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Desesperar jamais 

Aprendemos muito nesses anos 

Afinal de contas não tem cabimento 

Entregar o jogo no primeiro tempo 

 

Nada de correr da raia 

Nada de morrer na praia 

Nada! Nada! Nada de esquecer 

[...] (Ivan Lins) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vou considerar como qualidade de vida boa ou excelente 

aquela que ofereça um mínimo de condições para que os 

indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de 

suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou amar, 

trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciências ou 

artes. Falta o esforço de fazer da noção um conceito e torná-lo 

operativo.” (Rufino Netto, 1994) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda vez que você ver um negócio de sucesso, tenha certeza 

que é porque alguém tomou, algum dia, uma decisão corajosa.” 

(Peter Drucker). 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Esse estudo aborda a influência da arte e cultura em uma instituição federal de 

ensino tecnológico, com a finalidade de promover trocas de experiências, fomentar 

a participação de pessoas ou grupos para planejar, organizar e realizar 

programações artísticas e culturais nas suas mais variadas formas de 

manifestação, de modo a incentivar e estimular a criação, transmissão, interlocução 

e desenvolvimento cultural aos seus alunos, professores, funcionários, gestores, 

diretores e demais pessoas que integram a comunidade acadêmica, devido à 

carência das referidas atividades no CEFET-RJ, unidade Maracanã. O presente 

trabalho tem por objetivo evidenciar a influência, a necessidade da existência e a 

reflexão sobre o que pode influenciar um Núcleo de Arte e Cultura para a 

Instituição. A abordagem é qualitativa a ser aplicada em um estudo de caso da 

instituição CEFET-RJ. A pesquisa pode ser classificada como exploratória. Os 

meios utilizados foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. O instrumento 

de pesquisa foi um levantamento realizado através de questionário semiestruturado 

direcionado aos docentes, gestores e técnicos administrativos com o intuito de 

observar as reais necessidades e a importância com relação ao tema em estudo. O 

tratamento dos dados foi a análise das respostas de forma qualitativa e quantitativa 

adotando-se o tratamento estatístico simples. O resultado da pesquisa mostrou a 

necessidade do Núcleo de Arte e Cultura, como um espaço físico, aberto, em que 

se possa pensar em temas relevantes e essenciais, com a troca de experiências, 

com os professores, funcionários e alunos, como forma de aproximar, atrair, unir, 

interagir, criar e integrar entre a arte e a tecnologia, trazendo, assim qualidade de 

vida a todos os envolvidos. 

  Palavras-chave: Núcleo de Arte e Cultura. Qualidade de Vida. Instituição Federal         
de Ensino Tecnológico. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with the influence of art and culture in a federal institution of 

technological teaching, with the purpose of promoting exchanges of experiences, 

encouraging the participation of people or groups to plan, organize and carry out 

artistic and cultural programs in their most varied manifestations , In order to 

encourage and stimulate the creation, transmission, interlocution and cultural 

development of its students, teachers, employees, managers, directors and other 

people who are part of the academic community, due to the lack of such activities in 

CEFET-RJ, Maracanã unit. The present work has the purpose of evidencing the 

influence, the necessity of the existence and the reflection on what can generate of 

value with a Nucleus of Art and Culture for the Institution. The qualitative approach to 

be applied in a case study of the CEFET-RJ institution. The search can be classified 

as exploratory. The means used were the bibliographic research and the case study. 

The research instrument was a survey conducted through a semistructured 

questionnaire directed to teachers, managers and administrative technicians in order 

to observe the real needs and the importance in relation to the subject under study. 

The treatment of the data was the analysis of the answers in a qualitative and 

quantitative way, adopting the simple statistical treatment. The result of the research 

showed the need of the Art and Culture Center as an open, physical space where 

one can think about relevant and essential themes, with the exchange of 

experiences, with teachers, employees and students, as a way of approaching, 

Attract, unite, interact, create and integrate between art and technology, thus bringing 

quality of life to all involved. 

 

 
Keywords: art. Culture. Quality of life. Federal Technological Education Institution. 
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1 Introdução 

Na sociedade contemporânea, e em particular, na sociedade brasileira 

com seu cotidiano agitado, corrido, tenso e estressante em meio a estudos, 

trabalhos e afazeres da vida profissional e social, poucos buscam alguma 

possibilidade de acessar, desfrutar e usufruir à arte e à cultura. O fato, é que 

este processo vai sendo absolvido por grande parte da sociedade, adotando 

assim, um novo padrão de comportamento, tornando um assunto de 

preocupação para alguns estudiosos. 

O Brasil é um país rico na sua diversidade de etnias culturais e suas 

resultantes, e de contemplar as novas tecnologias. É conceituado como um dos 

países mais solidários do mundo com habilidades criativas e artísticas e 

singulares e ilimitadas como danças, música, design, artes cênicas, artes 

plásticas, arquitetura, entre outros, conduzidas pelas multicores e formas, 

demonstrando assim, a identidade miscigenada do nosso país (LENZI, 2015). 

As instituições de ensino são capazes de tornarem-se espaços de 

experimentação e participação nas suas mais variadas formas de manifestação 

cultural, como maneira não apenas de aprimorar, tão somente, a qualidade do 

ensino, mas também mostrar a influência da cultura e suas diversidades 

culturais nesses espaços educacionais a todos os stakerolders que integram a 

comunidade acadêmica em uma instituição de ensino tecnológico. Esta é uma 

forma imprescindível de contribuir para uma melhor qualidade de vida em uma 

sociedade constituída de cidadãos informados, organizados e participativos. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Com relação ao tema proposto as leis a seguir, apresentam o seguinte 

embasamento: 

Na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional do Ministério da Educação, em seus artigos 1º e o 3º, 

incisos I e II constam que: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
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Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

Em seu artigo 36ª, inciso I da mesma Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, destaca: 

Art. 36º. O currículo do ensino médio observará o disposto na 
Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes: I - destacará a 
educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania; 

No Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005 de 25 de junho de 

2014, art. 2º, itens IV e VII, ressaltam:  

Art. 2º - São diretrizes do PNE:  

IV – melhoria da qualidade de vida na educação. 

VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 
País.  

Em uma de suas metas da Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, do 

Plano Nacional de Educação (PNE), destaca-se a seguinte: 

Estratégia 3.1: “institucionalizar programa nacional de 
renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas 
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos 
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, 
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões 
como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a 
formação continuada de professores e a articulação com 
instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

Assim, como instituição de ensino tecnológico, o CEFET-RJ, e suas 

demais unidades descentralizadas, precisam atender às exigências 

referenciadas, e para isso, este trabalho tem como proposta idealizar um 

Núcleo de Arte e Cultura (NAC) que influencie em atividades culturais, com 

variadas apresentações e/ou exposições, como forma de incentivo e estímulo 

e, com isso, trabalhar pela criação, transmissão, interlocução, intercâmbio e 

desenvolvimento cultural nas suas mais diversas linguagens expressivas. A 

intenção é formar cidadãos organizados, participativos e informados. No 

entanto, percebe-se que atualmente, há uma carência de atividades culturais 

no CEFET-RJ. 
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O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

CEFET/RJ, foi criado pela Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, conferindo ao 

patamar de instituição de educação superior, atuando como autarquia de 

regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) - 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e 

disciplinar - na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em atividades 

de extensão e na realização de pesquisas na área tecnológica (PORTAL 

CEFET, 2015). 

Expandiu-se acadêmica e fisicamente. Atualmente é estruturado com 

uma unidade-sede (Maracanã) e sete unidades descentralizadas – Maria da 

Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e 

Valença. Oferece cursos regulares de ensino médio e de educação profissional 

técnica de nível médio, cursos de graduação (superiores de tecnologia e 

bacharelado), cursos de mestrado e doutorado. Nas atividades de pesquisa e 

de extensão, estão incluídos cursos de pós-graduação latu sensu, entre outros. 

Seguindo às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior do país, o CEFET/RJ é voltado a uma formação profissional, na busca 

de inovação e desenvolvimento tecnológico e da modernização industrial. 

Diante disso, a instituição forma profissionais para os setores de 

metalmêcanica, petroquímica, energia elétrica, telecomunicações, informática, 

segurança do trabalho, turismo dentre outros na produção de bens e serviços 

(portal CEFET, 2015). 

Ao longo dos anos as estruturas educacionais do país vêm se 

democratizando, sendo necessária a implementação de políticas mais eficazes 

e consistentes que possam assegurar a inclusão do ensino da arte com 

qualidade, à compreensão da produção artística e estética e ao conhecimento 

do patrimônio cultural. Como sintetiza Ferreira (2014, p. 4), da importância da 

legitimação dos debates como reconhecimento de uma lei cada vez mais 

atenda à pluralidade. E mesmo com a fragilidade desse reconhecimento, para 

assegurar as mudanças, há de se admitir sua importância como estímulo às 

lutas sociais. 

A nova Lei de Diretrizes de Bases (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, foi um marco importante nesse processo de discussão, no que tange 

ao resgate do perfil humanista e criativo da educação brasileira, desamparado 

com relação ao ensino médio e técnico e profissionalizante. 
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Assim, destaca-se, a possibilidade de novos meios e processos de 

produção, inovação e disponibilização de conhecimentos, permitindo a 

ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do 

país. 

1.2  Motivação e Justificativa 

A instituição CEFET, é uma autarquia federal, de educação voltada para 

as áreas científica e tecnológica, na qual ingressam a todo ano 

aproximadamente de 5.000 (cinco mil) alunos.  

No seu quadro funcional há também um número considerável de 

funcionários (ativos e aposentados) e professores, assim como pesquisadores, 

colaboradores e comunidade externa. 

Compõe de oito unidades acadêmicas instaladas em diversos 

municípios do Rio de Janeiro, onde estão incluídas em contextos e perfis 

específicos, e que recebe também um número expressivo de alunos e 

funcionários.  

Cada indivíduo traz uma experiência única cultural, podendo esta ser 

compartilhada com toda a comunidade acadêmica, e também incentivando a 

democratização e o acesso da sociedade mais carente a programas culturais 

de excelência. 

A cultura é um direito universal. E é dever do Estado proporcionar a 

participação de todos na vida cultural e nos progressos científicos, estimulando 

o crescimento pessoal e cidadania dos indivíduos.  

Reconhecer que a influência da cultura artística e o papel fundamental 

da instituição de ensino tecnológico na produção, divulgação, propagação e 

difusão são condições de privilegiar o conhecimento e a valorização da arte e, 

que são quesitos essenciais à formação do cidadão e ao estímulo de valores 

de tolerância, respeito e compreensão. 

Assim, torna-se indispensável que se fomente o intercâmbio e a permuta 

na área cultural, por intermédio de ações artísticas e culturais, agindo em 

conjunto, na valorização de suas produções e desenvolvendo uma 

programação que possa estimular o aperfeiçoamento da formação humanística 

aos alunos, funcionários, professores, pesquisadores, colaboradores e 

comunidade externa aos arredores do CEFET-RJ.  
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A motivação deste trabalho é mostrar a influência de um Núcleo de Arte 

e Cultura dentro de uma instituição de ensino tecnológico – CEFET-RJ, como 

espaço alternativo para as manifestações artístico-culturais nas suas diversas 

linguagens e, portanto, integrá-lo com as suas unidades descentralizadas, 

conhecidas como UNED’S. 

1.3 Situação Problema 

Como visto anteriormente, percebe-se uma carência nas questões 

inerentes às programações culturais no CEFET-RJ, as quais introduzidas na 

Instituição, podem aperfeiçoar o conhecimento em gestão, comunicação, 

articulação da produção, utilizando ferramentas tecnológicas, financeiras e 

administrativas para melhor desenvolver projetos culturais e desdobramentos 

em pesquisa, criação e produção, participação social, de desenvolvimento 

sustentável da cultura, e de fomento e financiamento, inclusive interlocuções 

com todos os stakerolders, tornando assim, propostas para evidenciar a 

necessidade da existência de um Núcleo de Arte e Cultura – como organização 

- para melhorar qualidade de vida na Instituição.  

