
 
 

Anexo I 

PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
1.1. Título: ARTiculando: resgate da cultural local e construção da identidade 
 
1.2. Grande Área do Conhecimento: 
(   )1. Exatas e da Terra          (   )2. Biológicas          (   )3. Engenharias         (   )4. 
Saúde            (   )5. Agrárias     (   )6. Sociais Aplicadas     (   )7. Humanas     ( X )8. 
Linguística, Letras e Artes     (   )9. Outros 

 
1.3. Área do Conhecimento  
Nome: Artes  
Código: 8.03.00.00-6 
 
1.4. Sub-Área do Conhecimento  
Nome: Fundamentos e Crítica das Artes  
Código: 8.03.01.00-2 
 
1.5. Programa em que está se candidatando: 
(    ) PIBIC   (    ) PIBIC/FA    (    )PIBIC/CNPq      (  X  ) PIBIC-Jr   
 
1.6. Este projeto necessita de avaliação pelo CEP ou CEUA?   (   ) Sim   ( X) 
Não 
1.7. Este projeto foi submetido ao CEP ou CEUA?       (   ) Sim      ( X) Não 
1.8. Este projeto foi aprovado pelo CEP ou CEUA?    (   ) Sim      (   ) Não  
1.9. Este projeto desenvolverá     ( X ) Pesquisa básica       (   ) Pesquisa 
aplicada 

 
 
2.  INTEGRANTES DA PROPOSTA 
 
2.1. Coordenador  
 Nome: Rosa Amélia Barbosa 
 Nº Siape: 1087195 
 CPF: 068.661.766-54 
 Campus: Avançado Astorga 
 Formação (Graduação): Artes Visuais 
 Titulação (Pós-graduação): Mestre em educação 
 Carga horária dedicada ao Projeto: 08 horas semanais 
 E-mail: rosa.barbosa@ifpr.edu.br 
 Telefone: (44)3134-8700 
 
2.2. Vice-Coordenador  



 
 Nome: Livia Lara da Cruz 
 Nº Siape: 2261022 
 CPF: 284.166.168-76 
 Campus: Avançado Astorga 
 Formação (Graduação): História 
 Titulação (Pós-graduação): Doutora em educação 
 Carga horária dedicada ao Projeto: 04 horas semanais 
 E-mail: livia.cruz@ifpr.edu.br 
 Telefone: (44)3134-8700 
 
2.3. Colaboradores  
 

2.3.1. Colaboradores Docentes ou Técnico Administrativos/ 
Titulação/Instituição, Departamento ou Campus (se tiver) 
 
 Participação em todas as etapas do projeto, apropriação dos objetivos e 
encaminhamentos para a consecução dos resultados. 

   
2.3.2. Colaboradores Discentes/Curso/Modalidade de Bolsa (se tiver) 
 
Participação em todas as etapas do projeto, apropriação dos objetivos e 
encaminhamentos para a consecução dos resultados. 4 horas semanais 
de atividades. 
 
 

3. SOLICITA RENOVAÇÃO DO PROJETO APROVADO EM EDITAL 
ANTERIOR DO MESMO PROGRAMA?  
(    ) SIM               ( X ) NÃO 
 
3.1. Justificativa da renovação da proposta: (Incluir as etapas desenvolvidas) 
 
3.2. Descrever detalhadamente os resultados obtidos: 
 
3.3. Discussão dos resultados: 
 
3.4. Descrever detalhadamente as novas etapas da pesquisa em relação à 
proposta inicial: 
 
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 
 
4.1. Resumo do Projeto:   
 
O presente estudo se propõe a analisar a importância da cultura popular para o 
desenvolvimento local, considerando as manifestações e expressões populares 
detentoras do contexto regional como fator de identidade cultural. Discutir a 
importância de se conhecer e preservar na memória as raízes culturais regionais 
é hoje, como fora em tempos de outrora determinante e imprescindível. O 
propósito é fomentar continuamente a reflexão sobre a importância das raízes 
culturais de um povo, de uma comunidade, no sentido da afirmação de sua 



 
identidade e pertinência a sua região. Nesse sentido, é primordial ter 
conhecimento e manter viva na memória as próprias origens. O conhecimento 
da cultura local reforça a valorização bem como o incentivo ao desenvolvimento 
da região. Para estudarmos esses aspectos propulsores da realidade atual 
devemos levar em conta aspectos marcantes na compreensão da cultura, a 
saber: a cultura popular sofre alterações que contemplam os aspectos 
econômicos, administrativos, educativos e sociais. A realidade local é marcada 
por elementos históricos, políticos e culturais que em muitos casos são 
esquecidos e/ou desconhecidos pela sociedade. Nesse sentido buscamos 
compreender a participação do ser humano não só como inovador, mas como 
possuidor de uma tradição, de um contexto que lhe garante base para seus 
objetivos, produções e trabalho, ou seja, do imaginário, do simbólico para as 
formas de sobrevivências. 
 
