROSIMAR RECHE
Orientador: Carmen Fabiana Betiol - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A obra de Antônio Poteiro: aspectos da cultura popular brasileira, experiência na sala de
aula.
Tema: Cultura Popular Brasileira
Palavras-chave: Educação-cultura popular Antonio Poteiro
Resumo: Este projeto tem por finalidade propor aos alunos conhecimentos sobre o artista Antonio
Poteiro, e suas obras de esculturas, pinturas e cerâmicas. Com o passar dos tempos
confeccionando os potes passaram a tornar-se esculturas de cerâmicas e adquiriram o caráter de
obras popular.Na construção coletiva deste projeto com os alunos de sétimo ano que irão
desenvolver algumas características da arte popular.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SALETE ROSA MOTTER
Orientador: JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: COMPREENDENDO A REPRESENTAÇÃO ABSTRATA NO GRAFISMO DO GRUPO
ÉTNICO AVA-GUARANI
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Grafismo Ava-guarani, cultura, diversidade
Resumo: Este artigo discorre sobre processo de implementação de projeto realizado no
Programa de desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE). A abordagem teve como objetivo
construir proposta de intervenção pedagógica que fundamentasse a prática em teorias acerca da
história do povo Ava-guarani, sob vários aspectos, com ênfase às manifestações culturais, mais
especificamente o grafismo indígena, promovendo uma discussão a respeito das diversidades
étnica, social e cultural como possibilidade no ensino da Arte. O projeto foi efetivado com uma
turma do 1º ano do curso de Formação de Docentes, do Colégio Estadual João Manoel
Mondrone, Município de Medianeira - PR. A pesquisa contou com pesquisa de campo, em visita à
comunidade indígena Tekoha Ocoy, em São Miguel do Iguaçu - PR, e pesquisa bibliográfica, com
vistas a discutir a questão da alteridade, que parte do pressuposto básico de que todo homem
social interage e interdepende do outro. A partir da análise e mudança de conceitos a respeito da
perspectiva indígena quanto à forma de ver e entender o mundo, destacamos a pesquisa
iconográfica do grafismo indígena para apresentar respostas e entender a origem e formação das
imagens na pintura corporal indígena.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SALETE ROSA MOTTER
Orientador: JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Compreendendo a representação abstrata no Grafismo do grupo étnico Ava-Guarani.

Tema: arte
Palavras-chave: Grafismo, cultura, diversidade
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo realizar uma proposta de intervenção
pedagógica que fundamente a prática em teorias acerca da história do povo Ava-guarani em
todos os aspectos, com ênfase às manifestações culturais, mais especificamente o grafismo
indígena, promovendo uma discussão acerca da diversidade étnica, social e cultural como
possibilidade no ensino da Arte. A escolha do estudo sobre a diversidade do grupo étnico AvaGuarani quer por meio do ensino da Arte, utilizando pesquisa bibliográfica e de campo, eliminar o
estereótipo do índio impregnado no imaginário social, enaltecendo a alteridade, ou seja, a
concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage e interdepende
do outro. A partir da análise e mudança de conceitos a respeito da perspectiva indígena e sua
forma de ver e entender o mundo, destacamos o estudo do grafismo indígena, através de uma
análise crítica sobre a forma, as estruturas de composição, as técnicas e materiais utilizados,
estimulando a percepção que deve estar presente no olhar dos alunos. A pesquisa iconográfica
indígena trará respostas para entender a origem e formação das imagens.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
Orientador: EGLECY LIPPMANN - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Animação: A Tecnologia como subsídios de ensino - aprendizagem numa perspectiva da
Arte Inclusiva
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino
Palavras-chave: Arte, tecnologia, educação especial, software
Resumo: Este artigo visa apresentar o estudo realizado durante o PDE sob o título Animação: a
Tecnologia como subsídios de ensino-aprendizagem numa perspectiva da arte inclusiva, como
ferramenta pedagógica no ensino da Arte, desenvolvido com os alunos de Educação de Jovens e
Adultos, da Escola Pestalozzi - Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial,
município de Catanduvas, PR, no 2º semestre de 2015. Realizou-se uma experiência com Arte e
Tecnologia: aproximações com vistas à diversidade, onde possibilitou aos alunos com deficiência
intelectual e múltipla, a articulação entre a Arte e as tecnologias, adotando como suporte da
prática pedagógica, oferecendo uma aprendizagem significativa e oportunizando uma metodologia
atualizada que dialogou com a contemporaneidade destes estudantes. Foi pautado nos
referenciais teóricos de Martins, Picosque e Guerra (1998), Lippmann (2011), Duarte Jr. (2012),
Moran (2012) e outros autores, numa pesquisa qualitativa que combinou pesquisa teórica e
pesquisa de campo com alunos especiais. Como resultado pontua-se a pertinência do estudo
realizado considerando que os alunos participaram ativamente dentro de suas possibilidades,
interagindo com motivação e interesse.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
Orientador: EGLECY LIPPMANN - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Animação:A Tecnologia como subsídios de ensino - aprendizagem numa perspectiva da
Arte Inclusiva

Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino
Palavras-chave: Arte,tecnologia,educação especial,software
Resumo: São muitas as mudanças ocorridas na sociedade com o advento das novas tecnologias,
no entanto são incipientes os estudos que contribuam na sua operacionalização em sala de aula.