Com base no contexto acima, faz-se necessária a seguinte indagação 

que irá orientar esta dissertação: As atividades artísticas e culturais em uma 

instituição de ensino tecnológico podem influenciar para a melhoria da 

qualidade de vida de todos os atores envolvidos? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é evidenciar a influência de um 

Núcleo de Arte e Cultura que desenvolva essas atividades em uma instituição 

de ensino tecnológico, como centro de experimentações e participação, 

organizando, planejamento e realizando as atividades das mais variadas 

formas de expressão artística e cultural, sem haver necessariamente um 

espaço físico, mas sim, um sistema eficiente gerido por pessoas 

comprometidas com a elaboração de uma competente programação dessas 
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atividades, em busca de uma melhoria da qualidade de vida para a 

organização. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do presente estudo: 

 Avaliar o teor de influência deste Núcleo para elaboração de projetos 

culturais. 

 Verificar como o CEFET/RJ incentiva o fomento da cultura a todos 

stakeholders internos. 

 Estimular a melhoria da qualidade de vida com a difusão da arte e da 

cultura através do Núcleo como formador de opinião e integrador de 

grupos. 

1.5 Perguntas da Pesquisa  

 É viável se pensar em um Núcleo de Arte e Cultura em uma escola 

tecnológica? 

 O papel do CEFET-RJ seria fundamental no processo de construção do 

conhecimento sobre a arte e cultura? 

 É afirmativo considerar a arte e a cultura como fatores positivos, para 

promover a melhoria da qualidade de vida em uma instituição de ensino 

tecnológico? 

1.6 Relevância e Justificativa da Pesquisa 

Pretende-se com os resultados adquiridos com a conclusão deste 

trabalho: uma satisfação dos seus “clientes” internos e externos na Instituição à 

medida que a influência do Núcleo de Arte e Cultura - NAC poderá disseminar, 

promover e incentivar as programações artístico-culturais em um ambiente 

educacional e, de certa maneira trabalhar pela criação, transmissão e 

desenvolvimento do conhecimento cultural em todas as suas formas 

expressivas.  

O presente estudo na visão da pesquisadora trará mais qualidade de 

vida a todos os envolvidos, tendo como proposta e reflexão de como um NAC 
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poderá transformar o cotidiano da Instituição, tornando-a mais flexível, 

participativa e atuante nesse segmento. 

1.7 Delimitação do Estudo 

Este estudo tem como proposta demonstrar a influência de um Núcleo 

de Arte e Cultura em um espaço organizacional de uma instituição de ensino 

tecnológico e evidenciar as necessidades de sua existência com a finalidade de 

um centro de experimentação e participação para promover programações 

artístico-culturais nas suas mais variadas formas de manifestação.  Nesta 

perspectiva, delimitou-se o referido estudo, na instituição na qual trabalha a 

pesquisadora – CEFET/RJ - Unidade Maracanã. 

1.8 Estrutura do Trabalho   

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

 

Capítulo 1 – Introdução 

Motivação e Justificativa; Situação Problema; Objetivos (Geral e 

Específico); Perguntas da Pesquisa; Relevância e Justificativa da Pesquisa; 

Delimitação do Estudo e Estrutura do Trabalho. 

Neste capítulo é apresentado ao leitor a influência do Núcleo de Arte e 

Cultura em uma Instituição Federal de Ensino Tecnológico, para oferecer 

programações artístico-culturais, através de projetos, a toda comunidade 

acadêmica e a comunidade externa. 

 

Capítulo 2 - Revisão da Literatura 

Definição de Arte; a Arte na Educação; Definição de Cultura; Cultura 

Organizacional; Cultura da Inovação; Qualidade de Vida e Núcleo de Arte e 

Cultura. 

Neste capítulo, buscou-se uma vasta pesquisa bibliográfica para 

fundamentar a referida dissertação, no que diversos autores analisam sobre o 

tema e nas suas diversas abordagens. 

 

Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa 
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Definição da Pesquisa; Escolha do Método da Pesquisa; Análise 

Bibliométrica; Pesquisa Qualitativa e Quantitativa; Estudo de Caso; Critério e 

Seleção de Amostra; Amostra Piloto; Instrumento de Pesquisa (Instrumentos 

de pesquisas e Critério para elaboração do instrumento de pesquisa); Primeira 

versão do instrumento de pesquisa; Segunda versão do instrumento de 

pesquisa; Aplicação do instrumento de pesquisa; Tratamento dos Dados.  

Este capítulo vai abordar a metodologia a ser utilizada para se obter os 

resultados, bem como os métodos, seleção da amostra, instrumento da 

pesquisa e tratamento dos dados. 

Capítulo 4 – O CEFET/RJ 

Histórico e Identidade do CEFET/RJ; Pesquisa e Pós Graduação; 

Extensão e Perfil dos Alunos. 

Este capítulo irá apresentar o histórico da Instituição até os dias atuais, com 

seus cursos presenciais, à distância, seus grupos de pesquisa e pós-

graduação e de extensão nos quais atua, bem como o perfil da população, 

objeto dessa pesquisa. 

Capítulo 5 – Análise dos Resultados  

Resultados e Discussões; Resultado da Análise. 

Neste capítulo serão apresentadas as tabelas e gráficos que geraram os 

resultados, com suas frequências absoluta e relativa, bem como as 

observações dos respondentes e o resultado da análise da pesquisadora. 

Capítulo 6 – Considerações Finais e Pesquisas Futuras  

Considerações Finais e Pesquisas Futuras. 

Nesse capítulo o autor vai apresentar as conclusões da pesquisa com 

dados das análises apontadas e propostas para futuros trabalhos. 
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2 Revisão da Literatura  

Conforme define Bento (2012, p. 1), a revisão da literatura é uma arte 

vital do processo de investigação.  Aquela envolve localizar, analisar, sintetizar 

e interpretar a investigação prévia [...] relacionada com a sua área de estudo. 

Denomina-se referencial teórico (o mesmo que revisão de literatura), o 

capítulo do projeto que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema ou 

especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores 

(VERGARA, 1998, p. 34). 

2.1 Definição de Arte 

Desde os primórdios, a arte sempre esteve presente em quase todas as 

formações culturais, como meio de representação do cotidiano do ser humano. 

Da pré-história aos dias atuais a arte contemplou várias gerações, do ensinar 

ao aprender, conforme as regras e padrões estabelecidos em cada ambiente 

cultural. A arte passou pelas Idades Média, Moderna e Contemporânea, 

documentando e ilustrando todos os momentos políticos e sociais.   

Na visão de Fonseca et al., (2015, p. 72): 

A arte como expressão humana — em suas mais díspares 

modalidades de criação — emerge das composições criativas 

entre os indivíduos e os seus contextos — ecológicos, 

históricos, socioeconômicos e outros que se possa pensar —, 

sendo prenhe da potência libertadora, na medida em que se 

desdobra em uma infinita possibilidade de questionamentos e 

de reflexões sobre a vida. A arte não é imitação, mimesis, mas 

sim um modo de instituir mundos possíveis, na perspectiva 

crítica da experiência humana de existir [...]. 

A arte é uma das poucas expressões que resistiram há milênios, seja 

por meio da pintura, escultura ou mesmo arte digital. Passou a ser uma 

ferramenta que resistiu como um suporte infalível para representar o 

pensamento e o sentimento do autor e de sua época.  

Não se desvincula a arte de qualquer momento da história da 

humanidade. Ao contrário. Ela conta nossa história através de ícones, 

desenhos, imagens. O que muda é a forma de enxergar esses fatos que, 

algumas vezes, ganham o nome de obra de arte. Evidentemente o homem, ao 
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rabiscar os ícones rupestres, não poderia concebê-los sob a concepção de 

arte, contudo, era uma manifestação diferenciada, uma ferramenta com a 

finalidade de escrever e preservar parte da história, o que tornava seu autor 

incomum e representava uma organização social dos primórdios da civilização 

e que, ainda é motivo de incansáveis estudos da atualidade (SANTOS, 2011).  

A arte consegue e carece ser um instrumento agregador, instigador, 

provocador nos mais diferentes segmentos da sociedade, habilitando e 

desenvolvendo a sensibilidade do indivíduo. A arte gera um agradável 

ambiente de conflito para que se pense e torne seus autores em atores de uma 

nova consciência política e social (SARLO, 1997; ARAÚJO, 2014; ADORNO 

2012).  

Para Reis, Guerra e Braga (2006, p. 72) analisam que a arte e a ciência 

são campos do conhecimento muito próximos, devido a sua coerência, levando 

a idênticas explicações, referente à atuação do universo, em que artistas e 

cientistas têm a mesma percepção de mundo, mas retratam com diferentes 

linguagens e analisam, ainda, que as ”relações entre a perspectiva e a 

construção da nova ciência que surgiu durante a revolução científica, 

percebendo que a arte ajudou a ciência a trilhar os novos caminhos.” 

 Acrescentam que, entre os séculos XIX e XX, houve um crescimento 

considerável da ciência e da tecnologia, o que provocou um grande impacto na 

arte do século XX. 

O papel da arte consiste para o ser humano, segundo Carlos (2013), de 

reconhecer a importância artística para a formação plena do individuo, ou seja, 

na sua maneira de analisar, sentir e perceber, convicto de suas habilidades e 

competências e, de seu papel na sociedade. Assim, a arte incumbe-se de 

promover ao indivíduo a procura de sua personalidade e o lugar em que ocupa 

na sociedade, como parte integrante de sua cultura e de sua capacidade, em 

que possibilite percorrer trilhas pela conquista da sua cidadania. 

A arte se renova e se recria, à medida que surge novos fatos, tendências 

cada vez mais acentuadas e transformações culturais, por meio das suas obras 

de arte ou objetos culturais, das mais diferenciadas civilizações ou grupos 

humanos, tendo, portanto o relevante papel de se preservar a história de uma 

era ou de um povo (SANTOS, 2011, p. 8). Contudo, a arte, desde sempre 

dependeu do contexto do momento de cada época de sua história. 
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Mediante as novas tecnologias, a escola busca meios de se adequar ao 

dinamismo que vive a sociedade moderna, e para isso aplica processos 

criativos no ensinar/aprender a arte, de modo que a criatividade seja um 

estímulo para o crescimento sustentável e da qualidade de vida a todos os 

indivíduos (MACEDO e LADEIA, 2012). 

Bernardino (2010) percebe que a tecnologia digital está se tornando um 

marco de mudança, nos estudos da arte, à medida que se procura empenhar 

na construção de um fio condutor, neutro, de como se posiciona e se comporta 

o indivíduo mediante a produção criativa. 

Amaral (2014) acredita que a arte pode originar diversas situações e 

fatos que transformam todo um processo de criação e com um potencial 

favorável aos lugares onde possa ocorrer algo diferente. Em sua investigação 

ressalta, ainda, que a arte associada à produção pode motivar a concepção do 

real às diversas possibilidades. 

Pela concepção dos referidos autores a arte precisa ser envolvente às 

pessoas, o que possibilita estimular, compilar, libertar, criar momentos de 

acordo com a conveniência, ampliando para as mais diversas perspectivas e 

proporcionando ao indivíduo a ser um agente inovador e transformador de fato.  

2.1.1 A Arte na Educação 

A arte abre a mente, amplia a percepção e torna possível enxergar uma 

mesma obra de ângulos diferentes e, assim, provocar e instigar opiniões em 

quaisquer pessoas que estejam dentro de um universo retilíneo. Não existe 

uma fórmula para se perceber o valor artístico de uma obra, pois depende de 

cada olhar, de cada compreensão, o que torna a arte acessível a todos. 

Mediante a construção do pensamento artístico, aprimora-se o 

sentimento, o raciocínio, a observação e a criatividade. Compreende também, 

aprender, contemplar e ponderar sobre os diversos moldes da natureza e das 

produções artísticas seja de maneira peculiar ou coletiva das mais variadas 

culturas e épocas. Pode se referir, à arte como manifestação humana, 

revelando, assim a sua essência, propósito e particularidade, facilitando assim, 

ampliar o campo de oportunidades do fazer e do interpretar as mais diferentes 

realizações artísticas além dos limites do concebível (SILVA et al, 2013).  
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Assim, a inclusão da arte em uma escola de ensino tecnológico pode ser 

uma via de mão dupla: a arte se beneficia de atores acostumados a raciocínios 

e ferramentas tecnológicas para incrementar o ensino da arte, como os atores 

podem enriquecer sua cultura tecnológica com o aprendizado da arte. 

Nos anos 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que instituiu a arte como obrigatória na 

educação básica, sob a denominação de ensino de arte, para ser incorporado 

ao curriculum escolar, usando as várias expressões artísticas como base de 

aprendizado. (BACARIN, 2005, p. 156).   