4.2. Palavras – chave: Cultura; Raízes culturais; Identidade cultural. 

 
 

4.3. Fundamentação da Proposta:   
 

Conceituar cultura não é uma tarefa fácil, cada indivíduo apresenta uma 

forma de definição da cultura, Arias (2002, p. 103) descreve o conceito de cultura 

como: 

 
"… una construcción específicamente humana que se 
expresa a través de todos esos universos simbólicos y de 
sentido socialmente compartidos, que le ha permitido a 
una sociedad llegar a “ser” todo lo que se ha construido 
como pueblo y sobre el que se construye un referente 
discursivo de pertenencia y de diferencia: la identidad" 

 
O autor afirma que cultura é uma expressão da construção humana. A 

cultura é construída através do diálogo entre as pessoas no dia a dia. Nessa 

interação social é construído gradativamente símbolos e significados que tem 

sentido a essas pessoas, e são compartilhados entre elas. A construção de uma 

cultura está repleta de elementos e significados que vão identificar esse povo 

como pertencente a uma determinada comunidade ou região, diferenciando-os 

de outras comunidades, surge assim, a identidade cultural. 

O entendimento do significado de cultura subsidiará a compreensão das 

raízes culturais. Quando nos referimos às raízes culturais estamos nos referindo 

à sua origem, princípio, ou seja, a forma como foi construída a cultura de um 

povo, o que determina que alguns elementos ou algumas manifestações 

culturais sejam considerados tipicamente desse povo. Não temos a pretensão 



 
de nos aprofundar em questões sociológicas. O propósito de enfocar as raízes 

culturais está direcionado a questão da memória cultural do povo. Não é um 

trabalho arqueológico, não se pretende escavar o “passado”, mas sim, de se 

manter viva a história da construção ou da criação da cultura de um povo ou de 

uma região. 

É possível dizer que não se vive do passado, se vive do presente e do 

futuro. Porém, para se compreender as transformações pelas quais a cultura de 

um povo tem passado no decorrer dos tempos, se faz necessário conhecer como 

era antes no início de sua construção. Há de se estabelecer parâmetros para se 

poder definir em que aspectos a cultura foi transformada e em que grau. 

Acredita-se que, não se deve pregar o isolamento cultural, se fechando 

em guetos. O indivíduo deve estar aberto e receptível ao novo. Deve-se 

conhecer e experimentar as outras culturas como forma de valorizar a 

diversidade cultural dos povos e como enriquecimento cultural. 

Supõe-se que, para conhecer e assimilar a história da construção da 

cultura de outros povos, deve-se primeiro conhecer a história da própria cultura, 

saber como se deu essa construção e como foi o processo de evolução e 

desenvolvimento da mesma. Só assim, pode-se conhecer e entender outras 

culturas. Conhecendo a própria cultura, o indivíduo compreenderá a importância 

de mantê-la viva na memória, protegê-la e valorizá-la como forma de preservar 

o que somos, nossas características, nossa identidade. Segundo Barros (2008) 

“proteger não significa defender o isolamento ou o fechamento ao diálogo com 

outras culturas, mas sim encontrar meios de promover a sua própria cultura”. 

Pedroso (l999) afirma que. “Um povo que não tem raízes acaba se 

perdendo no meio da multidão. São exatamente nossas raízes culturais, 

familiares, sociais, que nos distinguem dos demais e nos dão uma identidade de 

povo, de nação”. Percebe-se a importância de se conhecer as raízes da própria 

cultura para que haja a formação de identidade, no propósito de se definir 

enquanto cidadão sabendo situar-se na sociedade. 

