
 
 

Anexo I 

PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
1.1. Título: Experiência artística: possibilidades e desafios no contexto da 
educação tecnológica 
 
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:   
 
Sabemos que as experiências vivenciadas pelo sujeito, permitem a ativação dos 
sentidos, possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências de 
modo significativo e transformador. Nesse sentido, a proposta pedagógica do 
projeto está alinhada com a experiência, que hoje, é entendida como 
fundamental no aprendizado, compreendida como um processo de pesquisa, em 
que a investigação do mundo se faz principal objeto. Pensar a atual situação da 



 
arte na escola pressupõe conhecer a realidade local de cada instituição escolar, 
nesse sentido nossa proposta busca fazer um levantamento das experiências 
artísticas vividas nas escolas de educação básica. Abordar seus sentidos e 
significados é uma das possibilidades para validarmos cada vez o componente 
curricular artes na educação básica. Nossa premissa é que muitas das escolas 
não conseguem desenvolver práticas pedagógicas que viabilizem a 
oportunidade de experienciar as diferentes linguagens da arte, bem como 
possibilidade de sensibilização e apreciação estética. Desse modo, nos 
propusemos a fazer um levantamento dos atuais caminhos percorridos pela arte 
educação para que, a partir da categorização dessa realidade, dialogando com 
o quadro teórico da pesquisa, elaboremos propostas de ação e alternativas para 
a intensificação das experiências artísticas na escola. Nosso intuito é fomentar 
práticas que inter-relacionem arte, cultura, tecnologia e sociedade ampliando as 
possibilidades docentes e discentes no processo contínuo de fruição artística, 
buscando consolidar nosso propósito de encontrar caminhos significativos para 
as experiências artísticas e estéticas na escola, precisamos pensar a construção 
do conhecimento, com sentido amplo e socializado. 
 
4.2. Palavras – chave: arte; experiência artística; práticas; conhecimento. 

 
 

4.3. Fundamentação da Proposta:   
 

As razões de ordem teórica e prática que instigam a investigação sobre o 

tema são diversas, entre elas o contexto da educação básica no qual estamos 

embutidos. Emergem inquietações, novas buscas teórico-metodológicas, novas 

construções práticas. Assim, pensar a experiência artística na escola de 

educação básica, pressupõe discutir algumas possibilidades e desafios que 

estão diretamente associadas ao contexto dos processos pedagógicos.  

Pensamos o componente curricular Artes, a partir da legislação 

educacional: foi incluído no currículo escolar pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1971 (LDB – Lei nº 5.692/71), com o nome de Educação 

Artística, ainda como “atividade educativa” e não como componente curricular. 

Finalmente, com a atual LDB (Lei 9.394/1996) foram revogadas disposições 

anteriores e a arte foi reconhecida como componente curricular, tendo seu 

ensino se tornado obrigatório na educação básica.  

A atual situação das experiências estéticas na escola, não acontecem de 

maneira eficiente e eficaz, sendo que, os debates contemporâneos dos arte-

educadores que lutam por conquistar espaço nas atividades acadêmicas 

continuam. A falta de acesso às atividades artísticas e culturais é recorrente nas 



 
escolas, principalmente no interior do país, considerando-se os aspectos locais 

da comunidade.  

Frente a amplitude da educação básica, optamos pelo Ensino Médio – 

última etapa da educação básica – nível de ensino, envolto numa série de fatores 

que nas últimas décadas vem ganhando destaque nos cenários de debate da 

educação nacional. Abordamos a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

buscando articular as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da 

cultura, como prevê a Resolução nº 6 de 2012, da Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação. 

Intensificar as práticas pedagógicas que proporcionem ao estudante 

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, 

sócio históricos e culturais é papel da escola. É fundamental superar os desafios 

que perpassam pela efetividade em assumir o trabalho como princípio educativo, 

integrado à ciência, à tecnologia e à cultura, reconhecendo as diversidades das 

formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles 

subjacentes. 

Assim, queremos investigar: Como potencializar a vivência artística na 

escola técnica de educação básica? Afinal, o que é experienciado em arte na 

educação técnica? Quais as possibilidades e desafios para inserção significativa 

da arte nas experiências escolares, especificamente no ensino técnico integrado 

ao ensino médio? Qual a efetiva relação dessas questões com a experiência 

estética e artística do estudante e do professor?  