Em seu livro “El ojo ilustrado: indagación cualitativa y merjora  de la 

práctica educativa”, Esner (1998, p. 7), aborda, ainda, que no início do século 

XX: 

A ciência era considerada fiável, o processo artístico não. A 
ciência era cognitiva, as artes eram emocionais. A ciência era 
ensinável, as artes requeriam talento. A ciência podia provar-
se, as artes eram questões de preferências. A ciência era útil, 
as artes ornamentais. 

 

Mesmo frente a essa maneira de pensar a arte resistiu e resiste a várias 

gerações e, isso demonstra que é e ainda será por toda uma eternidade uma 

das expressões mais autênticas de um indivíduo. 

Tem sido muito debatido, hoje em dia, o processo da criação artística 

pela arte digital, na busca de reconhecer as diversas formas de experimentos, 

no revisar, no refletir, refazer e investigar onde se procura dar realce contínuo 

em definir e explicar o trabalho artístico (MARCOS, 2012). Seguindo essa linha 

de raciocínio Oliveira (2014) ressalta que a globalização trouxe um repertório 

infinito de alternativas para o aprendizado da arte no universo da pedagogia, 

usando a tecnologia como ferramenta para novos caminhos.  

Arte e Cultura sempre estiveram no papel de coadjuvantes, dificilmente 

como protagonistas de nossa história pedagógica. Portanto, seria praticamente 

impensável incluir movimentos artísticos em uma instituição tecnológica e, 

justamente pela arte e cultura serem fatores estimulantes em novos pensares e 

um modo criativo de ver o mundo sob outro ponto de vista, que esse projeto 

deseja mostrar a influência de um Núcleo de Arte em um ambiente estritamente 

tecnológico. 
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Os documentos a seguir, apresentam uma análise e proporciona uma 

reflexão da arte como forma de conhecimento, organização da informação, 

buscar a criação do novo e a transformação do fazer artístico.  

O documento “Parâmetros Curriculares Nacionais” – PCN (1997, p. 19) 

cita que: 

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno 
tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética 
esteja presente: a arte ensina que é possível transformar 
continuamente a existência, que é preciso mudar referências a 
cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e 
conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição 
fundamental para aprender. 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da 
força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade 
instigante da poesia, das criações musicais, das cores e 
formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. 

Em outro documento “O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 

EDUCAÇÃO NOVA” (1932), Azevedo et al (2006, p. 197), um dos signatários 

do manifesto, destaca que: 

[...] A arte e a literatura têm efetivamente uma significação 
social, profunda e múltipla; a aproximação dos homens, a sua 
organização em uma coletividade unânime, a difusão de tais ou 
quais ideias sociais, de uma maneira "imaginada", e, portanto, 
eficaz, a extensão do raio visual do homem e o valor moral e 
educativo conferem certamente à arte uma enorme importância 

social. [...] 

Desta forma, verifica-se que a arte consegue ser incorporada no 

cotidiano nos espaços educacionais, auxiliando na construção de 

questionamentos mais humanos e criativos, sendo válido também na 

propagação de valores e estímulo à cultura organizacional. 

No inicio do século XX, as pesquisas realizadas em diversos campos 

das ciências humanas, verificou-se a importância das artes em diferentes 

situações sociais. Na convergência antropológica, filosófica, psicológica, da 

psicanálise, da crítica de arte, da psicopedagogia e das tendências estéticas da 

modernidade, diversos autores elaboraram conceitos inovadores nas diversas 

áreas ligadas às artes plásticas, dança, música e teatro (PCN, 1997). 

Fala-se muito sobre arte e cultura, mas na prática são poucos os 

campos do conhecimento que concedem imaginá-las longe dos preceitos 

teóricos nos quais as diversas linguagens artístico-culturais “são catalogadas, 
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separadas, historiografadas e hierarquizadas, ignorando-se, quase sempre, as 

verdadeiras questões que as norteiam e as conceituam” (DE MATOS, 2007, p. 

19-20). O que distancia das possibilidades de entendimento quando se fala, ou 

se queira especificar o sentido real das palavras “arte e cultura”.   

Para Campos (2014, p. 21-22) “a arte exige uma nova postura. É um 

processo que inclui o ato de definir o que é arte, então, esse processo não 

pode ser reduzido a uma estrutura puramente mental, e sim, ser compreendido 

como um pensamento formativo”. Cabem assim, várias interpretações. Muitas 

coisas podem ser ditas ao olhar um trabalho artístico, até mesmo manter-se em 

silêncio. 

Gohn (2015) considera a arte como uma enorme área de 

desenvolvimento de projetos. Fonseca et al (2015) afirmam que, o emprego da 

arte como potência para libertação, como em toda ação educativa, ajuda para a 

legitimação de homens e mulheres mais críticos, na construção de uma 

sociedade verdadeira e equânime. 

Deste modo, a arte pode ser vista por diversos prismas, olhares, e 

múltiplos significados e novas abordagens que alcancem a linguagem das mais 

variadas formas modernas de expressão e práticas artísticas. É uma 

experiência intensificada que ocorre na construção de uma ideia ou reprodução 

dessa experiência, considerando-se a produção artística, independente da 

época, um fato na cultura humana. 

2.2 Definição de Cultura 

Abrir espaços para manifestações ligadas a arte e a cultura significa 

fomentar esse veículo milenar de reportar a história, incentivar o desejo de 

novos experimentos alternativos que possibilitem suas expressões críticas 

frente às dificuldades vivenciadas, reafirmando seus papéis como sujeitos de 

opiniões, a todos os atores envolvidos em uma organização.  

Em determinadas épocas e momentos da história, o termo cultura sofreu 

diversas conceituações em um específico contexto social, percebendo, 

contudo, que sempre haverá uma busca para aprofundar um melhor e maior 

entendimento do ser humano, de forma individual ou coletiva, e suas relações 

com o seu ambiente. Na verdade, o que se busca, é uma melhor percepção da 

cultura por meio de elementos objetivos, como produzir uma peça artesanal, 
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por exemplo, e de elementos subjetivos, ou seja, suas crenças, valores e 

normas sociais de grupo(s) social(ais) (KLUCKHOHN, 1962). 

Barros (2017) ressalta a importância e o papel do ambiente escolar pelo 

compromisso de ofertar aos alunos, uma adequação da cultura desenvolvida 

pelo homem no decorrer da história, em que se favoreça desta forma, uma 

metodologia humanística, para que todos possam idealizar e expressar 

situações que surgem na sociedade. 

Bosi (1996, p. 5) define cultura a partir de sua linguística e etimologia da 

palavra de que cultura tem a mesma significância de culto e colonização, esta 

originária do verbo latino colo, que quer dizer "eu ocupo a terra". Assim, cultura 

seria o futuro do referido verbo, significando "o que vai trabalhar", "o que se 

quer cultivar", não tão somente no sentido de agricultura, mas a transmissão de 

valores e conhecimento. 

Assim considera-se cultura a herança de valores difundidos através das 

gerações para afirmar a convivência social e garantia da sua sobrevivência. 

Como apontam (Silva e Silva, 2006, p. 87) "que todas as culturas têm uma 

estrutura própria, todas mudam, todas são dinâmicas [...], pois nenhuma cultura 

é isolada". 

Chauí (1990, p. 12), destaca a ideia de que o termo cultura: 

(…) “é mais do que as belas-artes. É memória, é política, é 
história, é técnica, é cozinha, é vestuário, é religião etc. Ali 
onde os seres humanos criam símbolos, valores, práticas, há 
cultura. Ali onde é criado o sentido do tempo, do visível e do 
invisível, do sagrado e do profano, do prazer e do desejo, da 
beleza e da feiura, da bondade e da maldade, da justiça e da 
injustiça, ali há cultura.” 

Avruch (1998) viabiliza uma concepção histórica de diversas maneiras 

de interpretar e entender o conceito cultura, sendo mais utilizado no século 

XIX. Já na pesquisa feita por Studart (2012, p. 1) este ressalta de que o termo 

cultura foi utilizado de forma recente como um “conjunto de atitudes, crenças e 

códigos de valores compartimentados num determinado período histórico”. 

Observa-se, também a importância dos estudos feitos pelo antropólogo Geertz 

(2003), de que a cultura se forma por elaborações simbólicas, com uma 

linguagem de significados inseridos e interligados em símbolos compartilhados, 

amarrados coletivamente, como uma “teia de significados”.  

Cultura tem como característica principal a capacidade que o indivíduo 

tem de adquirir conhecimentos e esses serem repassados de geração a 
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geração, adaptando-se e respondendo ao meio, à medida que se modifica, se 

desfaz e se agrega outros aspectos, buscando melhorar a vivência das novas 

gerações. Schmidt (2010, p. 205) afirma que “vivemos um tempo em que 

pensar nas relações entre cultura e identidade é discutir também o que está 

sendo “consumido” por determinados grupos”. A construção das identidades 

está em constante mutação e varia de acordo com a demanda do mercado. 

Para Yunes (2014) a identidade não pode se restringir a uma exclusiva 

sequência biológica firmada no sangue, na raça ou na geografia, tampouco aos 

costumes e idiomas, visto que é flexível, reversível e oscilante.  

Alguns autores ressaltam que a cultura nacional de uma sociedade pode 

ser examinada pela mensuração de dimensões culturais do país (TORRES e 

ALLEN, 2009). Outros ressaltam que cultura é uma fonte que ecoa não só na 

mente ou no imaginário, mas também nos corpos das pessoas (BARBOSA 

JUNIOR, et al, 2014). 

Considerando uma instituição de ensino, Paixão e Nunes (2015, p. 521), 

evidenciam que dentro das práticas pedagógicas os professores são “atores 

sociais responsáveis”, em que em diversos momentos/lugares podem oxigenar, 

ou não, componentes de cultura aos seus alunos dentro da sala de aula ou fora 

dela. Com isso a escola atribui o papel de responsável por delinear valores 

sociais nos espaços educacionais. 

Silva e Silva (2006, p. 85) abordam uma definição criada pelo 

antropólogo Edward Taylor, século XIX, que: 

Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no 
plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos 
até ideais e crenças. Cultura é todo complexo de 
conhecimentos e toda habilidade humana empregada 
socialmente. Além disso, é também todo comportamento 
aprendido, de modo independente da questão biológica. 

Outras gerações de antropólogos buscaram um melhor aprofundamento 

para compreender o comportamento social. O mais influente foi Franz Boas, no 

início do século XX, assegurando que "toda cultura tem uma história própria, 

que se desenvolve de forma particular e não pode ser julgada a partir da 

história de outras culturas". Desta forma, naquele século, Boas utilizou da 

História para esclarecer a diversidade cultural, a grande diferença de culturas 

da humanidade. (SILVA e SILVA, 2006, p. 1). 
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Muito embora a definição de cultura seja indefinidamente abrangente, 

Santos e Castro (2012) e Santos (2012), compreendem os mais variados 

aspectos sob a ótica antropológica, sociológica, filosófica, psicológica e 

organizacional, de que a cultura tem uma vasta importância, podendo ser 

interpretada na sua complexidade como o conhecimento, a arte, as crenças, a 

lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem, 

em seu ambiente familiar ou fazendo parte, como membro de uma sociedade, 

e deve ser levada em conta as suas reflexões no momento que se quer 

estabelecer estratégias para melhor se adequar às finalidades da organização.  

Stein (1999) ressalta que a começar pelas pinturas rupestres à 

computação gráfica, que o ser humano busca a imagem, como meio de se 

representar, em diferentes tempos, espaços e culturas, se permitindo pela 

fascinante oportunidade de ser interpretada em desenhos, pinturas, escultura, 

fotografias, filmes, etc., seja para divulgar, perpetuar, se admirar e para 

expressar poder e força.  

O ser humano busca várias formas de validar a sua identidade 

(OLIVEIRA  e LIMA, 2014), como fizeram  os  pintores  até  o  século XIX  e  

hoje  aos  profissionais  da  mídia, através de  filmes, histórias em quadrinhos, 

videoclipe  e outros, apresentando seu modo de ser e seu comportamento, 

seguidos, assim  por milhões de pessoas (STEIN, 1999). Faz-se necessário se 

conscientizar de uma cultura única, com capacidade de ter a diversidade como 

valor, como cultura, como caráter. 