Entende-se que, para a assimilação da relevância desse conhecimento 

há de se ressaltar a construção histórica da cultura de um povo. Segundo Arias 

(2002, p.9): 

 



 
"La cultura no es algo dado, uma herencia biológica, sino 
uma construcción social e históricamente situada, em 
consecuencia es um producto histórico concreto, uma 
construcción que se inserta em la história y 
especificamente em la história de las inter-acciones que 
los diversos grupos sociales establecen entre si” 

 
Pelo exposto acima, se entende que a cultura é construída a partir das 

ações e inter-relações sociais. As pessoas fazendo parte de uma sociedade 

acabam interagindo umas com as outras, trocando ideias, conhecimentos e etc, 

desse relacionamento deriva a cultura desse povo, que foi construída passo a 

passo. Juntos, constroem uma história de vida, onde os hábitos e costumes, 

manifestações, expressões, sentimentos e outros estão inseridos, identificando 

cada componente dessa sociedade determinando o seu modo de viver e de ser. 

Portanto, acredita-se que: se as pessoas têm conhecimento de suas 

próprias raízes e conscientemente sabem da relevância das mesmas para suas 

vidas, passarão a valorizar esse conhecimento transmitindo-o para as gerações 

futuras, isso evitará que sejam esquecidas ou adormecidas. Dessa forma, a 

memória do povo continuará sendo “aquecida”. 

Pedroso (l999), enfatiza a importância de se conhecer as próprias raízes. 

 
"Quem não vive as próprias raízes não tem sentido de 
vida. O futuro nasce do passado, que não deve ser 
cultuado como mera recordação e sim ser usado para o 
crescimento no presente, em direção ao futuro. Nós não 
precisamos ser conservadores, nem devemos estar 
presos ao passado. Mas precisamos ser legítimos e só as 
raízes nos dão legitimidade" 

 
Entende-se que a vida tem sentido, em se tratando de identidade cultural, 

quando conhecemos nossas raízes, onde viemos, quem somos e como somos. 

É preciso conhecer o início de tudo para entendermos as mudanças culturais 

que ocorrem no presente e que ocorrerão no futuro. É importante introduzir nas 

escolas temas que visem trabalhar questões relacionadas ao patrimônio e a 

memória local.  

É importante ressaltar que no contexto da comunicação também há outras 

formas de aprendizagem da cultura. O ensino escolar é apenas uma parte onde 

ocorre a aprendizagem cultural do estudante. Por ser um assunto tão complexo 

a forma de aprendizagem se faz de maneira formal e informal. Quando o 



 
estudante vem para o ambiente escolar já traz consigo informações, vivências e 

experiências culturais que segundo Vigotsky não podem ser desprezados, mas 

trabalhadas para que haja assimilação e entendimento das mesmas. 

 A partir dessas considerações, acredita-se, que é um tema relevante que 

pode levantar reflexões e discussões que possam vir a contribuir com o despertar 

da consciência coletiva sobre a importância das raízes culturais. O resgate às 

raízes culturais de uma região poderá despertar no indivíduo a motivação e o 

interesse sobre a sua própria cultura, tornando-o um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de suas raízes para preservação de sua história. 

  
4.4. Objetivos a serem alcançados:   
 

Objetivo geral 

Resgatar elementos da cultura local dentro do campus, intensificando as 

discussões sobre identidade local e regional e promovendo ações de fomento.  

 

Objetivos específicos 

- (Re)significar as discussões de construção de identidade cultural;  

- Investigar aspectos locais que marcam a historicidade da cultura e trazem as 

marcas do tempo; 

- Associar as transformações tecnológicas que permeiam a sociedade ao 

significado da cultura local no âmbito das categorias em discussão; 

- Criar alternativas locais para o fomento da cultura local a partir dos dados 

obtidos ao longo da pesquisa. 

 
 
4.5. Resultados esperados:  
 
 Através da coleta de dados/informações/fontes que possam ser utilizadas 

como subsídios para a construção de alternativas de fomento à cultura no 

campus, pretendemos (re) significar conceitos, promover debates, inspirar novas 

buscas e ampliar o campus de discussão acerca da cultura na escola. Os 

materiais coletados, que forem em seguida apresentados à comunidade 

acadêmica, fotografias, objetos antigos (ferramentas, utensílios domésticos, 

moedas, entre outros), peças de vestuário, documentos antigos (testamentos e 



 
correspondências particulares), receitas de medicamentos e de alimentos, 

trabalhos escolares como redações e desenhos de alunos, dentre outros, serão 

as ferramentas para difundir a ideia de resgate cultural e construção de 

identidade individual e identidade local. 

 Todo material será devidamente identificado/cadastrado e utilizado para 

produção de catálogos, roteiros, crônicas e outros. Os demais devem fazer parte 

de um acervo sobre a história local para o fomento de novos projetos, dentre 

eles, os de preservação do patrimônio cultural.  