Neste sentido, apresenta-se este estudo, como possibilidade de suprir esta lacuna tão perceptível
no cenário educacional, apresentando-se como possibilidades de superação nos entraves teórico/
metodológicos que impossibilitam o diálogo entre escola e atualidade, escola e realidade
tecnológica que resgatam o prazer de ensinar e o prazer de aprender de forma atualizada numa
escola e num mundo igualmente real. A arte e a tecnologia tornam-se instrumentos
imprescindíveis contribuindo de maneira significativa no processo de ensino e aprendizagem,
revelando múltiplas possibilidades. Faz-se necessário refletir e repensar as práticas no ensino de
Arte para alunos com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, utilizando a articulação entre
a Arte e as tecnologias. Pensar em possível formas de favorecer a prática pedagógica, propondo
ensinar conteúdos de arte para alunos portadores de necessidades educativas especiais, fazendo
uso de software.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SILENE SANCHES SOUTO BERNINI
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Ler imagens é um direito só de professores de Arte?
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos teóricos metodológicos do Ensino de Arte no Brasil.
Palavras-chave: Imagens, leitura, conhecimento, prática pedagógica e educação,
Resumo: Este artigo corresponde à finalização da formação continuada realizada no Programa
de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED. Ao analisar as dificuldades encontradas no
cotidiano da escola pública em relação à leitura de imagem, objetivou-se no projeto de
intervenção a necessidade de propiciar momentos de incentivo e reflexão sobre o processo de
ensino e de aprendizagem de leitura de imagens com um grupo de professores. A leitura de
imagens é muito importante em todas as áreas do conhecimento, porém, muitas vezes, não é
praticada nas escolas pelo fato da dificuldade de se desenvolver uma prática pedagógica voltada
para a especificidade da arte visual. O trabalho foi direcionado aos docentes de todas as áreas do
conhecimento do Colégio Estadual Arthur de Azevedo de São João do Ivaí Pr. A iniciativa de
pesquisar sobre a importância da leitura de imagem na prática pedagógica advém da necessidade
existente no contexto escolar. A deficiência nessa área é notória, ocasionando inibição e
defasagem na aprendizagem. Foi elaborado a partir de muito estudo, pesquisas bibliográficas e
orientações, propiciando maior conhecimento e reflexão no momento de sua execução. Essa
iniciativa é uma forma de compartilhar com os colegas algo a mais e com a qualidade do ensino.
As atividades compreendem a leitura de diferentes imagens. A intenção é buscar conhecer mais
sobre esse amplo mundo das imagens, por meio de uma metodologia inovadora, propiciando
atender os desafios existentes na escola, como também usufruir da pesquisa como princípio
educativo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SILENE SANCHES SOUTO BERNINI
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler imagens é um direito só de professores de Arte?
Tema: Dimensão histórica e os fundamentos teóricos metodológicos do Ensino de Arte no Brasil.
Palavras-chave: Imagens, leitura, conhecimento, prática pedagógica e educação
Resumo: A leitura de imagens é muito importante em todas as áreas do conhecimento, porém,
muitas vezes, não é praticada nas escolas pelo fato da dificuldade de se desenvolver uma prática
pedagógica voltada para a especificidade da arte visual.Este trabalho é direcionado aos docentes
de todas as áreas do conhecimento. A iniciativa de pesquisar sobre a importância da leitura de
imagens na prática pedagógica advém da necessidade existente no contexto escolar. A
deficiência nessa área é notória, ocasionando inibição e defasagem na aprendizagem. A
sociedade contemporânea é dominada pelo universo das imagens.Essa iniciativa é uma forma de
compartilhar com os colegas algo a mais e com a qualidade do ensino. As atividades
compreendem a leitura de diferentes imagens. A intenção é buscar conhecer mais sobre esse
amplo mundo das imagens, por meio de uma metodologia inovadora, propiciando atender os
desafios existentes na escola, como também usufruir da pesquisa como princípio educativo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SILVANA REGINA PARRA
Orientador: juliano reis siqueira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Arte-Educação e Culturas Indígenas
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea
Palavras-chave: Cultura Indígena, arte indígena, pintura
Resumo: Este artigo é parte integrante do PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação do
Estado do Paraná. Tem como objetivo descrever o processo de implementação em contraturno do
projeto Arte-Educação e Culturas Indígenas, com os estudantes do Ensino Fundamental séries
finais, Ensino Médio e membros da comunidade, no "Colégio Estadual José Siqueira Rosas" no
município de Rosário do Ivaí, Paraná. As atividades foram desenvolvidas em seis ações, sendo
que cada ação tinha como finalidade resgatar a arte indígena trabalhando o fazer artístico a partir
do grafismo, da pintura, da cerâmica e das máscaras, despertando nos estudantes o interesse
pela cultura indígena. A proposta em realizar este trabalho foi ressaltar que a função da arte na
escola está em proporcionar aos estudantes o fazer artístico através dos registros artísticos
deixados pela humanidade ao longo dos tempos, de forma a ampliarem suas capacidades de
melhor compreensão do mundo em que vivem, bem como sua diversidade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SILVANA REGINA PARRA
Orientador: juliano reis siqueira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Arte-Educação e Culturas Indígenas
Tema: arte na América Latina e arte contemporânea
Palavras-chave: Cultura Indígena, arte indígena, pintura
Resumo: Esta unidade didática tem o objetivo de dar subsídio ao ensino de arte com ênfase na
valorização da cultura indígena no contexto escolar, resgatando as artes indígenas, trabalhando o
fazer artístico a partir do grafismo, da pintura, da cerâmica e da escultura, despertando nos

estudantes o interesse pela cultura indígena e valorizando a mesma nas aulas de artes visuais. A
relevância da realização deste estudo será mostrar que as artes indígenas revestem-se de
particularidades expressivas e constituem meio para transmissão de concepções de fundo social,
por meio dos quais pode ser pensada a natureza ou a essência de sua própria humanidade.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SIMONE DE FATIMA DE BARROS
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Fazendo Teatro em sala de aula com a Literatura de Cordel...
