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Disciplina / Área: ARTE 

 

Professor PDE: ADRIANA CARLA DALAZEN 

Orientador: SOLANGE STRAUBE STECZ - IES: Faculdade de Artes do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: INTERFACES DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA ESCOLA: O AUDIOVISUAL COMO 

VIA DE ACESSO 

Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 

a sua função social e a linha de detalhamento analisará os aspectos filosóficos, sociológicos e 

estéticos da Arte. 

Palavras-chave: Audiovisual, Linguagens, Vanguardas 

Resumo: O artigo em questão, reflete sobre o processo de implementação,  o desenvolvimento e 

principais resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica no ensino de arte,  no Colégio 

Estadual Marechal Cândido Rondon,  município de Curitiba,  Estado do Paraná,  realizado por 

meio do Programa de Desenvolvimento Estadual (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná,  nos anos de 2016 e 2017. O presente estudo pretendeu investigar as possibilidades de 

aplicabilidade do projeto desenvolvido com alunos do ensino médio, que teve como tema, 

Interfaces das linguagens artísticas na escola: o audiovisual como via de acesso, a partir de uma 

atitude interdisciplinar do professor da Educação Básica, ao utilizar o audiovisual (vídeo) como 

linguagem de interligação dos conhecimentos em Arte. Propondo como metodologia a utilização 

da Abordagem Triangular: o apreciar, o contextualizar e o produzir para estabelecer conexões 

artísticas a partir do tema norteador: Vanguardas Artísticas. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ADRIANA CARLA DALAZEN 
Orientador: SOLANGE STRAUBE STECZ - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Interface das linguagens artísticas na escola: o audiovisual como via de acesso 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social e a linha de detalhamento analisará os aspectos filosóficos, sociológicos e 
estéticos da Arte. 
Palavras-chave: Audiovisual, Linguagens, Vanguardas Audiovisual, Linguagens, Vanguardas 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico visa uma atitude interdisciplinar do professor da 
Educação Básica, ao utilizar o audiovisual (vídeo) como linguagem de interligação dos 
conhecimentos em Arte. Propõe como metodologia a utilização da Abordagem Triangular: o 
apreciar, o contextualizar e o produzir para estabelecer conexões artísticas a partir do tema 
norteador: Vanguardas Artísticas. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ADRIANA TIRADENTES BARBOSA 
Orientador: Carla Juliana Galvão Alves - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: LINGUAGEM FOTOGRÁFICA: UMA EXPERIÊNCIA POÉTICA COM ALUNOS DO 8º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Artes Visuais, Fotografia, Identidade, Memória,  
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa-ação, realizada por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O trabalho foi realizado no primeiro semestre 
de 2017, com alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Cambé. Com 
foco na fotografia como linguagem artística, teve por objetivo oportunizar aos alunos conhecer a 
produção poética de alguns fotógrafos, produzir experiências poéticas através de desenho e de 
manipulações em fotografias; resgatar e valorizar a memória e a identidade familiar e pessoal. Os 
encaminhamentos propostos foram organizados partindo da leitura inicial de algumas imagens de 
Arte, e englobaram debates, análises e discussões de vídeos e materiais impressos, vídeos, 
desenhos a partir de cópias das fotografias trazidas de casa, pintura e manipulação das imagens 
com diversos materiais. Os trabalhos realizados pelos alunos foram organizados em uma 
exposição na escola. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ADRIANA TIRADENTES BARBOSA 
Orientador: Carla Juliana Galvão Alves - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LINGUAGEM FOTOGRÁFICA: UMA EXPERIÊNCIA POÉTICA COM ALUNOS DO 8 ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Fotografia, Memorias, Intervenção Artística 
Resumo: Mostrar e valorizar a fotografia como uma importante manifestação de Arte, 
oportunizando um estudo sobre o olhar fotográfico e a intervenção artística para uma releitura da 
realidade, despertando assim, a curiosidade pelos bens culturais a partir da realidade sócio 
cultural e resgatando memórias. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ALESSANDRA APARECIDA SINHORI 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O lugar da Arte Contemporânea: escola como espaço da experiência 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Relato Autobiográfico, Instalação, Educação 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma implementação durante o Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), por meio de uma intervenção pedagógica com alunos do 
3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva - Rolândia. 
Resultaram desta intervenção a Unidade Didática com propostas que conduziram o nosso 
entendimento sobre a arte contemporânea. O período histórico artístico foi determinado a partir da 
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década de sessenta, no Brasil. Tal proposta tomou como principais referências Cildo Meireles, 
Artur Barrio, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp entre outros. As ações realizadas e os caminhos 
percorridos foram: exibição de vídeos sobre os artistas acima referidos, imagens das obras e 
leitura de textos que suscitaram reflexões para a elaboração do trabalho prático, a saber, 
Instalação do ponto de vista artístico contemporâneo. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ALESSANDRA APARECIDA SINHORI 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Instalação: um trabalho de Arte Contemporânea com alunos do 3º ano do Ensino Médio 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Instalação, Ensino 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica aborda a arte contemporânea como expressão 
artística buscando a escola como o seu lugar de excelência. A linguagem será a da Instalação 
elaborada para um grupo de estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Os encaminhamentos 
propostos foram organizados de maneira a subsidiar o professor na elaboração e execução do 
fazer pedagógico, além de indicar caminhos para que os alunos cheguem à produção de uma 
instalação a partir de suas escolhas, de suas histórias de vida. Cada um dos momentos propõe 
apreciação de vídeos, leitura de textos e visualização de imagens de artistas contemporâneos que 
abordam a linguagem da instalação, tendo como foco a materialidade e processo de criação. A 
partir das pesquisas, discussões e investigações os alunos farão a escolha do tema e coleta dos 
materiais a serem usados na instalação, além da escolha e estudo de um espaço (lugar) da 
escola. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ALESSANDRA CATAFESTA 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A diversidade da arte latino-americana e o despertar dos sentidos com Lygia Clark 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Arte e Educação, Arte latino-americana, Lygia Clark,  
Resumo: Este artigo apresenta uma discussão sobre a diversidade na Arte Latino- Americana e o 
despertar dos sentidos pela arte de Lygia Clark, realizada no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do Paraná, realizado em 2017. O objetivo geral 
da proposta didática realizada foi o de contribuir com o resgate e a valorização da cultura latino-
americana, desenvolvendo atividades nas diversas linguagens artísticas, voltadas ao estudo das 
obras da artista Lygia Clark. A ação justifica-se pela valorização do saber artístico e do 
conhecimento da arte latino-americana, expresso nas obras de Frida Calho e no sentido sensorial 
da arte através da leitura e da produção de obras de Lygia Clark. Essa artista brasileira faz 
renascer a criticidade e o sentido artístico. Também destacamos o compromisso do professor em 
levar à sala de aula a ideia dele ser não apenas um docente, mas, sim, um propositor que instiga 
seus alunos para reconhecer e reorganizar a arte na sua contextualização. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ALESSANDRA CATAFESTA 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A diversidade da arte latino-americana e o despertar dos sentidos com Lygia Clark 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Arte Educação, Arte latino-americana, Lygia Clark 
Resumo: Pretende-se com o projeto de intervenção pedagógica sugerir a construção de um 
aprendizado que potencialize o pensamento reflexivo e sócio emocional, a fim de proporcionar ao 
aluno a realização e exteriorização de suas próprias poéticas através da arte latino-americana, o 
que contribuirá para o resgate e a valorização das expressões artísticas, tendo como eixo 
norteador a artista Lygia Clark e suas obras voltadas à arte sensorial. Nessa perspectiva,  o 
professor é o propositor,  instigando o educando no processo de produção artística criadora,  
motivando-o a novas experiências e abordagens teóricas. Já as práticas a serem desenvolvidas 
referem-se às possibilidades ofertadas pela Arte na busca de compreensão e mudança,  tornando 
o educando sujeito capaz de transformar a sociedade da qual faz parte. Estas atividades serão 
desenvolvidas com os alunos dos 9º anos do ensino fundamental,  preconizando a expressão 
artística,  oral e escrita. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANA PAULA ESSER 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS PRÁTICAS CULTURAIS NO ENSINO DE ARTE:as manifestações do município de 
Nova Aurora 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil. 
Palavras-chave: 'Manifestações culturais',  'Ensino da Arte',  'Prática Pedagógica',  'Potencial 
Cultural',  
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos com a implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica do PDE 2017,  intitulado  As Práticas Culturais no Ensino de Arte: As 
Manifestações do Município de Nova Aurora ,  que foi desenvolvido na Escola Estadual Jorge 
Nacli - Ensino Fundamental com alunos do 9º Ano,  do município de Nova Aurora. Abordando a 
temática que envolveu as manifestações culturais do município no que se referem à música,  as 
artes visuais e a capoeira,  com a participação de artistas locais. Sendo que o objetivo central era 
proporcionar e desenvolver estratégias pedagógicas no Ensino da Arte,  para o 9º ano,  da Escola 
Estadual Jorge Nacli - Ensino Fundamental a partir do potencial cultural da cidade de Nova 
Aurora. As atividades envolveram as manifestações culturais,  por meio de propostas 
metodológicas que direcionam as produções artísticas dos alunos,  com a participação efetiva de 
artistas locais,  bem como a apreciação e releitura de obras abstracionistas de Wassily Kandinsky 
e Piet Mondrian. Conclui-se que as metodologias apresentadas na prática pedagógica tendo 
como ponto de partida as referências dos alunos,  o seu cotidiano contribuíram para ampliar o 
campo de visão dos alunos por meio de abordagens da Arte visuais,  música e capoeira,  
promovendo o conhecimento e valorização do potencial artístico e cultural de sua comunidade. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANA PAULA ESSER 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS PRÁTICAS CULTURAIS NO ENSINO DE ARTE:as manifestações do município de 
Nova Aurora 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil. 
Palavras-chave: Práticas Culturais,  Manifestações Artísticas,  Tendências Educacionais 
Resumo: Esta PDP intitulada  As Práticas Culturais no Ensino de Arte: As Manifestações do 
Município de Nova Aurora ,  tendo como linha de pesquisa a Dimensão Histórica e os 
Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil. O objetivo da implementação é 
desenvolver estratégias pedagógicas para a disciplina de Arte,  para os estudantes do 9º ano,  da 
Escola Estadual Jorge Nacli - Ensino Fundamental a partir do potencial cultural da cidade de Nova 
Aurora. As atividades propostas nessa PDP têm como principio norteador as manifestações 
culturais do município no que se referem à música,  as artes visuais e a capoeira. Para isso no 
decorrer da aplicação da proposta haverá a participação efetiva de artistas locais. As 
metodologias apresentadas são fundamentais nas tendências educacionais contemporâneas que 
propõe que a prática pedagógica tenha como ponto de partida as referências dos alunos,  o seu 
cotidiano. Enfim a área de Arte como conhecimento sistematizado,  toma as manifestações 
artísticas locais como referência para o ensino da música,  das artes visuais e da capoeira. Essas 
linguagens serão trabalhadas a partir do cotidiano artístico da cidade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANDRÉA SIMONI DA SILVA BORTOLLO 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tindolelê: Música na Escola 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Educação musical,  cotidiano,  flauta doce 
Resumo: Este projeto teve por objetivo desenvolver uma proposta músico-pedagógico na Escola 
Estadual Professor Francisco José Perioto de Mandaguaçu,  com alunos de 6º ano do período 
matutino. A proposta foi uma pesquisa-ação,  que visou discutir questões como: quais os 
caminhos metodológicos para uma prática musical escolar que considere as vivências musicais 
dos alunos? Como organizar o material didático para uma prática musical significativa? Como 
gerenciar e implantar uma ação musical efetiva na escola? O planejamento e o material didático 
foram flexíveis de modo que a implementação foi desenvolvida dentro de uma abordagem de 
pesquisa-ação,  onde a reflexão esteve presente o tempo todo tornando as aulas de música mais 
significativas,  contribuindo com uma proposta pedagógica e metodológica que colaborou para o 
reconhecimento da educação musical e o seu valor na formação dos cidadãos. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANDRÉA SIMONI DA SILVA BORTOLLO 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tindolelê: Música na Escola 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos TeóricoMetodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Educação musical,  cotidiano,  flauta doce 
Resumo: Este projeto tem por objetivo desenvolver uma proposta músico-pedagógico na Escola 
Estadual Professor Francisco José Perioto de Mandaguaçu,  com alunos de 6º ano do período 
matutino. A proposta é uma pesquisa-ação, que visa discutir questões como: quais os caminhos 
metodológicos para uma prática musical escolar que considere as vivências musicais dos alunos? 
Como organizar o material didático para uma prática musical significativa? Como gerenciar e 
implantar uma ação musical efetiva na escola? O planejamento e o material didático serão 
flexíveis de modo que a implementação seja desenvolvida dentro de uma abordagem de 
pesquisa-ação,  onde a reflexão esteja presente o tempo todo tornando as aulas de música mais 
significativas,  contribuindo com uma proposta pedagógica e metodológica que colabore para o 
reconhecimento da educação musical e o seu valor na formação dos cidadãos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANDRÉIA GARCIA CIRQUEIRA DE FREITAS 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Arte,  atitude e transformação humana e social 
Tema: Arte, cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre 
a função social 
Palavras-chave: Arte,  Reciclagem,  Transformação,  Meio Ambiente 
Resumo: Atualmente em nossa sociedade a maior parte da população estão dispersos e 
despreocupados com a preservação do meio ambiente. Acredita-se que ainda haja uma 
necessidade de mudança de hábito e atitude de cada pessoa para o benefício da sociedade como 
um todo. A presente Unidade Didática aborda a relação entre Arte, Cultura e Sociedade, para que 
o aluno possa fazer uma reflexão que tudo está relacionado, e se cada pessoa fizer a sua parte 
estará ajudando o Meio Ambiente, a si mesmo,  ao próximo e ao planeta. Como ponto de partida 
utilizarei a Memória da cidade, a relação dos nomes das ruas, artistas que trabalham com essa 
temática, preservação do Meio Ambiente por meio da arte, reciclagem,  produção artística e busca 
de conhecimentos. Espera-se que através dos encaminhamentos propostos os alunos possam 
olhar a cidade, o meio ambiente e a arte com outros olhos e que poderá contribuir para sua 
formação intelectual, cultural e social. Se tornar um ser mais crítico, consciente,  e acreditar que 
pode participar para a transformação da Sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANDRÉIA GARCIA CIRQUEIRA DE FREITAS 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arte,  atitude e transformação humana e social 
Tema: Arte, cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre 
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a função social 
Palavras-chave: Arte,  atitude e transformação humana e social 
Resumo: Atualmente em nossa sociedade a maior parte da população estão dispersos e 
despreocupados com a preservação do meio ambiente. Acredita-se que ainda haja uma 
necessidade de mudança de hábito e atitude de cada pessoa para o benefício da sociedade como 
um todo. A presente Unidade Didática aborda a relação entre Arte,  Cultura e Sociedade,  para 
que o aluno possa fazer uma reflexão que tudo está relacionado,  e se cada pessoa fizer a sua 
parte estará ajudando o Meio Ambiente,  a si mesmo,  ao próximo e ao planeta. Como ponto de 
partida utilizarei a Memória da cidade, a relação dos nomes das ruas, artistas que trabalham com 
essa temática aliados à preservação do Meio Ambiente por meio da arte, reciclagem,  produção 
artística com o intuito de construir conhecimentos. Espera-se que através dos encaminhamentos 
propostos os alunos possam olhar a cidade,  o meio ambiente e a arte com outros olhos e que 
poderá contribuir para sua formação intelectual,  cultural e social. Se tornar um ser mais crítico,  
consciente,  e acreditar que pode participar para a transformação da Sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ÂNGELA MARIA DA SILVA RIBEIRO 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A cultura africana e afro brasileira: um estudo cultural entre os alunos 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Arte afro-brasileira,  Cultura afro-brasileira,  interculturalidade,  
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do projeto de intervenção pedagógica 
na escola,  o qual se desenvolveu em uma turma do ensino fundamental e teve como objetivo 
propor um estudo em sala de aula sobre a arte Africana e identificar a sua influência na cultura 
brasileira no que se refere às artes visuais,  de forma que os alunos possam conhecer essa 
cultura. Nesse sentido,  serão desenvolvidas atividades que possibilitem a compreensão,  a 
reflexão,  a pesquisa e a sensibilidade para com as obras de arte e seu contexto. Pretende-se 
mostrar também como práticas educativas podem levar os alunos das Escolas de Educação 
Básica na Modalidade de Educação Especial a entender,  respeitar as diferenças e valorizar a 
cultura afro-brasileira,  bem como identificar e entender a cultura deixada pelos povos africanos,  
conservando uma atitude de busca individual ou coletiva,  desenvolvendo a imaginação,  a 
percepção,  a emoção a reflexão,  a investigação e a sensibilidade na realização de produções 
artísticas. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ÂNGELA MARIA DA SILVA RIBEIRO 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A cultura africana e afro brasileira: um estudo cultural entre os alunos 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Arte afro-brasileira,  Cultura afro-brasileira,  interculturalidade,  
Resumo: A presente Unidade Didática a ser implementada em uma turma do ensino fundamental 
tem como objetivo propor um estudo em sala de aula sobre a arte Africana e identificar a sua 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_arte_uel_angelamariadasilvaribeiro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_uel_angelamariadasilvaribeiro.pdf


influência na cultura brasileira no que se refere às artes visuais e à música,  de forma que os 
alunos possam conhecer essas culturas. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades que 
possibilitem a compreensão,  a reflexão,  a pesquisa e a sensibilidade para com essas obras de 
arte. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANTÔNIO SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS 
Orientador: TIAGO MENDES ALVAREZ - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Cinema na Escola: Arte,  Mídia e Educação na Cultura de Convergência 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Arte 
Palavras-chave: arte,  mídia,  cinema,  escola 
Resumo: A integração da arte,  por meio do cinema e com as tecnologias digitais,  abre novas 
possibilidades para o ensino da arte na escola. O cinema torna-se um importante instrumento de 
mediação no processo de ensino e aprendizagem,  processo que se dá nas relações e nas 
proposições artísticas específicas da imagem e do movimento. Neste artigo pretende-se 
apresentar o plano de ação efetuado na escola e que teve como proposta contemplar o estudo do 
cinema a partir de discussões,  reflexões,  apreciação,  análise e produção. Além do aprendizado 
sobre linguagem,  estrutura e técnica,  os estudantes realizaram exercícios práticos com a 
produção de uma obra audiovisual intercambiando os saberes adquiridos com experiências 
próprias. A metodologia utilizada neste plano de ação pautou-se na aplicação de conceitos 
relacionados ao tema,  estudo das variáveis,  percebendo o interesse por parte dos educandos 
em expressarem seus sentimentos,  aspirações,  indagações e outras possibilidades por meio dos 
recursos midiáticos,  transformados em obras audiovisuais,  de maneira crítica e reflexiva. As 
propostas de ações foram realizadas com alunos do ensino médio do Colégio Estadual Amyntas 
de Barros,  na cidade de Pinhais/PR. A aplicação da ferramenta cinematográfica,  sob o contexto 
da arte-mídia-educação,  mostrou-se uma ação bastante positiva devido à inovação,  atratividade 
e multiplicidade que vem proporcionar ao âmbito escolar. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ANTÔNIO SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS 
Orientador: TIAGO MENDES ALVAREZ - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cinema na Escola: Arte,  Mídia e Educação na Cultura de Convergência 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Arte 
Palavras-chave: arte,  mídia,  cinema,  escola 
Resumo: O presente trabalho procura refletir sobre a relação entre arte,  educação,  mídia e 
cinema na escola e tem como objetivo pesquisar diálogos possíveis entre os educandos e as 
artes visuais,  por meio de ações educativas midiáticas,  e a produção de obras audiovisuais na 
escola. Configurando-se como uma pesquisa qualitativa,  o problema de pesquisa diz respeito à 
pergunta  Como a prática do cinema pode contribuir para o processo de ensino/aprendizagem em 
arte no ensino médio?  e,  para tal,  analisa os conceitos sobre arte-educação e mídia 
convergindo para a prática do cinema na escola e discute essa experiência visando traçar 
características comuns entre si e revelando traços de uma produção artística. O trabalho possui 
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referências nos estudos de arte-educação (Anamélia Buoro,  Maria H. Ferraz e Maria F. R. 
Fusari),  nos Parâmetros Curriculares Nacionais,  nos estudos da arte de Jorge Coli,  mídia-
educação (Maria Luiza Belloni e Rosália Duarte),  nos estudos de cinema como escrita do 
movimento (Jacques Aumont,  Fernando Mascarello e Arlindo Machado),  e o uso do cinema na 
sala der aula de Marcos Napolitano. Ao final,  apresenta a importância do cinema como linguagem 
aplicada na escola,  através das aulas de arte e da oficina de cinema,  como possibilidade de 
inserção curricular para trabalhar o cinema e sua articulação com a arte e a mídia em sala de 
aula. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CARLA VANUZA HEINEN 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EU FOTOGRAFO,  TU FOTOGRAFAS,  VAMOS FOTOGRAFAR: 
Tema: arte,  poesia e tecnologia no espaço da sala de aula 
Palavras-chave: Tecnologia,  Fotografia,  Mandala,  Arte 
Resumo: Este artigo é resultado dos estudos PDE compreendidos entre 2016/2017,  após 
implementação didático pedagógica no Colégio Antônio Carlos Gomes,  em Terra Roxa,  NRE de 
Toledo. O objetivo principal foi despertar o gosto pelas linguagens artísticas através da arte,  
fotografia,  poesia e mandala,  usando tecnologia digital para as pesquisas,  elaboração e 
divulgação do material elaborado com os discentes. A cibercultura se faz presente na educação 
por meio de múltiplas linguagens,  múltiplos canais de comunicação e em temporalidades 
distintas,  permitem um contato permanente entre escola,  professores,  alunos e seus pares no 
ambiente de ensino. Para tanto,  o desenvolvimento dos estudos organizados na Unidade 
Didática se deu em quatro momentos distintos: ações envolvendo uma análise e investigação das 
contribuições da fotografia e da mandala para os processos de ensino e aprendizagem; 
diagnóstico para verificar os anseios e as práticas utilizadas nos temas escolhidos; elaboração de 
estratégias para selecionar,  criar,  organizar e colocar em prática todo o desenvolvimento do 
projeto apresentado e finalizando com a realização de Exposição das Produções. Oportunizou-se 
também o contato com diferentes produções artísticas,  o que propiciou numa ampliação de 
repertório,  de leituras e de saberes. Os alunos foram alertados a aprimorar sua sensibilidade,  a 
diversidades de leitura e linguagens,  por meio da ampliação do acervo de leitura em diversas 
linguagens,  sendo estimulados na produção de novos conhecimentos a partir de duas realidades 
e de seus valores,  de modo que pudessem aguçar o olhar para a vida em sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CARLA VANUZA HEINEN 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EU FOTOGRAFO,  TU FOTOGRAFAS,  VAMOS FOTOGRAFAR: arte,  poesia e 
tecnologia no espaço da sala de aula 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Tecnologia,  Fotografia,  Mandala,  Arte 
Resumo: Este projeto objetiva trabalhar com a Tecnologia de Comunicação Digital empregando-a 
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em sala de aula de modo a potencializar e aperfeiçoar os já conhecidos recursos como a 
Fotografia e a profusão de formas e sentidos das Mandalas,  não apenas como ferramentas 
auxiliares para o ensino da arte,  mas como nova estratégia para o processo de ensinar e 
aprender que torne o estudante um agente de seu processo educativo. Tais recursos podem 
cooperar para a aprendizagem dos alunos no sentido de transformar as informações em novos 
conhecimentos. Neste projeto também manifestamos nossos objetivos de trabalhar com a 
criatividade,  a capacidade e a autoestima dos alunos bem com as novas tecnologias de modo 
que estas se constituam em instrumentos de um outro modo de percepção de seu contexto 
socioeducativo,  para que por meio destas os alunos possam estar interagindo com o meio de 
comunicação digital de modo a aprender de forma prazerosa e criativa,  aproveitando o espírito da 
Cibercultura. O projeto será implantado em series do 9º ano,  ensino fundamental e médio,  
envolvendo o ensino de Artes. Para a fundamentação teórica adotaremos diversos autores da 
área das Artes,  tanto quanto autores que trabalham com tecnologia digital,  fotografia e mandala,  
voltados ao processo educacional. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CATARINA VIEIRA ALVES RUYBAL 
Orientador: Jack de Castro Holmer - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Utilização da Tecnologia Digital: Smartphone no Ensino da Arte 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Arte. 
Palavras-chave: Smartphone,  Tecnologia,  Professor 
Resumo: Esse projeto tem por objetivo analisar o conhecimento e o desenvolvimento do 
smartphone e como esse desempenha papel fundamental no ensino-aprendizagem nas aulas de 
Arte,  na formação continuada do professor no processo pedagógico,  sendo assim pode explorar 
os diversos recursos e aplicativos que o mesmo tem no processo pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CATARINA VIEIRA ALVES RUYBAL 
Orientador: Jack de Castro Holmer - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Utilização da Tecnologia Digital: Smartphone no Ensino da Arte 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Arte. 
Palavras-chave: Smartphone,  Ensino-Aprendizagem,  Sala de Aula 
Resumo: Esta unidade didática apresenta atividades focalizadas na utilização do smartphone nas 
aulas de Arte. Reconhecer os benefícios disponíveis da tecnologia juntamente com a realidade 
em que a escola está inserida,  especificamente o trabalho com o smartphone,  no processo de 
ensino-aprendizagem. Desta forma,  o objetivo desta unidade é trabalhar com os professores de 
Arte e descobrir os recursos da ferramenta é uma aliada no processo pedagógico. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CECÍLIA SZELIGA 
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Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
Etapa: Artigo 
 