Das indagações supracitadas passamos a análise dos indicadores e 

variáveis que estão presentes na própria instituição educacional, buscando inter-

relacionar a arte de maneira interdisciplinar às interações humanas, inclusive as 

interações tecnológicas, que pretendemos utilizar como ferramentas para 

apropriação dos dados no ambiente pesquisado. 

Nosso pressuposto ao pensarmos em educação é que os métodos 

tradicionais de ensino, não contribuem para modificar o cenário onde o acesso 

à arte precisa ser intensificado, a qualidade da experiência artística garantida e 

o custo reduzido, tornando possível o acesso nos rincões do país. Desse modo, 

a tecnologia pode ser a pedra de toque na solução desse enigma educacional, 



 
seu uso apropriado envolve pessoas e seu sistema social, possibilitando então 

a combinação de atividades independentes e interativas. 

Esperamos, com o desenvolvimento dessa pesquisa, levantar dados e 

analisar documentos que viabilizem a proposição de alternativas que 

oportunizem experiências artísticas significativas, mediadas pela tecnologia e 

articuladas aos recursos e possibilidades culturais presentes na sociedade no 

respectivo tempo e espaço em que se vive. Nesse sentido, atuando diretamente 

na educação profissional e tecnológica, a pesquisa tem relevância na (des) 

construção e (re) significação das práticas pedagógicas relacionadas às 

experiências estéticas tanto docente, quanto dos próprios estudantes.  

Ampliar as possibilidades de reflexão e construção de significados 

associados às interações entre arte, sociedade e tecnologia é o fundamento da 

propostas, buscamos realçar as abordagens plurais, relacionadas tanto às 

tecnologias quanto às culturas.  

O desenvolvimento dessa pesquisa pressupõe (re)pensar as práticas 

pedagógicas individuais e coletivas, inter e transdisciplinares, contando com um 

processo de (re)significação e (re)construção de possibilidades pedagógicas, 

fazendo transcender a experiência, por hora imediatista da arte nas escolas 

técnicas de nível médio, tornando possível sua apropriação significativa, 

construtora de conhecimento sensível e cognitivo dos sujeitos que dela 

usufruem. 

Pensar as possibilidades de práticas pedagógicas na escola de educação 

básica é trabalho desenvolvido por diversos pesquisadores, apontamos aqui, a 

ênfase acerca da necessidade de intensificar esse debate, com vistas a construir 

a pesquisa que ora propomos. Como abordagem inicial corroboramos as 

considerações de Jonas (2006), por trabalhar o princípio responsabilidade, como 

dever da humanidade futura. Para tanto, a ideia tradicional de direitos e deveres 

devem ser superadas, possibilitando uma conscientização do agir sobre o meio 

e a natureza.  Esse princípio vinculado às construções significativas em arte, 

embasa o uso tecnológico que vislumbramos enquanto pesquisadores partícipes 

no processo de ensino e aprendizagem. 

 “Para desenvolver quaisquer propostas pedagógicas relacionadas à 

experiência artística precisamos considerar o espaço da arte numa sociedade 



 
dominada por uma estetização difusa, que tende a apagar os limites entre 

cotidiano e extracotidiano” (PILOTTO in MAKOWIECKY e OLIVEIRA, 2008, p.8) 

ou seja, o princípio responsabilidade já mencionado, articula-se à ética, bem 

como aos processos pedagógicos. 

Viabilizar percursos alternativos na escola, utilizando a tecnologia como 

ferramenta, é, portanto, uma das possibilidades capaz de redimensionar o 

próprio aprendizado. Conceituar cada elemento desse processo é relevante e 

necessário. 

Artefatos tecnológicos podem ter embutidos formas específicas 
de poder e autoridade que ultrapassam suas características 
meramente funcionais, pois foram concebidos dentro de um 
sistema social, econômico e cultural específicos. Esta visão, [...] 
opõe-se à concepção do determinismo tecnológico, [...] 
desconsiderando que também as tecnologias são moldadas por 
aspectos sociais, econômicos e culturais. (PEREIRA e 
SILVEIRA, 2013, p.1929) 

 

Buscando compreender nosso propósito de encontrar caminhos 

significativos para as experiências artísticas e estéticas na escola, precisamos 

pensar a construção do conhecimento, com sentido amplo e socializado. Para 

Domingues (1997), a arte em sua essência compreende e percebe o mundo em 

sua totalidade, por isso, arte-educadores tem o compromisso de situar a 

condição humana e fazer com que a educação dos aprendizes seja significativa 

para seu tempo. Dewey (1979) já apontava que “Através dela os educandos tem 

a oportunidade de estabelecer relações entre os conteúdos apresentados, a 

vivência de experiências estéticas e aspetos individuais de sua própria cultura” 

(p.155). 