Das diversas abordagens descritas, elenca-se, ainda na Constituição 

Federal de 1988 e na Resolução nº 2 de 2012, e em seus respectivos artigos, 

referentes à cultura, assegurando pleno direito cultural a todos, a saber: 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 (anexo I) há uma 

Seção (II) específica, que trata de Cultura, que dentre os seus diversos artigos, 

frisa que o Estado dará garantia a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando, incentivando a valorização e 

a difusão das manifestações culturais.   

A Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, no art. 5º, parágrafo 4º, 

enfatiza que: 

Art. 

5º.................................................................................................. 
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§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de 
expressões materiais, símbolos, representações e significados 
que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que 
orientam as normas de conduta de uma sociedade. 

 

Considera-se assim, que os ambientes educacionais, podem oferecer 

um espaço para que se planeje, organize, crie e promova projetos de cultura e 

grupos de pesquisa e que se possa instituir eventos artístico-culturais no 

calendário institucional.  

2.2.1.Cultura Organizacional 

Considera-se cultura organizacional um conjunto de normas, padrões e 

condições que definem a maneira de proceder em uma organização ou 

empresa. Destacam, ainda que, a cultura é um conceito que intervém, à 

medida do desenvolvimento do ser humano, quando este busca novas 

maneiras de pensar e de se manifestar. (SILVA e FADUL, 2011). 

Existem os elementos da cultura organizacional, destacando-se os 

artefatos visíveis (normas escritas, estruturas, rituais) e os valores 

organizacionais. Os artefatos são os elementos da cultura que podem ser 

vistos, sentidos e ouvidos. Incluem os produtos, estrutura física, linguagem, 

tecnologia, roupas, mitos, histórias, lista de valores publicados, rituais e 

cerimônias. Por isso são facilmente visíveis. (SILVA & FADUL, 2011) e se 

depreendem de que os valores organizacionais servem para motivar os 

comportamentos humanos.  

Em uma organização Silva (2016) destaca que cultura é o conjunto de 

atividades e modos de agir, costumes e instruções de um povo, meio pelo qual 

o ser humano se adapta às condições de existência, transformando a 

realidade. Para Ricardo e Ribeiro (2013) é um processo em permanente 

evolução, diversificado e rico.  

Passador (2003, p.2) descreve que: 

Cultura pode ser, destarte, entendida como os conteúdos 
físicos da produção e reprodução da vida social, conceituando-
a como aquele segmento do meio físico que é socialmente 
apropriado. Por apropriação social convém entender que o 
homem intervém, modela, dá forma a elementos do meio físico 
e atribui-lhes sentido ou função.  

Na visão de Torres e Allen (2009) o significado simbólico de um produto 

consiste no resultado das experiências sociais, que levam à categorização 
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subjetiva de um produto ou serviço por meio de instituições sociais, de 

sistemas de comunicação e da cultura de uma sociedade. 

Fazendo parte de uma cultura organizacional, Cruz; Faraco e Waldhelm 

(2007) ressaltam que atualmente, vive-se em um mundo de mudanças 

constantes, com consumidores adquirindo a todo dia mais informações e 

possibilidades de produtos e serviços, tornando-os assim, cada vez mais 

exigentes. Com isso, as organizações precisam acompanhar essas mudanças 

para se adequarem, sem perder o foco e a identidade. Essa capacidade de 

mudar ou antecipar o que deve ser mudado transforma-a em uma organização 

flexível.  Burlamaqui (2006, p. 13), considera que:  

Os novos formatos organizacionais, com modelos de gestão 

baseados em valores, ativos intangíveis, capital humano etc., 

estimulam os processos de aprendizagem coletiva e 

cooperação e assumem importância ainda mais fundamental 

para o enfrentamento de novos desafios colocados pela atual 

difusão estabelecida. As organizações têm, então, que 

compreender o significado da gestão do conhecimento, a fim 

de obter a garantia e, em última instância, os impactos 

positivos no seu desempenho, de maneira que os 

conhecimentos possam ser compartilhados. 

Uma das maiores riquezas do ser humano é a sua heterogeneidade, 

seja pelas diferenças biológicas (sexo, idade, cor da pele altura etc.) e mesmo 

dentro de uma sociedade, pela diferença cultural. Em uma organização deve-

se considerar essa diversidade e valorizá-la, reconhecendo essas diferenças 

para não aumentar a desigualdade (CRUZ; FARACO & WALDHELM, 2007). A 

partir disso, a propagação da experiência, os interesses, os valores, linguagem, 

comportamento, a prática de cada ator envolvido, a sua singularidade que atua 

no coletivo como um todo, faz com que as organizações participem ativamente 

na construção do conhecimento, sendo este fator determinante para o seu 

sucesso ou seu fracasso. 

Kearney (1997) aborda um mundo repleto de transformações 

constantes, com informações instantâneas a todos os momentos, mostra a 

importância da imaginação narrativa e o papel que ela desempenha como 

desafio para o diálogo, a interpretação, a reflexão, o imaginário, o pensamento 

e a criação como formas de perpetuar a herança e valorizar a cultura.  

Assim, pode-se dizer que as organizações contribuem para um impacto 

positivo e transformação social no compromisso ético e solidário com todos os 
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sujeitos envolvidos nesse conhecimento, incluindo desta maneira os ambientes 

educacionais, compreendendo, de certa forma, as manifestações culturais 

como arte e cultura. 

2.2.2 Cultura da Inovação 

Faria e Fonseca (2014) acreditam que a cultura da inovação seja algo 

desejado nas organizações para a melhoria de seu desempenho e de sua 

vantagem competitiva. Jeffcutt (2005) afirma que para algumas organizações 

estarem na vantagem competitiva, elas podem estar priorizando a criatividade 

e a inovação. Nesse sentido, verifica-se a relevância de uma apropriada gestão 

da inovação para agregar valores e adquirir um melhor resultado em uma 

organização. Acrescenta ainda, que há três fatores-chaves para o crescimento 

do circuito de valor em uma organização, que são divididos em capacidades, 

conforme figura 1. 

 

 
Figura 1 - Circuito de valor em uma organização 

Fonte: Jeffcutt (2005) 

Elaborado pela autora. 
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Capacidade de habilidade individual - colaboração do indivíduo com a 

criatividade e empreendedorismo, de maneira peculiar e testando suas 

potencialidades. 

Capacidade de habilidade organizacional/setorial - quando a 

organização disponibiliza e utiliza-se de seus conhecimentos e recursos. 

Capacidade de habilidade ambiental - quando o ambiente em que a 

organização se encontra está voltado para a criatividade. 

Assim, a realidade desses fatores é o que irá diferenciar e manter 

ambientes inovadores na procura de aumentar a competitividade e o 

crescimento econômico. (JEFFCUTT, 2005). A atuação desse circuito de valor, 

nas organizações, ocorrerá como um meio de criação e realização da 

propriedade intelectual.  

Faria e Fonseca (2014) avaliam que a cultura parte do princípio, de que 

a análise dos conceitos e modelos teóricos favorece a produção de 

conhecimentos que contribuem para o avanço dos estudos sobre o tema, bem 

como para a gestão da inovação no contexto organizacional. 

Devido à sua complexidade, a inovação adquire na sua forma as mais 

variadas interpretações, impossibilitando uma descrição sucinta e precisa, bem 

como um único conceito. Abrange diversas competências tecnológicas, 

mercadológicas e gerenciais. (FERRUGEM, SANTOS & FERREIRA, 2012).  

Ibias e dos Anjos (2015, p. 5) observam que "a criatividade e a inovação 

têm como base a singularidade, o valor simbólico e a intangibilidade (pós-

materialidade), fatores que vão de encontro com a economia tradicional 

(transformando-se em bens e serviços)". Acrescentam ainda que, quando se 

complementam, tornam-se aptas a proporcionar o desenvolvimento econômico 

transformando o abstrato em realizável. 

Em se tratando de organizações os ambientes educacionais conseguem 

gerar e capacitar talentos, aperfeiçoando a diversidade cultural, oferecendo 

acessos à atividade criativa. Ibias e dos Anjos (2015) consideram que a 

produção de bens e serviços culturais está relacionada muito mais ao nível 

educacional do que ao nível econômico de um indivíduo. 

Para que as organizações, possam efetivamente inovar, em todos os 

setores e áreas de competência, alguns aspectos devem ser observados com a 

finalidade de impulsionar ou de suprimir barreiras que possam dificultá-la para 

que possa atingir o resultado esperado. Alcança-se a eficiência, à medida que 
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o tipo de inovação se alinhe as metas das organizações e posteriormente 

ocorra a comunicação entre os grupos com o propósito de fortalecer e assimilar 

esses conhecimentos pela criação do novo produto ou serviço (FERRUGEM, 

SANTOS & FERREIRA, 2012). Os conhecimentos também podem ser 

adquiridos fora da organização, através de seus clientes, fornecedores e 

concorrentes. 

               Analisando as organizações inovadoras e a inovação nas 

organizações, os pesquisadores do Fórum de Inovação da FGV-EAESP 

(1999), definem inovação como o conjunto de ideias e ações que trarão 

resultados benéficos para fundadores, investidores e demais partes 

interessadas. 

               Partindo desse conceito, compreende-se que organização inovadora 

é aquela que desenvolve a inovação sistêmica, alinhada com os objetivos da 

organização, por um processo ininterrupto e durável de produção de inovações, 

independente da sua natureza ou magnitude.  

Na figura 2 são apresentados os campos de conhecimento da inovação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
            Figura 2 - Campos de conhecimento da inovação. 
            Fonte: FGV (1999). 

            Figura 3 - Campos de conhecimento da inovação. 

            Fonte: FGV (1999). 
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Dando continuidade a sua análise os pesquisadores da FGV-EAESP 

(1999) acrescentam que um tratamento sistêmico na organização abrange dois 

pontos de vista complementares: as competências e os processos de inovação. 

Com uma abordagem sistêmica da organização possibilita detectar as áreas de 

competências que necessitam ser desenvolvidas como liderança e estratégia, 

meio inovador interno, pessoas, processos de inovação e resultados.  

Pelo processo de inovação são considerados: inovação em produtos, em 

processos, inovação organizacional e inovação no modelo do negócio. Os 

pesquisadores atribuem que a inovação sistêmica ocorra em concomitância 

com outras inovações vinculadas e dependentes tornando-se prática e 

financeiramente executável, à medida que se associa a demais inovações 

correlatas em todo processo da cadeia de suprimento.  

Com isso, avaliam que o modelo enseja distinguir os gaps de inovação e 

elaborar um plano de ação para de fato incluir a gestão da inovação na 

organização na elaboração de condições para dar continuidade ao processo de 

produção da inovação. De certo as organizações que mais inovam são aquelas 

que fortalecem as áreas de competências e a sistematização dos processos de 

inovação (FGV-EAESP, 1999). 

O processo de inovação é a chave do segredo do sucesso, juntamente 

com a renovação e a evolução do negócio, à medida que, a organização 

renova o que ela oferece, como elabora e disponibiliza no mercado seu serviço 

ou produto, a inovação passa a ser considerada uma atividade primordial unida 

à subsistência e ao desenvolvimento. (FERRUGEM; SANTOS & FERREIRA, 

2012). Quer dizer que, para ter sucesso é necessário inovar, diversificar, 

valorizar o funcionário, preocupar-se com o meio ambiente e estar 

incessantemente em busca do conhecimento, resultando na capacidade de 

crescimento e conquista de espaço no mercado. Para isso, faz-se necessário 

ter uma visão sistêmica, com métodos sólidos na busca da constante inovação. 

Segundo Ferrugem; Santos & Ferreira (2012) a realização da inovação 

sistêmica ocorre em concomitância com outras inovações relativas e adicionais 

e é somente considerada técnica e economicamente provável, quando 

realizada em simultaneidade com outras inovações relativas ao longo da 

cadeia de suprimentos. 
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Atualmente fala-se muito em cultura visual em que Duncum (2002) 

aborda que a cultura visual é um termo novo que se tornou popular entre os 

educadores artísticos, que ao invés de estarem estudando arte, agora afirmam 

estarem estudando cultura visual.  

Este termo pode englobar desde desenhos, pinturas, arquitetura e filmes 

até sites de experiência cultural contemporânea como televisão, internet etc. o 

que quer dizer que a cultura visual pode ser utilizada nos espaços 

educacionais. Isso demonstra o quanto à cultura visual está totalmente inserida 

em um processo de inovação organizacional no cotidiano de uma sociedade.  