 Ainda pretendemos realizar um mini-curso sobre “História Oral”, destinado 

à equipe do projeto (bolsistas e colaboradores) e aos demais interessados, com 

o objetivo de nos prepararmos para a realização das entrevistas com os 

moradores da cidade.   

 Esperamos, portanto, que o desenvolvimento da pesquise suscite o 

debate, amplie as possibilidades de promoção da cultura no campus e promova 

a descoberta de alternativas para tornar a cultura local significativa nas 

experiências e atividades desenvolvidas, bem como de inspirar propostas de 

ação para a preservação/conservação da memória local. 

 
4.6. Material e Método:   
 

Como metodologia adotamos a abordagem qualitativa, que se enquadra 

com o propósito de nosso estudo. Essa metodologia segundo Bogdan e Biklen 

(1994), permite agrupar diversas estratégias de investigação e possibilita dentre 

outros aspectos, compreender processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

além de favorecer o entendimento das peculiaridades dos dados coletados na 

investigação.  

Pretende-se trabalhar com a pesquisa a pesquisa de campo, no sentido 

de ser uma vivência e incorporação por parte do pesquisador (embodiement), 

articulada com uma ação pedagógica e a produção de conhecimento, na qual o 

pesquisador se mostra como agente e interage com o próprio objeto de estudo. 

Uma das técnicas utilizadas será a história oral que consiste em realizar 

entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre 

acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da 

história contemporânea. As entrevistas de história oral são tomadas como fontes 



 
para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e 

outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um 

estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, 

geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. 

Além disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, 

ao lado de memórias e autobiografias, que permitem compreender como 

indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de 

vida de um grupo ou da sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais 

concreto e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras 

e a compreensão das experiências vividas por outros. Essas entrevistas serão 

transcritas, além de serem produzidas também as notas de campo, descritas por 

Bogdan e Biklen (1994) como relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia, e pensa no decurso da coleta, refletindo sobre os dados. 

Tendo em mãos os dados coletados voltaremos os esforços para a 

organização, leitura, análise e interpretação. Amparados pelo quadro teórico 

conceitual construído ao longo da investigação seguiremos à classificação, 

tabulação e análise do conteúdo coletado. 

Por fim, desenvolvendo práticas pedagógicas no âmbito da escola, 

experienciando e observando todo o processo, pretende-se então com as 

análises devidamente registradas, mensurar os caminhos possíveis e alguns dos 

desafios a serem percorridos para que, o fomento as ações culturais no campus 

sejam fortalecidas e melhor compreendidas. A pretensão é criar alternativas de 

fomento a partir dos resultados obtidos com a pesquisa, transformando o 

processo em uma pesquisa-ação que dialoga com o quadro teórico construído.  

 
 

4.7. Recursos materiais e financeiros disponíveis:  

  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, documental, a necessidade de 

equipamentos relaciona-se à biblioteca e laboratório de informática e/ou 

notebooks para a execução de tarefas tais como, criação de formulários em 

plataformas eletrônicas e construção do quadro teórico da pesquisa. 

 Para a coleta e tabulação dos dados, materiais como papeis, tabelas 

eletrônicas e ferramentas de texto serão extremamente necessários. Outra fonte 



 
de registro das atividades desenvolvidas são as fotografias, contamos então com 

câmera fotográfica. As possíveis publicações sobre os dados coletados e 

resultados obtidos, em pôsteres, por exemplo, são investimentos dos próprios 

pesquisadores envolvidos.    

 
 

4.8. Cronograma:   
 

Atividades 
Meses  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Revisão de literatura X X X       

Quadro teórico  X X X      

Coleta de dados no campo  X X X      

Classificação dos dados   X X X     

Tabulação/análise dos dados     X X X   

Redação de relatórios   X   X X X X 

Produção de artigos     X  X  X 

Revisão geral dos resultados        X X 

Produção de propostas e alternativas de fomento à 
cultura 

       X X 

Considerações finais        X X 

Apresentação dos resultados          X 

 
4.9. Carga Horária Necessária ao Projeto:   
Coordenadora: 8h semanais; 
Colaboradores: 4h semanais; 
Bolsista discente: 12h semanais. 
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PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE 

 
1. Título do Projeto de Pesquisa: ARTiculando: resgate da cultural local e 
construção da identidade 
  
 
1.1. Nome do Coordenador do Projeto: Rosa Amélia Barbosa   
 
 
2. ATIVIDADES DO ESTUDANTE 
 
2.1. Como este projeto poderá contribuir para o desenvolvimento científico 
do estudante? 

A pesquisa de caráter interdisciplinar é importante para a formação do 

aluno, sobretudo pelo fomento da capacidade de conexão entre saberes e 

competências de áreas distintas. Além disso, vale ressaltar que, por se tratar de 

uma pesquisa que transita por abordagens teóricas e propositivas, esse tipo de 

estudo amplia o domínio do estudante sobre diferentes métodos científicos. 

