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ÁREA TEMÁTICA:  
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Workshop Paranaense de Arte-Ciência: 10 anos 

 

Josie Agatha Parrilha da Silva (josieaps@hotmail.com.br)1 

Marcos Cesar Danhoni Neves (macedane@yahoo.com)2 

 

Resumo: Em 2009 iniciaram-se os “Workshops Paranaense de Arte-Ciência” que se internacionalizariam em 2010 

com as edições intituladas “International Meeting on Art-Science” e tornaram-se bianuais. As motivações destes 

eventos estavam interligadas a um objetivo comum e definidor: estudar as complexas relações entre Arte e Ciência 

na Antiguidade e Renascimento e sua desconexão em nossa Contemporaneidade. A série de eventos que se 

constituiu até o momento suas seis edições nacionais e quatro internacionais, busca abrir espaços de discussões e 

de pesquisas que não se restrinjam apenas à Pós-graduação, e às consequentes disciplinaridades do conhecimento 

contemporâneo. O evento busca atuar no ensino, pesquisa e extensão. Importante destacar que desde seu 1º ano de 

criação, 2009, buscou-se fazer parcerias com outras IES paranaenses, UEM, UEPG, UTFPR, tanto em nível de 

graduação como de Pós-graduação e este ano contará com parcerias entre três Programas de Pós-graduação: 

Educação para a Ciência e a Matemática – PCM/UEM, Ensino de Ciência e Tecnologia – PPGECT/UTFPR e 

Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM/UEPG (o primeiro e último em nível de Mestrado e 

Doutorado e o segundo, de Mestrado). O ano de 2019 comemora os 10 anos do evento e o tema será a chegada do 

homem na Lua. O evento oferece um ambiente interdisciplinar fortalecedor para a divulgação artística e científica, 

bem como a construção do conhecimento artístico-científico. Os Workshops de Arte-Ciência contribuíram para o 

fortalecimento da formação docente a partir da participação dos licenciados em eventos científicos, especialmente 

dentro de uma perspectiva interativa, integradora e fortemente interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Arte-Ciência. Interdisciplinaridade. Oficinas interdisciplinares. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Workshop Paranaense de Arte-Ciência  

PROJETOS VINCULADOS 

INTERARC: Interações entre Arte e Ciência em atividades de extensão (Programa) 

PÚBLICO-ALVO  

Docentes e discentes da Graduação e Pós-Graduação; Professores da Educação 

Básica; Comunidade em geral 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Maringá e região. Ponta Grossa e região, Brasil; 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Maringá, Ponta Grossa e diferentes cidades do Brasil (2019). 

JUSTIFICATIVA 

O evento nasceu dentro de um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, no seio de 

um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação para a Ciência, a partir de temas 

discutidos em nível mundial (UNESCO). A série de eventos que se constituiu até o momento 

em suas oito edições nacionais e seis internacionais, busca abrir espaços de discussões e de 

pesquisas que não se restrinjam apenas à Pós-graduação e às consequentes disciplinaridades do 

conhecimento contemporâneo. A série de eventos busca atuar no ensino, pesquisa e extensão. 

Importante destacar que desde seu primeiro ano de criação, 2009, buscou-se fazer parcerias 

com outras IES paranaenses, UEM, UEPG, UTFPR, tanto em nível de graduação como de Pós-

graduação e este ano (2019) contará com parcerias entre três Programas de Pós-graduação: 

Educação para a Ciência e a Matemática – PCM/UEM, Ensino de Ciência e Tecnologia – 

PPGECT/UTFPR e Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM/UEPG. A 

dinâmica do “Meeting” contempla palestras, oficinas, apresentação de trabalhos, instalações e 

relatos de experiências, o que garante um campo dialógico para debater a interdisciplinaridade. 

OBJETIVOS 

Tem como principal objetivo criar um olhar plural acerca da natureza da ciência em 

diferentes áreas do conhecimento, fazendo uma estreita relação entre arte e ciência; 

promovendo discussões envolvendo as complexas relações entre este binômio e as 

possibilidades de construção de um conhecimento interdisciplinar. E cada workshop apresenta 

objetivos específicos. 
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METODOLOGIA 

A série de eventos que se constituiu até o momento em suas oito edições nacionais e 

seis internacionais, busca abrir espaços de discussões e de pesquisas que não se restrinjam 

apenas à Pós-graduação e às consequentes disciplinaridades do conhecimento contemporâneo. 

O evento busca atuar no ensino, pesquisa e extensão. Importante destacar que desde seu 1º ano 

de criação buscou fazer parcerias com outras IES paranaenses, UEM, UEPG, UTFPR, tanto em 

nível de graduação como de Pós-graduação. A dinâmica envolve estudantes de graduação, pós-

graduação, egressos (graduação e pós), professores da rede municipal e estadual de ensino, etc. 