Das diversas abordagens apresentadas, segue a Carta de 

Compromissos do FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES 

ESTADUAIS DE CULTURA (2010) que dentre demais diretrizes, enunciam que 

a capacidade de criar é: 

 Agregar valor às parcelas de criatividade, simbologia, inovação e 

propriedade intelectual dos produtos culturais e criativos; 

 Enxergar a diversa e sofisticada produção cultural brasileira como 

um dos grandes ativos econômicos do país, especialmente por conta do 

seu potencial de gerar trabalho, renda, oportunidades empreendedoras e 

crescimento econômico; 

 Creditar à cultura o papel de promover desenvolvimento 

socioeconômico e regional; 

 Promover novo modelo de desenvolvimento socioeconômico 

regional, que amplie oportunidades educativas, de trabalho e seja mais 

incluso e solidário e; 

 Promover desenvolvimento incluso e desconcentrado. 

2.3 Qualidade de Vida  

A preocupação com qualidade de vida para o melhor desempenho dos 

trabalhadores é milenar, afinal desde sempre, as maiores e mais constantes 

insatisfações estão relacionadas ao ambiente de trabalho. 

O trabalho é parte fundamental do homem, posto que ajuda na criação 

da identidade e o caráter do indivíduo. Trabalhar gera a sensação do cotidiano 
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ordenado, que ajuda a criar metas e objetivos, tão importantes para ocupar e 

desenvolver mentes criativas. (MEDEIROS e MACEDO, 2007). 

No final do século XIX acontecem mudanças fundamentais no conceito e 

na forma de trabalhar e produzir, que migram do artesanal para a produção em 

massa e que vão transformar a sociedade moderna profunda e definitivamente, 

como, por exemplo, o invento e massificação de relógios que influiu 

profundamente no cotidiano prático do homem moderno (SCHULTZ e 

SCHULTZ, 2014).  

Se o homem do século XXI despende, cada vez mais, seu tempo 

trabalhando, é natural que se procurem soluções eficientes para seu bem-estar 

ao longo das jornadas nas organizações que, por sua vez, exigem mais 

resultados progressivamente ao menor tempo possível. Nos anos 90 houve 

uma valorização do superprofissional, não apenas com um aumento 

significativo de horas de trabalho, mas a obsessiva busca por resultados, tendo 

como consequência a exaustão, estresse, problemas de saúde, drogas e 

demais efeitos negativos e, portanto, refletindo na produtividade 

(VASCONCELOS, 2001).  

A procura pela qualidade de vida profissional resulta no bem estar dos 

atores envolvidos, como forma  de  priorizar  e  oferecer  melhores  condições  

para o desempenho de suas tarefas e, consequentemente, produtividade com 

mais qualidade, integrando-os na esfera de decisões práticas e importantes em 

seus grupos no ambiente de trabalho (GONÇALVES, GUTIERREZ e VILARTA, 

2005); (MONACO e GUIMARÃES, 2000); (FREIRE, 2013).  Diante de tal 

realidade, a qualidade de vida no trabalho deixou de ser apenas iniciativas de 

determinadas organizações, para ser uma ferramenta de gestão de alto valor 

comercial.   

Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); Monaco e Guimarães (2000) 

ressaltam que ao longo do século XX a qualidade de vida no trabalho precisou 

evoluir como uma ferramenta de gestão para ser bem conceituada e avaliar 

seus desafios e, finalmente, ser aplicada com o propósito de transformar o 

ambiente de trabalho em benefício do homem. 

Embora os homens que decidem os destinos de suas organizações 

tenham até compreendido a força e a importância dessa ferramenta de gestão, 

na prática, as mudanças ficam apenas na intenção, e o status-quo se mantém 

inalterado, visando o imediatismo em um mercado cada vez mais competitivo, 
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normalmente receoso e avesso às mudanças, que a encaram como gasto e 

não como investimento. (GONÇALVES, GUTIERREZ e VILARTA, 2005); 

(MONACO e GUIMARÃES, 2000).  

O retorno dos programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), não 

se traduz imediatamente em espécie, mas em economia, com o menor índice 

de acidentes, maior fidelização dos funcionários com estabilização de carreiras 

e do bem-estar, a conscientização do uso de salários e o maior dos 

investimentos que é o retorno do capital intelectual de um profissional satisfeito 

(GONÇALVES, GUTIERREZ e VILARTA, 2005); (MONACO e GUIMARÃES, 

2000). 

Amorim (2017) analisa que a satisfação e a motivação dos 

colaboradores nos espaços organizacionais estão diretamente relacionadas ao 

seu comportamento, produção, qualidade de vida, rendimento, resultando 

assim, o sucesso na organização. Seguindo nesta linha de raciocínio, Ferreira 

et al (2001) consideram que as organizações necessitam de realizar 

significativas mudanças, para poderem ser modernizar e se atualizarem no 

mercado de trabalho, mesmo enfrentando diversos desafios e obstáculos, por 

parte de gestores que requisitam mais horas de trabalho, como por parte dos 

colaboradores que propõem espaços atraentes, seguros e de conveniência 

para a sua satisfação.   

Em se tratando de qualidade de vida, Castro (2015) salienta que os 

ambientes educacionais que oferecem uma adequação estrutural, tornam-se 

apropriados para aprendizados, através do fomento de aptidões e 

descobrimento de talentos de seus atores, apresentando, assim, situações de 

igualdades e oportunidades a um serviço digno, distanciando-os da exploração 

e da violência. 

Os autores Haanstra, Nagel e Ganzeboom (2002) consideram que um 

programa artístico cultural nas escolas com foco em uma programação que 

estimule os alunos a participarem de certas atividades culturais, demonstra a 

direção de um maior entendimento do ser humano e de suas relações entre si 

e com o seu ambiente, e de sua relação com seus semelhantes e todas as 

coisas construídas individual e coletivamente.  

Neste contexto, a qualidade de vida de todos os atores envolvidos está 

acondicionada aos recursos materiais e humanos que a escola dispõe na 

perspectiva de se alcançar resultados condizentes, que somente com a 
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eficiência e eficácia chega-se a essa finalidade tornando-os mais participativos, 

reflexivos e autônomos, contribuindo para a sua qualidade de vida, como 

agentes transformadores do ambiente escolar.  

Para Andrade e Santos (2010, p. 245), eles ressaltam que no ponto de 

vista da formação construída, faz-se necessário predeterminar que professores 

e gestores saibam lidar: 

Com as diversidades interculturais é argumentar que uma 
educação de qualidade demanda, entre outros elementos, uma 
visão critica dos processos escolares e usos apropriados das 
novas tecnologias cujo objetivo é o de contribuir para que o uso 
dos recursos tecnológicos favoreça a discussão da cultura. 

Atualmente, a produção científica se utiliza das culturas, das inúmeras 

maneiras de sociabilidade e da educação que dão qualidades únicas às 

pessoas e enriquecem a qualidade de vida (CIAVATTA, REIS e DA ROSA, 

2015). 

Dentre as diversas abordagens citadas, ainda versam na Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VI e anos depois na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo. 

3º, inciso IX, que destacam entre dos demais princípios que o ensino será 

ministrado com base na garantia de padrão de qualidade.  

 O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005 de 25 de junho de 

2014, em seu artigo 2º, inciso IV, aborda como diretriz, entre outras, a melhoria 

da qualidade na educação. Com isso, caracteriza uma importante ferramenta 

de gestão para as organizações.  

Em outro documento “O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 

EDUCAÇÃO NOVA” (1932), Azevedo et al (2006, p. 60-61), um dos signatários 

do manifesto, destaca que: 

[...] a escola, campo específico de educação, não é um 
elemento estranho à sociedade humana, um elemento 
separado, mas "uma instituição social", um órgão feliz e vivo, 
no conjunto das instituições necessárias à vida, o lugar onde 
vivem a criança, a adolescência e a mocidade, de 
conformidade com os interesses e as alegrias profundas de 
sua natureza. 

O homem saiu da condição natural para a sua adequação ao convívio 

social por meio do trabalho, o que lhe dá mais sentido à sua existência e, 

obviamente, lhe dá subsídios à sua integração e inclusão a grupos sociais 

(MEDEIROS E MACEDO, 2007). 
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O conceito de tempo espaço e organização muda vertiginosamente na 

mesma velocidade da produção de um bem material, já denominado produto 

industrializado com o advento do início da Revolução Industrial. Esse 

movimento provocou a administração científica criada por Frederick Winslow 

Taylor que visava potencializar a indústria por meio de estudos científicos, 

migrando a produção dos métodos artesanais para a administração que 

avaliava o tempo e as ações para melhor execução das tarefas e produção. 

Assim, Taylor criou uma escola de pensamento, vigente até os dias de hoje. 

(GUÉRIN, et al, 2014); (RAZZA et a, 2010). 

O começo do século XX é então marcado pela euforia da 

industrialização, onde o céu é o limite, aprofundando a relação entre a máquina 

e o homem, binômio que precisou de incontáveis adaptações, sempre em 

busca do aperfeiçoamento e a eficácia de ambos, o que resulta na criação da 

ergonomia, o estudo que desenha a máquina em função do conforto e 

eficiência do homem no seu manejo, momento esse que data de 1949, 

(International Ergonomics Association [IEA], 2017) assegurando normas e 

sistemas para otimizar a produção e somar qualidade de vida, processo que, 

segundo Garvin (1992), passou pelo processo de controle formal,  estatístico, 

de qualidade e suas estratégias. 

A industrialização ou produção em massa é sinônimo de sistematização, 

de repetição, não apenas das máquinas, mas, do homem e quaisquer tipos de 

movimentos, gerando a fadiga de peças e do homem, tanto físicos quanto 

psicológicos. Se por um lado resolve-se quantidade e velocidade de produção, 

por outro há o desgaste. A busca incessante por resultados faz do homem 

refém da máquina e de volume de produção. Surge o estresse e, 

concomitantemente a busca por melhor qualidade do indivíduo em seu 

ambiente de trabalho, movimento que surge nos meados da década de 1970 

nas mãos de Louis Davis (RIBEIRO e SANTANA, 2015).  

Contudo, não bastava a melhoria do ambiente de trabalho. O século XX 

trouxe volume e sofisticação industrial, diminuindo o tempo entre as mudanças 

necessárias para constantes adaptações entre homem e máquina e seus 

resultados, agora com a inclusão de estratégias mercadológicas. Isso 

demandou mais inteligência e logísticas precisas. Surge a ergonomia física que 

avalia a biomecânica, a antropometria e as condições físicas do trabalho. Mas 

a sofisticação dos estudos aprofunda a ergonomia nos âmbitos mentais, 
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inserindo a avaliação da memória e percepção humanas e no âmbito 

organizacional e de sistematização dos trabalhos e projetos sejam técnicos ou 

sociais. (IEA, 2017). 

Para Dejours (1994, p. 29), “O trabalhador não chega ao seu local de 

trabalho como uma máquina nova. Ele possui uma história pessoal que se 

caracteriza por certa qualidade de aspirações de seus desejos, de suas 

motivações e de suas necessidades psicológicas”.  É nas organizações que se 

passa maior parte da vida, portanto, natural seria que as transformassem em 

ambientes mais agradáveis e favoráveis para se trabalhar, locais esses, onde 

se possa, de fato, viver, criar e realizar de forma plena atividades com 

qualidade de vida, bem-estar e satisfação (VASCONCELOS, 2001) 

Afinal, a determinação da qualidade de vida não avalia apenas as 

características individuais, mas, sim pela sistematização e organização dessas 

características. (TIMENI, 2011). 

Assim, considera-se que a qualidade de vida em uma organização se 

viabiliza, à medida que se implementa mudanças que garantam a efetividade, 

aos diversos atores,  por meio de práticas sustentáveis e transformadoras no 

contexto organizacional. 

2.4 Núcleo de Arte e Cultura 

O projeto deste trabalho deseja inserir um Núcleo de Arte e Cultura 

(NAC) bem no seio de uma escola tecnológica para influenciar e intensificar um 

processo de humanização da organização e criar eixos articuladores que 

desenvolvam, como ressalta Castro (2015), um extenso quadro de tarefas 

diferenciadas que permitem aos autores uma educação mais completa. 

O NAC pretende reorganizar espaços para atender grupos diversos para 

que, assim, possam sair de seus planos habituais e humanizarem seus 

conceitos adquirindo culturas mais elaboradas e estimular a criatividade ao 

retirar as mentes de universos precisos e tecnológicos para provocar um novo 

olhar, espaços de experiências e vivências pedagógicas, portanto, permitir aos 

atores conclusões autônomas sobre tudo e sobre todos (BARROS, 2017). 