Tema: Arte , Cultura e Sociedade e as diversas ....
Palavras-chave: Teatro, Literatura de Cordel, Cultura popular, improvisação
Resumo: "Fazendo teatro em sala de aula com a Literatura de Cordel: um incentivo à liberdade
de expressão e a reflexão crítica" é uma proposta de intervenção voltada para uma turma de
sétimo ano, do Colégio Estadual José Ermírio de Moraes, localizado no município de Rio Branco
do Sul - PR. E tem como linha de estudo o uso do teatro em sala de aula na disciplina de artes
como estratégia para resgatar o gosto dos alunos por esta técnica. Isso porque, no improviso, há
maior liberdade de expressão, possibilidade de criação, ampliação de possibilidades de
encenação e aproximação com culturas próximas da realidade do aluno. A Literatura de Cordel
proporciona a leitura de mundo sob uma perspectiva diferente da qual estes alunos estão
habituados, além do que se apropria das sátiras, que vão justamente ao encontro do gosto dos
alunos do ensino fundamental. O objetivo do trabalho desenvolvido foi propiciar condições para
que o educando aprecie o fazer artístico, possibilitando a percepção de mundo sob diferentes
perspectivas, além de identificar a cultura popular. Bem como, buscou ampliar as possibilidades
de técnicas didáticas voltadas ao teatro, promover o ensino da Literatura de Cordel por meio do
teatro e incentivar a formação reflexiva por meio da forte crítica social presente na Literatura de
Cordel, apresentando uma proposta de intervenção pautada no cruzamento entre as
características da Literatura de Cordel e o interesse do aluno do ensino fundamental sobre o
teatro.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SIMONE DE FATIMA DE BARROS
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fazendo Teatro em Sala de Aula com a Literatura de Cordel: Um incentivo à liberdade de
expressão e a reflexão crítica
Tema: Arte,Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referência sobre
sua função social
Palavras-chave: Teatro, Literatura de Cordel, Cultura Popular, Improviso
Resumo: A presente unidade didática traça como linha de estudo o uso do teatro em sala de aula
na disciplina de artes, procura resgatar o gosto dos alunos por esta técnica utilizando-se de
ferramentas como a sátira e a improvisação, estão presentes na Literatura de Cordel, que
direciona a pesquisa e conduz as intervenções. O objetivo aqui estabelecido é que o educando
tenha condições de conhecer e apreciar o fazer artístico, possibilitando a percepção de mundo
sob diferentes perspectivas, além de identificar a cultura popular. O improviso - característica da

Literatura de Cordel - propicia maior liberdade de expressão, possibilidade de criação, amplia as
formas de encenação e aproximação com culturas que fazem parte da realidade do aluno. Com a
proposta de intervenção para uma turma de sétimo ano, no Colégio Estadual José Ermírio de
Moraes, fundamentada na Literatura de Cordel e demais autores que estudam a técnica do
improviso, a fim de conquistar e atrair o interesse e gosto do aluno pela arte, em específico pelo
teatro.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SIMONE REGINA DA SILVA
Orientador: Marcelo Adriano Colavitto - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Máscara como objeto de estudo no contexto da Commedia dell`Arte
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teóricos-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: Educação,Arte, Teatro, Máscaras, Expressividade
Resumo: A elaboração desta Produção Didático- Pedagógica, constituindo-se em um material de
apoio ao trabalho pedagógico dos professores e se pautando prioritariamente na busca por
contribuir com a aprendizagem dos nossos alunos. Esse trabalho constitui uma Unidade Didática
que contemplará o gênero teatral Commedia dell"Arte, aprofundando-se no estudo de suas
máscaras. Como ferramentas de apoio, serão explorados textos norteadores que apresentarão
alguns conceitos teóricos que abordam a estética da Commedia dell"Arte e suas principais
características, bem como, o estudo da máscara com enfoque na máscara teatral, analisando o
seu uso em prol da expressividade do corpo. Além dos conteúdos que serão privilegiados,
apresentaremos também algumas sugestões de atividades práticas. O principal objetivo que se
busca alcançar por meio das estratégias de ação contidas nesta unidade, é o de proporcionar
estudos relacionados à temática, buscando fomentar o espírito crítico do educando em relação ao
gênero que é a base para o teatro contemporâneo, utilizando como metodologia de trabalho a
Proposta Triangular, desenvolvida pela arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa, proposta
esta, que visa unir a teoria à prática, assim, possibilitando aos alunos a apropriação de diferentes
culturas e o desenvolvimento da sensibilidade para um olhar mais consciente e crítico.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SOELY DE FATIMA ANTUNES MARTINS
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O Desenho no Ensino Fundamental
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil.