O Workshop contempla em sua metodologia diferentes atividades: Palestras – palestras com 

pesquisadores, professores ou  profissionais de diferentes áreas com temas interdisciplinares; 

Mesas-redondas – debate com , professores ou  profissionais de diferentes áreas  com temas  

interdisciplinares; Oficinas teórico-práticas interdisciplinares; apresentação de trabalhos com 

temas ref. aos workshops; Relatos de experiências dos oficineiros/participantes dos workshops; 

instalações científicas-artísticas; concursos de fotografias; Exposições. 

RESULTADOS 

Até o momento seis edições nacionais e quatro internacionais. Segue a síntese de cada 

um dos eventos:  

2009 - I Workshops Paranaense de Arte-Ciência “Os 400 anos da invenção do telescópio 

e seus desdobramentos na Arte” - Este evento, inaugural da série “Workshops Paranaense de 

Arte-Ciência”, realizado entre 01 e 02 de outubro de 2009, foi dedicado à Comemoração dos 

400 anos da invenção do telescópio e seus desdobramentos na Arte, especialmente devido à 

amizade de Galileo Galilei com diversos pintores do Renascimento. Foi realizado na 

Universidade Estadual de Maringá. Em paralelismo foi inaugurada a Mostra dos “400 anos do 

telescópio e seus desdobramentos na Arte”, inicialmente exposta no Teatro Calil Haddad. O 

evento contou com palestras, oficinas, apresentação de trabalhos acadêmicos, instalações.  

2009 - II Workshops Paranaense de Arte-Ciência: “Os 400 anos da invenção do telescópio 

e seus desdobramentos na Arte” - Este evento foi quase uma reprise do 1º evento e com 

mesma temática “400 anos do telescópio e seus desdobramentos na Arte” e foi realizado na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, entre 10 e 11 de dezembro de 2009. O evento contou 

com palestras, oficinas, apresentação de trabalhos acadêmicos, instalações e observação 
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astronômica (diurna e noturna) no Planetário da UEPG. A mostra foi trazida para o Museu 

Campos Gerais (Ponta Grossa) e, finalmente, no Museu Dinâmico de Ciência da UEM. 

2010 – III Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 1st International Meeting on Art-

Science “2010, o ano que faremos contato” - O evento foi dedicado às relações entre arte, 

ciência e ficção científica na literatura e no cinema. O título do evento “2010, o Ano que 

faremos contato” recapitula um sucesso de ficção científica, continuidade do clássico “2001, 

uma Odisseia no Espaço”. Para esta edição do Workshop/International Meeting foi trazida a 

contribuição do cineasta e documentarista francês Jean Farrugia. Contou com palestras, 

minicursos, oficinas, instalações e um concurso de fotografias. 

2011 – IV Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 2nd International Meeting on Art-

Science “Museu Galileu: Obras-Primas da Ciência” - Em 2011, foi realizado um evento 

tripartite (IV Workshop Paranaense de Arte-Ciência/2nd International Meeting on Art-

Science), realizado nas sedes da UEM, UEPG e MAST (Museu de Astronomia e Ciências Afins 

do Rio de Janeiro), baseado unicamente em palestras do celebrado Diretor do Museo di Storia 

della Scienza, ou MUSEO GALILEO, de Florença (Itália), Prof. Paolo Galuzzi. O conjunto de 

palestras do Prof. Galuzzi nestas três sedes versaram sobre o acervo físico e digital do MUSEO 

GALILEO e sobre um trabalho excepcional de Leonardo da Vinci, “L´ombra di una candela”.. 

2013 – V Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 3rd International Meeting on Art-

Science “Os 400 anos de Ludovico Cardi da Cigoli, amigo de Galileo” – Foi realizado entre 

21 e 23,  dedicado à comemoração dos 400 anos da morte de Lodovico Cardi da Cigoli, amigo 

de Galileo Galilei, pintor, escultor e cientista. Os convidados internacionais deste evento foram: 

Profs. Drs. Anne-Françoise Schmidt (Insitute National des Sciences Apliquées de Lyon, 

França); Elda Micheli (Universidad de Neuquén, Argentina); Enrique Sanchez Albarracin 

(INSA, Lyon, França). Foram desenvolvidas mostras e oficinas relativas ao trabalho de 

Ludovico Cardi e um workshop especial sobre as técnicas de anamorfose. 

2015 – VI Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 4th International Meeting on Art-

Science “2015: Ano Internacional da Luz” - O evento teve como objetivo geral criar um olhar 

plural acerca da natureza da luz em diferentes áreas do conhecimento, fazendo uma estreita 

relação entre arte e ciência. A edição de 2015 somou esforços à celebração do 

INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT promulgada pela UNESCO, agência da ONU.O tema 

dizia respeito ao mais amplo espectro que os estudos da luz podia tomar. Contou com diversas 
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atividades, entre estas: Palestras; Oficinas teórico-práticas sobre os temas “luz” e 

“interdisciplinaridade”; E-pôster sobre os temas propostos; Mesas-redondas com oficineiros; 

Mesa-redonda sobre o tema interdisciplinaridade; Instalações; Concurso e Exposição de fotos 

com o tema LUZ; Apresentações artísticas; Lançamento de livros e apresentação do Planetário. 