Título: INVESTIGAÇÕES METODOLÓGICAS NAS AULAS DE ARTE: POSSIBILIDADES 
DIDÁTICAS A PARTIR DO MATERIAL DA DVDTECA DO INSTITUTO ARTE NA ESCOLA 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos TeóricoMetodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: ,  Ensino e Aprendizagem,  Instituto Rede Arte na Escola,  Metodologias,  
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos elaborados nos aos de 2016 e 2017 no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná,  o qual se estruturou a partir da produção Projeto de Intervenção Pedagógica,  da 
Produção Didático-Pedagógica,  da Implementação do Projeto Pedagógico na Escola e as 
contribuições das discussões do Grupo de Trabalho em Rede - GTR. A proposta central se deu 
acerca do estudo e a análise de alguns documentários do Instituto Arte na Escola,  propondo 
traçar um percurso metodológico de ensino a partir dos mesmos materiais. O projeto intitulado  
Investigações metodológicas nas aulas de Arte: possibilidades didáticas a partir do material do 
Rede Arte na Escola  tem como objetivo analisar alguns documentários e possíveis percursos 
metodológicos,  analisando possibilidades de ensino e aprendizagem nas aulas de Arte para um 
ensino significativo e sensível. Primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico e 
posteriormente a pesquisa-ação,  onde fez-se a implementação Didático-Pedagógica com 20 
horas-aulas em turmas de 7º anos das séries finais do Ensino Fundamental,  de forma 
concomitante no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima - Prudentópolis - PR. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CECÍLIA SZELIGA 
Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Investigações metodológicas nas aulas de Arte: possibilidades didáticas a partir do 
material da DVDteca do Instituto Arte na Escola 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos TeóricoMetodológicos do 
Palavras-chave: Metodologias,  Instituto Rede Arte na Escola,  Ensino e aprendizagem em Arte 
Resumo: A presente pesquisa tem como objeto de estudo a análise de alguns documentários do 
Instituto Arte na Escola e a proposição de métodos de ensino a partir dos mesmos materiais. 
Pretende-se explorar distintos recursos metodológicos a fim de proporcionar um amplo repertório 
de ensino e aprendizagem em arte para professores da Rede Pública de Ensino. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CÉSAR HEIDERMANN 
Orientador: Vanessa Seves Deister de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMAGEM DA CRUZ NA ARTE: UMA PROPOSTA DE ENSINO DA ARTE A PARTIR DO 
COTIDIANO DO ALUNO 
Tema: Arte visual 
Palavras-chave: Arte educação,  Educação simbólica,  Análise visual,  
Resumo: Neste artigo são apresentadas algumas questões de como é possível trabalhar com a 
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leitura de imagem e a produção artística visual em sala de aula,  procurando valorizar a estética 
do cotidiano a partir da representação icônica do símbolo da cruz na História da Arte de modo que 
se possa contribuir nos processos de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CÉSAR HEIDERMANN 
Orientador: Vanessa Seves Deister de Souza - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A imagem da cruz na arte: uma proposta de ensino da arte a partir do cotidiano do aluno 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social 
Palavras-chave: Cruz,  Símbolo,  Cristão,  
Resumo: O sentido de propormos um projeto com um referencial simbólico único,  no caso,  a 
cruz,  tem como finalidade primeira a socialização das vivencias em sala de aula,  tendo em vista 
que esta imagem,  com ou sem sua referência religiosa,  permeia o cotidiano da humanidade 
desde os tempos antigos. Assim,  a reflexão sobre esse tema tem o intuito de promover um 
ensino aprendizagem significativo e qualitativo aos estudantes. Este projeto também propiciará ao 
educando,  um momento de reflexão em relação aos ideais e conceitos e pré-conceitos,  muitas 
vezes estipulados pela própria sociedade,  em relação ao contato da imagem com o seu 
referencial cultural. Pois, permitirá conhecer e perceber pontos de vista diferentes com relação a 
imagem da cruz,  num contexto da religiosidade,  da cultura e da história,  ampliando assim seu 
senso crítico,  reflexivo e ativo,  além de ampliar sua bagagem de conhecimento da história da 
arte. Levará o educando a buscar uma posição diante dos aspectos do seu conhecimento em 
relação à imagem da cruz,  tanto no aspecto da imagem como arte,  quanto como símbolo. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CÍCERA ALVES CHIARATO 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OFICINA DE XILOGRAVURA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social 
Palavras-chave: Oficina de Xilogravura, Ensino Médio, Arte, Intervenção Pedagógica 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da uma implementação pedagógica como 
proposta metodológica para o ensino de artes visuais, cujas estratégias utilizadas para seu 
desenvolvimento foram trabalhadas em uma Oficina de Xilogravura, com alunos do 3º Ano do 
Ensino Médio. O objetivo foi o de que,  além de assimilarem essa técnica,  se interessassem por 
aprender sobre como a criação de imagens do mundo contemporâneo,  por meio da xilogravura,  
estimulam a concentração e a atenção para as atividades práticas,  diminuindo,  assim,  a 
ansiedade tão comum atualmente mediante a tecnologia digital. Como conclusão e avaliação,  os 
alunos participantes fizeram suas próprias xilogravuras,  adaptadas ao MDF (Fibra de Media 
Densidade) e as apresentaram numa mostra dentro do colégio,  respondendo inteiramente ao 
objetivo principal da proposta pedagógica. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CÍCERA ALVES CHIARATO 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A xilogravura na escola e seus meios alternativos 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Gravura, Xilogravura, Oswald Goeldi, Ensino Médio,  
Resumo: O presente projeto, em forma de Unidade Didática, tem como objetivo a apresentação 
de uma proposta metodológica para o ensino de artes visuais. Apresenta estratégias para o 
desenvolvimento de uma Oficina de Xilogravura,  com alunos do 3º Ano do Ensino Médio,  com a 
expectativa de que ao assimilarem essa técnica,  possam se interessar mais por pesquisas e 
aprenderem sobre como as imagens do universo contemporâneo desenvolveram-se ao longo dos 
anos,  como foram produzidas. Espera-se com isso alcançar uma maior concentração dos 
participantes nas atividades práticas e diminuir a ansiedade tão comum hoje em dia. Tal proposta 
tomou como principais referências os gravuristas Oswald Goeldi e Maria Bonomi,  sem dispensar 
tantos outros nomes que reforçam a evidência que a arte da xilogravura está entre a cultura 
erudita e popular. A xilogravura,  adaptada ao MDF (Fibra de Media Densidade) é um meio de 
reprodução de imagens que atende à ansiedade de criar imagens rápidas para fins variados,  a 
saber,  colagens e outros desdobramentos na Educação. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CLARICE IVETE GAMLA FARIAS 
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A construção da identidade da mulher na sociedade moderna 
Tema: Gênero, etnia e diversidade 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Sexualidade, Diversidade Sexual,  
Resumo: Esse artigo sintetiza os resultados das ações realizadas na disciplina de Arte, durante a 
implementação da Produção Didático Pedagógica (PDP), do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, Turma 2016 na Escola Estadual Olavo Bilac, Medianeira-PR, que teve como assunto 
a educação para a diversidade sexual e como tema a construção da identidade da mulher na 
sociedade contemporânea. Seu objetivo foi discutir na escola a imagem e o papel da mulher na 
sociedade à luz da concepção de cultura androcêntrica (BOURDIEU,  2002; FOUCAULT, 1998; 
1999; 2005). O interesse provém da sentida necessidade de reflexão sobre o objeto de estudo no 
âmbito escolar como parte da assunção das políticas públicas da educação brasileira quanto às 
relações de gênero,  sexualidade e diversidade sexual e preconceito racial. A organização da 
PDP firmou-se na concepção de universalização da escola pública,  isto é,  naquela que garante 
acesso,  permanência e sucesso escolar para a diversidade dos sujeitos que nela estudam. Sua 
estrutura teve como base a pedagogia de projetos (NOGUEIRA,  2002) e análise do discurso 
(ORLANDI,  2009). A escolha dessa estrutura se deve à finalidade da PDP: oportunizar reflexões 
sobre concepções socioantropológicas e discursivas em torno do tema/assunto,  objeto de estudo,  
por meio da docência compartilhada em diferentes disciplinas curriculares e,  sustentada 
teoricamente pela metodologia de projeto. Julgamos que essa proposta foi promissora nos 
processos de ensino e de aprendizagem para contemplar o tema/assunto em tela. Assim como 
outros temas/assuntos orientados nas Diretrizes Curriculares sobre Gênero e Diversidade Sexual 
(PARANÁ, 2010). 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CLARICE IVETE GAMLA FARIAS 
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A construção da identidade da mulher na sociedade moderna 
Tema: Gênero, etnia e diversidade 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Sexualidade, Diversidade Sexual,  
Resumo: Essa proposta de estudo sintetiza o Projeto de Intervenção Pedagógica, PIP a ser 
desenvolvido na Escola Estadual Olavo Bilac, Medianeira-PR, na disciplina de Arte, Programa de 
Desenvolvimento Educacional, PDE, Turma 2016, que tem como assunto a educação para a 
diversidade sexual e como tema a construção da identidade da mulher na sociedade 
contemporânea. O objetivo é discutir na escola a imagem e o papel da mulher na sociedade à luz 
da concepção de cultura androcêntrica,  firmada em Bourdieu (2002) e Foucault (1999). O 
interesse nesse PIP provém da sentida necessidade de reflexão sobre o tema/assunto no âmbito 
escolar como parte da assunção das políticas públicas da educação brasileira quanto às relações 
de gênero,  sexualidade e diversidade sexual e preconceito racial. Esse PIP se estrutura com 
base na pedagogia de projetos (NILBO,  2002) e na análise do discurso (ORLANDI,  2009) para 
discutir concepções socioantropológicas e discursivas em torno dos seguintes temas: construção 
social da identidade da mulher ao longo do processo civilizatório da humanidade no contexto da 
família e sociedade em geral; a mídia como agente de veiculação da imagem fragmentada (ou 
que fragmenta a imagem e a identidade da mulher); a espacialidade do discurso (verbal e não 
verbal) na autorrealização identitária da mulher; a questão identitária do gênero no ensino e no 
trabalho. A organização do PIP se estrutura a partir da concepção de universalização da escola 
pública,  isto é,  aquela que garante acesso,  permanência e sucesso escolar para a diversidade 
dos sujeitos que nela estudam. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CRISTIANA GONZAGA CÂNDIDO DE SOUZA CASTRO 
Orientador: Ana Lúcia de Lima Pazos Vasquez - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: s imagens/representações da mulher 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: mulher, estereótipos, imagem, representações, rede social,  
Resumo: A Escola, enquanto espaço de conhecimento,  deve estar atenta a todos os momentos 
para colaborar com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária em oportunidades e 
direitos. Contribuir para a formação de seres humanos,  homens e mulheres mais críticos e 
conscientes de seu papel na transformação das visões e ideias estereotipadas presentes em 
nossa sociedade foi a intenção desta proposta de trabalho,  que teve como foco,  problematizar as 
imagens/representações das mulheres,  disponibilizadas nas redes sociais frequentadas por 
nossos educandos e educandas,  percebendo em que medida tais imagens servem como 
mecanismo para a manutenção do preconceito e discriminação de gênero. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CRISTIANA GONZAGA CÂNDIDO DE SOUZA CASTRO 
Orientador: Ana Lúcia de Lima Pazos Vasquez - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As imagens/representações da mulher 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: mulher,  estereótipos,  imagem,  representações,  jogos dramáticos,  
Resumo: A escola enquanto espaço de conhecimento deve estar atenta a todos os momentos 
para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária em oportunidade e 
direitos. Promover a formação de seres humanos,  homens e mulheres mais críticos e 
conscientes de seu papel na transformação das visões e ideias estereotipadas é o foco desta 
Produção Pedagógica,  que busca por meio de atividades práticas e fundamentação teórica 
subsidiar as/os educandos para uma melhor compreensão das relações de gênero. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CRISTIANE ROSANNE FERREIRA 
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O cotidiano,  as imagens da arte e a compreensão crítica do mundo: uma experiência com 
olhares leitores de alunos de um 2º ano do ensino médio 
Tema: Dimensão Histórica e os fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino da Arte no Brasil 
Palavras-chave: Jogos,  Leitura de Imagem, Olhares Leitores,  
Resumo: O presente artigo faz parte das atividades do PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional- da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e busca relatar os resultados do 
projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no primeiro semestre de 2017,  com alunos do 
segundo ano do Ensino Médio. Esta proposta teve como principal objetivo desenvolver a 
percepção visual do aluno,  ampliando seu repertório visual e gráfico,  contribuindo para a 
construção de um olhar crítico e sensível através da leitura de imagem. Daí a necessidade de 
promover a leitura de imagem dos jogos virtuais,  delineando as abordagens metodológicas 
apropriadas com a história da arte,  formando sujeitos capazes de ler,  analisar e interpretar 
imagens. Cabe ao professor de arte mediar as informações,  pois muitas vezes estes jovens não 
observam atentamente estas imagens com criticidade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: CRISTIANE ROSANNE FERREIRA 
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O cotidiano,  as imagens da arte e a compreensão crítica do mundo: uma experiência com 
olhares leitores de alunos de um 2º ano do ensino médio 
Tema: Dimensão Histórica e os fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino da Arte no Brasil 
Palavras-chave: Imagem,  reflexão,  olhar,  observar,  crítico,  
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Resumo: Esta Unidade Didático Pedagógica se propõe a auxiliar o professor na elaboração e 
execução do fazer pedagógico em sala de aula,  visando a leitura e análise crítica das imagens 
que tanto aprisionam a atenção dos jovens nos jogos virtuais. Daí a necessidade de promover a 
leitura de imagem dos jogos virtuais,  delineando as abordagens metodológicas apropriadas com 
a história da arte,  formando sujeitos capazes de ler,  analisar e interpretar imagens. Cabe ao 
professor de arte mediar as informações,  pois muitas vezes estes jovens não observam 
atentamente estas imagens com criticidade. Analisaremos a figura feminina na história da Arte 
estudando seu contexto histórico,  criando formas dinâmicas e críticas de pensar o que a arte e a 
tecnologia têm em comum,  contribuindo para a formação cultural e intelectual do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: DENISE MARIA PRECOMA 
Orientador: Luiz Antônio Zahdi Salgado - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Audiovisuais como perspectiva de inter-relação entre as linguagens no ensino da Arte,  
numa abordagem contemporânea e colaborativa 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte 
Palavras-chave: Linguagens,  audiovisuais,  inter-relação,  arte colaborativa 
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto e da intervenção pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016. Aplicado no Colégio Estadual Unidade Polo no Ensino 
Fundamental em São José dos Pinhais - PR com as turmas do 9ºano,  na disciplina de Arte,  com 
ênfase no uso da Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte,  através do tema: Audiovisuais 
como perspectiva de inter-relação entre as linguagens no ensino da arte,  numa abordagem 
contemporânea e colaborativa. Tem como objetivo investigar as possíveis inter-relações entre as 
linguagens sonora,  visual e verbal através do entendimento do conceito de arte colaborativa,  de 
modo a auxiliar no desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula e a relevância do uso 
da tecnologia no ensino da Arte. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: DENISE MARIA PRECOMA 
Orientador: Luiz Antônio Zahdi Salgado - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Audiovisuais como perspectiva de inter-relação entre as linguagens no ensino da arte 
numa abordagem contemporânea e colaborativa 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte 
Palavras-chave: Linguagens, audiovisuais, inter-relação,  
Resumo: Esta produção Didático Pedagógica tem como objetivo, verificar as possíveis inter-
relações entre linguagens sonoras, visuais e verbais, em audiovisuais, de forma que possa 
contribuir para o processo ensino aprendizagem de Arte, independente da área de formação do 
professor. A proposta abrange exercícios de leitura, interpretação e prática com audiovisuais 
através da cor, aproveitando a tecnologia presente no cotidiano escolar, através de um trabalho 
colaborativo. Espera-se que ao final do trabalho o aluno possa olhar e refletir sobre o seu entorno.
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: DENIZE SIMÕES ANTENOW 
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DO OLHAR PARA OS 
ALUNOS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Arte, imagem, fotografia e composição,  
Resumo: A integração Arte/Tecnologia abre novas possibilidades para o ensino da arte, tornando 
um importante instrumento de mediação no processo de Ensino/Aprendizagem. Este é um estudo 
teórico-prático utilizando-se da pesquisa bibliográfica e objetiva promover a fotografia na escola 
como uma das possibilidades para o conhecimento de Arte Visual. Os adolescentes têm o hábito 
de clicar intuitivamente,  sem considerar sua intenção ao fotografar e sem a preocupação com o 
conhecimento dos elementos que compõe a linguagem fotográfica,  que são de grande relevância 
para garantir uma boa imagem. O conhecimento do olhar de grandes fotógrafos contemporâneos 
serão um incentivo para os alunos constatarem os elementos que se destacam na linguagem 
visual,  dando-lhes apoio para relacionarem o que foi instituído como o fotográfico além da relação 
do observador com a imagem. Como a fotografia se torna arte? A intenção é compreender que 
antes da imagem ser capturada por uma máquina ela é capturada pelo olhar do fotógrafo,  
desvendando a poética nas imagens. Com acesso aos conhecimentos apresentados no projeto,  
partindo para o desenvolvimento um novo olhar para as imagens,  sensibilizados,  os alunos terão 
maior significação ao clicar. Um breve histórico sobre a fotografia será abordado no projeto, tendo 
como ponto de partida a câmera escura,  e a grande descoberta do século,  a fotografia,  uma 
forma de fixar a imagem. Além disso, será apresentada a composição fotográfica e suas regras, 
com a linguagem artística da fotografia os elementos da composição serão relacionados com os 
elementos básicos da comunicação visual sob o olhar do livro do Freeman. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: DENIZE SIMÕES ANTENOW 
Orientador: PAULA VIZACO RIGO CUELLAR TRAMUJAS - IES: Escola de Musica e Belas Artes 
do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Fotografia como ferramenta de construção do olhar para os alunos da 1º série do Ensino 
Médio 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Arte, fotografia, composição,  
Resumo: A fotografia na arte é uma importante manifestação da poética visual contemporânea. 
Alguns passam a buscar a vida como uma fonte inesgotável de registros fotográficos, produzir e 
consumir imagens,  uma característica da sociedade atual. Assim este projeto objetiva apresentar 
possibilidades de trabalhar com fotografia na escola como parte dos conteúdos de artes visuais,  
ampliando assim o código visual dos alunos da 1º série do ensino médio. A elaboração e 
organização de atividades práticas com a disciplina de física e filosofia valorizam a 
interdisciplinaridade, com um fluir de ideias e movimentos entre os conceitos a serem abordados 
o que auxiliará no melhor conhecimento e entendimento do ato fotográfico. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: EDO APARECIDO RABEL 
Orientador: Regina Maria Abreu Tizzot - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TRANSDISCIPLINARIDADE VISUAL ATRAVÉS DA ARTE TEATRAL NA PRÁTICA 
ESCOLAR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Transdisciplinaridade,  Criatividade,  Espontaneidade,  Teatro,  Potencial,  
Resumo: Neste artigo abordamos a característica do ser humano em desenvolvimento escolar 
como detentor do direito e o dever de obter conhecimentos necessários para melhor se 
estabelecer no mundo; e assim,  pleno de suas capacidades,  habilidades espontâneas e 
criativas,  ele se transforma em um verdadeiro cidadão de bem. O objetivo norteador desse 
estudo é incentivar a busca e aquisição de conhecimentos para que seja alcançada a eficácia 
profissional, ação que deve ser permanente sobre a natureza das coisas e do ser humano,  
considerando-o como o único ser inteligente existente no globo terrestre. Para obter a eficácia de 
ensino aprendizagem,  assim como o melhoramento do educando como futuro cidadão de mundo 
na busca desta eficácia escolar,  percebe-se a importância do entendimento sobre os 
pensamentos transdisciplinares do educador francês Edgar Morin (1921) que revela a natureza 
como um todo e,  todo contido em uma de suas partes,  e assim tudo está interligado a tudo; tudo 
é natureza e a natureza é tudo. Nos pensamentos do cientista das relações humanas Jacob Levy 
Moreno (1889-1974),  encontramos a característica do  improviso  diante da criatividade teatral 
espontânea sobre a arte teatral nos contextos presentes em uma sala de aula; tais conhecimentos 
se desencadeiam na eficácia da compreensão dos estudos de Howard Gardner (1943) sobre 
psicologia das Inteligências Múltiplas. As constituições de aspectos transdisciplinares sobre a 
ação teatral,  juntamente com compreensão das várias inteligências,  permitem maior 
entendimento humano do professor para com os educandos e os reais acontecimentos 
individualizados em uma sala de aula. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: EDO APARECIDO RABEL 
Orientador: Regina Maria Abreu Tizzot - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ação Teatral Transdisciplinar - Estátua Desenhada e a Realidade Escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Transdisciplinaridade,  Criatividade,  Espontaneidade,  Teatro,  Potencial 
Resumo: O ser humano em desenvolvimento escolar tem o direito e o dever de obter 
conhecimentos necessários para melhor se estabelecer no mundo como um cidadão pleno de 
suas capacidades e habilidades espontâneas e criativas. Este projeto pretende incentivar a busca 
de conhecimentos para alcançar a eficácia profissional,  ação que deve ser permanente sobre a 
natureza das coisas e do ser humano,  considerando-o como o único ser inteligente existente no 
globo terrestre. Para obter a eficácia de ensino aprendizagem, assim como o melhoramento o 
educando,  futuro cidadão de mundo,  a busca desta eficácia escolar,  encontra-se nos estudos 
sobre a transdisciplinaridade as artes teatrais no contexto coletivo e individualizado das escolas. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELAINE APARECIDA SILVA 
Orientador: Kennedy Piau Ferreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Pensando Ações sobre Africanidades;experiencias metodológicas com alunos do sétimo 
ano 
Tema: Diálogos CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: diversidade, africanidade, cultura afro, hip hop, grafite 
Resumo: Esse projeto busca abordar a falta de material didático para o ensino da cultura afro no 
cotidiano escolar. Sob essa perspectiva o ensino de arte na educação formal procura contribuir 
para o desenvolvimento do pensamento crítico e estético dos alunos e no processo de produção e 
apreciação artística das diversas culturas. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELAINE APARECIDA SILVA 
Orientador: Kennedy Piau Ferreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Pensando Ações sobre Africanidades: Experiências Metodológicas com Alunos do 9º ano 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Africanidades,  Hip Hop,  Grafite,  Diversidade 
Resumo: A presente intervenção busca abordar o ensino da cultura afro no cotidiano escolar. 
Traz como objetivo propor alternativas metodológicas condizentes com a proposta de trabalho 
com africanidades,  sugerido pela Lei 10.639/03. A metodologia proposta engloba atividades 
sobre o movimento Hip Hop,  elementos da dança,  do grafite e da música,  como temas 
geradores. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELIANE CARVALHO VASCONCELOS 
Orientador: Roberta Puccetti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Do Abstrato ao Concreto: Materiais didáticos-pedagógicos adaptados para trabalhar os 
elementos formais das Artes Visuais com Deficientes Intelectuais 
Tema: Diálogo Curricular com a Diversidade 
Palavras-chave: Ensino de Arte,  Deficiência intelectual,  Artes visuais,  Produções pedagógicas,  
Abstração,  
Resumo: O artigo  Do Abstrato ao Concreto: Materiais didático-pedagógicos adaptados para 
trabalhar os elementos formais das Artes Visuais com Deficientes Intelectuais,  traz um relato das 
atividades,  bem como os resultados obtidos ao final da implementação em relação aos materiais 
didático-pedagógicos que foram elaborados no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
e as estratégias de ensino utilizadas nas aulas,  ambos visando proporcionar aos alunos com 
deficiência intelectual a compreensão dos conceitos abstratos e concretos no ensino da arte. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELIANE CARVALHO VASCONCELOS 
Orientador: Roberta Puccetti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Do Abstrato ao Concreto: Materiais didáticos-pedagógicos adaptados para trabalhar os 
elementos formais das Artes Visuais com Deficientes Intelectuais 
Tema: Diálogo Curricular com a Diversidade 
Palavras-chave: Materiais didático-pedagógicos,  deficiência intelectual,  artes visuais,  
ludicidade,  aprendizagem 
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo apresentar recursos pedagógicos a serem 
utilizados na disciplina de arte e proporcionar aos alunos com deficiência intelectual a 
compreensão dos conceitos abstratos e concretos,  utilizando estratégias de ensino adequadas e 
materiais didáticos-pedagógicos para melhor desenvolvimento destes alunos. A arte possibilita 
aos alunos com deficiência intelectual formas de expressar e desenvolver suas potencialidades 
através da criatividade, sensibilidade,  reflexão e conhecimento. A produção está fundamentada 
na teoria sócio interacionista de Vygotsky,  baseando-se no desenvolvimento do ser humano que 
acontece durante trocas de experiências e pelas suas interações no processo de 
ensino/aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELOÍSA ELENA WEISS 
Orientador: Luiz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade racial,  Multiculturalismo,  Empatia,  
Resumo: Essa pesquisa pretende investigar marcadores sociais de raça na Escola Estadual 
Professora Júlia Wanderley/ Arapongas/PR. Através de investigação dos arquivos fotográficos 
produzidos pelas atividades culturais da escola e análise de algumas das obras de Debret,  
Portinari, Tarsila e Rosana Paulino junto aos alunos do 7ª ano. Pretende-se,  a partir da 
fundamentação teórica e metodológica de Ana Mae e alguns conceitos de Vigostki e de 
Hernández,  pontuar as múltiplas experiências artísticas da diversidade cultural do espectro racial,  
reafirmando os valores intrínsecos e extrínsecos de cada matiz de pele. Busca-se desconstruir 
preconceitos com relação ao negro e descobrir,  por meio de algumas obras de arte,  a forma que 
o mesmo foi retratado durante a história; descrever e compreender como o negro foi representado 
e ainda o é na produção artística e documental da escola. Visando possibilitar, por meio da 
pesquisa-ação, reconhecer as múltiplas identidades e suas mesclas. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ELOÍSA ELENA WEISS 
Orientador: Luiz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A Escola em Preto e Branco: Matizes das Experiências da Diversidade Racial na Júlia 
Wanderley 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Multiculturalismos,  diversidade racial,  alteridade,  leitura de imagens e 
fotografia,  
Resumo: Essa proposta didática tem como finalidade trabalhar com as diversidades culturais que 
permeiam as relações no cotidiano escolar,  enfatizando a representação do negro em períodos 
distintos na história do Brasil. Como ponto de partida,  utilizaremos arquivos fotográficos que vão 
fornecer subsídios para detectar e analisar a presença e resquícios da cultura negra e de sua 
descendência na E.E. ProfªJúlia Wanderley. Pois o ser humano se constrói pelas experiências,  
relações,  busca de conhecimento e aprimoramento. Neste sentido a arte pode estabelecer os 
diálogos das identificações e das representações dos diferentes matizes de peleteria a arte,  tal 
qual a concebemos hoje,  o poder de estabelecer este diálogo? Nesse sentindo,  essa unidade 
didática visa viabilizar as múltiplas experiências artísticas da diversidade cultural do espectro 
racial,  reafirmando os valores intrínsecos e extrínsecos de cada matiz de pele; desconstruir 
preconceitos com relação ao negro e descobrir,  por meio de algumas obras de arte,  a forma que 
o mesmo foi retratado durante a história; descrever e compreender como o negro foi representado 
iconograficamente e ainda é na nossa sociedade; propor e ampliar uma identidade a respeito da 