Palavras-chave: artistas brasileiros, desenho, experiências sensíveis
Resumo: O presente artigo aborda o desenho como linguagem das artes visuais como criação do
sujeito estudante pesquisador. Considera-se relevante aprimorar as abordagens pedagógicas na
disciplina de arte, no sentido de favorecer a ampliação do olhar dos alunos sobre as artes, visto
que os mesmos possuem uma visão limitada acerca das artes. Constata-se a necessidade de um
trabalho de intervenção pedagógica que possibilite experiências significativas para promover no
aluno o seu potencial criativo e estético, oportunizando a interação nas práticas artísticas
variadas, utilizando recursos e materiais diversificados. Desse modo, esperam-se transformações
tanto na prática pedagógica do professor de artes, quanto na concepção dos alunos envolvidos.
Portanto, o núcleo gerador das propostas foram os materiais regionais e suas relações culturais.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SOELY DE FATIMA ANTUNES MARTINS
Orientador: Claudio Luiz Garcia - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Desenho como método de investigação do real no Ensino Fundamental
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil.
Palavras-chave: artistas brasileiros, desenho, experiências sensíveis
Resumo: A produção didático-pedagógica visa à prática de desenho de observação menos como
cópia da realidade e mais como um processo de educação do olhar para o ambiente escolar,
valorizando a expressão singular de cada estudante. Assim, propõem-se experiências de
sensibilização para a investigação de novos materiais e ferramentas de desenho estimulando,
assim, um olhar crítico baseado na obra de alguns artistas brasileiros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: STELLA DORTA SANTANA
Orientador: Denise Bandeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: ARTE E TECNOLOGIAS, O USO DO EDITOR DE IMAGEM - GIMP, CONTRIBUINDO
PARA O ENSINO DA ARTE
Tema: Tecnologia suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: Ensino de Arte, Tecnologias, Programas Educacionais, Editor de Imagens
-GIMP
Resumo: Esta investigação trata da utilização da ferramenta GIMP (Image Manipulation Program)
pelo professor de arte no ensino de 5ª. a 8ª. série. Inicialmente, apresenta aspectos gerais sobre
as relações entre educação e tecnologias de informação e comunicação (TIC"s). Considera a
ferramenta GIMP uma tecnologia simples de edição e criação para ser disseminada nas aulas da
disciplina de Artes. Esta pesquisa desenvolveu oficinas dirigidas aos professores de arte, com o
objetivo de aplicar e refletir pedagogicamente sobre o uso dessa ferramenta. Durante a
elaboração deste projeto foram aplicados questionários aos participantes em duas etapas,
inicialmente, para identificar o público e, depois da realização das oficinas, presencial e com uso
do ambiente Moodle, para avaliar os resultados.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: STELLA DORTA SANTANA
Orientador: Denise Bandeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: editor de Imagens, como ferramenta de aprendizagem nas aulas de arte
Tema: Tecnologia suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: ensino de arte, tecnologias, programa de editor de imagem GIMP
Resumo: A constante evolução da tecnologia no mundo global nos faz refletir e buscar novos
conhecimentos a fim de propiciar novas formas de aplicação da tecnologia no aperfeiçoamento
dos processos de ensino-aprendizagem para a disciplina de arte e alunos no contexto escolar. Os

educadores devem transformar a utilização do computador numa abordagem educacional que
favoreça efetivamente o processo de conhecimento do aluno. O sistema educacional possui
programas que podem trazer novos métodos e estratégias de ensino e a compreensão por parte
dos educadores, buscando novos recursos de ensino da Arte aliado ao uso da informática na
disciplina. O uso tecnológico pode contribuir para a compreensão do caráter pedagógico das
tecnológicas educacionais contemporâneas, proporcionando aos professores maior reflexão sobre
novas possibilidades metodológicas para o ensino da Arte e incentivar o uso da tecnologia na
educação, trabalhar com o Editor de imagem - GIMP, que é um programa capaz de manipular as
imagens, pois esta tem uma importância na arte/educação. A presente Unidade Didática visa
selecionar, analisar e desenvolver tutoriais para auxiliar o professor e, depois, aplicar este material
às suas metodologias, incluir em seus planos de ação e ofertar a seus alunos. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2010) argumentam que o aluno
entra em contato com as tecnologias da informação fora e não dentro da escola. Essas
tecnologias estão indissociavelmente ligadas ao cotidiano da maioria dos jovens e, por isso, é
importante que a escola mostre como ver, de forma crítica.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SUELI EISENBERG
Orientador: Anete Susana Weichselbaum - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Contribuição educacional e social das aulas extracurriculares de piano do Colégio
Estadual do Paraná
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: Ensino de piano, aulas extracurriculares, prática instrumental
Resumo: O presente artigo aborda a importância e a contribuição educacional e social do ensino
de música instrumental voltado à comunidade e aos alunos com aulas em contra turno no Colégio
Estadual do Paraná. É importante ressaltar que o estudo do instrumento musical complementa os
conteúdos trabalhados nas aulas curriculares, bem como amplia as possibilidades artísticas e
culturais dos estudantes e comunidade que frequentam o espaço da Escolinha de Arte. Os
objetivos da pesquisa, estão relacionados à análise da importância das aulas de piano ofertadas
considerando os aspectos sócios educacionais e pedagógico-musicais. Os resultados da
pesquisa contam com depoimentos e resposta ao questionário aplicado aos alunos que
participaram das atividades do Unidade Didática desenvolvido para ser utilizado no CEP, tem
como objetivo possibilitar aos estudantes das aulas extracurriculares e curriculares, um melhor
aprofundamento do conhecimento musical por meio da apreciação e das informações sobre a
história da música. O método de estudo de caso e a pesquisa bibliográfica dão suporte
metodológico ao projeto. Os subsídios teóricos apoiam-se em pesquisas e trabalhos de autores
da educação musical que abordam as práticas musicais na escola tais como: Bastian (2011),
Santos (2013), entre outros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: SUELI EISENBERG
Orientador: Anete Susana Weichselbaum - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Apreciar e compreender obras Clássicas executadas ao piano.

Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil
Palavras-chave: Ensino de piano,aulas extracurriculares,prática instrumental
Resumo: Esta Unidade Didática aborda a importância e a contribuição educacional e social do
ensino de música instrumental voltado à comunidade e alunos com aulas em contra turno no
Colégio Estadual do Paraná. É importante ressaltar que o estudo do instrumento musical
complementa os conteúdos trabalhados nas aulas curriculares, bem como amplia as
possibilidades artísticas e culturais dos estudantes e comunidade que frequentam o espaço da
Escolinha de Arte. Os objetivos dessa Unidade Didática, estão relacionadas à análise da
importância das aulas de piano ofertadas considerando os aspectos sócios educacionais e
pedagógicos. O Caderno Pedagógico tem como objetivo possibilitar aos estudantes das aulas
extracurriculares e curriculares um melhor aprofundamento do conhecimento musical por meio da
apreciação e informações sobre a história da música.O método de estudo de caso e a pesquisa
bibliográfica dão suporte metodológico ao estudo.Os subsídios teóricos apoiam-se em pesquisas
e trabalhos de autores da educação musical que abordam as práticas musicais na escola tais
como: Bastian, Souza, Del Ben entre outros.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA MARA GUARNERI
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O sensível através da fotografia no campo expandido. Moradias, objetos e seus
significados!
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: Ensino de arte, Sensível, Instalação
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e principais resultados do Projeto de
Intervenção Pedagógica no ensino de arte, no Colégio Estadual Carlos Gomes, no município de
Pato Branco, Estado do Paraná, realizado por meio do Programa de Desenvolvimento Estadual
(PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, nos anos de 2014 e 2015. O
presente estudo pretendeu investigar as possibilidades do educar pelo sensível através do
pensamento de João Francisco Duarte Jr (2010), no planejamento e execução de atividades de
experienciações preocupadas com a exploração da percepção dos alunos em seus cotidianos de
forma sensível, a partir da observação de seus espaços de moradia e da fruição e criação de
propostas artísticas como o desenho, colagem, fotografia, interferência e instalação.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA MARA GUARNERI
Orientador: Desiree Paschoal de Melo - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O sensível através da fotografia no campo expandido. Moradias, objetos e seus
significados!
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte
Palavras-chave: Sensível, Fotografia, Instalação sinestésica
Resumo: Esta unidade didática compreende o estudo das possibilidades do educar pelo sensível
através do pensamento de João Francisco Duarte Jr. dialogando com as linguagens artísticas
fotografia no campo expandido e instalação sinestésica com o tema: moradia, objetos e seus

significados. As intenções de que os alunos ampliem seus olhares, percebam seus cotidianos de
forma mais sensível serão provocadas através de experienciações, iniciadas com a observação
de seus espaços de moradia e pelas linguagens artísticas: desenho, colagem, fotografia,
interferência e instalação.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA MARIA FERNANDES
Orientador: Carla Juliana Galvao Alves - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A CULTURA VISUAL PARA A COMPREENSÃO CRÍTICA DO MUNDO: UM OLHAR
SENSÍVEL PARA O MEU LUGAR
Tema: Arte, Cultura, Sociedade e as Diversas Teorias da Arte que estabelecem referências sobre
sua função social.