2017 – VII Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 5th International Meeting on 

Art-Science: “Diálogos e Interfaces: as relações entre os saberes interdisciplinares e a 

complexidade” - O evento foi realizado entre os dias 28 a 31 de agosto de 2017. A temática 

foi “Diálogos e Interfaces: as relações entre os saberes interdisciplinares e a complexidade”. 

Contou com as presenças do Profs. Drs. Christian Mercat (INSA, Lyon, França), Paulo 

Henrique Souza Picciani (UFRJ), Tania Cremonini de Araújo-Jorge (FioCruz) e José Joaquim 

Lunazzi (IFGW, UNICAMP). 

Em 2019, estamos realizando o VIII Workshop Paranaense de Arte-Ciência / 6th 

International Meeting on Art-Science: “The Year of the Moon”. O evento está sendo 

realizado de forma diversa das edições anteriores devido ao seu caráter de múltiplas atividades 

realizadas em diferentes regiões geográficas do Estado do Paraná e de outros Estados: oficinas, 

palestras, mesas-redondas, exposições, instalações, apresentação de trabalhos, entre outras 

atividades. O tema transversal é o ANO DA LUA, em comemoração aos 50 anos do feito dos 

astronautas da APOLLO 11, ao colocar dois homens em solo fora da Terra. Contribuição 

internacional esperada: Prof. Dr. Paolo Galluzzi, Diretor do Museo Galileo (Florença, Itália). 

Tem como objetivo: desenvolver discussões sobre o 1º pouso do homem na Lua e as relações 

entre arte e ciência derivadas do tema Lua. É destinado para docentes e discentes de Graduação 

e Pós-graduação, professores da rede pública e comunidade em geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se configurar em uma síntese ou conter informações adicionais como: a visão da 

equipe sobre o trabalho realizado, as motivações e os desafios encontrados, a contribuição do 

programa ou projeto para o público-alvo, expectativas para o futuro. 

Podemos concluir, a partir das análises dos Workshops de Arte-Ciência, que estes 

eventos apresentam múltiplos momentos de discussão coletiva e pluralidade nas áreas do 

conhecimento, propiciando, momentos fortalecedores para uma formação consolidada em 

experiências na tríade ensino, pesquisa e extensão, raramente vivenciadas em sala de aula.  
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O evento, oferece um ambiente interdisciplinar fortalecedor para a divulgação artística 

e científica, bem como, de construção do conhecimento artístico-científico. As atividades 

desenvolvidas ao longo da última década provaram ser um fortalecimento da formação docente 

a partir da participação dos licenciados em eventos científicos, especialmente dentro de uma 

perspectiva interativa, integradora e fortemente interdisciplinar.  

 

APOIO 

Entre os apoios recebidos destacamos a Fundação Araucária. 

 

REFERÊNCIAS 

Sites/blogs e facebook: 

www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-

Art-Science-302970517278182/ 

https://workshoparteeciencia.wixsite.com/2015anodaluz 

www.workshoparteciencia.wixsite.com/2017 

www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-

Art-Science-302970517278182/ 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/09/programacao-workshop.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/10/um-compromisso-com-historia-e.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/10/lembrando-mussorgsky-pictures-of.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/12/pictures-of-workshop.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/12/mostra-400-anos-no-ibram-museu-campos.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2010/11/programacao-e-oficinas-do-1st.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2010/11/cartaz-e-folder-do-1st-international.html 

http://galileo-400-anos.blogspot.com/2013/11/programa-das-oficinas-e-mudancas-do-

3rd.html 

http://www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-Art-Science-302970517278182/
http://www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-Art-Science-302970517278182/
https://workshoparteeciencia.wixsite.com/2015anodaluz
http://www.workshoparteciencia.wixsite.com/2017
http://www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-Art-Science-302970517278182/
http://www.facebook.com/VIII-Workshop-de-Arte-Ci%C3%AAncia-6th-International-Meeting-on-Art-Science-302970517278182/
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/09/programacao-workshop.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/10/um-compromisso-com-historia-e.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/10/lembrando-mussorgsky-pictures-of.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/12/pictures-of-workshop.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2009/12/mostra-400-anos-no-ibram-museu-campos.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2010/11/programacao-e-oficinas-do-1st.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2010/11/cartaz-e-folder-do-1st-international.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2013/11/programa-das-oficinas-e-mudancas-do-3rd.html
http://galileo-400-anos.blogspot.com/2013/11/programa-das-oficinas-e-mudancas-do-3rd.html