Utilizamos neste texto, o entendimento de arte expresso por Ostetto 

(2004), como uma linguagem expressa em diferentes formas, que exige a 

inteireza do homem, sua sensação de ligação planetária com o cosmos, com a 

natureza e com os outros homens, consciência de ser sujeito social, cultural e 

histórico. “Somos sujeitos eminentemente culturais, portanto, produzidos por e 

produtores de cultura” (p.59). Essa inteireza nos convida a observar o mundo 

com atitude estética, percebendo além do que é estritamente literal ou utilitário.  

Perante a preocupação com os modos de materialização da arte 
na contemporaneidade, inseridos e compreendidos como bens 
culturais e sociais, pensamos ser de fundamental relevância 



 
observamos, com mais proximidade, alguns aspectos 
identificados neste contexto atual, que estabelecem o seu 
remodelamento, especialmente no diz respeito às obras que se 
apropriam dos meios de comunicação tecnológicos digitais [...] 
(SILVEIRA e MELO, 2014, p.15) 

 

Esses e outros pesquisadores trazem conhecimentos relevantes para as 

discussões às quais nos propomos. Nosso trabalho que se diferencia por 

trabalhar comparativamente ao que já se vem discutindo e transcendendo na 

prática pedagógica da escola, o imediatismo da construção dos conhecimentos 

e oportunidades de vivências estéticas e de formação cultural. 

 
  

4.4. Objetivos a serem alcançados:   
 

Objetivo geral 

Apropriar-se da arte como espaço privilegiado de formação cultural e percepção 

estética, transcendendo sua experiência imediatista na educação tecnológica.  

 

Objetivos específicos 

- (Re)significar as vivências artísticas no contexto da experiência acadêmica do 

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio;  

- Investigar as motivações, direcionamentos, recursos e possibilidades das 

culturas que compõem o cenário atual das escolas técnicas de nível médio numa 

cidade do interior do estado do Paraná; 

- Associar as transformações tecnológicas que permeiam a sociedade à 

experiência estética construtora de significados em arte na educação 

tecnológica.  

 
 
4.5. Resultados esperados:  
 
 A busca pela apropriação das experiências artísticas no espaço escolar 

pressupõe mensurar os caminhos ora percorridos por tal componente curricular. 

Ao encontrar as constatações da real situação esperamos embasar nossa 

proposta no diálogo com diferentes autores, apresentando as possibilidades, 

possíveis estratégias e desafios a serem debatidos, implementados e 

percorridos no contexto da educação básica tecnológica. 



 
 Consideramos ainda o aprofundamento nos saberes associados a essa 

área de conhecimento e almejamos produções acadêmicas de divulgação da 

pesquisa realizada. Pensar o entorno, a realidade local envolve fatores diversos 

que ampliam nossas expectativas de construção de saberes e significados 

relacionados a arte, a cultura, a tecnologia e a sociedade. 

 
 
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 etnográfica. Assim, através da 

etnografia, que implica procedimentos ligados com a pesquisa de campo, se 

propõe um método carregado de performatividade, 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 para a coleta de dados será a observação 

que segundo Hauguette (1997) não é só um instrumento de coleta de dados, 

mas é também um instrumento de modificação do meio pesquisado, ou seja, de 

mudança social. A partir dos dados obtidos através da observação também 

desenvolveremos entrevistas para viabilizar a comparabilidade entre as 

vivências artísticas propostas na escola. 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, utilizando didaticamente a tecnologia, ela 

possa viabilizar construções significativas de experiências artísticas e estéticas 

aos sujeitos da educação profissional e tecnológica. 

 
 

4.7. Recursos materiais e financeiros disponíveis:  

  

Por se tratar de uma pesquisa etnográfica, documental e qualitativa as 

necessidades 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 arte         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: Experiência artística: possibilidades e 
desafios no contexto da educação tecnológica 
  
 
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 os caminhos da educação básica, contribui de 

maneira significativa para a formação 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 na educação básica, formação de professores e metodologias para o 
desenvolvimento da arte na escola. 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 intensificação das experiências artísticas 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 à arte  

  
       X X 

 

Considerações finais          X X  

Apresentação dos resultados            X X 

 
 
 

Astorga, 25 de outubro de 2016. 
 
 

Rosa Amélia Barbosa – coordenadora da proposta 
 