cultura afro-descente e das outras culturas que com ela vivem. Como suporte teórico utilizaremos 
em parte em alguns conceitos de Vigotsky,  Ana Mae e de Hernández. E como estratégias de 
implementações faremos um trabalho interdisciplinar com as disciplinas de História, Português e 
Geografia,  culminando com uma exposição fotográfica e apresentação do portfólio. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: EVELIZE MARA SCHON CZAR 
Orientador: ÉRICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROCESSOS CRIATIVOS COM MANDALAS: UMA EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-
PEDAGÓGICA NO COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO DORIGON,  EM PITANGA (PR) 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte da Arte que estabelecem 
referências sobre a sua função social. 
Palavras-chave: Ensino da arte,  Processos criativos,  Imaginação criadora,  
Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado da implementação de um projeto do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) no Colégio Estadual Antonio Dorigon - EFMP,  na cidade 
de Pitanga-PR. Neste contexto,  objetivou-se estudar a mandala enquanto ponto de partida para 
criação na disciplina de arte,  procurando proporcionar formas de ampliar a capacidade criativa 
dos alunos,  despertando um olhar sensível para o mundo,  aprendendo a entendê-lo e 
representá-lo. Seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado 
do Paraná - DCE s - Arte (PARANÁ,  2008) para o ensino fundamental,  as formas de relação da 
arte com a sociedade serão abordadas numa dimensão estendida,  com ênfase na associação da 
arte com a cultura e da arte enquanto linguagem. A metodologia utilizada para a realização do 
trabalho  foi através de estudos teóricos sobre a mandala e seus possíveis significados,  com 
produção de material didático com atividades de criação de mandalas explorando diversos 
materiais recicláveis. As atividades foram desenvolvidas com base teórica de Jung (2002) sobre 
mandalas,  assim como o conceito de imaginação criadora de Vigotsky (1982). Posteriormente,  
houve implementação na escola,  no primeiro semestre de 2017,  em uma turma de 7º ano do 
Ensino Fundamental II,  com posterior análise de dados por meio de registros 
visuais/audiovisuais,  trabalhos realizados pelos alunos,  observação participante. Foi possível 
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perceber que houve avanços significativos tanto no processo criativo,  quanto a participação ativa 
dos alunos nas aulas. 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: EVELIZE MARA SCHON CZAR 
Orientador: ÉRICA DIAS GOMES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desenvolvendo a criatividade através da construção de mandala nas aulas de Arte 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte da Arte que estabelecem 
referências sobre a sua função social. 
Palavras-chave: arte,  criatividade,  mandala 
Resumo: Esta unidade didática busca estudar a mandala enquanto ponto de partida para criação 
na disciplina de arte,  procurando proporcionar formas de ampliar a capacidade criativa dos 
alunos,  despertando um olhar sensível para o mundo,  aprendendo a entendê-lo e representá-lo. 
Seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares Estadual do Paraná-Arte (PARANÁ,  2008) 
para o ensino fundamental,  as formas de relação da arte com a sociedade serão abordadas 
numa dimensão estendida,  com ênfase na associação da arte com a cultura e da arte enquanto 
linguagem. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: FABIANE CRISTINA SUDUL 
Orientador: Regina Maria Abreu Izzo - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Possibilidades De Leitura De Imagem Por Meio Da Arte Afro-Brasileira 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre a 
sua função social 
Palavras-chave: Leitura de imagem,  Afro-Brasileira,  Artistas,  
Resumo: As produções visuais Africanas são carregadas de valores culturais,  históricos e 
sociais,  precisam ser apresentados aos alunos no espaço escolar para que o mesmo tenha a 
oportunidade de fazer sua leitura uma vez que fazem parte da formação de nossa cultura. Serão 
utilizadas obras de três artistas,  sendo eles Mestre Didi,  Rubem Valentim e Haroldo Lousada. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: FABIANE CRISTINA SUDUL 
Orientador: Regina Maria Abreu Tizzot - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POSSIBILIDADES DE LEITURA DE IMAGEM POR MEIO DA ARTE AFRO-BRASILEIRA 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre a 
sua função social 
Palavras-chave: Leitura de imagem,  Afro-Brasileira,  Artistas,  
Resumo: As produções visuais Africanas são carregadas de valores culturais,  históricos e 
sociais,  precisam ser apresentados aos alunos no espaço escolar para que o mesmo tenha a 
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oportunidade de fazer sua leitura uma vez que fazem parte da formação de nossa cultura. Serão 
utilizadas obras de três artistas, sendo eles Mestre Didi,  Rubem Valentim e Haroldo Lousada. 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: FÁTIMA MARIA ZANATTA ZARDO 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ARTE CONTEMPORÂNEA E A SALA DE AULA 
Tema: ARTE NA AMÉRICA LATINA E ARTE CONTEMPORÂNEA 
Palavras-chave: Arte contemporânea,  criação artística,  arte e sociedade,  
Resumo: RESUMO: Este artigo trata sobre algumas das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná realizado em 2017. Nele 
apresentamos os resultados obtidos a partir da Implementação Pedagógica e suas estratégias 
centradas na formação de alunos com maior capacidade de percepção,  imaginação,  
entendimento e criação,  diante da Arte Contemporânea e sua relação com a vida. Assim, esta 
produção reflete sobre as práticas da pesquisa, do estudo,  da leitura e análise de obras de arte,  
bem como da criação artística que envolve materiais recicláveis do cotidiano do aluno. O trabalho 
se desenvolveu a partir de uma Unidade Didática,  aplicada aos alunos da 2ª série A,  do Ensino 
Médio,  no Colégio Estadual Professor Ildo José Fritzen,  no município de Entre Rios do Oeste-
PR. A proposta elaborada possibilitou aos alunos um maior contato com obras de arte 
contemporâneas,  favorecendo o exercício da sensibilização,  da reflexão,  da discussão,  da 
crítica e da criação. Os alunos mostraram-se receptivos ao estudo da Arte Contemporânea,  
apesar de certos estranhamentos diante de algumas modalidades desta arte. O maior interesse 
foi pelo processo da criação artística. Os resultados de todo o processo foram positivos,  pois 
houve aceitação,  entendimento,  posicionamento diante de todas as atividades da Unidade 
Didática,  que buscou contribuir para a formação de alunos ativos na construção e reconstrução 
da sociedade e do mundo. Desse modo, buscamos compartilhar algumas dessas experiências,  
ancorados também nos pressupostos teóricos de estudiosos como Ostrower (1987),  Barbosa 
(1998),  Barbosa (2003),  Cocchiarale (2007),  Bueno Buoro (2009),  Ferraz e Fusari (2010),  
Dewey (2010). 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: FÁTIMA MARIA ZANATTA ZARDO 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Proposta à compreensão da Arte Contemporânea pela produção prática em sala de aula 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: A importância de se trabalhar a Arte Contemporânea em sala de aula se dá pelo 
fato de que ela está acontecendo agora,  representa nosso cotidiano,  nossa vida,  as culturas e 
seus conflitos,  situações ligadas à política,  à religião,  ao social,  à economia,  enf 
Resumo: A importância de se trabalhar a Arte Contemporânea em sala de aula se dá pelo fato de 
que ela está acontecendo agora,  representa nosso cotidiano,  nossa vida,  as culturas e seus 
conflitos,  situações ligadas à política,  à religião,  ao social,  à economia,  enfim,  representa 
situações atuais percebidas e absorvidas por seus produtores,  além de quebrar todos os padrões 
tradicionais de se fazer arte. Ao verificar a dificuldade dos alunos em aceitar, entender e criar Arte 
Contemporânea,  faz-se necessário atitudes para torna-los seres mais sensíveis,  reflexivos,  
críticos e atuantes. Esta Unidade Didática foi elaborada a partir dessa realidade e é composta por 
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diversas atividades que favorecem o entendimento de que a Arte Contemporânea é um reflexo da 
sociedade. Seu desenvolvimento envolverá pesquisas,  estudos,  leituras e análise de obras de 
arte,  diálogos,  descrições,  coleta de materiais recicláveis e criações artísticas. As técnicas 
utilizadas serão de pintura e colagem em diversos suportes. Pretendemos, por meio deste 
trabalho,  fazer de nossos alunos seres com maior capacidade de percepção,  imaginação,  
entendimento e criação,  diante do mundo contemporâneo,  envolvendo o tempo e o espaço em 
que estão inseridos. Portanto,  espera-se que a temática proposta nesta Unidade Didática,  
contribua para o processo de formação de indivíduos ativos na construção e reconstrução da 
sociedade e do mundo. As bases teóricas sobre as quais nos apoiamos incluem a produção de 
autores como Barbosa (1998) e Cocchiarale (2006). 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: GLÓRIA CELESTE DA COSTA AMARAL BARCKI 
Orientador: Stênio José Paulino Soares - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DANÇA DE PÉ(S) NO CHÃO: experienciando corpo e movimento com a culturas africanas 
e afro-brasileiras em 6ºs anos do Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Corpo,  Arte-educação,  Culturas Africanas,  Afro-brasileiras 
Resumo: Nas danças africanas,  as danças e músicas acontecem juntas. Nesse sentido,  uma 
pergunta nos mobiliza nesta pesquisa: como,  a partir dessas danças e suas musicalidades,  
podemos abrir espaço de experiência crítica-transformadora nos corpos em movimento de alunos 
e alunas? Aspectos em torno da Cultura nos mobiliza a pesquisar a linguagem da dança no 
contexto da Arte na Escola,  com foco na cultura africana/afrobrasileira e a diversidade cultural 
brasileira. Em um espaço escolar, é evidente recorrentes situações de preconceito às religiões e 
às culturas de matriz africana, como também a falta de informação de base sobre as 
manifestações culturais e artísticas da África e sua relação com o Brasil acarreta um 
silenciamento cultural pela dificuldade, e mesmo um tratamento reducionista,  quando se propõe 
trabalhar didáticas por meio de ritmos,  objetos e costumes de movimentos rituais oriundos da 
cultura africana. Mesmo com a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e 
Culturas Africanas e Afro-Brasileiras nas escolas,  a dificuldade ainda é imensa. Nesse sentido,  
buscaremos experimentar o movimento do corpo que dança como estratégia para estudo das 
culturas africanas e afro-brasileiras,  bem como minimizar o preconceito enraizado nos alunos e 
alunas dos 6º anos do Ensino Fundamental. Autores e autoras da área da Educação e da Arte -- 
principalmente da Dança tanto na Escola como na dança afro e da dança contemporânea de 
caráter investigativo (Isabel Marques, Marianna Monteiro,  Lourance Louppe,  Ana Mundim,  
Joubert Arrais) - serão nossos interlocutores para estudar a pertinência educacional da dança 
como ação crítica e transformadora. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: GLÓRIA CELESTE DA COSTA AMARAL BARCKI 
Orientador: Stênio José Paulino Soares - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: DANÇA DE PÉ(S) NO CHÃO: experienciando corpo e movimento através da Dança 
Africana 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Arte na escola, dança na escola, dança afro, dança contemporânea africana 
Resumo: O presente Material Pedagógico discute as relações entre Cultura e Arte, com foco no 
corpo que se move e dança mobilizado pela reflexão sobre o corpo que dança e o preconceito à 
diversidade religiosa e cultural no Colégio Estadual Dra. Zilda Arns Neumann, localizado no Bairro 
Borda do Campo em São José dos Pinhais - PR. Nele entendemos que a Dança Afro é 
diversidade de fenômenos e práticas (MONTEIRO, 2011), embasado nas Leis 10.639/03 e 
11.645/08, onde se tornam obrigatórios o Ensino de Cultura Africana nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio do País. Dessa forma, objetivamos que alunos e alunas experienciem 
movimentos através de dinâmicas corporais e gestuais referenciados na Cultura e Dança 
Africanas. Serão realizadas atividades práticas e teóricas de pesquisa, leitura e vivências que 
possibilitem a experiência do que chamamos cultura afro-brasileira, com criação e composição 
coreográfica,  bem como estudo musical,  inspirados em procedimentos e espetáculos de dança 
contemporânea. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: HELOÍSA MARIA BENATTI PROIETTI 
Orientador: Luíz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO CELULAR (CÂMERA FOTOGRÁFICA,  REDES SOCIAIS E EDITORES DE 
IMAGENS) PARA A CRIAÇÃO DE UM PORTFÓLIO ARTÍSTICO DE CENAS DO COTIDIANO: 
UM REGISTRO CONTEMPORÂNEO 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: estudos,  fotografia,  redes sociais,  portfólio e ARTE 
Resumo: O objetivo deste artigo foi o de registrar uma intervenção pedagógica ocorrida no 
segundo ano do curso de Eletrotécnica na modalidade Integrado ao Ensino Médio do Centro 
Estadual de Educação Profissional Professora Maria do Rosário Castaldi (CEEP),  da cidade de 
Londrina,  Paraná,  sobre o uso do celular (câmera fotográfica,  redes sociais e editores de 
imagens) para a criação de um portfólio artístico de cenas do cotidiano. Por meio desses registros 
e reflexões propiciadas por eles os alunos participantes puderam entender que mesmo em um 
cotidiano contemporâneo bombardeado por imagens,  o olhar sensível e artístico é possível,  
assim como fazê-los entender que para a captura de imagens não são necessárias nem 
tecnologias especiais nem uma técnica apurada. O projeto teve origem nas aulas de Artes 
ministradas pela docente e encontrou um campo teórico nas disciplinas cursadas por ela durante 
o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),  uma parceria entre Secretaria de Estado da 
Educação (SEED) e Universidade Estadual de Londrina (UEL) nos anos de 2016 e 2017. O 
projeto dividiu-se em uma fundamentação teórica a respeito da fotografia,  das redes sociais e dos 
efeitos da contemporaneidade sobre os indivíduos e de cinco etapas avaliativas compostas de 
tarefas a serem executadas pelos alunos participantes,  tarefas essas que culminaram na 
construção de um portfólio virtual. Ao final,  esses participantes expuseram fotos tiradas por eles e 
analisadas entre o grupo em um evento que culminou na discussão e reflexão sobre os diferentes 
olhares possíveis sobre um mesmo registro fotográfico. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: HELOÍSA MARIA BENATTI PROIETTI 
Orientador: Luíz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DO CELULAR (CÂMERA FOTOGRÁFICA,  REDES SOCIAIS E EDITORES DE 
IMAGENS) PARA A CRIAÇÃO DE UM PORTFÓLIO ARTÍSTICO DE CENAS DO COTIDIANO: 
UM REGISTRO CONTEMPORÂNEO 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Educação,  Arte,  Fotografia,  Tecnologias 
Resumo: Este Caderno Temático,  parte integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE é o resultado da pesquisa realizada sobre a Arte,  que tem como objetivo 
principal,  proporcionar,  por meio de uma prática de registro de cenas do cotidiano e de reflexões 
sobre esse registro,  oportunidades de o aluno repensar as relações sociais e artísticas 
estabelecidas entre os indivíduos. Dessa forma,  justifica-se este projeto no objetivo de 
proporcionar aos alunos do CEEP Castaldi,  oportunidades de,  por meio de registros feitos por 
eles em seus celulares,  reflexão,  discussão e compreensão dos fenômenos sociais que os 
cercam,  possibilitando,  assim,  a reconstrução de um olhar aberto,  de uma visibilidade do outro 
e de uma re-humanização do indivíduo. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: INÊS FURTADO 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Arte,  Cultura e Sociedade: diálogos e inter-relações - A Indústria Cultural e a Arte 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referência sobre 
sua função social 
Palavras-chave: Arte e Educação,  Indústria cultural,  Arte e identidade,  
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como proposta pesquisar e analisar 
a prática da produção em série e do consumo da Arte transformada em mercadoria pela Indústria 
Cultural,  já que a Arte também se submete às regras do mercado capitalista. Da mesma forma,  
buscamos promover reflexões sobre como essa influência manipula a sociedade e como interfere 
na aceitação e na compreensão do que é a Arte. Portanto, esse estudo tem como objetivo 
proporcionar a apreensão da realidade e levar o aluno à conquista de uma conscientização sobre 
o seu poder de escolha para deixar de ser mero reprodutor. Isso pode levá-lo,  também,  a uma 
emancipação na busca efetiva de nossa própria cultura sem nos deixar enganar pelos modismos 
e pela ideia de (falsa) igualdade. As atividades serão realizadas com os alunos do 2º ano do 
Ensino Médio,  do Colégio Estadual Amâncio Moro,  no Município de Corbélia. Para a efetivação 
dos objetivos propostos,  no encaminhamento,  procuramos considerar os três momentos de 
organização metodológica do ensino da arte: a teoria,  a percepção e o trabalho artístico,  sempre 
ancorados em estudos como os de Eco (1993),  Adorno (1985),  Horkheimer (1985) e Benjamin 
(2014),  entre outros. Acreditamos que seja possível que o aluno,  assim,  encontre sentido nas 
suas produções e nas produções da humanidade,  na valorização e na compreensão da Arte nas 
suas incontáveis possibilidades de percepção,  de fruição e de criação. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: INÊS FURTADO 
Orientador: GILMEI FRANCISCO FLECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arte,  Cultura e Sociedade: diálogos e inter-relações - A Indústria Cultural e a Arte 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referência sobre 
sua função social 
Palavras-chave: Arte e Educação,  Indústria cultural,  Arte e identidade,  
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como proposta pesquisar e analisar 
a prática da produção em série e do consumo da Arte transformada em mercadoria pela Indústria 
Cultural,  já que a Arte também se submete às regras do mercado capitalista. Da mesma forma,  
buscamos promover reflexões sobre como essa influência manipula a sociedade e como interfere 
na aceitação e na compreensão do que é a Arte. Portanto, esse estudo tem como objetivo 
proporcionar a apreensão da realidade e levar o aluno à conquista de uma conscientização sobre 
o seu poder de escolha para deixar de ser mero reprodutor. Isso pode levá-lo,  também,  a uma 
emancipação na busca efetiva de nossa própria cultura sem nos deixar enganar pelos modismos 
e pela ideia de (falsa) igualdade. As atividades serão realizadas com os alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Amâncio Moro, no Município de Corbélia. Para a efetivação 
dos objetivos propostos, no encaminhamento,  procuramos considerar os três momentos de 
organização metodológica do ensino da arte: a teoria,  a percepção e o trabalho artístico,  sempre 
ancorados em estudos como os de Eco (1993),  Adorno (1985),  Horkheimer (1985) e Benjamin 
(2014),  entre outros. Acreditamos que seja possível que o aluno,  assim,  encontre sentido nas 
suas produções e nas produções da humanidade,  na valorização e na compreensão da Arte nas 
suas incontáveis possibilidades de percepção,  de fruição e de criação. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA MARICATO NOBUKUNI 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tecnologia Digital na Arte Contemporânea 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Tecnologia,  Arte Contemporânea,  Andy Warhol 
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os resultados da implementação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica na Escola,  com a carga horária de 37 horas/aulas,  desenvolvidas 
com os (as) alunos (as) dos 1ºs Anos do Ensino Médio no Colégio Estadual Antonio Tupy 
Pinheiro,  no município de Guarapuava - PR. Esta pesquisa trata-se da inclusão das tecnologias 
digitais na Arte Contemporânea,  como base para realizar o ensino-aprendizagem das Artes 
Visuais,  utilizando-se de programas para manipulação de imagens. O objetivo da pesquisa foi 
despertar o interesse dos alunos (as) pela Arte Contemporânea,  utilizando as tecnologias digitais,  
onde foram discutidas manifestações artísticas e suas transformações a partir do contato com as 
tecnologias. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA MARICATO NOBUKUNI 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tecnologia Digital na Arte Contemporânea 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Tecnologia,  Arte Contemporânea,  Andy Warhol,  
Resumo: Este material didático tem como objetivo proporcionar uma prática pedagógica com 
subsídios teóricos-metodológicos quanto ao uso das tecnologias digitais como ferramenta 
pedagógica no desenvolvimento da arte contemporânea. A linguagem a ser explorada será a das 
Artes Visuais mantendo diálogo com a tecnologia,  utilizado o celular como substituto da câmera 
fotográfica. Com a utilização do celular pretende-se desmistificar o aparelho como inimigo do 
professor e mostrar as potencialidades que ele traz para as práticas pedagógicas no ensino não 
só de Arte como de outras disciplinas. A abordagem pedagógica enfocará a Arte Contemporânea,  
fotografia,  Andy Warhol e Instalação. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ITAMAR JOSÉ MARTINS 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A OBRA DO ARTISTA LOCAL NO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO ARTÍSTICA 
EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social. Detalhamento dos estudos na linha: Relação arte-artista-público na 
sociedade 
Palavras-chave: Arte, arte regional,  percepção artística,  leitura e releitura de imagens,  
organização do ensino,  
Resumo: O artigo relata as implicações do estudo de elementos formais e simbólicos das obras 
do artista local no desenvolvimento da percepção artística em alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental. Esta pesquisa, do tipo intervenção pedagógica,  foi organizada em três etapas: o 
planejamento,  a implementação de interferências e a posterior avaliação dos efeitos dessas 
interferências. A partir de testes aplicados na fase de implementação concluiu-se que a 
apropriação dos conceitos caracterizantes do campo artístico está diretamente ligada ao 
desenvolvimento de uma percepção diferencial nos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ITAMAR JOSÉ MARTINS 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A OBRA DO ARTISTA LOCAL NO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO ARTÍSTICA 
EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social. Detalhamento dos estudos na linha: Relação arte-artista-público na 
sociedade 
Palavras-chave: Arte,  arte regional,  percepção,  cultura,  Inter territorialidade 
Resumo: Esta Unidade Didática será implementada com alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental no Colégio Estadual Castro Alves,  situado em Enéas Marques - PR. Os 
procedimentos metodológicos a serem realizados no decorrer da intervenção pedagógica serão 
os seguintes: estudo das obras do artista local; análise e releitura de obras de arte; recitação e 
ilustração de poesias; audição de músicas; produções visuais sobre as letras de músicas; 
produção coletiva de objetos estéticos; montagem de exposição; e registro e produção de vídeo 
sobre o processo de intervenção. Tendo como alicerce teórico a compreensão de que a arte se 
constitui em uma forma de conhecimento, entende-se que a produção do artista local pode 
contribuir no fornecimento de conteúdos para a organização do ensino bem como promover a 
valorização da pluralidade étnico-cultural existente em nosso país e, ainda,  incitar a discussão 
sobre a produção local e global. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: IVONE FERREIRA DA SILVA 
Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Teatro do Oprimido: A Arte de Libertar os Sujeitos 
Tema: ARTE,  CULTURA E SOCIEDADE E AS DIVERSAS TEORIAS DA ARTE QUE 
ESTABELECEM REFERÊNCIAS SOBRE A SUA FUNÇÃO SOCIAL 
Palavras-chave: Arte e Ensino,  Projeto,  Teatro,  Teatro do Oprimido,  
Resumo: O presente artigo é resultado o desenvolvimento e aplicação do projeto de intervenção 
pedagógica,  proposto dentro do Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE,  dado nos anos 
de 2016 e 2017 a partir de uma produção didática e implementação deste projeto pedagógico na 
escola. A turma de aplicação foi o 1º ano do Curso de Formação de Docentes do Colégio 
Estadual José Armim Matte - EFMNP,  localizado no município de Chopinzinho-PR. O projeto teve 
como objetivo trabalhar o Teatro do oprimido,  desenvolvido por Algusto Boal,  na tentativa de 
despertar o espírito crítico dos participantes,  bem como atentá-los para a possível aplicação 
desta prática teatral na sua futura docência. Além da aplicação e análise desta,  o tema também 
pôde ser debatido com outros docentes que participaram do Grupo de Trabalho em Rede - GTR,  
desenvolvido pela propositora deste projeto,  o qual obteve várias discussões e contribuições 
sobre a temática,  ou seja,  foi mais uma forma de disseminar o presente estudo. Deste modo,  a 
partir de todas as etapas descritas é que se desenvolveu uma pesquisa qualitativa,  com 
referencial teórico e pesquisa de campo do tipo pesquisa-ação. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: IVONE FERREIRA DA SILVA 
Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Teatro do Oprimido na Escola: a arte de libertar os sujeitos 
Tema: ARTE,  CULTURA E SOCIEDADE E AS DIVERSAS TEORIAS DA ARTE QUE 
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ESTABELECEM REFERÊNCIAS SOBRE A SUA FUNÇÃO SOCIAL 
Palavras-chave: Teatro,  Escola,  Oprimido,  Sujeitos,  Transformação 
Resumo: O presente projeto visa pesquisar o Teatro do Oprimido criado por Augusto Boal com 
alunos do 1º. Ano do curso Formação de Docentes buscando explorar e conhecer as técnicas 
desenvolvidas pelo autor deste método teatral, que alia teatro à ação social,  com objetivo de 
conscientizá-los das situações que os oprimem,  bem como entender situações em que são os 
verdadeiros opressores; possibilitar aos sujeitos do 1º ano de formação de docentes,  um espaço 
para que eles possam expressar,  o que pensam sobre a realidade,  debater em conjunto e a 
partir daí buscar meios para transformar a mesma. Através da metodologia pesquisa ação,  que 
visa à transformação dos sujeitos a partir da ação desenvolvida,  pretende-se explorar as 
diferentes metodologias utilizadas no teatro do oprimido,  pesquisadas e aperfeiçoadas pelo 
próprio autor Augusto Boal e seus seguidores. Entre as práticas metodológicas,  serão 
desenvolvidas: Apresentação em slides e vídeos - da história do Teatro do Oprimido e seus 
principais objetivos; Oficina de preparação corporal: aquecimento,  relaxamento e expressividade; 
Aplicação prática das principais técnicas usadas por Boal no Teatro do Oprimido: Teatro invisível,  
teatro imagem,  teatro jornal e teatro fórum; Debate,  em grupo focal,  reconhecendo e 
identificando os principais problemas que afetam os sujeitos da turma escolhida para utilizá-los 
como tema das cenas a serem desenvolvidas no teatro-fórum; Apresentação das cenas e debate 
com o público em diferentes momentos; Relato dos resultados e exposição destes para a 
comunidade,  reapresentando cenas elaboradas durante todas as ações do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JACQUELINE ERICHSEN 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A escola e a cidade-O que motiva seu olhar? 
Tema: Arte, cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre 
a função social 
Palavras-chave: Cidade, Memória,  Patrimônio Histórico,  Herança Cultural 
Resumo: O propósito deste artigo é analisar um processo de pesquisa/ação desenvolvida com 
estudantes do 9ºano do Ensino Fundamental,  Colégio Estadual do Campo Heloísa Infante 
Martins Ribeiro - Ensino Fundamental e Médio,  localizada na cidade de Santo Antônio da 
Platina/Paraná. A intervenção tinha como um dos seus objetivos,  proporcionar oportunidade para 
que os estudantes pudessem reconhecer e desenvolver um olhar sensível para a cidade e o 
patrimônio histórico/cultural existentes nela. Por meio de debates e reflexões pudemos perceber 
que nossa cidade tem uma história e que a mesma é escrita por todos e que essa história se 
encontra em construção e será passada de geração em geração contando um pedacinho de cada 
família e despertando o sentimento de pertencimento ao local. Pudemos perceber ainda,  a 
existência de manifestações artísticas e culturais nas ruas e que muitas vezes,  apesar de estar 
muito próximo do indivíduo,  nem sempre é interpretada ou mesmo conhecida pelas pessoas que 
as cercam. Para haver uma interação e construção do conhecimento,  é necessário que os alunos 
conheçam a história e a importância de cada intervenção existente no espaço urbano e percebam 
que o cidadão conviva diariamente com problemas em meio a uma paisagem criada pelo homem,  
paisagem essa que pode ser natural,  mas assim como a cidade artificial construída pelas mãos 
humanas. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JACQUELINE ERICHSEN 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escola e a cidade-O que motiva seu olhar? 
Tema: Arte, cultura e Sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem referências sobre 
a função social 
Palavras-chave: Cidade, Memória, Patrimônio Histórico, Herança Cultural 
Resumo: Este trabalho pretende despertar nos educandos do 9ºano do ensino fundamental, um 
olhar sensível para a cidade e os patrimônios históricos e culturais existentes nela. Por meio de 
uma reflexão pretendemos ver como a cidade está sendo cuidada ,  tentando mostrar que nossa 
escola,  nossa cidade tem uma história que é escrita por todos e que serão passados de geração 
em geração contando um pedacinho de cada família e despertando o sentimento de 