Palavras-chave: CULTURA VISUAL, IMAGEM, FOTOGRAFIA, DISCIPLINA, PATRIMÔNIO
PÚBLICO,
Resumo: Este estudo objetivou investigar e analisar as imagens que fazem parte do cotidiano
dos alunos do nono ano do Colégio Professor Paulo Mozart Machado, no município de Uraí. O
objetivo foi levá-los a novos olhares para o lugar onde vivem,no convívio escolar, familiar e em
comunidade.O trabalho envolveu pesquisa, observação de imagens, paisagens e objetos, bem
como fotografia e desenho.O desenvolvimento da pesquisa contou com as teorias e pesquisas de
BUORO (2002), HERNANDEZ (2000), MARTINS (1998), DCES (2008), ROSSI (2003), TIBURI
(2007) e uma exposição dos trabalhos realizados na sala multiuso do colégio finalizou uma
relevante parte do processo educacional. A participação de alunos e visitantes em momentos de
reflexão direcionados pelo professor e alunos mostraram a importância de um indivíduo se sentir
parte fundamental do seu próprio entorno com reconhecimento de suas responsabilidades para a
construção e cuidados com o meio que o cerca. O sentir, perceber e fazer teve neste processo um
valor mais intrínseco na individualidade de cada um. Como resultado ainda se coloca a
importância desse trabalho contínuo dentro da educação, onde o convívio com o preconceito, a
discriminação e a intolerância pela diversidade, seja ela étnica, social ou de gênero, por mais
discreta que seja é comum no cotidiano escolar. A educação que busca ir além da transmissão de
conhecimentos científicos; busca o ensinar a conviver, a respeitar a si e o outro. Educandos mais
abertos e críticos de sua própria cultura possibilitam um melhor convívio dentro da diversidade da
sociedade em que vivemos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA MARIA FERNANDES
Orientador: Carla Juliana Galvao Alves - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A cultura visual para a compreensão crítica do mundo: UM OLHAR SENSÍVEL PARA O
MEU LUGAR
Tema: Arte, Cultura, Sociedade e as Diversas Teorias da Arte que estabelecem referências sobre
sua função social.
Palavras-chave: DISCIPLINA, FOTOGRAFIA, ALUNO, PERTENCIMENTO
Resumo: Esta unidade didática propõe o trabalho com os alunos de um 9° ano do ensino
fundamental, do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado - ensino fundamental e

médio, levando-os a reconhecer a importância do respeito ao outro e às formas de convívio no
ambiente escolar para a preservação e construção da própria história. A produção intitulada "A
cultura visual para a compreensão crítica do mundo: uma experiência com alunos de um nono
ano do ensino fundamental" levanta um questionamento acerca da importância da arte na
construção do diálogo familiar, escolar e em sociedade, bem como busca a participação da família
na vida escolar do aluno Os trabalhos, direcionados para o reconhecimento do próprio
aluno/indivíduo como parte integrante do mundo em que vive bem como de seus familiares busca
despertar a busca de suas próprias identidades culturais O projeto visa contribuir para a
construção de mudanças comportamentais para um melhor convívio coletivo com cidadãos
críticos da realidade que o cerca.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA REGINA PIRES
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Fomentar a utilização das tecnologias de informação e comunicação - TICs no ensino da
arte
Tema: ecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Educação, comunicação, arte, tecnologia
Resumo: O presente artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino da arte, com
apontamentos da legislação, da relevância da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) na educação, de softwares aplicáveis ao ensino e aprendizado da arte e das
nomenclaturas e definições que recebem a arte no âmbito digital. Assim, o artigo: Fomentar a
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino da Arte tem como principal
objetivo buscar aportes teóricos sobre a importância da sua inserção nas práticas pedagógicas
dos professores, visando ações para melhoria do ensino e aprendizado da arte. Enfatiza-se que a
utilização de recursos tecnológicos, no ambiente escolar, promoverá maior qualidade do ensino
da arte, pois as aulas tornar-se-ão mais prazerosas e o aprendizado mais significativo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TANIA REGINA PIRES
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes
do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fomentar a utilização das tecnologias de informação e comunicação - TICs no ensino da
arte
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Educação, Comunicação, Arte, Tecnologia, Software
Resumo: A presente unidade didática será direcionado aos professores da rede Estadual de
Ensino do Paraná, tendo como intuito estimular e ampliar a ação didática dos docentes ao uso
das TICs - Tecnologia de Informação e Comunicação nas aulas de arte. Disponibilizando material
teórico sobre o ensino da arte e o uso da tecnologia no contexto educacional. Essa unidade
didática objetiva; fomentar a utilização dos recursos tecnológicos; exemplificar e sugerir atividades
com aplicação e uso das tecnologias; softwares focados na linguagem visual; promover maior

conhecimento teórico e prático aos docentes. Esta unidade didática busca contribuir com novos
olhares à prática pedagógica, apresentando mais subsídios teórico-metodológicos, que promovam
melhor qualidade na formação dos estudantes das escolas públicas, possibilitando tornar as aulas
de arte mais prazerosa e significativa.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TEREZINHA GONCALVES DE SOUZA
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PRODUÇÃO DE SENTIDOS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Educação Básica, Ensino de Arte, Novas Tecnologias
Resumo: O artigo é resultado de um projeto de investigação, pesquisa e implementação na
escola realizado durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do
Governo do Estado do Paraná, turma 2014 a 2015. Esse trabalho foi proposto e desenvolvido
com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Princesa Izabel, localizado no município de
Marilena. O tema do estudo: Novas Tecnologias na Educação Básica: Produção de Sentidos,
emergiu da importância das novas tecnologias na vida cotidiana dos nossos alunos. Deste modo,
se fez necessário uma compreensão de como estas ferramentas podem ser exploradas enquanto
recurso no processo de ensino aprendizagem. Este estudo consistiu em verificar de que maneira
as novas tecnologias podem gerar estímulos e novas ressignificações para o conhecimento
estético e artístico. A metodologia adotada foi de natureza teórico-prática pautada em referências
sobre o tema, bem como em propostas práticas por meio das intervenções pedagógicas.