Para Paixão e Nunes (2015, p. 532) os espaços educacionais no 

processo de diálogo de educar-saber-educar em confluência com a cultura 

interdisciplinar, por meio do agir e expressar de seus sujeitos, todos estarão 
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auxiliando para a “oxigenação e inovação das relações entre disciplinas e 

caminhos de ensino menos ortodoxos [...]”.  Outros autores versam que o 

processo de criação tem nos bens culturais o caráter imaterial, o valor 

simbólico, a intangibilidade e a dependência das redes sociais para adquirir 

valor, ou seja, tem-se a necessidade de juntar indivíduos criativos com as 

novas tecnologias (BENDASSOLLI, et al, 2009). 

Fedoce e Squirra (2011, p. 17) falam de uma geração que já nasceu 

conectada, com inúmeras tarefas, chamada de os "nativos digitais", que além 

dos acessos tradicionais à informação, têm uma gama disponível a diversas 

fontes de conteúdos e a diversos dispositivos que a permitem interagir 

socialmente, possibilitando a construção de conhecimento de diferentes 

formas, cada vez mais dinâmicas e multimídias. 

Cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1988, rege no seu art. 206, 

inciso II, que o ensino será ministrado com base em alguns princípios como a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber. 

Seguindo este raciocínio, as atividades do Núcleo de Arte e Cultura em 

uma instituição de ensino tecnológico abrangeriam pesquisa e extensão 

cultural, um centro de decisões para promover a difusão, a formação, a 

valorização e o fomento da arte e da cultura nas suas mais diversas linguagens 

expressivas, na preparação de cidadãos informados, organizados e 

participativos.  

Castro (2015) acredita que a atuação dos sujeitos comprometidos no 

processo do ensino aprendizagem é uma forma de reflexão na construção 

social de conhecimentos no processo que se mistura num contexto 

sociocultural. 

Seguindo essa linha, a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012, no seu 

art. 13, item III, cita que: “a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando 

que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de 

respostas em um processo autônomo de (re)construção de conhecimentos.” 

Arte e Cultura sempre estiveram no papel de coadjuvantes, dificilmente 

como protagonistas de nossa história pedagógica. Portanto, seria praticamente 

impensável incluir movimentos artísticos em uma instituição tecnológica e, 

justamente pela Arte e Cultura serem fatores estimulantes em novos pensares 

e um modo criativo de ver o mundo sob outro ponto de vista, que esse projeto 
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deseja mostrar a influência de um Núcleo de Arte em um ambiente estritamente 

tecnológico. 

As instituições de ensino são um dos principais agentes de formação e 

produção intelectual do país, bem como na transmissão de ideias e valores, 

tendo como sugestão evidenciar as necessidades do Núcleo de Arte e Cultura 

para a organização, em consonância com Plano Nacional de Cultura (PNC), 

instituído pela Lei 12.343 de 02 de dezembro de 2010, que seria de 

proporcionar pesquisas, estudos, cursos, eventos, documentação, constituir 

acervos, alavancar a produção, difusão e integração da cultura nas suas mais 

diversas formas. Podendo-se destacar dentre elas, os projetos:  

 Ás atividades artesanais e folclóricas, inclusive às danças, com 

acompanhamento às fontes culturais, voltados, sobretudo para cultura 

popular brasileira. 

 À produção teatral, enfatizando a necessidade de desenvolver a 

criação e a manifestação das expressões culturais, e a Instituição 

oferecendo capacitação, por meio de oficinas e cursos a quem 

interessar. 

 Às programações musicais, com agendamento para 

apresentações nos Festivais Institucionais, com itinerância entre as 

unidades descentralizadas. 

 Às artes plásticas, com laboratórios de criatividade, com aumento 

da pesquisa nesse campo. 

 Às exposições nos seus mais diversos temas.  

Para melhor entendimento as legislações a seguir fortalecem mais esse 

raciocínio: 

A Resolução CEB nº 2, de 07 de abril de 1998 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, estabelece em seu art. 3º, 

inciso I, alínea “c” - que as escolas deverão estabelecer como norteadores de 

suas ações pedagógicas os princípios estéticos da sensibilidade, da 

criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

O Decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o 

Programa Mais Educação, no seu art. 1º, parágrafo 2º, § 2º enfatiza que: “A 

jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades de 
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acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, 

cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, [...] entre outras atividades.” 

E acrescenta no parágrafo 3ª, § 3o que: “As atividades poderão ser 

desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da 

escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola.” 

Em seu art. 14, nos incisos XII e XIII, da referida Resolução, destacam 

que: 

Art. 14...................................................................................... 

XII - formas diversificadas de itinerários podem ser 
organizadas, desde que garantida a simultaneidade entre as 
dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, e 
definidas pelo projeto político-pedagógico, atendendo 
necessidades, anseios e aspirações dos sujeitos e a realidade 
da escola e do seu meio; 

XIII - a interdisciplinaridade e a contextualização devem 
assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes 
componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os 
saberes e os diferentes campos do conhecimento. 

Dando prosseguimento à luz da mesma Resolução, no seu art. 17, inciso 

II alínea “b”, estabelece: “várias alternativas pedagógicas, incluindo ações, 

situações e tempos diversos, bem como diferentes espaços [...] para atividades 

educacionais e socioculturais favorecedoras de iniciativa, autonomia e 

protagonismo social dos estudantes; [...].” 

Acredita Castro (2015, p. 25), que um extenso quadro de tarefas 

diferenciadas, permite ao aluno uma educação mais completa, dando-lhe um 

sentido de realização de conhecimentos gerais, na qual está inserida a cultura, 

as artes, a saúde, os esportes e o trabalho, como contribuição para uma 

integral formação de forma vasta e envolvente. Acrescenta, ainda, que “a 

escola não é apenas um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, 

um modo de ser”, e inclui que: 

[...] a reorganização de espaços e tempos para atender grupos 
desfavorecidos, carentes que necessitam de cultura, de 
conhecimentos formal e informal, de trazer saberes e levar 
saberes que necessitam também reorganizar suas vidas; um 
sistema de comunicação especial é necessário para que a 
construção de projetos tenha embasamento nas ações 
compartilhadas visando à efetivação da função social da escola 
[...] (CASTRO, 2015, p. 26). 

Bracco (2015, p. 6) considera que o sujeito enriquece a linguagem e 

elabora símbolos por meio da capacidade de se "comunicar o que sente e 
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pensa", sobretudo, "ele amplia sua condição de se relacionar com o outro e 

com o mundo que o cerca". Desta forma, corrobora de que o ambiente 

educacional é o ponto de partida de transformações em que se trabalhe o 

conhecimento, colaborando para o desenvolvimento de capacidades e 

aptidões. 

Nessa busca faz com que [...] o sucesso de um projeto, com valores 

morais, democráticos e humanos a ser construído pela escola com autonomia 

deverá estar pautado em valores éticos [...] (CASTRO, 2015, p. 34). 

Demonstra, com isto, que é uma maneira de propiciar e estimular o 

aprendizado do aluno, contribuindo no desenvolvimento de uma nova 

sociedade. 

Mediante o exposto o Núcleo de Arte e Cultura – NAC pode influenciar 

nas atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de 

suas manifestações regionais. Tem a capacidade de atrair e influenciar grupos 

a pensar diferente. Consegue também, ser um agente estimulador atraindo 

cérebros à compreensão da necessidade de reverter esse desestímulo e 

influenciar novas gerações pensantes. O Núcleo não é um departamento físico, 

é uma nova organização, dentro de uma escola tecnológica, que definirá um 

grupo de gestores com o propósito de gerar ações artísticas e culturais 

formadoras de opiniões e novos conceitos. 
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3 Metodologia da Pesquisa 

Este capítulo refere-se à metodologia aplicada no presente estudo, 

expondo as estratégias para a coleta de dados, a seleção da amostra, o 

instrumento da pesquisa e o tratamento dos dados. 

3.1 Definição de Pesquisa 

Pesquisar é derivado do termo latim perquerire que significa procurar 

com perseverança. Pode-se considerar um conjunto de ações na busca de 

novos conhecimentos em uma determinada área. Pode-se definir pesquisa 

como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. Segundo Gil (2008) o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

Para Vieira Neto (2008) a condição ideal para o aparecimento de novos 

pensamentos e experiências requer a realização de pesquisas eficazes que 

beneficiem comunidades e a sociedade. 

3.2 Escolha do Método da Pesquisa 

Mesmo com várias colocações para o termo método, o mais conhecido é 

o que segue a partir da sua raiz etimológica (do grego methodos e o latim 

methodu) para exprimir a ideia de caminho. A partir dessa interpretação, 

resultam em “outras que ampliam seu significado inicial, passando a incluir os 

procedimentos adotados para se chegar a certos resultados, ou a associá-lo 

não à obtenção de um resultado, mas, à sua apresentação, quando o termo 

passa a designar uma boa ordem na disposição dos raciocínios, apresentada 

tanto de forma oral quanto escrita” (PASCHOAL, 2001, p. 2). 

Para Vergara (1998) método é um caminho, uma forma, uma lógica de 

pensamento. Na visão de Marconi e Lakatos (2003) o método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
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São considerados para a escolha da metodologia: o problema estudado, 

em função da natureza do fenômeno, objetivo da pesquisa e de diferentes 

questões envolvidas na investigação (MARCONI e LAKATOS, 2001). 

Com relação aos objetivos gerais, Gil (2002) os classifica em três 

grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. A presente pesquisa 

pode ser classificada como exploratória, com propósito do aprimoramento de 

ideias e conceitos, que segundo (Vieira, 2014) estão baseados na formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores e, descritiva que tem como propósito a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis. 

Conforme Vergara (1998) conceitua dois critérios básicos de pesquisa  

quanto aos fins e aos meios. Em referência aos fins a pesquisa pode ser  

classificada  como exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e 

intervencionista. Em referência aos meios a pesquisa pode ser de campo, de 

laboratório, telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex post fact, 

participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

Com base nesses critérios, este trabalho também pode ser classificado 

em referência aos fins com exploratória, pois será “realizada em área na qual 

há pouco conhecimento acumulado” (VERGARA 1998, p.45). Exploratória 

porque, embora o CEFET-RJ seja uma Instituição com tradição, não foi 

verificada a existência de estudos que abordem a importância de um espaço 

que promova apresentações-artísticas culturais com a participação de seus 

atores internos, que proporcione uma qualidade de vida educacional. 

Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser classificada como estudo de 

caso, com aprofundamento detalhado da Instituição CEFET-RJ e bibliográfica 

para a fundamentação teórico-metodológica deste trabalho, em livros, 

periódicos e dissertações, e conhecer o posicionamento dos pesquisadores 

sobre o tema em questão. 
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3.3 Análise Bibliométrica 

Santos (2015) aborda que, por ser uma característica do ser humano 

quantificar, a sua execução para elaboração de indicadores bibliométricos, 

tornam-se imprescindíveis na estruturação do conhecimento e do significativo 

sucesso das ciências exatas e das engenharias na importância da pesquisa. 

O estudo bibliométrico e a amostra pesquisada correspondem aos 

artigos indexados na Base de Dados do Scopus. Foram utilizadas para a busca 

as palavras-chave, como base no modelo booleano: “art” and “culture” and 

“education”, e retornaram 1.885 registros.  

Com o refinamento da pesquisa delimitou-se o tipo de documento 

apenas para os artigos em periódicos, na área de Art and Humanities e no 

idioma inglês. Com isso, regressaram 318 ocorrências, as quais serviram de 

base para a análise bibliométrica (consultado em 16/07/2016). 

Decorre-se dessa análise a seguinte apresentação: Arts e Humanities 

(318); Social Sciences (238); Economics, Econometrics  and Finance (18); 

Psychology (11); Medicine (8); Business, Management and Accouting (6); 

Engineering (6); Computer Science (5); Health Professions (2); Decision 

Sciences (1), conforme mostra a figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribuição de sub-áreas relacionadas ao tema. 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus ,2016. 
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Para melhor análise, a sub área de “Art e Humanities” que servirá de 

base para a referida pesquisa. 