pertencimento ao local. E ainda,  que a arte apresentada nas ruas ou em qualquer outro espaço 
urbano,  apesar de estar muito próximo do indivíduo,  nem sempre é interpretada ou mesmo 
conhecida pelas pessoas que as cercam. Para haver uma interação e construção do 
conhecimento é necessário que os alunos conheçam a história e a importância de cada 
intervenção existente no espaço urbano e percebam que o cidadão convive diariamente com 
problemas em meio a uma paisagem criada pelo homem,  paisagem artificial que a própria 
imagem constrói. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JAQUELINE RIBEIRO MAXIMIANO 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BURLE MARX: e a Pedagogia dos Jardins 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social 
Palavras-chave: Burle Marx,  arquitetura escolar,  espaços ajardinados,  criação de jardins,  
Resumo: Hoje,  escutamos falar que a natureza é um contraponto da cultura,  embora não 
concordemos com as opiniões dualistas,  decidimos,  sem contestar,  estabelecer uma relação 
complementar entre os jardins (coisa próxima do natural) e a cultura (coisa próxima do artificial). 
Esta, quando envolvida pela educação,  pode abordar a memória como o lugar da constante 
revitalização da cultura. Assim, propusemos atividades de jardinagem,  tendo como referência os 
jardins de Burle Marx. No ambiente escolar,  conseguimos algo que vinculasse a natureza e a 
cultura numa relação mnemônica e pedagógica. O conhecimento adquirido na experiência de 
prática de jardinagem serviu de caminho para a formação continuada de professor de artes e 
estímulo para que os estudantes se envolvessem na escola e em seu meio,  permitindo a 
efetivação da prática adquirida através da análise da multidisciplinaridade e do conhecimento 
vindo de desafios propostos em seu cotidiano como escolha de plantas,  cultivo,  escolha de 
espaços,  ocorrendo o reconhecimento destes e a sequencia de novos jardins para os próximos 
anos,  pois estes permitem em sua criação mudanças e incentivos que vigoram na trajetória 
escolar. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JAQUELINE RIBEIRO MAXIMIANO 
Orientador: Cláudio Luiz Garcia - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Burle Marx : e a Pedagogia dos Jardins 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social 
Palavras-chave: Jardins, Espaço , cidade, Burle Marx,  
Resumo: Nos dias atuais, ouve-se cada vez menos que o belo em si não tem mais valor cultural, 
apenas como deleite de poucos. Apontamos, então,  a estética como conhecimento vinculado à 
cultura e à memória dos envolvidos na pesquisa. Visamos a fixação da memória pela história dos 
jardins de Burle Marx. Assim,  abordaremos a estética paisagística como o belo vinculado à 
cultura local. Será examinado o momento histórico e social sobre a importância dos jardins para a 
sociedade contemporânea. Abordaremos ainda as plantas populares e a possibilidade da 
influência dos jardins no espaço escolar como elementos constitutivos da arte e a partir dessa 
abordagem promoveremos a sensibilização com a preservação ambiental. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JOSAFAT HOMENHIUK 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ESCOLA DO CAMPO REFLETINDO A IDENTIDADE E O CONTEXTO DO EDUCANDO 
A PARTIR DA ARTE 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social. 
Palavras-chave: Artes Visuais,  Educação do campo,  Contexto do aluno,  
Resumo: A educação está em constante construção e aperfeiçoamento e nós docentes,  
exercemos papel fundamental no sentido de perceber junto ao aluno,  suas inquietações e 
necessidades buscando construir uma aprendizagem significativa. No Brasil, nos últimos anos 
aconteceram relevantes movimentos sociais a fim de um reconhecimento mais efetivo do modo 
de vida das pessoas que vivem no campo. Observou-se que tal ideia há anos não vem sendo 
contemplada com conteúdos escolares que representem tal realidade. A educação do campo 
precisa ter suas particularidades,  buscando também uma maior valorização deste espaço. 
Percebendo esta incoerência optou-se nesta pesquisa por apropriar-se de conteúdos existentes 
no componente curricular da disciplina de Arte e que fazem inferência ao espaço campesino. Ao 
promover a prática pedagógica através da apresentação dos conteúdos escolhidos,  houve 
significativa aceitação pois os educandos puderam perceber que as sensações e sentimentos por 
eles vivenciados foram materializados por seus antepassados em forma de Arte. Procurou-se 
ainda despertar uma reflexão a respeito da realidade do campo e sua inserção em um mundo 
globalizado e com profundas intenções consumistas,  assim como,  a percepção de que os 
saberes construídos historicamente vinculam-se por meio da arte à vida. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JOSAFAT HOMENHIUK 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escola do Campo refletindo a identidade e o contexto do Educando a partir da Arte 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social. 
Palavras-chave: escola do campo, arte visual, contexto do aluno 
Resumo: Este material didático propõe-se a despertar reflexões aos educandos da escola do 
campo. Apropriando-se de conhecimentos construídos historicamente,  através dos seguintes 
movimentos artísticos: Arte Rupestre,  Naturalismo,  Modernismo,  Arte Contemporânea e 
considerando produções de alguns artistas que fazem inferência ao tema do campo bem como: 
José Ferraz de Almeida Júnior,  Giuseppe Arcimboldo e Vicente José de Oliveira Muniz. A partir 
desse embasamento,  o mesmo possibilitar estudo e práticas diversificadas quanto ao uso de 
suportes e perceber a riqueza de materiais orgânicos presentes na natureza e sucatas de 
materiais industrializados para produções artísticas na forma de criação. Espera-se que por meio 
dos trabalhos propostos os educandos possam ampliar seu potencial crítico,  reflexivo e sensível 
em relação ao contexto no qual estão inseridos compreendendo melhor a integração existente 
entre campo e cidade num mundo globalizado. Observar a importância da sustentabilidade e da 
agricultura ecológica em oposição ao agronegócio onde o sistema de produção e consumo 
provoca por muitas vezes impactos ambientais. Em contato com a Arte,  abrem-se horizontes 
reflexivos despertando-se a sensibilidade fazendo com que o mundo contemporâneo seja 
pensado criticamente. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUCÉLIA APARECIDA RIBEIRO GONÇALVES 
Orientador: Ana Paula Peters - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Galeria Virtual de Arte: a memória e o museu no cotidiano escolar 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte 
Palavras-chave: Memória, Blog, Museu, Exposição, Escola 
Resumo: O artigo refere-se aos resultados obtidos com a Implementação do projeto de 
intervenção pedagógica realizado no Colégio Estadual Paula Gomes,  no primeiro semestre de 
2017. Ao se utilizar a tecnologia,  procurou-se através da criação de um Blog,  abordar o tema de 
resgate da memória do patrono da escola e promover a memória coletiva e individual e ressaltar a 
sua importância no processo de construção e valorização da identidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUCÉLIA APARECIDA RIBEIRO GONÇALVES 
Orientador: Ana Paula Peters - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Galeria virtual de Arte: a memória e o museu no cotidiano escolar 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte 
Palavras-chave: Memória, museu, blog, tecnologia, exposição 
Resumo: Este material didático-pedagógico pretende abordar e refletir sobre a importância da 
memória e do museu. Despertar o interesse dos alunos pelos temas e também propiciar 
experiências museológicos no cotidiano escolar. Propõe-se a criação de um blog com o objetivo 
de compartilhar o conhecimento e as produções realizadas. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUCÉLIA CELESTE PONCE SILVA 
Orientador: Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Equipes Multidisciplinares e seu papel nas escolas: Uma experiência baseada em Obras 
de Arte 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar,  relações étnico-raciais,  Arte e trabalho interdisciplinar 
Resumo: O presente artigo relata os resultados do estudo acerca das ações da equipe 
multidisciplinar,  tendo como eixo norteador a Arte. A implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica visou atender às necessidades educacionais apontadas em um questionário 
socioeconômico aplicado a alunos do Ensino Fundamental e Médio de uma escola pública de 
Londrina - Paraná, em 2015. Preocupados em desenvolver um trabalho de reafirmação e 
valorização pessoal das características herdadas da multiculturalidade procuramos investigar as 
dificuldades dos professores ao trabalharem a Educação das Relações étnico-raciais,  os 
conteúdos de História e Cultura Afrobrasileira,  Africana e Indígena e a valorização da pluralidade 
cultural no ambiente escolar,  integradas às demais áreas do conhecimento no contexto escolar. 
Por meio de grupo de Estudos ofertado aos professores e integrantes da Equipe Multidisciplinar,  
nos propomos a uma capacitação docente,  composto por seis etapas. Valendo-se das Leis 
9394/96 e 10639/03, etc., aporte legal, nos quais se fundamentam a Educação brasileira e os 
Estudos da Educação das Relações étnico-raciais, os conteúdos de História e Cultura 
Afrobrasileira, Africana e Indígena, além de buscar autores como Munanga e Dávila, dentre 
outros. No que tange ao apoio no eixo artístico, utilizamos a metodologia triangular de Barbosa. 
Numa perspectiva da pesquisação de cunho qualitativa,  propomos intervenções com professores 
e estes posteriormente,  com alunos,  configurando uma dinâmica pautada na ação-reflexão-ação. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUCÉLIA CELESTE PONCE SILVA 
Orientador: Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Equipes Multidisciplinares e seu papel nas escolas: Uma experiência baseada em Obras 
de Arte 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Equipes multidisciplinares,  relações étnico-raciais,  interdisciplinaridade 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como justificativa atender as necessidades 
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educacionais apontadas em um questionário socioeconômico realizado em 2015,  onde um 
considerável percentual apontou a necessidade de aprofundar o trabalho de reafirmação e 
valorização pessoal das características herdadas da multiculturalidade do povo brasileiro. Tem 
como objetivo investigar as dificuldades dos professores em se trabalhar a Educação das 
Relações étnico-raciais, os conteúdos de História e Cultura Afrobrasileira,  Africana e Indígena e a 
valorização da pluralidade cultural no ambiente escolar,  integradas às demais áreas do 
conhecimento no contexto escolar. Pretende-se ofertar um grupo de Estudos aos professores e 
integrantes da Equipe Multidisciplinar, composto por seis etapas: Aprofundamento teórico 
(Objetivo das Equipes Multidisciplinares,  leis,  decretos,  resoluções e deliberações que 
nortearam as Equipes Multidisciplinares nas Escolas do Paraná); Panorama histórico do Brasil e 
da arte brasileira; Elaboração e Aplicação de um plano de ação elaborado pelos professores 
envolvidos; Exposição dos trabalhos realizados e Avaliação do projeto de intervenção 
pedagógica. Como resultado, pretende-se ofertar aos professores encaminhamentos didáticos e 
metodológicos por intermédio da Produção didático pedagógica, propondo um trabalho 
interdisciplinar baseado em obras de arte. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA BOTELHO 
Orientador: Sandra Borsoi - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURA DE IMAGENS DAS OBRAS DE FRANS KRAJCBERG: O ENSINO DA ARTE 
COMO MEIO DE SIGNIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA CULTURA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Frans Krajcberg, ensino da arte, leitura de imagens,  
Resumo: Este artigo resultou da Implementação do projeto de intervenção para o nono ano, do 
Colégio Estadual Professor Custódio Netto, no município de Telêmaco Borba, como trabalho final 
do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria Estadual do Paraná. O 
problema norteador desta pesquisa pautou-se em: Como desenvolver a criatividade dos alunos, 
através de leitura das imagens/obras de Frans Krajcberg e a produção de esculturas do 
reaproveitamento de madeiras descartadas pelas indústrias locais? Questões foram levantadas e 
a proposta de fundamentação teórica embasou-se no livro de FRANZ, (2003) buscando uma 
educação para uma compreensão crítica da arte. Contextualização, Leitura de Imagens,  
Produção. Barbosa, (2014) e Buoro,  (2003). A Proposta Pedagógica/Unidade Didática,  consistiu 
em prática pedagógica de leitura de imagens como meio de significar e ressignificar as produções 
de esculturas baseadas na vida e obras do artista Krajcberg. O tema foi relevante para os alunos,  
porque propõe uma metodologia criativa,  renovadora e instigante. Todas as aulas foram voltadas 
para o desenvolvimento da sensibilidade visual, percepção,  análise,  crítica e construções de 
argumentos,  textos e esculturas referentes à biografia e ao trabalho do artista em comparação 
com a nossa biografia e fazer artístico. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA BOTELHO 
Orientador: Sandra Borsoi - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: LEITURA DE IMAGENS DAS OBRAS DE FRANS KRAJCBERG: O ENSINO DA ARTE 
COMO MEIO DE SIGNIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA CULTURA 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Leitura de Imagem,  Frans Krajcberg,  Ensino da Arte,  Cultura,  
Resumo: A presente proposta é para os alunos do Colégio Custódio Netto,  situado no município 
de Telêmaco Borba,  na região dos Campos Gerais,  grande produtora de papel e celulose,  
devido a isto a cidade passou a conviver com o artista Frans krajcberg e a sua obra; o 
reconhecemos como importância cultural e artística para a comunidade. Assim, torna-se 
fundamental possibilitar a  instrumentalização  com leituras sociais e artísticas que cercam o local. 
É importante trabalhar com leitura de imagens, porque ao observar uma imagem o aluno 
naturalmente é instigado em despertar a curiosidade,  a vasculhá-la,  ir além do que vê do novo 
ou do diferente até então,  com o conhecimento já adquirido dos anos anteriores,  ele vai buscar 
significados e significâncias para entender a obra. Desde o início deste processo, o aluno se 
envolverá com o problema de suma importância em ensino aprendizagem,  na 
contemporaneidade que é a criatividade. A pesquisa motiva, instrumentaliza os alunos dos nonos 
anos,  a serem a partir deste trabalho,  pesquisadores,  leitores,  escritores,  escultores e 
expositores de imagens/textos com maior profundidade e compreensão. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LAUDETE LIGOSKI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ESTÉTICA FEMININA EM GUSTAVO ROSA 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teóricos-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Arte pictórica,  Figura feminina,  Gustavo Rosa,  Renascimento 
Resumo: A mulher passou por diversos contextos sociais marcados pela inferioridade e,  mais 
recentemente,  obteve algumas conquistas,  como uma maior independência,  mas ainda luta por 
igualdade na sociedade. Nesta perspectiva,  a representação da figura feminina esteve 
acompanhada,  ao longo do tempo,  por inúmeras transformações estéticas,  tema que a presente 
pesquisa explora. Imersa no universo da arte,  abrangendo o estudo histórico e evolutivo dessa 
representação estética da mulher,  desde a Idade Antiga até os tempos atuais,  buscamos 
compreender as influências que desencadearam essas transformações,  para depois nos 
debruçarmos,  sobre o tema,  na arte pictórica do artista Gustavo Rosa. Com este estudo visamos 
instigar o senso analítico para leitura de obras pictóricas em alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental,  do Colégio Estadual do Campo Nilso Franceski,  de Iguiporã,  Distrito de Marechal 
Cândido Rondon,  bem como promover comparações estéticas das figuras femininas (período do 
Renascimento) as de Gustavo Rosa,  provocando nos estudantes às reflexões acerca do padrão 
de beleza feminina na atualidade. Quanto à metodologia,  as aulas estarão pautadas em estudos 
teóricos e atividades práticas como desenho,  recorte,  colagem,  aplicação de jogos. Para a 
fundamentação teórica contamos com os pesquisadores: Duby e Perrot (1990,  1991),  Proença 
(1991),  Rosa (2007) entre outros. Rosa (2007) entre outros. Esperamos,  ao final deste trabalho,  
termos sensibilizado os alunos para gosto e as leituras da arte pictórica bem como para o seu 
reconhecimento enquanto arte,  além de capacitá-los para a análise em relação às mudanças nos 
conceitos de beleza feminina no decorrer dos séculos. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LAUDETE LIGOSKI 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ESTÉTICA FEMININA EM GUSTAVO ROSA 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teóricos-Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Arte pictórica, Figura feminina,  Gustavo Rosa,  Renascimento,  
Resumo: A mulher passou por diversos contextos sociais marcados pela inferioridade e,  mais 
recentemente,  obteve algumas conquistas,  como uma maior independência,  mas ainda luta por 
igualdade na sociedade. Nesta perspectiva, a representação da figura feminina esteve 
acompanhada, ao longo do tempo,  por inúmeras transformações estéticas,  tema que a presente 
pesquisa explora. Imersa no universo da arte, abrangendo o estudo histórico e evolutivo dessa 
representação estética da mulher,  desde a Idade Antiga até os tempos atuais,  buscamos 
compreender as influências que desencadearam essas transformações,  para depois nos 
debruçarmos,  sobre o tema,  na arte pictórica do artista Gustavo Rosa. Com este estudo visamos 
instigar o senso analítico para leitura de obras pictóricas em alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental,  do Colégio Estadual do Campo Nilso Franceski,  de Iguiporã,  Distrito de Marechal 
Cândido Rondon,  bem como promover comparações estéticas das figuras femininas (período do 
Renascimento) as de Gustavo Rosa,  provocando nos estudantes às reflexões acerca do padrão 
de beleza feminina na atualidade. Quanto à metodologia,  as aulas estarão pautadas em estudos 
teóricos e atividades práticas como desenho,  recorte,  colagem,  aplicação de jogos. Para a 
fundamentação teórica contamos com os pesquisadores: Duby e Perrot (1990,  1991),  Proença 
(1991),  Rosa (2007) entre outros. Rosa (2007) entre outros. Esperamos,  ao final deste trabalho,  
termos sensibilizado os alunos para gosto e as leituras da arte pictórica bem como para o seu 
reconhecimento enquanto arte,  além de capacitá-los para a análise em relação às mudanças nos 
conceitos de beleza feminina no decorrer dos séculos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LUCIANA BINOTTO 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Uso de Tecnologias no Ensino da Arte: do Autorretrato aos selfies 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da arte 
Palavras-chave: Uso de Tecnologias,  Produção de Selfies,  Enquadramento,  Ensino da arte,  
Resumo: Sabendo que nossos educandos vivenciam um mundo tecnológico avançado,  pois eles 
manuseiam computadores,  celulares e programas de construção de imagens e vídeos,  pergunto 
se eles utilizam-nas apenas como forma de diversão ou se valem desse recurso como forma de 
apropriação de conhecimentos? O autorretrato acompanha-nos ao longo das nossas vidas, mas é 
na fase da adolescência que este conhecimento é mais visível, significativo e por vezes doloroso. 
Sendo as arte um meio privilegiado para comunicação deste processo introspectivo, o ensino das 
artes visuais com a técnica da fotografia abordando o gênero autorretrato/ e nos dias atuais 
conhecido mais como self, não pode ficar indiferente a este processo de descoberta, tendo o 
dever de promover a criatividade e novas formas de expressão,  rompendo defesas e num misto 
de magia,  cor e imaginação,  aprender a ver-se ao  ESPELHO,  este espelho é o seu  EU ,  seu  
AUTORRETRATO . A tecnologia não veio para nos afastar dos ideais artísticos, embora seja o 
que aconteça em alguns casos. É possível e necessário ver nos avanços tecnológicos uma forma 
segura de produção e resgate do fazer artístico aliado às novas exigências sociais; tendo como 
interação, a escola, local privilegiado da construção e reprodução cultural, cumprindo o papel de 
tecer as reações necessárias entre o conhecimento do clássico e do novo, como uma ponte entre 
os sujeitos e o mundo artístico.
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LUCIANA BINOTTO 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino da arte e a representação do eu: do autorretrato ao selfie 
Tema: Linha de Estudo: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Arte 
Palavras-chave: Gênero autorretrato, Técnica fotografia, Self adolescência, Tecnologia, Mundo 
artístico,  
Resumo: Sabendo que nossos educandos vivenciam um mundo tecnológico avançado, pois eles 
manuseiam computadores, celulares e programas de construção de imagens e vídeos, pergunto 
se eles utilizam-nas apenas como forma de diversão ou se valem desse recurso como forma de 
apropriação de conhecimentos? O autorretrato acompanha-nos ao longo das nossas vidas,  mas 
é na fase da adolescência que este conhecimento é mais visível,  significativo e por vezes 
doloroso. Sendo as arte um meio privilegiado para comunicação deste processo introspectivo, o 
ensino das artes visuais com a técnica da fotografia abordando o gênero autorretrato/ e nos dias 
atuais conhecido mais como self,  não pode ficar indiferente a este processo de descoberta,  
tendo o dever de promover a criatividade e novas formas de expressão,  rompendo defesas e 
num misto de magia,  cor e imaginação,  aprender a ver-se ao  ESPELHO,  este espelho é o seu  
EU ,  seu  AUTORRETRATO . A tecnologia não veio para nos afastar dos ideais artísticos,  
embora seja o que aconteça em alguns casos. É possível e necessário ver nos avanços 
tecnológicos uma forma segura de produção e resgate do fazer artístico aliado às novas 
exigências sociais; tendo como interação, a escola, local privilegiado da construção e reprodução 
cultural, cumprindo o papel de tecer as reações necessárias entre o conhecimento do clássico e 
do novo,  como uma ponte entre os sujeitos e o mundo artístico. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LUZMARI FERNANDES ROCHA ROSA 
Orientador: Luciano Parreira Buchmann - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COLECIONISMO: Uma prática artística e uma estratégia no Ensino da arte do Colégio 
Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto 
Tema: Arte, Cultura e sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referencias sobre 
sua função social. 
Palavras-chave: colecionismo, memória, arte contemporânea, patrimônio cultural,  
Resumo: Este estudo faz um relato reflexivo de uma prática educativa em arte, ocorrida no 
Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Netto, Curitiba- Paraná, em 2017, com alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental. O objetivo do projeto foi conscientizar os estudantes sobre o 
colecionismo e a transformação que a passagem do tempo faz na cultura material, revertendo os 
objetos,  e ou,  até coisas sem importância que descartamos,  em indícios e memórias. O 
colecionismo,  além de estratégia da arte contemporânea,  principalmente na obra de Mabê 
Bethônico,  também foi abordado em seu aspecto histórico e museal. A justificativa do projeto foi a 
incompreensão dos estudantes sobre os museus de arte,  o que,  ao longo do trabalho,  os 
auxiliou na construção de outra visão sobre o valor e a função dos museus e da produção 
artística. Como metodologia para alcançar o objetivo e essa transformação de mentalidade, foi 
utilizada a caixa de memória, que inspirada na obra do artista americano Andy Warhol, serviu de 
recipiente para o que os alunos desejassem guardar/preservar durante os oito meses de 
desenvolvimento do trabalho.·. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: LUZMARI FERNANDES ROCHA ROSA 
Orientador: Luciano Parreira Buchmann - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Colecionismo e arte contemporânea,  uma possibilidade para o Ensino da Arte 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social. 
Palavras-chave: Coleção,  colecionismo,  memória,  museu,  Arte Contemporânea,  
Resumo: Essa unidade pretende relacionar o colecionismo - coleta e manutenção de objetos,  ¬ 
à produção da arte contemporânea e ao ensino da arte na escola. Toma como metodologia a 
reunião de fragmentos do cotidiano para promover a compreensão dos jovens a respeito do 
porque os museus existem e como o tempo transforma nosso olhar sobre o que eles conservam. 
Essa coleta do que os estudantes descartam no dia a dia da sala de aula é recurso para promover 
a reflexão sobre suas práticas sociais ao identificar e categorizar os objetos, funções e origens. A 
intenção é que ao longo da duração do projeto de ensino as turmas tenham formado uma coleção 
que os represente de alguma forma. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MADEL DE FÁTIMA BUNIOWSKI AZEVEDO 
Orientador: Sandra Borsoi - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Arte Contemporânea no espaço do educando Especial 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: criatividade,  compreensão e percepção,  
Resumo: A arte na educação é possível desenvolver certas áreas do conhecimento como a 
percepção visual,  auditiva,  a expressão corporal,  a intuição,  a imaginação,  o pensamento 
analógico,  concreto,  holístico e a reflexão,  permitindo assim,  o desenvolvimento da criatividade,  
sendo também uma forma de estímulo para o educando,  em especial ao portador de 
necessidades educativas especiais. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MADEL DE FÁTIMA BUNIOWSKI AZEVEDO 
Orientador: Sandra Borsoi - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arte Contemporânea no espaço dos educandos especiais 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: criação, percepção,  experimentação,  curiosidade,  
Resumo: A Arte Contemporânea deverá proporcionar a esses educandos a estimulação,  
devendo incitar no educando reflexos artísticos contemporâneos,  onde o ensino da arte leve-o a 
um processo criador para uma produção artística,  tornando significativa a compreensão desse 
estudo onde o professor de arte proporciona um desenvolvimento diferenciado dessa arte 
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contemporânea,  e teremos o privilégio de ver como essa arte traz benefícios para o educando de 
necessidades especiais. A arte precisa romper barreiras para que este processo pedagógico 
busque a dinâmica do sentir, agir e pensar. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA PEREIRA 
Orientador: Jackelyne Côrrea Veneza - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tarsila do Amaral: Expansão do olhar sobre o cotidiano a partir de suas produções 
artísticas na Fase Antropofágica 
Tema: Arte, Cultura, Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social. 
Palavras-chave: Tarsila do Amaral, Arte Moderna, Fase Antropofágico 
Resumo: Expressar por meio da Arte sempre fez parte da história humana considera-se que o 
fazer artístico está impregnado de vários elementos para despertar o conhecimento e a 
sensibilidade. O aluno Jovem e Adulto ao estudar a arte ele desenvolve várias experiências 
estéticas. Assim, ao pesquisar as produções de Tarsila do Amaral no período Antropofágico,  
espera-se que o mesmo construa uma visão de mundo sensível,  perceptível,  crítico,  reflexivo,  
construtivo,  e sustentável. O mundo precisa de sujeitos que consigam interpretar os fenômenos 
sociais ocorridos na história e tenha capacidade de promover mudanças e soluções para a 
sociedade. A arte possibilita ao aluno desenvolver a sensibilidade,  a reflexão,  a imaginação e a 
percepção. No entanto, para o aluno jovem e adulto conhecer e interagir com o universo da arte 
com as produções de Tarsila do Amaral e entender a importância do período Antropofágico para a 
Arte Brasileira é um caminho que leva para a formação do ser individual e social. Entretanto, o 
trabalho com a linguagem artística propicia a oportunidade de o aluno analisar e refletir sobre os 
valores culturais estabelecidos pelo ser humano,  que culmina na ação criadora,  e representada 
pelas estruturas artísticas,  pelo modo de olhar,  ouvir,  encenar e movimentar-se. A Arte Moderna 
buscava-se uma produção artística sob um novo prisma que mudasse o pensamento artístico 
naquele momento histórico,  com novas temáticas e que viesse de encontro com a realidade 
brasileira. Buscavam um olhar para uma cultura genuinamente brasileira,  mas também se 
inspiravam nos movimentos de renovação das artes surgidos na Europa. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA PEREIRA 
Orientador: Jackelyne Côrrea Veneza - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tarsila do Amaral: Expansão do olhar sobre o cotidiano a partir de suas produções 
artísticas na Fase Antropofágica 
Tema: Arte, Cultura, Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social. 
Palavras-chave: Tarsila do Amaral, Arte Moderna, Fase Antropofágico 
Resumo: A expectativa do material didático em Arte que possa desenvolver a capacidade de 
criatividade, sensibilidade, percepção, reflexão, com os alunos do Ensino Médio - EJA e contribuir 
com o meio no qual estão inseridos e dessa forma, aprender a valorizar a própria cultura por meio 
das obras de Tarsila do Amaral na fase Antropofágica que retrata de uma forma peculiar às 
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questões sociais e assim criar um novo olhar sobre o mundo. Nesse sentido, a Arte pode ser 
entendida como uma necessidade do ser humano em se expressar, que passa povos, línguas e 
nações. Também pode ser um recurso fundamental para a construção e a manifestação do 
conhecimento, habilidade, e sentimento presente na singularidade do processo de aprendizagem 
em sala de aula.