Concluímos que, com a pesquisa, reflexões e experiências vivenciadas, é possível obter
resultados positivos para melhoria do ensino de Arte na Educação Básica, ciente de que as
ferramentas tecnológicas, não constituem um aprendizado significativo por si só, pois requer a
mediação do professor.
Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: TEREZINHA GONCALVES DE SOUZA
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PRODUÇÃO DE SENTIDOS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte
Palavras-chave: Educação, arte, novas tecnologias
Resumo: O tema de estudo: Novas Tecnologias na Educação Básica: Produção de Sentidos,
emerge da importância das novas tecnologias na vida cotidiana dos nossos alunos. Deste modo,
se faz necessário uma compreensão de como estas ferramentas podem ser exploradas enquanto
recurso no processo de ensino aprendizagem em Arte, considerando que estes meios integram o
universo do aluno. O objetivo do estudo consiste em verificar de que maneira as novas
tecnologias podem gerar estímulos e novas ressignificações para o conhecimento estético e o
trabalho artístico. A metodologia adotada é de natureza teórico-prática pautada em referências
sobre o tema, bem como em propostas práticas por meio de intervenções pedagógicas. Esperase contribuir com reflexões e experiências vivenciadas para melhorias do ensino da Arte na
Educação Básica, ciente de que as ferramentas por si só não constitui um aprendizado
significativo.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VALDECI MARIA TRAINOTTI
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS AULAS
DE ARTE
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino
Palavras-chave: Arte, Artes Visuais, Tecnologias Digitais, Audiovisual
Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento do trabalho pedagógico da disciplina de
Arte no Ensino Médio, integrada aos recursos digitais. Os objetivos centraram-se em estimular a
aquisição de novos saberes e a consciência do aluno para o uso consciente dos recursos
tecnológicos no processo de criação, como também despertar para a aquisição de conhecimentos
de forma significativa. A prática pedagógica,em Arte, requer uma educação abrangente que
busque novas alternativas para suprir as carências encontradas nas aulas. Assim, os estudos e
ações metodológicas foram realizadas em bases teóricas, bem como no interesse dos alunos
como agentes do processo educacional. Tendo em vista que os recursos digitais fazem parte da
vida cotidiana dos alunos, por consequência é um recurso altamente importante que tem imposto
repensar a sala de aula, de forma a revolucionar a prática pedagógica e, consequentemente,
estimular a participação dos alunos, potencializar o processo de aprendizagem, melhorar a forma
de ensinar e promover a democratização do conhecimento em Arte. Frente ao exposto, recai a
necessidade de se pensar o ensino de Arte numa perspectiva dialógica com a finalidade de formar
leitores mais completos em se tratando da linguagem visual, pois ler uma obra de arte ou uma
imagem do cotidiano requer decodificá-la, ressignificá-la, construir sentido sobre suas formas de
representação, bem como saber analisar suas características conceituais e estruturais. Assim,
foram desenvolvidas atividades artísticas com uso de recursos tecnológicos, tais como o aparelho
celular, onde o aluno pode compreender o conteúdo de forma mais significativa, por meio da
observação, reflexão, compreensão e sistematização.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VALDECI MARIA TRAINOTTI
Orientador: Sonia Maria da Costa Mendes - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso das novas tecnologias de informaçãoe comunicação nas aulas de
arte:Ressignificando a perção estética
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de arte
Palavras-chave: Arte, Artes Visuais, Novas Tecnologias de informação e comunicação
Resumo: Esta Unidade Didática tem como ideia inicial apresentar aos alunos do Ensino Médio,
na disciplina de Arte, as possibilidades na utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação em benefícios da aprendizagem escolar Durante a realização do trabalho, serão
discutidas questões tais como: arte no Ensino Médio, tecnologia de informação e comunicação no
ensino de Arte, audiovisual; leitura de obra de arte e seus períodos e movimentos, estética visual
e contexto artístico de determinadas obras.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VALDEREZ SAGANSKI
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Leitura e Encantamento: Desenvolvendo o Pensamento Crítico a partir das Obras de
Candido Portinari
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social
Palavras-chave: Leitura de imagem, Candido Portinari, Ensino de Arte
Resumo: O presente artigo é o resultado do projeto desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná realizado com os alunos do Ensino
Médio. O objetivo é criar a possibilidade de fazer com que o educando possa contribuir com o
meio no qual está inserido, desenvolvendo a sua sensibilidade e tornando-se indivíduo crítico.
Também aprendendo assim a valorizar a sua cultura através do contato com as obras do artista
brasileiro Candido Portinari que retrata a diversidade cultural e as questões sociais do nosso país.