O estudo bibliométrico revelou que o tema foi estudado por diferentes 

autores de artigos científicos, indicando diversidade de abordagens. Na figura 

4, pode-se observar os autores que tiveram mais de um artigo publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Distribuição de registros quanto à autoria dos artigos. 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus , 2016. 

Dessa distribuição (figura 4) foi pesquisado os artigos que denotam uma 

contribuição atuante para a presente pesquisa, conforme será demonstrado no 

quadro 1. Ressalta-se que os artigos dos autores Cunliffe, L. (2013 e 1999); 

Jiang, J (2007 e 2009); Kim, H. (2015 e 2014) e Lottick, K.V. (1950), não 

obtiveram relevância para o referido tema.  

 

         Autor                              Título  Ano Citações 

Duncum, P.  “Visual culture art education: Why, What 

and how” , 21 (1), pp. 14-23 

2000 11 

Duncum, P. "How art education can contribute to the 

globalisation of culture" 

2000 2 

Fulkova, M.,  

Tipton, T.M. 

"A (Con)text for nem discourse as 

semiotic praxis" 

2008  

Dash, P. "Heritage, identity and belonging: 2006  
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African Caribbean  

students and art education" 

Haanstra, F.  "Self - Initiated Art Work and School Art" 2010  

Haanstra, F.;  

Nagel, I;  

Gangeboom, 

H. 

"A preliminary assessment of a new arts 

education  

Programme in dutch secondary schools 

" 

2002 3 

Joseph, D.; 

Southcott,J. 

"So much more than just the music: 

Australian pre- 

service music teacher education 

students attitudes 

to artists-in-schools" 

2013  1 

Joseph, D. "Multicultural Arts Education: Attitudes 

and  

Perceptions of Australian tertiary 

students" 

2013       0 

Paatela-

Nieminen, 

M. Itkonen, 

T.; 

Talib, M.T. 

"Reconstructing Imagined Finnishness. 

The Case 

of Art Education through the Concept of 

Place" 

2016  

Paatela-

Nieminen, 

M. 

"The intertextual method for art 

education apllied 

in Japanese paper theatre -  A study on  

discovering intercultural" 

2008  

Quadro 1 - Distribuição de títulos com importância para o tema. 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus , 2016. 
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Na figura 5 é mostrada  a distribuição de registros quanto ao ano de 

publicação no período de 1950 a 2016. Os quadros e figuras a seguir serão 

apresentados esse período por intervalos. 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição de registros quanto ao ano de publicação. 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus , 2016. 

Os quadros 02, 03 e 04 e suas respectivas figuras 6, 7 e 8 apresentam 

os resultados dos principais artigos científicos identificados no estudo 

bibliométrico que estão relacionados ao tema. Tais artigos serviram de base 

para identificação e ampliação desse trabalho, permitindo a localização de 

outras obras que os citaram em seus textos. Observa-se ainda, que devido a 

consulta realizada em 16/07/2016, supõe-se que não houve um levantamento, 

até a referida data, relacionado ao tema, por isso o declive no referido quadro 

no ano de 2016. 
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Para melhor identificação com relação ao tema a autora separou em três 

grupos de 22 anos cada intervalo. 

 

 

   Figura 7 -Distribuição dos artigos no período de 1950 a 1971  

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus, 2016. 

No quadro 2 apresenta que no período de 1950 a 1971 foram mostrados 

apenas  três artigos que não obtiveram-se relevância significativa para a 

pesquisa.  

Autor Título Ano Citações 

Muir,D.E. “The first years of desegregation: 

Patterns of acceptande of blanck 

students on a deep – south campus”, 

1963-69 

1971 1 

Lottick,K.V. “Some distinctions between culture 

and civilizacion as displaued 

insociological literature”,  28(3), 

pp.240-250 

1950 0 

Lottick,K.V. “Some distinctions between culture 

and civilizacion as displaued 

insociological literature”,  28(3), 

pp.240-250 

1950 0 

Quadro 2 - Distribuição dos artigos no período de 1950 a 1971 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 2016. 
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Figura 8 - Distribuição dos artigos no período de 1972 a 1993 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus, 2016. 

Na figura 7 nota-se que no período que 1972 a 1993, é apresentado um 

quantitativo considerável de artigos com uma distribuição equilibrada em 

determinados períodos referente ao tema.  Dessa pesquisa foi encontrado 

apenas um artigo que tem relação ao tema específico que serviu de base para 

discernir e desenvolver esse trabalho, possibilitando a localização de outras 

obras citadas em seu texto, conforme quadro 3: 

Autor Título Ano Citações 

Scott-Lennox 

J.A.,Blaw 

J.R.,Reid H.M. 

“Cultural supply, demand, and funding: 

A framework for the measurement of 

cultural indicators” – Poetics, 21 (6). 

pp. 481-498 

    

1993 

          2 

Quadro 3 -Distribuição dos artigos no período de 1972 a 1993. 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus, 2016. 
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Figura 9 - Distribuição dos artigos no período de 1994 a 2016.  

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus, 2016. 

Na figura 8 percebe-se que o tema começa a ter mais expressividade a 

partir de 2007, chegando a seu ápice em 2015 com o maior número de 

produção de publicações. Com isso demonstra a importância do tema para a 

nossa atualidade, conforme demonstrado no quadro 5: 

Autor Título Ano Citações 

Karpáti, A.; 

Kovaks, Z. 

“Teenager art: Creating the self”, 16 (3), pp. 

294-302 

1997 1 

Kearney R. "The crisis of narrative in contemporary 

culture", 28 (3), pp.183-195 

1997 2 

Nobel, A. "On art science education and the human 

factor"- V.4, Issue 2, pp. 149-154 

1998 1 

Wenham, M.  "Art and science in education: The common 

ground"- V. 17, Issue 1, pp 61-69 

1998 2 

Duncum P. "How art education can contribute to the 

globalisation of culture" - V. 19, Issue 2, pp 

170-180 

2000 2 

Duncum P. "Visual culture art education: Why, whatand 

how" - V. 21, Issue 1- pp 14-23 

2002 11 

Haanstra, 

F.; Nagel, I.; 

"A preliminary assessment of a new arts 

education programme in dutch secondary 

2002 3 
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Ganzeboom, 

H. 

schools" - V. 21, Issue 2, pp. 164-172 

Lowe, A  "Toward Integrating Music and other art 

forms into the language" - V. 18, Issue1, pp. 

13-25 

2002 3 

Bérube,M.  "The utility of the arts and humanities" - V. 

2, Issue 1, pp. 23-40 

2003 13 

Stankiewicz, 

M. A. 

"Between techology and literacy" - V. 22, 

Issue 3,pp. 316-324 

2003 2 

Waugh, M.  "Vivarium" - V. 22, Issue 2, pp. 168-182 2003 0 

Aguire, I. "Beyond the understanding of visual 

culture: A pragmatist approach to aesthetic 

education" - V. 23, Issue 3, pp. 256-269 

2004 9 

Bevers, T.  "Cultural education and the canon: A 

comparative analysis of the content of 

secondary school exams for music and art 

in England, France, Germany, and the 

Netherlands, 1990-2004" - V. 33, Issue 5-6, 

pp. 388-416 

2005 21 

Dash, P.  "Black History Month and African Caribbean 

student learning in art" - V. 26, Issue 3, pp. 

345-353 

2007 1 

Boyd, V.  "Whatever it means you should have: 

Exploring digital literacies in arts education" 

- V. 11, Issue 2, pp. 111-125 

2012 2 

Leong, S.  "Cultural mismatch and creativity in arts 

education" - V. 10, Issue 2, pp. 205-220 

2014 1 

Boschman, 

L.M..ab; 

Ehlert, 

M.P.,ac 

"Expanding Linguistic, cultural, and 

literacies toolkits: Engaging diversity in 

traditional and virtual learning spaces" - V. 

14, Issue 2, pp. 35-47 

2016 0 

 Quadro 5 - Distribuição dos artigos no período de 1994 a 2016. 

 Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus, 2016. 
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No quadro 5 foi feito a seleção dos artigos mais relevantes, em que pode-se 

observar uma diversidade significativa de abordagens, referentes ao  tema em 

questão. Demonstrando assim, como esse tópico foi muito citado. Destacam-se 

dessa pesquisa, Duncum P. (2002) e Granville G. (2011) pela quantidade de 

citações. Ressalta-se que Duncum P. (2000) e Duncum P. (2002), obtiveram um 

destaque fundamental no referido trabalho. 

 

Autor Título Ano Citações 

Hadjiyanni, T. “Beginning with concept: Deconstructing 

the complexity of ‘culture’ through art in 

design education”, 10 (1), pp. 23-29 

2014 0 

Leong, S.  “Cultural mismatch and creativity in arts 

education”, 10 (2), pp. 205-220  

2014 1 

Illeris, G “Interrogations: Art, art education and 

environmental sustainability”, 8 (3), pp. 

223-237 

2012 1 

Granville, G. “’The falcon cannot hear the 

falconer…’The pedagogical turn and the 

negative space of Irish art education”, 30 

(3), pp. 349-362 

2011 2 

Barchana-

Lorand, D.; 

Galnoor, E. 

“Philosophy of art education in the visual 

culture: Aesthetics for art teachers”, 43 

91), pp. 133-148 

2009 1 

Duncum, P.  “Visual culture art education: Why, What 

and how” , 21 (1), pp. 14-23 

2002 11 

Quadro 4 - Distribuição dos artigos pelos mais relevantes. 
Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus,2016. 
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3.4 Pesquisa Qualitativa ou Quantitativa 

Uma das características da pesquisa qualitativa é que não é construída 

a partir de uma teoria ou uma abordagem metodológica unificada (Flick, 2006).  

Adotam-se várias posturas e métodos, estes incluindo o uso de observações, 

entrevistas, questionários e análises de documentos (Gray, 2012).  

Segundo Miles e Huberman (1994) a maior parte da pesquisa qualitativa 

envolve várias características: 

 É realizada por meio de contato intenso de um "campo" ou contexto 

da vida real. 

 O papel do pesquisador é obter um panorama "holístico" ou integrado 

de um estudo, incluindo as percepções dos participantes. 

 Temas que surgem a partir dos dados muitas vezes são revisados 

com informantes, para verificação. 

 O principal foco da pesquisa é entender as formas como as pessoas 

agem e explicar suas ações.  

Para Gray (2012) a pesquisa qualitativa está longe de exigir rigor 

científico, podendo (em certas circunstâncias) até ser usada para testar 

hipóteses e verificar se as proposições teóricas são sustentadas pelas 

evidências. 

A pesquisa qualitativa também pode ser usada para identificar os tipos 

de conceitos ou variáveis que poderão ser testados quantitativamente mais 

tarde (Gray, 2012). 

Em se tratando de um Estudo de Caso do CEFET-RJ, esta pesquisa 

pode ser considerada como qualitativa. Em referência ao questionário que será 

aplicado em campo, pretende-se a pesquisadora adotar um levantamento 

estatístico simples, para que os dados que serão obtidos se tornem mais 

claros, definindo, assim, o uso da abordagem quantitativa. 

3.5 Estudo de Caso 

Na visão de Yin (2001) há cinco maneiras estratégicas de se fazer 

pesquisa como: experimentos, levantamentos, pesquisas históricas, análise de 

informações e estudo de caso. Essas estratégias dependem basicamente de 
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três condições: o tipo de questão da pesquisa; o controle que o pesquisador 

possui sobre os eventos comportamentais efetivos e o enfoque em fenômenos 

históricos ou contemporâneos. 

O estudo de caso é uma investigação empírica que apura um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando a 

demarcação entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos 

(Yin, 2001). 

O estudo de caso será o método adotado nesta pesquisa, haja vista que 

os estudos de caso representam a estratégia favorável quando se apresentam 

questões do tipo "como" ou "por que", devido o pesquisador ter pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real (Yin, 2001). 

São seis as fontes de dados evidentes mais utilizadas para se 

acompanhar um estudo de caso, como: documentos, registros de arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos, cada 

qual com habilidades e procedimentos metodológicos específicos (Yin, 2001) e 

(Bressan, 2000). 

O quadro 06 é apresentado os pontos fortes e fracos de cada fonte de 

evidências, a seguir: 

Fonte de evidências Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação  Estável - pode ser revisada 
várias vezes. 
Não invasiva - não criada 
como resultado do estudo de 
caso. 
Exata - contém detalhes 
precisos de nomes, cargos, 
eventos. 
Cobertura ampla - amplo 
período de tempo, eventos e 
contextos de campo. 