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MÁRCIA DOMINGUES DA COSTA FUJISAWA 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ARTE DIALOGANDO COM A DIVERSIDADE 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: diversidade,  racismo,  discriminação,  intervenção,  
Resumo: O presente texto tem por objetivo analisar do ponto de vista crítico/reflexivo a 
diversidade étnico racial em sala de aula no Ensino Fundamental,  na perspectiva do ensino de 
Arte. O estudo sobre o tema: A Arte dialogando com a diversidade, realizado junto aos 
educadores dos 6º anos do Colégio Estadual Vicente Tomazini, de Francisco Alves,  pertencente 
ao Núcleo Regional de Educação de Umuarama,  teve a intenção de proporcionar mais uma 
oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o racismo e a discriminação étnico-racial 
sofridas pelos negros na sociedade e,  consequentemente no ambiente escolar. O projeto de 
intervenção se fundamentou nos autores Ana Mae Barbosa(2003),  Rosita Edler Carvalho(1988),  
Paulo Freire(2002),  entre outros,  nas Lei nº 9.394/1996 - LDB(2008),  Leis nº 10.639/2003 e nº 
11.645/2008,  em documentos governamentais: DCEs da disciplina de Arte(2008),  BNCC(2008). 
O estudo realizado contribuiu também como alerta para que as atitudes discriminatórias 
observadas em sala de aula recebessem um novo olhar e intervenção imediata,  buscando 
desfazer concepções construídas de que os negros compõem uma raça ou um grupo étnico 
inferior. O trabalho desenvolveu-se através de leituras,  questionamentos e reflexões de textos,  
bem como estudo de leis,  o uso de vídeos e oficinas,  com a formação de grupos de estudos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MÁRCIA DOMINGUES DA COSTA FUJISAWA 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Arte dialogando com a diversidade 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Arte - Educação,  Arte visual,  Étnico Racial,  Diversidade,  Ensino - 
Aprendizagem,  
Resumo: O presente projeto busca apresentar uma reflexão de como se processa o racismo na 
escola,  pois vivemos em uma sociedade complexa,  plural,  diversa e desigual. A educação 
brasileira tem sido vista como um espaço no qual persistem históricas desigualdades sociais e 
raciais. Sendo assim,  conceituar diversidade,  refletir sobre a equidade na educação,  mantendo 
um diálogo entre os saberes curriculares e o contexto vivenciado no espaço escolar,  são ações 
que vem ao encontro da formação do professor,  pois,  poderá leva-lo a refletir e verificar quais 
estratégias de ensino e aprendizagem serão mais eficazes para trabalhar com a diversidade em 
sala de aula,  mais precisamente nas aulas de Arte na Educação Básica. Este trabalho objetiva 
analisar,  do ponto de vista crítico/reflexivo a diversidade étnico racial em sala de aula no Ensino 
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Fundamental na perspectiva do Ensino de Arte. Portanto, valer-se-á de fundamentações teórico-
metodológicas sobre arte/educação; diversidades e tecnologias,  com a possibilidade de 
integração com as demais disciplinas curriculares do 6º ano do Ensino Fundamental,  
fundamentando-se através de textos e legislações vigentes que abordam a Cultura Afro-brasileira 
e Africana,  na intenção de subsidiar teórico-metodologicamente os profissionais no tratamento 
das questões relacionadas à Educação para as relações Étnico Raciais. O grupo de estudos 
sobre diversidade cultural, será composto por professores que atuam nos 6º anos do Colégio 
Estadual Vicente Tomazini,  na cidade de Francisco Alves. Será ofertado aos professores,  na 
forma de Projeto de Extensão para no máximo 20 (vinte) participantes. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMILO 
Orientador: Andréia Veber - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O espaço para o lúdico na escola: A importância da prática do teatro na educação 
Tema: Linha de estudo: Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte. 
Palavras-chave: Teatro,  Espaço Lúdico,  Improvisação,  Jogos Teatrais,  
Resumo: Este artigo foi desenvolvido a partir da Unidade Didática realizada nas aulas de Arte. 
Aulas essas que tinham como objetivo o desenvolvimento do processo de aprendizagem do 
estudante a partir da ludicidade e da criatividade inerentes a prática dos jogos teatrais e da 
improvisação em interação com o contexto cultural local, potencializando, assim,  os processos 
cognitivos,  afetivos e expressivos e,  intensificando o interesse por seu processo educativo e pela 
prática cultural/artística em sala de aula. O público alvo deste material foram alunos do 8º ano do 
período matutino da Escola Estadual Professor Francisco José Perioto, da cidade de 
Mandaguaçu,  Paraná. As ações tiveram como fundamentos teóricos práticos os jogos teatrais e a 
improvisação como dispositivos para as criações cênicas,  tomando como referência o fichário de 
Viola Spolin  Jogos Teatrais ,   Jogos para atores e não atores  de Augusto Boal,  cursos de jogos 
teatrais,  ministrados pelo Prof. Me. orientador Élder Sereni Ildefonso e pelo Prof. Me. Marcelo 
Adriano Colavitto (2016),  ambos da Universidade Estadual de Maringá (UEM),  Paraná. Neste 
contexto,  destacou-se a importância do trabalho em grupo,  da socialização e cooperação,  
evidenciando espontaneidade e a criatividade dos estudantes culminando em um processo de 
criação cênica. Durante a aplicação da Unidade Didática foi realizado o Grupo de Trabalho em 
Rede - GTR,  no qual o projeto elaborado foi socializado com outros educadores da rede Estadual 
de Ensino do Estado do Paraná,  além de leituras de textos de apoio e pesquisas para 
aprofundamento dos fundamentos relacionados ao tema proposto. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMILO 
Orientador: Andréia Veber - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O espaço para o lúdico na escola: A importância da prática do teatro na educação 
Tema: Teórica metodológica 
Palavras-chave: Teatro, Espaço Lúdico,  Improvisação,  jogos teatrais,  
Resumo: O material didático-pedagógico,  desta unidade foi desenvolvido para ser trabalhado 
nas aulas de Arte tendo como objetivo o desenvolvimento: do processo de aprendizagem do 
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educando,  da ludicidade e da criatividade através dos jogos teatrais e improvisação,  buscando a 
interação com o contexto social do educando,  assim potencializando os processos cognitivos,  
afetivos e expressivos,  intensificando o interesse por seu processo educativo e pela prática 
cultural/artística a partir dos jogos teatrais em sala de aula. O público alvo deste material são 
alunos do 8º ano do período matutino da Escola Estadual Professor Francisco José Perioto,  
Mandaguaçu- PR. As ações tem como fundamentos teórico práticos os jogos teatrais e a 
improvisação como dispositivos para as criações cênicas,  tomando como referência o fichário de 
Viola Spolin  Jogos Teatrais, Jogos para atores e não atores  de Augusto Boal,  Cursos de jogos 
teatrais com o prof. orientador Élder Sereni Ildefonso e o prof. Marcelo Adriano Colavitto. Neste 
contexto, estes materiais constituídos por dinâmicas em grupos, jogos teatrais e improvisação, 
destacam a importância do trabalho em grupo, da socialização e cooperação, evidenciando 
espontaneidade e a criatividade dos alunos culminando em um processo de criação cênica. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MARIA LUIZA BOSSONI DE PAULA 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMPREENDER PARA RESPEITAR: AS MANIFESTAÇÕES AFRO-BRASILEIRA NA 
ARTE CONTEMPORÂNEA 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Preconceito Racial,  Diferenças,  Escola,  Respeito 
Resumo: O artigo presente discute a história do racismo na sociedade e dentro do espaço 
escolar e procura construir conhecimentos e vivências pedagógicas para a conscientização dos 
educandos sobre a problemática do racismo. Tem como objetivo conscientizar os educadores 
sobre essa questão para erradicar ou diminuir os elevados índices de preconceito racial que 
ocorrem dentro do espaço escolar, mesmo com a lei 10699/03, que ampara e garante os direitos 
às pessoas negras e que visa promover a equidade social através da formação de uma nova 
consciência sobre as matrizes étnicas e culturais do Brasil,  já que as mesmas nem sempre são 
colocadas em prática. Faz-se necessário,  portanto,  investir na formação de professores para a 
construção do conhecimento prático capaz de tratar de forma pedagogicamente adequada às 
questões raciais no espaço escolar. São estudos sobre o tema da cultura afro-brasileira que 
poderão ajudar os educadores e alunos a lidar com nossa realidade de forma mais adequada. O 
grupo de estudos presente em meu projeto veio de encontro com as necessidades e dificuldades 
dos professores em trabalhar o tema em sala de aula. Para compreender a origem do preconceito 
na escola, primeiro precisamos entender como ele se originou na sociedade. Uma escola com 
profissionais bem informados sobre a diversidade cultural poderá ser mais democrática e justa. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MARIA LUIZA BOSSONI DE PAULA 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Compreender para respeitar: As manifestações Afro - brasileiro na Arte Contemporânea 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Preconceito,  Diferenças,  Respeito 
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo norteador,  além de promover a integração 
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entre diferentes disciplinas,  despertar o educando para as diferenças étnicas existente dentro da 
escola e na sociedade e também de mudar o quadro depreciativo que se formou em torno da 
cultura afro,  abrindo novos caminhos e perspectivas em relação professor-aluno-escola,  visando 
uma união de paz sem preconceito e discriminação. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MAURIVETE GONZATTO 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRÁTICA DA FOTOGRAFIA NAS AULAS DE ARTE 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: fotografia,  olhar sensível,  registro 
Resumo: O presente artigo é quesito parcial para a conclusão do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE),  promovido pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED). No cotidiano, 
nota-se que os alunos fotografam muito, o tempo todo e a maioria deles não tem um foco 
específico,  além de não verem a fotografia como arte. Diante dessa problemática,  surgiram as 
indagações: como fazer com que o aluno tenha um olhar mais sensível diante do seu cotidiano,  
por meio da fotografia? Esse estudo seria capaz de ver o outro como peça fundamental de sua 
relação com o meio onde vive ou que o cerca? Amparado nos pressupostos teóricos sobre a 
fotografia e sua prática,  o uso adequado dos recursos disponíveis,  com uma abordagem história,  
e a importância de um olhar sensível,  o objetivo desse trabalho foi despertar o interesse do aluno 
em utilizar a linguagem fotográfica como arte,  levando-o a refletir sobre o meio em que vive. Após 
uma sondagem inicial sobre o conhecimento prévio dos alunos,  buscou-se uma breve história da 
fotografia. Para aprofundar o conhecimento foram sugeridas diferentes técnicas e atividades 
práticas, baseadas na proposta de educar pelo sensível,  nas quais o aluno pôde experimentar a 
fotografia enquanto arte. As atividades de conhecimento prévio,  somadas às atividades práticas,  
contextualizadas com estudos e reflexões contribuíram para ampliar o conhecimento e relacionar 
o que costumam fazer: fotografar e registrar todos os momentos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MAURIVETE GONZATTO 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A prática da fotografia na arte 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: fotografia ,  olhar sensível ,  registro 
Resumo: Esta unidade didática é parte integrante da pesquisa a ser desenvolvida com alunos de 
8º ano do Ensino Fundamental,  na Escola Estadual Ir. Isidoro Dumont em Itapejara D Oeste-Pr. 
No dia-a-dia,  ao observar os alunos,  nota-se que eles fotografam muito,  o tempo todo,  e a 
maioria deles não tem um foco específico,  e nem param para pensar na fotografia como arte. A 
partir destas considerações, questiona-se: como fazer com que o aluno tenha um olhar mais 
sensível diante do seu cotidiano,  por meio da fotografia? Essa reflexão seria capaz de ver o outro 
como peça fundamental de sua relação com o meio onde vive ou que o cerca? Diante do exposto,  
esta unidade didática versa sobre a fotografia e sua prática,  trazendo uma abordagem história e a 
importância de um olhar sensível,  o uso adequado dos recursos disponíveis,  para despertar o 
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interesse do aluno em utilizar a linguagem fotográfica como arte,  levando-os a refletir sobre o 
meio em que vivem,  e tem como objetivo contextualizar com estudos e reflexões,  em sala de 
aula,  o que os alunos costumam fazer: fotografar e registrar todos os momentos. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MELISSA CARRASCO CECONELLO 
Orientador: Luíz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA NARRATIVA FOTOGRÁFICA DO GARCEZ/ARAPONGAS/BRASIL E SUAS 
INTERFACES COM A ARTE 
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE ARTE 
Palavras-chave: Imagem,  Cultura visual,  Autorretrato,  Fotografia,  
Resumo: Este artigo foi o resultado de uma ação pedagógica ocorrida no ano de 2017,  no 
Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes,  com Ensino Médio em Arapongas - Paraná e propõe 
subsidiar o fazer pedagógico,  a partir da teoria e metodologia de Ana Mae Barbosa e alguns 
conceitos de Vílem Flusser,  Fernando Hernández e Margarida Medeiros,  a partir da construção 
de um ensaio fotográfico coletivo,  resultando em um repertório imagético,  correlacionando com 
alguns movimentos artísticos. Com base na constante complexidade da circulação das imagens 
no nosso meio e tendo a arte como forma de conhecimento e representação do mundo, este 
artigo tem como objetivo o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), estimular o 
aluno a contar por meio da produção fotográfica, resultando em narrativas. E as leituras de 
imagens decorrente dos processos de produções artísticas, contribuíram para a construção das 
respectivas narrativas, provocando um estado reflexivo e consequentemente seu espaço na 
sociedade como sujeito sensível, crítico, social e político. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: MELISSA CARRASCO CECONELLO 
Orientador: Luíz Carlos Sollberger Jeolas - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA NARRATIVA FOTOGRÁFICA DO GARCEZ/ARAPONGAS/BRASIL E SUAS 
INTERFACES COM A ARTE 
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE ARTE 
Palavras-chave: Imagem,  Cultura visual,  Fotografia,  Auto retrato e Retrato 
Resumo: Esta unidade didática propõe subsidiar o fazer pedagógico,  fundamentado em parte na 
metodologia triangular de Ana Mae e alguns conceitos de Flusser,  Hernández e Margarida 
Medeiros. A partir da construção de um ensaio fotográfico coletivo,  construiremos um repertório 
imagético com os alunos,  correlacionando com alguns movimentos artísticos. Com essas 
práticas, utilizando abordagens metodológicas apropriadas proporcionaremos a desconstrução e 
ou reconstrução do olhar, com base na constante complexidade da circulação das imagens no 
nosso meio e tendo a arte como forma de conhecimento e representação do mundo, provocando 
no observador,  a reflexão e o debate constante que nos possibilitam dialogar com o repertorio 
imagético dos alunos. As leituras de imagens a serem propostas aos alunos resultarão em 
representações e produções artísticas que contribuirão para a construção das respectivas 
narrativas. Neste sentido os objetivos desta unidade serão: estimular o aluno a contar por meio da 
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produção fotográfica,  narrativas e ou biografias próprias,  valorizando,  produzindo e refletindo 
estética e artisticamente suas histórias por meio de suas produções,  provocando a reflexão e 
consequentemente seu espaço na sociedade como sujeito sensível,  crítico,  social e político. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NADIR ARENHARDT DELELLI 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Em tempos de mídias de convergência: o celular como mais uma ferramenta pedagógica 
no Ensino da Arte 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Ensino da Arte, Universo Artístico, Celular, Práxis Metodológica,  
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica (PDP) parte integrante do PDE/2016, intitulada EM 
TEMPOS DE MÍDIAS DE CONVERGÊNCIA: o celular como mais uma ferramenta pedagógica no 
ensino da arte, será desenvolvido com os Alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Padre Eduardo Michelis do município de Missal/PR, e abordará a temática. A fotografia, 
a poesia e o uso do celular: Uma Prática metodológica. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NADIR ARENHARDT DELELLI 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EM TEMPOS DE MÍDIAS DE CONVERGÊNCIA: o celular como mais uma ferramenta 
pedagógica no ensino da arte 
Tema: tecnologias e suas linguagens no Ensino da Arte 
Palavras-chave: Ensino da Arte,  Universo Artístico,  Celular,  Prática Metodológica 
Resumo: Intitulada  EM TEMPOS DE MÍDIAS DE CONVERGÊNCIA: o celular como mais uma 
ferramenta pedagógica no ensino da arte ,  será desenvolvido com os Alunos do 9º Ano do Ensino 
Fundamental,  do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis do município de Missal/PR,  e 
abordará a temática.  A fotografia, a poesia e o uso do celular: Uma Prática metodológica no 
Ensino da Arte . Sendo o objetivo central, refletir sobre o uso da tecnologia celular nas aulas de 
Arte como via facilitadora do processo de ensino aprendizagem. Pois, o uso das Tecnologias da 
Informação e Conhecimento (TICs) está cada dia mais presente no contexto escolar, assim, é 
importante que o professor as utilize e promova seu uso em suas aulas, como ferramentas aliadas 
no processo de ensino e aprendizagem. Diante dessa abordagem as atividades que aqui se 
propõe buscarão promover um novo olhar e diferentes ações,  no encaminhamento do um 
processo educacional que necessita de muitas inovações,  inclusive,  no que diz respeito a alguns 
impasses relativos ao emprego da tecnologia digital com ênfase para a aceitação das mídias 
interativas como é o caso do celular no contexto escolar. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NEIVA TEREZINHA ZILIOTTO DICK 
Orientador: Acir Dias da Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ARTE CONTEMPORÂNEA E MURALISMO NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Intervenção no Ambiente Escolar,  
Resumo: A arte contemporânea transforma o ser humano desde o aspecto de pensar e agir 
perante seus semelhantes, buscando assim a transformação por meio da expressão artística. 
Com a prática de pintura mural, permitiu-se ao aluno uma ressignificação do olhar sobre o 
cotidiano no qual está inserido. Tal estudo teve como base pictórica os moralistas Paty Cazarotto,  
Cândido Portinari e Alfaro Siqueiros; e os principais autores Anne Cauquilin,  René Huyghe e 
Ernst Fischer. Foram pesquisadas manifestações e artistas contemporâneos que acreditaram na 
arte produzida para o povo. O tema aborda a arte contemporânea,  conteúdo que faz parte do 
PTD ( Plano de Trabalho Docente) e permitiu um maior conhecimento sobre a arte atual e 
consequentemente sua relação com a sociedade. As reflexões foram de suma importância para 
que os mesmos compreendessem a proposta apresentada,  desta forma,  a implementação do 
projeto de pesquisa oportunizou aos educandos um novo olhar,  sensibilizando-os para a prática 
artística valorizando e preservando o ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NEIVA TEREZINHA ZILIOTTO DICK 
Orientador: Acir Dias da Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ARTE CONTEMPORÂNEA E MURALISMO NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, muralismo,  pesquisa,  compreensão,  produção 
Resumo: O objeto de estudo em questão visa à pesquisa e novas estratégias para direcionar o 
tema proposto. Objetiva,  valorizar a arte no ambiente escolar,  despertando o gosto pela 
pesquisa,  expressando-se plasticamente,  combinando formas e cores de acordo com as 
sensações dentro do contexto artístico. Reconhecendo as características dos principais períodos 
históricos artísticos contemporâneos e muralistas,  aplicando diversas técnicas de pinturas murais 
adequadas ao contexto escolar. A Unidade Didática abrangerá pesquisa, imagens, vídeos e após 
a escolha dos temas, os grupos deixarão suas contribuições artísticas contemporâneas nos 
muros do colégio. Buscar-se-á o desenvolvimento artístico dos alunos,  o gosto pela pesquisa e a 
criação de composições estéticas no ambiente escolar por meio da arte contemporânea e do 
muralismo. A presente pesquisa tem como suporte teórico a Arte Contemporânea e os muralistas 
que buscavam entender a importância da  arte para o povo  e os registros artísticos embasados 
em averiguações concretas. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NELCI BENTO GARCIA 
Orientador: Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem Em Argila Com Alunos do Nono Ano do Ensino Fundamental: Valorizando A 
Cultura Indígena 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social 
Palavras-chave: Modelagem,  Argila,  indígenas,  Darcy ribeiro 
Resumo: Este artigo intitulado  Modelagem em Argila com Estudantes do Nono Ano do Ensino 
Fundamental: Valorizando a Cultura Indígena ,  tendo como referência o Projeto de Intervenção 
pedagógica e a Produção Didática Pedagógica,  ambos de mesmo título,  apresenta o 
desenvolvimento e os resultados obtidos com a implementação destes trabalhos em sala de aula,  
com 25 estudantes,  período vespertino,  do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul. As práticas 
pedagógicas realizadas tiveram como ponto de partida o objetivo que se queria atingir,  ou seja,   
Promover atividades de cerâmica em sala de aula visando estimular a criatividade e a 
sensibilidade,  tendo como referência a cultura indígena,  a fim de destacar sua importante 
contribuição na história de identidade e cultura do país até os dias de hoje. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: NELCI BENTO GARCIA 
Orientador: Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Em Argila Com Alunos do Nono Ano do Ensino Fundamental: Valorizando A 
Cultura Indígena 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a sua função social 
Palavras-chave: Modelagem,  Argila,  indígenas 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo promover atividades de cerâmica em sala de 
aula visando estimular a criatividade e a sensibilidade,  tendo como referência a cultura indígena,  
a fim de destacar sua importante contribuição na história de identidade e cultura do país até os 
dias de hoje. Nesta ação irei possibilitar formas de expressão artísticas através da manipulação 
do barro estimulando a criatividade,  o reconhecimento da influência e contribuições positivas da 
cultura silvícola que refletem até hoje na história do nosso país e a produção e criação de peças 
de argila através de técnicas de modelagem. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: PATRÍCIA FERNANDES DE PAIVA 
Orientador: Andréia Beber - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Arte do Lúdico na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Jogos teatrais, integração, espaço coletivo, valorização humana,  
Resumo: Este artigo foi produzido a partir do projeto de intervenção pedagógica na escola 
desenvolvido junto aos estudantes do Ensino Fundamental do CEEBJA- Vinícius de Moraes, 
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Terra Boa (PR). A realização deste trabalho advém da necessidade em dinamizar o 
ensino/aprendizagem por meio do teatro através dos jogos teatrais,  musicais e brincadeiras 
tradicionais. O objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver junto ao teatro, a integração e 
participação dos estudantes no espaço coletivo da aula, reavivando a prática lúdica como 
estruturante do processo educativo, ampliando o diálogo e a valorização humana legitimados pelo 
respeito mútuo entre os estudantes e educadora. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: PATRÍCIA FERNANDES DE PAIVA 