Desenvolvendo ainda no corpo discente um olhar crítico em que compreenda as expressões e
possibilidades materiais que podem ser desenvolvidas em arte. Em contato com a Arte, abrem-se
os horizontes reflexivos e da sensibilidade, fazendo com que o mundo contemporâneo seja
pensado criticamente.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VALDEREZ SAGANSKI
Orientador: jardel dias cavalcanti - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Leitura e encantamento: desenvolvendo o pensamento crítico a partir das obras de
Cândido Portinari.
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre
a sua função social.
Palavras-chave: Leitura de Imagem, Candido Portinari, Ensino de Arte
Resumo: Esse material didático será desenvolvido com os alunos do Ensino Médio, pensando na
possibilidade de fazer com que os educandos possam contribuir com o meio no qual estão
inseridos, desenvolvendo a sua sensibilidade e tornando-os indivíduos críticos, aprendendo a
valorizar a sua cultura através do contato com as obras do artista brasileiro Candido Portinari que
tão bem retrata a diversidade cultural e as questões sociais do nosso país. Desenvolvendo um
olhar crítico e compreendendo as expressões e possibilidades materiais que podem ser
desenvolvidas em arte, o que se buscará é inserir o educando numa rede de valores muitas vezes
esquecidos, de forma que sejam mais valorizados, na própria escola, no convívio familiar ou na
sociedade como um todo. Através da Arte pode-se compreender melhor o mundo e,
consequentemente, tentar transformá-lo. Em contato com a Arte, abrem-se os horizontes
reflexivos e da sensibilidade, fazendo com que o mundo contemporâneo seja pensado
criticamente.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VIVIANY SALOM DE MIRANDA
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Jogos dramáticos na socialização do adolescente no ensino fundamental
Tema: Arte cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referência sobre
sua função social.
Palavras-chave: jogos dramáticos, socialização, teatro
Resumo: O referido artigo trata, sobre as questões relacionadas aos jogos dramáticos suas
aplicações e implicações no ambiente escolar, e como podem influenciar no relacionamento
interpessoal dos envolvidos.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: VIVIANY SALOM DE MIRANDA
Orientador: Elvira Fazzini da Silva - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos Dramáticos na Socialização do Adolescente no Ensino Fundamental
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referencia sobre
sua função social.
Palavras-chave: Educação, socialização, improvisação, dramatização
Resumo: A Unidade Didática destina-se a fundamentação teórica e as atividades práticas a
serem desenvolvidas na Proposta de Intervenção Pedagógica na Escola, e está direcionada a
alunos do 9º Ano. Estruturada partindo da introdução onde se mostra a importância e os conceitos
dos jogos dramáticos na escola, suas características e peculiaridades. Destaca a utilização dos
jogos dramáticos, como uma forma de socialização dos alunos, através de práticas relacionadas à
empatia dos indivíduos, desenvolvendo a observação e a dinâmica do grupo envolvido. As
atividades práticas englobam, o improviso, técnicas cênicas em grupo e individuais, bem como os
jogos de cena e dramatizações do cotidiano, desenvolvendo o conhecimento da arte dramática,
focando sempre no processo e na construção do conhecimento, não apenas em resultados finais
como apresentações, e sim no cotidiano dos jogos e como estes podem interferir no convívio
social do ambiente escolar.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ZENIR JOSE FONTOURA
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O MOSAICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: EXPERIÊNCIAS DE CONHECER E FAZER
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teóricos- Metodológicos do Ensino da Arte no
Brasil
Palavras-chave: Mosaicos,Tesselas,Espaços Musivos
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a elaboração e
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica e Material Didático, produzidos no ano de 2014,

e aplicados na Escola Primavera- Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, no
ano de 2015 como requisito para conclusão do Programa de Desenvolvimento da Educação
(PDE). A aplicação do referido projeto teve como intenção, o de responder se o acesso a espaços
musivos, bem como a materiais diferenciados, poderiam contribuir para o enriquecimento das
produções em mosaico dos alunos, dentro da Unidade Ocupacional. O que se verificou no
processo foi que as atividades desenvolvidas foram relevantes, uma vez que os alunos
demonstraram maior curiosidade e começaram a dar sugestões para a criação de mosaicos,
dentro e fora do espaço da oficina.

Disciplina / Área: ARTE
Professor PDE: ZENIR JOSE FONTOURA
Orientador: Carlos Fernando Franca Mosquera - IES: Faculdade de Artes do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O MOSAICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: EXPERIÊNCIAS DE CONHECER E FAZER
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teóricos- Metodológicos do Ensino da Arte no
Brasil
Palavras-chave: Mosaico, Arte Musiva, Educação Especial, Deficiência Intelectual
Resumo: A unidade didática O Mosaico na Educação Especial: Experiências de Conhecer e
Fazer surgiu de reflexões feitas no trabalho cotidiano em uma escola especializada voltada ao
atendimento de alunos com Deficiência Intelectual, e que mantém uma Unidade Ocupacional
voltada a arte musiva. O principal objetivo na implementação do projeto é o de oportunizar ao
aluno o acesso a outros conhecimentos sobre o Mosaico, na perspectiva que isso possa se refletir
em suas futuras produções. O presente material didático traz algumas considerações sobre a
possibilidade da aplicação na técnica no ambiente escolar, no ensino regular e na educação
especial,com o uso de materiais alternativos.
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