Finalmente, a relação estreita entre o tema proposto neste trabalho e o 

atual cenário em discussão sobre a cultura, patrimônio (material e imaterial), 

contribui de maneira significativa para a formação totalitária do estudante. 

 
2.2.  De que forma o estudante será inserido no projeto de pesquisa?   

 

Por se tratar de um processo de iniciação científica, é necessário ter 

cuidado com os conceitos fundamentais de método de pesquisa. Ainda que essa 

formação esteja presente no currículo do curso, é importante referenciar essas 

dinâmicas na prática de pesquisa. Sendo assim, uma fase preliminar de 

abordagem metodológica a base para a inserção do estudante nesse processo. 

É importante também que o estudante se aproprie do projeto, sua 

contribuição como agente propositivo é determinante para a construção coletiva 

da proposta. Nesse sentido, as reuniões de trabalho, periódicas, são o fórum 

adequado para o encaminhamento das decisões. 

 

2.3. Qual será a participação do estudante para alcançar os objetivos 

descritos na proposta?   

Coordenação e estudantes envolvidos serão os responsáveis pelo êxito 
no processo da pesquisa, eventuais adequações e desenvolvimento profícuo de 
cada uma das etapas do projeto. 



 
Assim, as atividades desenvolvidas pelo aluno envolvem: 
- coleta e fichamento de dados bibliográficos; 
- coleta e tabulação de dados; 
- produção de texto científico; 
- elaboração de relatórios; 
- produção de propostas com base nos resultados obtidos. 

 

 
2.4. De que forma será encaminhada, junto ao estudante, a elaboração dos 
relatórios finais e parciais? 

O estudante atuará juntamente com o coordenador em todas as etapas 
do projeto de pesquisa, desde o levantamento bibliográfico, onde serão 
estudados os temas e o embasamento teórico necessário, verificar o estado da 
arte em relação a cultura local. Outra etapa será a coleta e tabulação dos dados, 
o que contribuirá com a estrutura curricular de nossa instituição, nosso campus. 
Por fim, a análise dos dados e elaboração de propostas e/ou alternativas para 
fomento da cultura na escola. 

O relatório final do bolsista será produzido junto à coordenação e deverá 
conter não só as atividades realizadas no decorrer do estudo, mas também notas 
técnicas sobre cada fase da pesquisa e considerações finais sobre os resultados 
obtidos. 

 
2.5. Como será a participação do estudante em eventos científicos?   

Como participante do projeto, o estudante participará de todas as fases 
que compreendem a participação em um evento científico, desde a escolha do 
evento, até o formato da apresentação. Sempre acompanhado de perto pela 
coordenação que se compromete a auxiliar a redação dos materiais submetidos, 
sejam banners, artigos, apresentações orais. Quando possível ficará 
responsável pela integralidade da apresentação. 

O estudante deverá inscrever o trabalho nas atividades locais organizadas 
pelo Campus. O incentivo à participação em eventos externos será constante, 
com buscas contínuas aos seminários, encontros e congressos e eventos de 
outra natureza que permitam a discussão sobre o tema em questão. 

   
2.6. Carga horária semanal para execução do plano de trabalho:  

12 horas. 
 
2.7. Cronograma de execução de atividades do estudante:  
 

Atividades 
   Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões de orientação das atividades  X X X X X X X X X X X X 

Ambientação à leitura e escrita científica X X X          

Revisão de literatura   X X X        

Quadro teórico    X X X       

Coleta de dados no campo    X X X       



 

Classificação dos dados     X X X      

Tabulação/análise dos dados       X X X    

Redação de relatórios     X   X X X X X 

Produção de artigos       X  X  X X 

Revisão geral dos resultados          X X  

Produção de propostas e alternativas de 
fomento a cultura  

  
       X X 

 

Considerações finais          X X  

Apresentação dos resultados            X X 

 
 
 

Astorga, 25 de outubro de 2016. 
 
 

Rosa Amélia Barbosa – coordenadora do projeto 
 