Orientador: Andréia Veber - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A construção do Espaço Lúdico na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teóricos Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Teatro, Jogos teatrais, Aprendizagem afetiva, Brincadeiras, Espaço coletivo,  
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo, através do lúdico, propor aos alunos do 
CEEBJA (espaço heterogêneo, trabalhadores e jovens com repetições sucessivas, indivíduos de 
baixa renda e com pouca autoestima) a participação e integração de todo grupo dentro do espaço 
coletivo da escola. O teatro é um exercício de cidadania, fundamental para que o aluno adquira 
novos aprendizados,  buscando a valorização humana,  o desenvolvimento intelectual,  emocional 
e ético. Ao Perceber a necessidade dos alunos dentro de um ambiente premido pela urgência de 
recuperar o  tempo perdido,  essa unidade didática é um dispositivo fomentador da aprendizagem 
afetiva que retoma sua importância por meio de brincadeiras e dos jogos teatrais,  auxiliando e 
ampliando as possibilidades expressiva,  cognitivas e sensíveis dos alunos. Para isso 
trabalharemos dinâmicas em grupos e jogos teatrais explorando todas as formas de brincadeiras,  
de maneira a levar os educandos a se comportarem de forma expressiva e extrovertida. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: PEDRO TOMÁZ RIBEIRO 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Arquitetura e a Paisagem da Cidade de Jacarezinho como Testemunho da História 
Tema: Arte,  cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabeleçam referências sobre 
sua função social. 
Palavras-chave: Educação visual,  Paisagem urbana,  Ensino de arte 
Resumo: O presente artigo pretende enfatizar que trabalhar com fontes históricas nas aulas de 
Arte pode deixar as aulas mais atrativas para alunos e professores. Neste sentido, inserir a 
historia da cidade nas aulas torna um modo muito interessante para pensarmos nos lugares, na 
sociedade, nos sujeitos históricos, na realidade passada e presente. Dentro deste contexto as 
cidades onde moramos é uma fonte inesgotável de material para se trabalhar. A cidade de 
Jacarezinho apresenta vários pontos históricos que foram explorados durante a realização das 
atividades nesta Unidade Didática, com o objetivo de possibilitar aos alunos conhecer a história 
da cidade de modo que pudesse contribuir com a construção de um olhar crítico para a 
preservação do patrimônio histórico da cidade,  incluindo a arquitetura,  as fachadas,  as 
paisagens,  fazendo uma comparação com as construções antigas e modernas. Para atingir 
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esses resultados debatemos o assunto,  realizamos visitas nos locais históricos,  fizemos registros 
fotográficos e pesquisamos sobre o assunto em diversas fontes. Tudo isto para que os alunos 
compreendessem a importância da preservação do patrimônio da cidade e do quanto eles fazem 
parte das nossas historias pessoais e coletivas. As atividades desenvolvidas possibilitaram aos 
alunos ampliar suas experiências e seus conhecimentos,  os quais acreditamos que puderam 
contribuir com a construção desse olhar critico que enfatizamos e assim ampliando suas visões 
de mundo. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: PEDRO TOMÁZ RIBEIRO 
Orientador: RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Arquitetura e a Paisagem da Cidade de Jacarezinho como Testemunho da História 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre sua função social 
Palavras-chave: Educação visual,  paisagem urbana,  Ensino de arte 
Resumo: Trabalhar com fontes históricas nas aulas de Arte pode deixas as aulas mais atrativas 
para os alunos e professores,  neste sentido o trabalho com fontes históricas do cotidiano escolar 
se faz necessário para pensarmos nos lugares,  na sociedade,  nos sujeitos históricos,  na 
realidade passada e presente. Dentro deste contexto as cidades onde moramos é uma fonte 
inesgotável de material para se trabalhar. A cidade de Jacarezinho apresenta vários pontos 
histórico que serão explorados durante a realização das atividades nesta Unidade Didática, com o 
objetivo de levar os alunos a conhecer a história da cidade de modo que eles tenham um olhar 
crítico para a preservação do patrimônio histórico da cidade, incluindo construções, fachadas, 
paisagens, fazendo uma comparação com as construções antigas e modernas. Para atingir ao 
mesmo serão realizadas visitas nos locais históricos,  registros fotográficos e pesquisas sobre os 
mesmo. Tudo isto para que os alunos compreendam a importância da preservação do patrimônio 
de suas cidades. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: REGIANE PETECK BRAGUETO 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A releitura de obra de arte sob um novo olhar 
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Releitura de imagem, Criatividade, Nova olhar 
Resumo: O projeto a releitura de obra de arte sob um novo olhar, tem como objetivo principal 
fundamentar as possibilidades de aprendizagem com a linguagem do desenho, associada à 
prática de releitura. Para isso, a proposta de investigar os processos e conceitos ligados à técnica 
do desenho, aos procedimentos da releitura,  citação e apropriação acerca do estudo da imagem. 
Pretende-se com a linha de estudo,  práticas e ferramentas pedagógicas,  usadas como aliadas,  
estimular a concepção artística do indivíduo em constante aprendizagem,  através da 
interpretação da arte. Será uma pesquisa teórica e prática,  tendo como principais referenciais 
teóricos,  Fayga Ostrower,  Ana Mae Barbosa. Este projeto de Intervenção Didático-Pedagógico 
será desenvolvido no Colégio Estadual Senador Moraes de Barros com alunos do 9º ano. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: REGIANE PETECK BRAGUETO 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A releitura de obra de arte sob um novo olhar 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teóricos Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Releitura de imagem, Criatividade, Nova olhar 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo, ampliar o repertório de leitura e construção de 
imagem a partir da reflexão sobre o conceito de releitura das imagens de arte com alunos do 9º 
ano. Propõe o desenvolvimento de práticas e ferramentas pedagógicas, usadas como aliadas,  
para estimular a concepção artística do indivíduo em constante aprendizagem e interpretação da 
arte. Atualmente a sociedade tem se caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico constante 
em que se recebe tudo pronto. Por outro lado é perceptível também a dificuldade em desenvolver 
o imaginário,  criar ideias,  senso crítico e opinião própria. Daí a necessidade de fazer um 
aproveitamento das ferramentas já tão utilizadas pelo aluno, como uso do celular,  da câmera 
fotográfica e alguns recursos tecnológicos já existentes no espaço escolar. Com vistas a 
reelaboração de imagens estudadas e proporcionar aulas dinâmicas e criativas embasadas na 
tecnologia. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: RENATA ROSA GUERRA 
Orientador: FRANCINE KEMMER CERNEV - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TECNOARTE: USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NUM CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA COM PROFESSORES DE ARTES 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Formação continuada,  tecnologias digitais,  música e artes visuais,  
Resumo: Este trabalho teve como objetivo fornecer um curso de formação continuada para o uso 
das tecnologias com professores de Arte. Para tanto, procurou abordar uma formação tecnológica 
reflexiva, de forma a contribuir e propor alternativas metodológicas em sala de aula,  refletindo 
sobre como associar o ensino que o professor de Arte já faz com outras opções tecnológicas. O 
artigo está fundamentado na perspectiva do ensino pautado no uso das tecnologias digitais,  as 
quais oportunizam novas formas de ensinar e aprender. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
ação,  por meio da implementação do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação e suas 
possibilidades no ensino de Arte. Para tanto, foi desenvolvido um material organizado em três 
unidades envolvendo conhecimentos tecnológicos e de Artes (artes visuais e música). O curso foi 
realizado na cidade de Quinta do sol,  no período de março a maio de 2017. Conforme os 
resultados,  os professores participantes consideraram fundamental a utilização das TIC na escola 
associadas a um fazer pedagógico diferenciado com novas formas de pensar e novas formas de 
agir. Este estudo vem contribuir com a melhoria dos conhecimentos teóricos e a prática na 
utilização destes novos recursos em sala de aula no ensino de Arte. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: RENATA ROSA GUERRA 
Orientador: FRANCINE KEMMER CERNEV - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Criação Artística com as Tecnologias Digitais! 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Arte 
Palavras-chave: Arte, Tecnologias de Informação e Comunicação, Formação de professores,  
Resumo: O presente projeto tem por finalidade promover a inserção dos educadores de Arte nas 
Tecnologias de Informação e Comunicação e minimizar o receio destes, frente a estas tecnologias 
no ambiente escolar. Especificamente busca: contextualizar a importância do uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação; refletir sobre o uso da sala de informática na contemporaneidade; 
propiciar reflexão sobre as ferramentas tecnológicas e sua possível aplicabilidade para o ensino 
na escola; desenvolver proposta de ensino para o uso das TIC e propor atividades para serem 
desenvolvidas com professores de Arte. O referencial teórico está alicerçado em estudos que 
utilizam as TIC no contexto da Arte a fim de contribuir com dimensões teóricas e práticas para a 
melhoria do ensino aprendizagem artística no contexto educacional. A metodologia adotada será 
a pesquisa ação, pois busca promover a capacitação dos educadores quanto ao uso das TIC na 
educação e minha própria reflexão como professora de artes. Para concretização dos objetivos 
propostos será ofertado um curso de capacitação para professores envolvendo Artes Visuais,  
musica e as possibilidades trazidas pelas TIC no contexto escolar para professores do Núcleo 
Regional de Campo Mourão. Este estudo espera contribuir para mudanças significativas no 
ensino de Arte na Educação Básica. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSANA DE FÁTIMA ZANELLA SPRICIGO 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERVENÇÃO URBANA: POSSIBILIDADES DE POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS COM 
ADOLESCENTES DO CENSE DE PATO BRANCO 
Tema: dimensão histórica e os Fundamentos Teórico Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: arte contemporânea,  intervenção urbana,  sensível,  cotidiano,  
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da implementação 
do Projeto de Intervenção Pedagógica,  com a carga horária de 32 horas/aulas,  durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),  com alunos do Programa de educação nas 
unidades socioeducativas - Proeduse no CENSE de Pato Branco. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa mediadora, que tem como instrumento, a observação participante e como registro de 
informações, o diário de campo. O objetivo da pesquisa foi investigar possibilidades de educar 
pelo sensível, uma proposta de João Francisco Duarte Jr. com adolescentes privados de 
liberdade,  proporcionar subsídios teórico-metodológicos sobre a arte contemporânea e artistas 
envolvidos no meio,  apresentando e orientando uma proposta de produção artística,  com 
enfoque na intervenção urbana. Arte esta de grande expressão, que visa discutir problemas 
sociais enfrentados pelos adolescentes na sociedade na qual estão inseridos. Tal proposta 
apresentou a arte como estimuladora de experiências estéticas,  provocando os sentidos do 
sujeito,  propondo a ver a sua cidade com um olhar diferenciado,  reflexivo. Por meio de 
experiências artísticas como seminários,  mapa conceitual,  discussões,  pesquisas,  visitas a 
locais públicos,  leitura de imagens,  produção artística,  os alunos foram convidados a mergulhar 
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no universo sensível,  com um novo olhar sobre a arte urbana e sua importância para a 
sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSANA DE FÁTIMA ZANELLA SPRICIGO 
Orientador: Denise Cristina Holzer - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTERVENÇÃO URBANA: POSSIBILIDADES DE POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS COM 
ADOLESCENTES DO CENSE DE PATO BRANCO 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Arte Contemporânea,  intervenção urbana,  Cotidiano 
Resumo: Esta Unidade Didática é uma proposta de atividades a ser desenvolvida durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),  numa intervenção pedagógica com alunos do 
programa Proeduse (Programa de educação nas unidades socioeducativas),  no CENSE de Pato 
Branco. Este estudo busca um aprofundamento teórico sobre a arte contemporânea,  em especial 
a intervenção urbana e artistas envolvidos no meio,  apresentar e orientar uma proposta de 
produção artística,  com enfoque na intervenção urbana,  já que é uma forma de arte de grande 
expressão,  que visa passar mensagens críticas sobre os problemas sociais enfrentados pelos 
adolescentes na sociedade onde estão inseridos e que de certa forma,  também são 
responsáveis. Esta proposta sustenta-se na arte como estimuladora de experiências estéticas,  
provocando os sentidos do sujeito,  propondo a ver o mundo com um olhar diferenciado,  
reflexivo. Por meio de experiências artísticas como seminários, mapa conceitual, discussões,  
pesquisas,  visitas a locais públicos,  leitura de imagens,  produção artística,  os alunos estarão 
convidados a mergulhar no universo sensível,  podendo estabelecer um elo entre si e sua própria 
subjetividade. E,  reconhecendo-se como um sujeito autor de sua própria história,  sensibilizado 
de sua função,  poderá participar de forma mais ativa na construção de um mundo melhor. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSENEI MOSSATO 
Orientador: Cleusa Erilene dos Santos Cacione - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Música: recurso para a produção de conhecimento na educação infantil das Escolas de 
Educação Básica na Modalidade de Educação Especial 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de arte no Brasil. 
Palavras-chave: Música,  desenvolvimento infantil,  educação especial 
Resumo: Este artigo é um relato de experiência com alunos do 3º ano do Curso de Formação de 
Docentes do Colégio Estadual Hermínia Lupion da cidade de Ribeirão do Pinhal a fim de atender 
as demandas do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná que 
analisa a música como recurso facilitador ao desenvolvimento infantil de crianças com deficiência 
intelectual e/ou múltipla nos seus aspectos físico,  psicológico,  intelectual e social,  através da 
utilização da música como recurso facilitador ao desenvolvimento infantil. Foi motivada pela 
observação e constatação da necessidade de buscar metodologias eficientes para a 
aprendizagem de conteúdos básicos e essenciais a essa etapa de ensino de maneira 
interdisciplinar entre os eixos que a direcionam: identidade e autonomia, movimento, linguagem 
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oral e escrita,  matemática,  natureza e sociedade de modo que oportunize desenvolvimento 
integral aos alunos e também pela necessidade dos alunos do Curso de Formação de Docentes 
adquirirem conhecimentos e experiências nessa área de atuação,  visto que estão sendo 
capacitados para que futuramente possam trabalhar na modalidade educação especial. Para 
tanto,  foi elaborado uma unidade didático pedagógico que oportunizou conhecimentos teóricos e 
experiências práticas do tema abordado. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSENEI MOSSATO 
Orientador: Cleusa Erilene dos Santos Cacione - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Música: instrumento e produção de conhecimento na educação infantil das Escolas de 
Educação Básica na Modalidade de Educação Especial 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de arte no Brasil. 
Palavras-chave: Música,  desenvolvimento infantil,  educação especial 
Resumo: A elaboração e aplicação da presente Unidade Didático-pedagógica tendo a música 
como recurso facilitador na produção de conhecimento e desenvolvimento de alunos com 
deficiência intelectual e/ou múltipla da etapa da educação infantil tem como objetivo oportunizar 
estímulos atrativos através de interações e brincadeiras que lhes oportunize desenvolvimento 
integral em seus aspectos físico,  psicológico,  intelectual e social,  relacionando o brincar ao ato 
de aprender de maneira interdisciplinar entre os eixos que direcionam esta etapa de ensino: 
identidade e autonomia,  movimento,  linguagem oral e escrita,  matemática,  natureza e 
sociedade. A criança independente de sua habilidade intelectual,  motora ou sensorial é um ser 
brincante,  sua capacidade de aprendizagem através da ludicidade é bastante eficaz e acontece 
de maneira prazerosa quando ofertada em momentos de descontração e alegria, nesse sentido a 
música pode ser um elemento fundamental e transformador no processo educativo. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSENEIDE AURÉLIO 
Orientador: Fabiane Sartoretto Pavin - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A estamparia como processo de criação: múltiplas possibilidades 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico Metodológicos do ensino de Arte no Brasil 
Palavras-chave: Estamparia,  Artes Visuais,  Processo de criação 
Resumo: Este artigo aborda os resultados e as discussões da implementação pedagógica do 
projeto sobre Artes Visuais,  com ênfase em estamparia,  desenvolvido com os alunos do 1º ano 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Unidade Polo,  Ensino Fundamental e Médio de Campo 
Mourão,  Paraná. O desenvolvimento do projeto teve como objetivos: Promover o conhecimento 
sobre a estamparia no Ensino Médio de forma significativa,  pautando-se em pressupostos de 
ensino-aprendizagem em Arte,  tais como: leitura visual/análise,  da contextualização e da 
produção artística e levar o aluno a entender os processos de criações de estamparias,  desde os 
conceitos feitos à mão,  e finalizando com os processos digitais. A metodologia adotada pautou-se 
nos pressupostos teóricos e metodológicos para o Ensino de Arte dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, envolvendo conceitos e história da estamparia,  leitura e releitura de obras,  e 
diferentes processos de criação explorando diferentes materiais e suportes a partir de técnicas da 
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estamparia. Para a efetivação do mesmo,  buscou-se referenciais teóricos que dessem subsídios 
a este trabalho nas dimensões teóricas e práticas,  visando o desenvolvimento de atividades que 
colaborassem para a melhoria do ensino aprendizagem em Arte. Os resultados apontam que a 
intervenção pedagógica foi bem sucedida,  pois os alunos passaram a ter um maior interesse na 
experimentação artística e demonstraram melhorias significativas na expressividade e 
criatividade. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSENEIDE AURÉLIO 
Orientador: Fabiane Sartoretto Pavin - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Estamparia como Processo de Criação: Múltiplas Possibilidades 
Tema: Dimensão histórica e os Fundamentos 
Palavras-chave: Estamparia,  Artes Visuais,  Processo de criação 
Resumo: A presente Unidade Didática tem por finalidade apresentar atividades sobre as Artes 
Visuais,  dando ênfase à estamparia de forma a contribuir para a formação artística e estética dos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Unidade Polo,  Ensino Fundamental e 
Médio de Campo Mourão-Paraná. Os objetivos estão em: Promover o conhecimento sobre a 
estamparia no Ensino Médio de forma significativa, pautando-se em pressupostos de ensino-
aprendizagem em Arte,  tais como: leitura visual/análise,  da contextualização e da produção 
artística e levar o aluno a entender os processos de criações de estamparias,  desde os conceitos 
feitos à mão,  e finalizando com os processos digitais. A metodologia adotada está pautada nos 
pressupostos teóricos e metodológicos para o Ensino de Arte dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais,  envolvendo conceitos e história da estamparia,  leitura e releitura de obras,  e 
diferentes processos de criação explorando diferentes materiais e suportes a partir de técnicas da 
estamparia. Para a efetivação do mesmo,  buscou-se referenciais teóricos que dessem subsídios 
a este trabalho nas dimensões teóricas e práticas,  visando o desenvolvimento de atividades que 
colaborem para a melhoria do ensino aprendizagem em Arte. Portanto, espera-se contribuir para 
mudanças significativas no ensino de Arte na Educação Básica. Todo o material elaborado e os 
resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de artigo. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSI MARA NUCINI GENTIL 
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Paisagens da Escola: Registros Fotográficos e gráficos para o desenvolvimento do olhar 
de Alunos de um 6º Ano de Ensino Fundamental 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabeleçam refêrencias 
sobre sua função social. 
Palavras-chave: Olhar sensível,  Imagens do cotidiano,  Fotografia,  Aprendizado,  
Resumo: O presente artigo resultou de um projeto de intervenção,  o qual teve como objetivo 
despertar nos alunos do 6º ano o interesse pela leitura de imagens,  por meio de registros 
fotográficos visando o desenvolvimento do olhar mais atento para o que está ao redor. Sabe-se 
que a escola tem a preocupação de ensinar para atender as necessidades dos alunos com o 
intuito de prepará-los para atuar no mundo em que vivem. Nesse sentido entende-se que ensinar 
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a ler e interpretar uma imagem são função da escola,  a qual pode desenvolver esta ação 
incentivando o aluno a construir sua opinião sobre aquilo que está vendo,  bem como interpretar e 
ampliar as diversas formas de olhar. Assim o sujeito cria condições de se tornar um agente 
transformador do seu meio e estabelecer sua participação ativa na construção de uma sociedade 
mais livre no que se refere aos efeitos estéticos e percepção de novos valores. A leitura de 
imagens e o desenvolvimento do olhar serão a essência desta Unidade Didática que tem como 
objetivo sensibilizar o olhar dos alunos do 6° anos com atividades envolvendo a fotografia,  que 
na atualidade é um recurso muito interessante para ser utilizado em sala de aula. Considerando 
que a leitura de imagens faz parte do cotidiano dos alunos é importante que estes possam 
perceber suas representações e interpretá-las de maneira correta. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: ROSI MARA NUCINI GENTIL 
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Paisagens da Escola: Registros Fotográficos e gráficos para o desenvolvimento do olhar 
de Alunos de um 6º Ano de Ensino Fundamental 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabeleçam refêrencias 
sobre sua função social. 
Palavras-chave: Olhar sensível,  imagens do cotidiano,  fotografia,  aprendizado 
Resumo: A leitura de imagens e o desenvolvimento do olhar serão a essência desta Unidade 
Didática que tem como objetivo sensibilizar o olhar dos alunos do 6° anos com atividades 
envolvendo a fotografia,  que na atualidade é um recurso muito interessante para ser utilizado em 
sala de aula. Considerando que a leitura de imagens faz parte do cotidiano dos alunos é 
importante que estes possam perceber suas representações e interpreta-las de maneira correta, 
sendo assim é necessário despertar nos alunos o gosto pelo trabalho com leitura de imagens,  
sendo não mais um recurso para se alcançar a aprendizagem,  mas direcionar o olhar para que 
possamos aprender um pouco mais que informações que as imagens nos trazem,  nos 
apresentam o que elas querem nos dizer. As atividades realizadas serão organizadas em um 
portfólio particular, ou seja, uma pasta contendo toda a trajetória do aluno durante a 
implementação das atividades. 

 

 

Disciplina / Área: ARTE 

 

Professor PDE: RÚBENS ANTÔNIO DA ROCHA 

Orientador: Álvaro Levis de Bittencourt - IES: Faculdade de Artes do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Cultura popular - A contação de histórias como oportunidade de resgate da cultura local,  

Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 

a sua função social 

Palavras-chave: Contação de Histórias, Narrativas orais, Memória e cultura 

Resumo: O artigo, Cultura popular - A contação de histórias como oportunidade de resgate da 

cultura local, foi destinado ao Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, da Secretaria de 
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Estado da Educação do Paraná-SEED. Este trabalho teve por objetivo trazer a contação de 

histórias,  por ser uma linguagem alegre e dinâmica,  como uma possibilidade de restaurar a 

cultura local. As riquezas culturais recuperadas por meio da contação de histórias,  podem 

enriquecer o processo de aprendizagem a partir de ações que as contemplem. Este artigo está 

embasado nas Diretrizes Curriculares de Arte e da Educação do Campo/SEED,  e em autores 

como Bia Bedran; pesquisadora e contadora de histórias,  Cléo Busatto; contadora de histórias,  

estudiosa da literatura oral,  Gislayne Avelar Matos; contadora de histórias que explora a 

dimensão educativa das narrativas,  Fábio Henrique N. Medeiros; pesquisador de histórias de 

tradição oral. Além de escritores como Ecléa Bosi; que revive as memórias de pessoas simples, 

Jacques Le Goff; que fala sobre o tempo e as memórias, Malba Tahan; que escreveu sobre a 

contação de histórias aplicada às diferentes linguagens do conhecimento, Maurice Halbwachs; 

que fala das memórias e da vida cotidiana,  Walter Benjamin; que escreveu sobre a história,  a 

arte e as narrativas. Espera-se que este trabalho contribua para que a escola seja vista como uma 

instituição que vai além do conhecimento sistematizado, mas que também valoriza a história, a 

cultura local,  fomenta a aproximação entre os educandos e os contadores de histórias,  que dá 

visibilidade as raízes culturais formadoras da identidade local. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: RÚBENS ANTÔNIO DA ROCHA 
Orientador: Álvaro Levis de Bittencourt - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cultura Popular - A Contação de Histórias como oportunidade de resgate da Cultura Local 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a sua função social. 
Palavras-chave: Contação de Histórias,  narrativas orais,  cultura popular,  
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo resgatar a cultura local,  
aproximando-a do espaço escolar,  entendendo a contação de histórias como estímulo a prática 
da oralidade. Busca ainda valorizar os narradores de histórias das comunidades atendidas pela 
Instituição de Ensino. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SANDRA LÚCIA POYANE 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resgatando as Manifestações Artísticas e a Identidade da Cultura Afrodescente 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Cultura afrodescendente,  Artes Visuais,  Alunos,  Conhecimento Estético 
Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de intervenção pedagógico intitulado  
Resgatando as manifestações artísticas e a identidade da cultura afrodescendente . Neste 
projeto, desenvolvemos um estudo sobre a relação ilustração/escrita na sala de aula, partindo da 
reflexão sobre os usos que fazemos dessas duas modalidades da Arte,  bem como sobre suas 
semelhanças e diferenças. A proposição deste projeto fundamentou-se no princípio de que o 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_unespar-curitibaii_rubensantoniodarocha.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_arte_uem_sandraluciapoyane.pdf


ensino da Arte deve voltar-se para a formação de um aluno capaz de agir e interagir com a 
realidade. Para tanto, considerou-se necessário resgatar o histórico da colaboração dos negros 
na estruturação e construção da sociedade brasileira. As atividades favoreceram o aprendizado, e 
utilizou-se como ferramenta o ensino da temática a História e a Cultura Afro-brasileira. Por meio 
de vídeos vivenciou-se a história de algumas expressões artísticas, sobre os afrodescendentes,  a 
fim de auxiliar e ampliar o repertorio cultural dos estudantes quanto a cultura africana e afro-
brasileira. A pintura, e a ilustração de lendas como recurso didático foi uma oportunidade de 
vincular a teoria à prática,  na intenção de fazer interações entre o passado ao presente. Foi 
elaborado um plano de ação de sequência didática a fim de orientar as ações didáticas 
pedagógicas com ênfase na formação cultural do povo brasileiro 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SANDRA LÚCIA POYANE 
Orientador: Eloíza Amália Bergo Sestito - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resgatando as manifestações artísticas e a identidade da cultura afrodescendente 
Tema: Arte na América Latina e Arte Contemporânea 
Palavras-chave: Cultura afrodescendente,  Artes visuais,  Alunos,  Conhecimento estético,  
Resumo: O projeto Cultura-Afro-Brasileira tem a finalidade de fazer um resgate histórico da 
colaboração dos negros na estruturação e construção da sociedade brasileira. Sendo assim,  
caminhamos para a correção de injustiças e discriminações,  partindo do pressuposto de um 
trabalho de conscientização,  o qual visa o aperfeiçoamento da formação cidadã. Este projeto de 
Intervenção Didático -Pedagógico será desenvolvido na Escola Estadual Professor Léo Kohler- 
Ensino Fundamental, na cidade de Terra Boa, Paraná, no 1ºsemestre de 2017 e os sujeitos de 
pesquisa serão os alunos do 6º ano,  dessa escola. Para desenvolver o estudo dos conceitos de 
arte elegemos como objeto central os conteúdos que vão proporcionar o conhecimento estético,  
por meio de um percurso metodológico que considere e envolva as ações do professor e do 
aluno,  no estudo da arte,  seu contexto e a Cultura Afrodescendente. Nossa ênfase será o 
desenvolvimento da mediação com vistas a promover situações de interação entre as 
manifestações culturais das artes visuais e os sujeitos envolvidos nesse processo de 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SARA JANE DE MATTOS 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Arteterapia no Contexto Escolar: estudo acerca da atenção voluntária na produção de 
mandalas 
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil. 
Tendências e questões atuais do ensino da arte. A Arteterapia no contexto escolar: implicações 
no desenvolvimento da atenção voluntária em alunos do Ensino Fundamental 
Palavras-chave: Arteterapia,  mandala,  ensino da arte,  atenção 
Resumo: A cada ano que passa as aumentam as queixas dos professores em relação à falta de 
atenção e concentração dos seus alunos e surgem dúvidas de como proceder para dinamizar as 
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ações pedagógicas,  na busca de alternativas para potencializar os processos de ensino e 
aprendizagem dos alunos. O mandala pode apresentar-se como objeto de decoração, artístico,  

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SARA JANE DE MATTOS 
Orientador: Célio Roberto Eyng - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A arteterapia no contexto escolar: implicações no desenvolvimento da atenção voluntária 
em alunos do Ensino Fundamental 
Tema: Dimensão Histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Arte no Brasil. 
Tendências e questões atuais do ensino da arte. A Arteterapia no contexto escolar: implicações 
no desenvolvimento da atenção voluntária em alunos do Ensino Fundamental 
Palavras-chave: Atenção,  Arteterapia,  Mandala,  Concentração,  Escola 
Resumo: A cada ano que passa as aumentam as queixas dos professores em relação à falta de 
atenção e concentração dos seus alunos e surgem dúvidas de como proceder para dinamizar as 
ações pedagógicas,  na busca de alternativas para potencializar os processos de ensino e 
aprendizagem dos alunos. O mandala pode apresentar-se como objeto de decoração, artístico, 
religioso,  como,  por exemplo,  quando representada em forma de rosáceas em igrejas. Por 
vezes, é utilizada na meditação,  por ser considerado um objeto que traz equilíbrio para a mente e 
para o corpo. Conforme informam os usuários do mandala,  o seu desenho,  com foco no centro,  
estimula a concentração. Com o intuito de estimular e/ou potencializar a capacidade de 
concentrar a atenção,  o presente trabalho objetiva aplicar técnicas de Arteterapia,  entre elas o 
mandala,  na forma de oficina ou ateliê,  onde os alunos poderão experimentar novos estímulos,  
diferentes daqueles ofertados em sala de aula. A intervenção pedagógica que será desenvolvida 
na Escola Estadual Cândido Portinari Ensino Fundamental, localizado na cidade de Ampére,  PR,  
em período se contraturno. 

 

 
Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SHEILA FORTUNATA TROMBINI 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Imagens do Trabalho por Artistas do Século XX: A importante relação Arte e Sociedade 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências sobre 
a função social 
Palavras-chave: Ensino de Arte, Leitura de imagem, Ensino Crítico 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo relatar o Projeto de Intervenção na Escola produzido 
durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná, contemplando a discussão sobre formas de trabalhar a leitura de 
imagens a partir de uma perspectiva crítica. Mais especificamente, esta pesquisa teve como 
objetivo a criação de um material didático, o qual foi aplicado no decorrer de 32 horas/aulas,  com 
alunos de uma turma de 8º ano,  de uma escola situada no norte do Paraná. Como foco do 
estudo, foram escolhidas obras do período Modernista e fotografias que tratam da temática social 
do trabalho. A abordagem adotada foi baseada na proposta de Robert William Ott (apud ARAÚJO; 
OLIVEIRA,  2013),  composta por cinco categorias de análise das obras,  além de considerar a 
triangulação apontada por Barbosa (2001) com relação à necessidade de serem abordadas a 
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história da arte,  a leitura de obra e o fazer artístico. Assim,  buscou-se fazer com que os alunos 
fossem capazes de refletir sobre a sociedade e a arte,  e pudessem,  ainda,  expressar de forma 
própria a sua percepção do mundo,  aprimorando suas capacidades de compreensão,  
criatividade e interpretação,  desenvolvendo sua criticidade. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SHEILA FORTUNATA TROMBINI 
Orientador: Jardel Dias Cavalcanti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Representação do Trabalho na Arte do século XX,  no Brasil: a importante relação Arte e 
Sociedade 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre a função social. 
Palavras-chave: Ensino de Arte,  Leitura de imagem,  Ensino Crítico 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo levar para a sala de aula um ensino de Arte 
que discuta nas obras as relações sócio-históricas,  buscando uma relação dialógica entre o fazer 
artístico,  a apreciação e a formação de pensamento crítico,  abordando as relações 
socioculturais,  políticas e econômicas que tais obras estabelecem em relação a seus momentos 
de produção e à contemporaneidade. Para tanto, como foco do estudo,  foram escolhidas obras 
do período Modernista e fotografias contemporâneas que tratam da temática social do  trabalho. 
Sendo assim, buscaremos fazer com que os alunos sejam capazes de refletir sobre a sociedade e 
a arte,  e possam,  ainda,  expressar de forma própria a sua percepção do mundo,  aprimorando 
suas capacidades de compreensão,  criatividade e interpretação,  desenvolvendo sua criticidade. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SILVANA ROSA NETTO VOTRI 
Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Cultura Popular Brasileira: brinquedos e brincadeiras em obras de arte 
Tema: Arte, cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem sobre sua função 
social. 
Palavras-chave: Educação, Arte, Cultura Popular Brasileira, Brinquedos e brincadeiras 
Resumo: Este artigo é resultado da pesquisa apresentada ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, realizado nos anos de 2016 e 2017 
o qual teve como tema os brinquedos e brincadeiras populares em obras de arte, o que norteou o 
desenvolvimento dessa pesquisa foi à percepção de que os jogos e brincadeiras populares que 
deveriam fazer parte da vida das crianças ao longo do seu desenvolvimento, é uma prática que 
está ficando esquecida quando as crianças da contemporaneidade recebem poucas informações 
sobre as questões culturais populares e as brincadeiras infantis executadas por outras gerações. 
Nesse sentido, questiona-se: é possível identificar nas obras de arte e no contexto de nossos 
alunos os brinquedos e brincadeiras da Cultura Popular Brasileira e resgatá-los? Para responder 
a esse questionamento, buscou-se investigar a cultura popular brasileira por meio dos elementos 
brinquedos e brincadeiras como temática das obras de arte. Para tanto se efetivou uma pesquisa 
de referencial teórico, seguida de uma pesquisa de campo através da pesquisa-ação. A Unidade 
Didática produzida foi implementada no Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi em um período 
de 32 horas, 7º Ano. O resultado do trabalho foram aulas dinâmicas e significativas, carregadas 
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de aprendizado e reflexões sobre as brincadeiras do dia-a-dia e sua relação com a cultura popular 
e arte. Constatou que as metas traçadas foram atingidas,  perante a participação ativa dos alunos 
verificou-se que realmente houve mudança de atitudes e assimilação dos conteúdos abordados 
durante o desenvolvimento do tema proposto. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SILVANA ROSA NETTO VOTRI 
Orientador: KATIANE DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cultura Popular Brasileira: brinquedos e brincadeiras em obras de arte 
Tema: Arte,  cultura e sociedade e as diversas teorias da arte que estabelecem sobre sua função 
social. 
Palavras-chave: Educação,  Arte e Ensino Cultura Popular Brasileira,  Brinquedos e brincadeiras 
Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada visando Investigar a Cultura Popular Brasileira,  de 
modo mais específico os brinquedos e brincadeiras populares,  destacando a sua presença em 
temáticas de artes visuais estimulando a pesquisa e o conhecimento sobre esta cultura,  
relacionando-os com seu contexto. Questiona-se quanto à possibilidade de identificar nas obras 
de arte e no contexto dos alunos os brinquedos e brincadeiras da cultura popular brasileira e 
resgatá-los. Trazer os brinquedos e as brincadeiras da Cultura Popular até o aluno,  por meio da 
prática pedagógica,  implica em inseri-lo no mundo das artes visuais,  na compreensão dessa 
Cultura e em seu próprio desenvolvimento. Considerando que a arte tem expressado as 
brincadeiras infantis que descrevem a Cultura Popular, o que se pretende é estudar com os 
alunos o registro desses brinquedos e brincadeiras, partir de obras de artes visuais de Cândido 
Portinari,  Ivan Cruz e Ricardo Ferrari,  afim de que estes aumentem o seu repertório artístico e o 
relacionem com a sua realidade. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SÍLVIA MARIA MARCHEWSKI DA CRUZ 
Orientador: Rosanny Moraes de Morais Teixeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ARTE PÚBLICA: UM OLHAR DA ESCOLA PARA A CIDADE 
Tema: Arte< Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre sua função social 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Arte Pública, Cidade, Cultura Visual, Intervenção Urbana,  
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016-2017 aplicado no 1º ano 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Des. Clotário Portugal na cidade de Campo Largo - PR. A 
proposta objetivou a investigação e a reflexão sobre a importância de desenvolver no estudante a 
ampliação do repertório estético e crítico sobre a arte pública,  em especial de sua cidade. Como 
material de apoio foi produzida uma Unidade Temática com a parte teórica e proposta de 
atividades dividida em três subtemas de estudo: Cidade, Cultura Visual - o olhar e a Arte Pública - 
Intervenção Urbana. Na implementação do projeto foram propiciadas atividades que permitiram a 
abordagem dos conteúdos e os diálogos entre o aprofundamento teórico e a vivência prática por 
meio de aulas de campo e a realização de trabalhos de intervenção artística no entorno da escola 
e na cidade. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SÍLVIA MARIA MARCHEWSKI DA CRUZ 
Orientador: Rosanny Moraes de Morais Teixeira - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arte Pública 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as diversas teorias da Arte que estabelecem referências 
sobre sua função social. 
Palavras-chave: Arte Pública,  Cidade,  Cultura Visual,  Intervenção 
Resumo: A presente unidade didática objetiva fundamentar teoricamente o tema e servirá de 
apoio a professores e alunos com sugestão de atividades. Está dividido em 3 subtemas: Cidade, 
Cultura Visual e Intervenção Urbana. O material apresenta conceitos, reflexões, sugestões de 
pesquisas e atividades que ajudarão o aluno a ampliar os conhecimentos em Arte Pública. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SUZANY CARRILHO CARDOSO 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: NEM TODO BAIRRO É IGUAL: A diversidade cultural do Jardim Panorama Umuarama - 
PR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Arte, Diversidade Cultural, Bairro Jardim Panorama,  
Resumo: Resumo: Este artigo relata uma pesquisa que teve como objetivo investigar quais as 
manifestações artísticas presentes no Jardim Panorama de Umuarama e integrá-las às ações 
pedagógicas da disciplina de arte, visando produções de conhecimentos, e a compreensão da 
importância da diversidade cultural. O estudo é de abordagem qualitativa, a partir dos 
pressupostos da pesquisa-ação. Os eventos foram constituídos tendo como base um conjunto de 
procedimentos, ideias, vivências e práticas que viabilizaram a compreensão da temática proposta,  
envolvendo 30 (trinta) alunos do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato de 
Umuarama-Paraná,  totalizando 32 horas,  no período de fevereiro a junho de 2017. A 
contextualização do bairro Jardim Panorama,  na sua ação histórica/sociocultural contribuiu para 
ampliar o conhecimento sobre a cultura local dos alunos. A implementação realizada favoreceu 
elementos para a compreensão das relações sociais no contexto escolar,  onde se faz presente 
uma pluralidade cultural e que precisa ser explorada com práticas diversificadas,  visando atender 
às reais características dos alunos. A proposta mostrou que,  por excelência,  a escola é o espaço 
em que alunos podem e devem aprender a conviver com a diversidade cultural. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: SUZANY CARRILHO CARDOSO 
Orientador: Vânia Malagutti Fialho - IES: UEM 

 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: NEM TODO BAIRRO É IGUAL: A diversidade cultural do Jardim Panorama Umuarama - 
PR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
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Palavras-chave: Arte, Diversidade Cultural, Bairro Jardim Panorama 
Resumo: A presente Unidade Didática abordará as manifestações artísticas presentes no Jardim 
Panorama de Umuarama, buscando integrá-las às ações pedagógicas da disciplina de arte do 
Colégio Estadual Monteiro Lobato de Umuarama-Paraná, visando produções de conhecimentos, e 
a compreensão da importância da diversidade cultural. As ações planejadas visam problematizar 
um trabalho diferenciado com a temática da diversidade cultural na escola, por entender a 
necessidade de desenvolver uma prática centrada nas diferenças existentes entre as pessoas, 
por meio de um trabalho contextualizado,  desafiando os alunos a produzirem conhecimentos. 
Com base nos pressupostos de uma pesquisa ação, a implementação utilizará recursos 
diferenciados,  como palestras,  debates,  entrevistas,  pesquisas no laboratório de informática da 
escola,  seminários,  exposições de trabalhos,  visitas à comunidade,  visando desencadear 
mudanças no seio da coletividade. A presente intervenção pedagógica terá como público alvo os 
alunos do 3o Ano do ensino Médio num total de 32 horas, dividida em duas partes: Parte 1- 
Introdução à temática da diversidade cultural; e Parte 2: Manifestações artísticas no bairro Jardim 
panorama da cidade de Umuarama-Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O JORNAL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Jornal,  Grêmio Estudantil,  EJA 
Resumo: O projeto visa superar o atraso dos alunos da EJA,  a partir da melhoria da leitura e da 
escrita,  bem como estimular a expressão oral e produção textual. As matérias publicadas incluem 
tipos e gêneros textuais diferentes,  presentes no convívio social e na vida do aluno: artigos de 
opinião,  poesias,  notícias,  concursos,  acrósticos,  charges,  dicas (saúde,  esporte,  trabalho,  
vivências),  recados,  bilhetes,  cartas,  crônicas,  contos,  diários,  receitas,  entrevistas,  histórias 
em quadrinhos,  resenhas (livros,  filmes),  adivinhações,  charadas,  desafios matemáticos etc. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: VALDERICE LIMA CEREM 
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O JORNAL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Jornal,  Grêmio Estudantil,  EJA 
Resumo: O projeto visa superar o atraso dos alunos da EJA,  a partir da melhoria da leitura e da 
escrita,  bem como estimular a expressão oral e produção textual. As matérias publicadas incluem 
tipos e gêneros textuais diferentes,  presentes no convívio social e na vida do aluno: artigos de 
opinião,  poesias,  notícias,  concursos,  acrósticos,  charges,  dicas (saúde,  esporte,  trabalho,  
vivências),  recados,  bilhetes,  cartas,  crônicas,  contos,  diários,  receitas,  entrevistas,  histórias 
em quadrinhos,  resenhas (livros,  filmes),  adivinhações,  charadas,  desafios matemáticos etc. 
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Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: VANESSA DYBAX CORTES 
Orientador: Jackelyne Côrrea Veneza - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Cultura africana por meio dos símbolos gráficos Adinkra 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: arte,  África,  símbolos adinkra 
Resumo: O presente artigo apresenta a reflexão da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica Cultura Africana por meio dos símbolos gráficos adinkra,  que objetiva a valorização 
das manifestações artísticas africanas por meio do estudo da sua cultura. A necessidade da 
desconstrução de um pensamento equivocado sobre o continente africano deu origem a pesquisa 
que buscou conceituar e compreender o ensino da arte no Brasil, a lei nº 10.639/03 na educação 
escolar e as manifestações artísticas africanas. Foram realizadas atividades diversificadas 
integrantes de um caderno pedagógico composto por três unidades, desenvolvidas em uma turma 
de alunos do 9º ano do ensino fundamental do colégio estadual Tatuquara,  no município de 
Curitiba/PR. Por meio das atividades foi possível perceber uma mudança na visão dos alunos 
relacionada a arte e a cultura do continente africano,  compreendendo que os símbolos adinkra,  
encontrados nos tecidos,  nas cerâmicas,  na arquitetura e em outros objetos são manifestações 
artísticas originárias dos povos akan,  que habitavam as regiões que hoje compreendem os 
países de Gana e Costa do Marfim. 
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Orientador: Jackelyne Côrrea Veneza - IES: Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cultura africana por meio dos símbolos gráficos Adinkra 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Arte,  África,  Símbolos Adinkra 
Resumo: A arte está presente em toda história da humanidade como forma de comunicação,  
expressão e nos objetos ritualísticos. O objetivo deste caderno pedagógico é a valorização das 
manifestações artísticas africanas por meio do estudo dos símbolos gráficos adinkra presentes na 
cultura de algumas regiões da África. O tema deste caderno é relevante para a desmistificação de 
estereótipos e o cumprimento da lei federal nº 10.639/03,  que estabelece o ensino de História e 
Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as áreas do conhecimento. 
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Etapa: Artigo 
Título: LEITURA E PRODUÇÃO DE IMAGENS: NARRATIVAS VISUAIS DE UM GRUPO DE 
ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Arte, Cultura e Sociedade e as Diversas Teorias da Arte Que Estabelecem Referências 
Sobre a Sua Função Social. 
Palavras-chave: Ensino das Artes Visuais, Leitura de imagem, Educação estética,  
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Resumo: O presente artigo apresenta uma série de exercícios de leitura e produção de imagens 
realizada com um grupo de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Ivan Ferreira do Amaral Filho, em Campina Grande do Sul (PR). Objetivou-se possibilitar o 
acesso, a leitura e o debate de uma diversidade de imagens e proposições com foco na educação 
estética. Em termos metodológicos e conceituais,  esse projeto de intervenção foi subsidiado por 
autores que discutem leitura de imagem,  educação estética e cultura visual. Esses enfoques 
embasaram as proposições visuais e modos de análise em sala de aula,  com complementação e 
transformação das propostas pelos estudantes envolvidos. O projeto e sua efetivação nas aulas 
de Arte fazem parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado do Paraná,  turma 2016-2017. Os resultados apontam mudanças na construção de 
significados para o que se vê,  se lê e se cria em imagens,  ampliando a leitura e as ferramentas 
de comunicação e de representação por imagens. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA RUZENENTE 
Orientador: SÔNIA TRAMUJAS VASCONCELLOS - IES: Faculdade de Artes do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura e produção de imagens por alunos do 6º ano do ensino fundamental: modos de 
sensibilização do olhar 
Tema: Arte,  Cultura e Sociedade e as Diversas Teorias da Arte Que Estabelecem Referências 
Sobre a Sua Função Social. 
Palavras-chave: Leitura de Imagem,  Visualidade,  Educação estética,  Cultura visual,  
Construção de conhecimento,  
Resumo: Este caderno pedagógico propõe o trabalho com alunos do 6°ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Ivan Ferreira do Amaral Filho - Ensino Fundamental e Médio 
com foco na leitura de imagens. A produção intitulada: Leitura e produção de imagens por alunos 
do 6º ano do ensino fundamental - modos de elaboração do pensamento estético, tem como 
objetivo oportunizar modos de interação dos alunos com imagens,  envolvendo leituras estéticas,  
produções e registros textuais e visuais. Pretende-se oportunizar aos alunos uma ampliação do 
olhar sobre o que é visto e produzido culturalmente, abordando imagens do campo da arte e 
também da cultura visual,  incentivando no educando um olhar curioso e autoral sobre o que é 
visto e produzido visualmente. A imagem está presente no nosso cotidiano,  mas até que ponto 
temos ferramentas para analisá-la,  para perceber valores,  ideias,  composições e mensagens 
que por vezes permanecem ilegíveis e invisíveis em uma primeira leitura? Promover o acesso e a 
curiosidade em investigar e analisar imagens de distintas culturas será um desafio e a intenção é 
ampliar as camadas de leitura para que os alunos se tornem mais autorais ao lerem e produzirem 
imagens. As atividades serão variadas,  incluindo-se imagens da publicidade e jogos,  pois a 
intenção é proporcionar diversos modos de acesso e de apropriação de códigos visuais. 
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Título: Ler imagens para preparar o olhar: uma vivência para a compreensão crítica da Arte com 
alunos de um 9º ano do Ensino Fundamental 
Tema: DIMENSÃO HISTÓRICA E OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO 
ENSINO DE ARTE NO BRASIL 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_unespar-curitibaii_veraluciaruzenente.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_unespar-curitibaii_veraluciaruzenente.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_arte_uel_vilmaaparecidadesene.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_arte_uel_vilmaaparecidadesene.pdf


Palavras-chave: Imagens, percepção, leitura,  
Resumo: Este trabalho é um relato das experiências desenvolvidas no primeiro semestre de 2017 
por meio do Projeto de Implementação do PDE - 2016, intitulado como Leitura de Imagem. As 
imagens na contemporaneidade têm estado muito presentes em nossas vidas e com nossos 
alunos não é diferente. Eles acabam por se tornarem reféns das imagens uma vez que não 
conseguem agir sobre elas,  apenas se tornam um  depósito,  ou ainda,  guardadores de imagens. 
Essa situação leva a um adormecimento do olhar e com isso,  ninguém pensa nas imagens que 
vê  que usa para se identificar. Este projeto teve como finalidade trabalhar com Leitura de Imagem 
como prática pedagógica nas aulas de arte, possibilitando o acesso à cultura e ao conhecimento 
provocando mudanças nos hábitos de nossos alunos para que compreendessem como a arte 
pode contribuir na formação e transformação do ser humano. Vivenciar a Leitura de Imagens por 
meio de produções artísticas para desenvolver a percepção,  a sensibilidade,  a reflexão crítica do 
aluno,  preparando-os para desenvolver um olhar crítico e reflexivo sobre as imagens. Este 
trabalho procurou desenvolver pesquisas utilizando-se de mecanismos de construção do saber 
artístico a partir da coleta de figuras sobre as pinturas, bem como, a realização de desenhos e 
pesquisa de materiais. Concluímos que, de fato,  o desenvolvimento do olhar contribui de modo 
crítico a formação do aluno e seu conhecimento sobre outras culturas. 

 

Disciplina / Área: ARTE 
 
Professor PDE: VILMA APARECIDA DE SENE 
Orientador: Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ler imagens para preparar o olhar: uma vivência para a compreensão crítica da Arte com 
os alunos de um 9º ano do Ensino Fundamental 
Tema: DIMENSÃO HISTÓRICA E OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO 
ENSINO DE ARTE NO BRASIL 
Palavras-chave: Imagem,  Sensibilidade,  Leitura 
Resumo: As imagens na contemporaneidade têm estado muito presentes em nossas vidas e com 
nossos alunos não é diferente, por isso através da construção da prática pedagógica a ser 
desenvolvida no ensino da Arte se torna indispensável direcionar ações do trabalho a ser 
realizado para que conteúdos importantes possibilitem que o acesso cultural seja incluído ao 
cotidiano dos alunos. Nessa unidade didática pretende-se que os alunos vivenciem a entendam a 
profundidade artística mediante a proposta de Leitura de Imagem. Possibilitando o acesso à 
cultura e ao conhecimento provocando mudanças nos hábitos dos alunos para que compreendam 
como a Arte contribui na formação e transformação do ser humano. Na leitura de imagens, o 
papel do professor é conduzir os alunos a observar os elementos visuais, valores e costumes dos 
artistas, na época em que vive, buscar identificar na leitura de imagem os pontos essenciais dos 
valores e costumes do cotidiano atual. Estudo das obras e da vida desses artistas promovam o 
conhecimento da temática que compuseram essas obras. Enquanto durar o processo dessa 
unidade se procura favorecer a integração entre teoria e prática, entre saber e fazer. Finalizar o 
estudo com obras dos alunos em cujo trabalho deve estar explicita a linguagem da arte de cada 
aluno juntamente com seu portfólio. 
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