Acesso - problemas de 
confiabilidade em  
muitas organizações. 
Viés de relato - reflete 
o viés (desconhecido) 
do autor do 
documento. 

Registros de arquivos Idêntico ao anterior para 
documentação. 
Precisos e quantitativos. 

Idêntico ao anterior 
para documentação. 
 

Entrevistas Dirigidas - foco direto no 
tópico do estudo de caso. 
Ricas - oferecem dados 
originais e estimulantes. 

Risco de viés devido a 
perguntas mal 
construídas. 
Viés de resposta. 
Imprecisões devido a 
falta de memória do 
entrevistado. 
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Reflexividade - o 
entrevistado dá o que 
o entrevistador quer 
ouvir. 

Observação direta Realidade - trata os eventos 
em tempo real. 
Contextual - trata o contexto 
dos eventos. 

Demorado e alto 
custo. 
Foco restrito - a menos 
que haja cobertura 
ampla. 
Reflexividade - o 
evento pode se 
desenvolver de forma 
diferente por estar 
sendo observado. 

Observação 

participante 

Idêntico ao anterior para 
observação direta. 
Rica em relação ao 
comportamentos e 
motivações pessoais. 

Idêntico ao anterior 
para observação 
direta. 
Viés pois o 
investigador manipula 
os eventos 
involuntariamente. 

Artefatos físicos Rica em relação a aspectos 
culturais. 
Rica em termos de 
operações técnicas. 

Seletividade - pode ser 
baseado em escolhas 
indiossincráticas. 
Disponibilidade. 

Quadro 5 - Seis fontes de evidências: pontos fortes e pontos fracos  

Fonte: Adaptado de Yin (2003) 

 

Gray (2012) considera que, [...] "os estudos de caso tendem a ter foco 

muito mais específico" [...], bem como [...] "podem explorar muitos temas e 

assuntos, mas de uma faixa muito mais direcionada de pessoas, organizações 

e contextos". Acrescenta, ainda que, os estudos de caso são uma abordagem 

especialmente benéfica quando o pesquisador estiver tentando revelar uma 

relação entre um fenômeno e o contexto no qual ele ocorre.   

Assim, pretende-se  tratar de um estudo de caso do tipo único, em que o 

objeto de análise será o CEFET-RJ, Unidade Maracanã. 

Como estratégia para a coleta de dados, será aplicada a observação 

participante, haja vista que a autora participa das ações para que ocorram o 

sucesso do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), e que serão aplicados 

questionários em determinados setores da referida Instituição para os 

stakeholders no processo. 
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3.6 Critério e Seleção de Amostra 

Para Cereali (2013) amostragem é o emprego de um processo para 

alcançar dados aplicáveis a um conjunto denominado universo ou população, 

por meio do exame de uma parte deste conjunto denominada amostra. 

Vergara (1989), considera população amostral ou amostra como uma 

parte do universo (população), escolhida segundo algum critério de 

representatividade.  

Há dois tipos de amostra para Vergara (1989), conforme quadro 07 

abaixo: 

AMOSTRA 

Probabilística Não probabilística 

Aleatória simples - cada elemento 
da      população tem uma 
oportunidade determinada para ser 
selecionado. 

Por acessibilidade - não adota 
qualquer procedimento estatístico, 
mas seleciona elementos pela 
facilidade de acesso a eles. 

Estratificada - seleciona uma 
amostra de cada grupo da 
população. 
 

Por tipicidade - requer relevante 
conhecimento da população, 
selecionando elementos considerados 
representativos pelo pesquisador. 

Por conglomerado - é indicada 
quando a identificação dos 
elementos da amostra é difícil. 

Quadro 6 - Tipos de amostra 

Fonte: Adaptado de Vergara (1989) 

A amostra será estabelecida pelo critério de acessibilidade, tendo em 

vista que os questionários serão distribuídos, consoante a disponibilidade dos 

docentes e técnicos administrativos e, tipicidade, devido considerar 

representativo a população que será pesquisada.  

Como o foco central da pesquisa é mostrar o quão será relevante um 

Núcleo de Arte e Cultura para promover diversas atividades artístico-culturais 

na Instituição e, por conseguinte, trazer mais qualidade de vida a esses 

funcionários e alunos, o universo da pesquisa de campo será de explorar um 

quantitativo significativo de funcionários e demais colaboradores pela melhor 

análise de resultado. 

Com relação ao fácil acesso às pessoas na Instituição, os sujeitos da 

pesquisa serão os servidores técnico-administrativos, professores e 
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colaboradores que integram o CEFET-RJ, da unidade Maracanã, na qual 

trabalha a autora e que exercerão o papel de clientes no referido processo.  

Pretende-se aplicar o questionário aos servidores técnicos 

administrativos, docentes e colaboradores de determinados setores, 

coordenações de nível médio e técnico, departamentos de graduação e pós-

graduação e diretorias, sendo eles: Biblioteca Central, DIREG; DIPPG; DIREN; 

DEMET e suas respectivas coordenações de Ensino Médio: Biologia, Desenho, 

Educação de Artes, Educação Física, Filosofia, Física, Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira, Línguas Estrangeiras, Geografia, História, Matemática, 

Química,  Sociologia, e as de Ensino Técnico: Administração, Edificações, 

Meteorologia, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Mecânica, Meteorologia, 

Segurança do Trabalho, Telecomunicações; Turismo, DIREX, DPROV, DEAC, 

DEPAD, PREFEITURA e ASSER, DIMED.  

A amostra está incluída as chefias e seus respectivos substitutos, os  

técnicos administrativos das coordenações, bem como dos Departamentos e 

Diretorias e alguns colaboradores, que de certa forma poderão contribuir para o 

sucesso da influência do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) na unidade 

Maracanã. 

Assim, a referida amostra perfaz um total de 125 (cento e vinte e cinco) 

servidores entre professores, técnicos administrativos e colaboradores do 

CEFET-RJ, Unidade Maracanã. 

3.6.1 Amostra Piloto 

A amostra piloto foi selecionada de maneira a perceber o quão a 

influência do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), no CEFET-RJ, Unidade 

Maracanã, trará qualidade de vida a todos os envolvidos na referida 

organização. Desta maneira, optou-se pela coordenação de Turismo, onde 

trabalha a pesquisadora, com o intuito de avaliar os fatores positivos e/ou 

negativos, deste estudo.  

3.7 Instrumento de Pesquisa 

O questionário é o instrumento de pesquisa escolhido, acreditando-se 

que o custo, o tempo e a garantia de um retorno de resposta, sejam 

admissíveis para o referido estudo. 
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Para Barroso (2012, p. 1): 

A análise do instrumento de pesquisa mostra-se interessante 
para a escolha do instrumento que se encaixa de maneira mais 
apropriada em relação ao estudo a ser executado, fazendo 
com que o pesquisador possa realizar a opção correta para o 
do seu trabalho podendo identificar quais os possíveis fatores 
positivos e negativos inerentes ao instrumento de pesquisa a 
ser utilizado. 

Numa (2012) define pesquisa como um processo sistemático de 

construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novos 

conhecimentos e ou comprovar ou contestar algum conhecimento pré-

existente.  

Considerando que nem todos os projetos de pesquisa utilizam-se do 

questionário, este, é relevante na pesquisa científica, contudo não existe um 

método-padrão para elaborá-lo (NUMA, 2012). 

Gil (2002, p. 116) lista alguns cuidados necessários, que devem ser 

tomados ao desenvolver um questionário como: 

 As questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com 

alternativas suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de 

respostas possíveis; 

 Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema 

proposto; 

 Devem-se levar em conta as implicações da pergunta com os 

procedimentos de tabulação e análise dos dados; 

 Devem ser evitadas perguntas que aprofundam-se na intimidade das 

pessoas; 

 As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e 

precisa; 

 A pergunta deve possibilitar uma única interpretação; 

 A pergunta não deve sugerir respostas; 

 As perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez; 

 O número de perguntas deve ser limitado; 

 O questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e 

finalizado com as mais complexas; 

 Convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, 

estereotipadas ou socialmente indesejáveis, que acabam por encobrir 

sua real percepção acerca do fato; 
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 Deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras 

estereotipadas, bem como a menção à personalidades de destaque, 

que podem influenciar as respostas, tanto em sentido positivo, quanto 

negativo; 

 O questionário deve conter uma introdução que informe acerca da 

entidade patrocinadora, das razões que determinaram a realização da 

pesquisa e da importância das respostas para atingir seus objetivos. 

3.7.1  Critério para Elaboração do Instrumento de Pesquisa 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido de forma clara, imparcial e 

diretamente submetido aos objetivos definidos para o presente estudo. 

A finalidade do questionário é ratificar e complementar os pontos 

elucidados na revisão da literatura, para preparar um diagnóstico da atual 

situação, referente o quê a influência desse Núcleo de Arte e Cultura irá 

proporcionar de diferencial para os "clientes" da Instituição e externos. 

O questionário, disponível no Apêndice B, elaborado com base no tema 

da pesquisa, contém 20 (vinte) questões fechadas, com respostas de múltipla 

escolha, e tendo em todas as questões um campo para observações, com o 

propósito do respondente sentir-se à vontade para explanar a sua opinião. 

O quadro 08 apresenta a relação entre os temas centrais, os autores e 

as abordagens de todos os segmentos.  
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Temas Centrais Autores
Abordagens de todos 

os segmentos

16

Vasconcelos (2001); Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); 

Monâco e Guimarães (2000); Freire (2013); Amorim (2017); 

Ferreira et al (2001); Castro (2015); Andrade e Santos (2010); 

Ciavatta, Reis e Da Rosa (2015); LDB (1996); PNE (2014); 

Haanstra, Nagel e Ganzeboom (2002); Medeiros e Macedo 

(2007); Schultz e Schultz (2014);  O Manifesto dos Pioneiros 

da Educação (1932); Guérin et al (2014); Razza et al (2010); 

IEA (2017);  Garvin (1992); Ribeiro e Santana (2015); Dejours 

(1994) e Timeni (2011).

Qualidade                      

de                                   

Vida

Castro (2015); ;Bracco (2015); Barros (2017);           

Resolução nº 2 (2012); Paixão e Nunes (2015);        

Bendassolli et al (2009); Kearney (1997); CF (1988);           

PNC (2010); CEB (1998); Decreto 7.083 (2010)

17

18

19

20

Núcleo                             

de                                     

Arte e Cultura        

(NAC)

10

11

12

13

14

15

Arte                                     

e                                 

Cultura

Sarlo (1997); Araujo (2014);  Adorno (2012) Santos (2011); 

Reis, Guerra e Braga (2006); Carlos (2013); Macedo e    

Ladeia (2012); Bernardino (2010); Amaral (2014);                

Silva et al (2013); Bacarin (2005); PCN (1997), O Manifesto 

dos Pioneiros da Educação (1932); Azevedo et al (2006); De 

Matos (2007); Campos (2014); Gohn (2015); Bosi (1996); 

Chauí (1990); Avruch (1998); Kluckhohn (1962);              

Studart (2012);   Geertz (2003); Silva e Silva (2006);     

Schimidt (2010); Yunes (2014); Torres e Allen (2009); Barbosa 

Junior et al (2014); Paixão e Nunes (2015); CF (1988); 

Resolução nº 2 (2012);  Silva e Fadul (2011); Jeffcutt (2005); 

Nietzche (2001); Marcos (2012); Oliveira (2014);           

Fonseca et al (2015);Cruz, Faraco e Waldhelm (2007); 

Burlamaqui (2006); Faria e Fonseca (2014); Ferrugem, 

Santos e Ferreira (2012); Ibias e dos Anjos (2015);               

Bendassolli et al (2009) ; Duncum (2002); Santos                     

e Castro (2012); Santos (2012); Stein (1999); Oliveira              

e Lima (2014); Silva (2016); Ricardo e Ribeiro (2013); 

Passador (2003);   FGV-EAESP (1999); Barros (2017); 

Kearney (1997)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Quadro 7 - relação entre os temas centrais, os autores e as abordagens de todos os 
segmentos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Para a implantação do questionário, aplicou-se a escala Likert, 

graduando-se as respostas de 1 a 5, acompanhando um grau de concordância, 

com o intuito de contribuir na fase de tratamento de dados. 
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O grau de concordância significa o quanto os respondentes concordam 

com as afirmativas, referentes ao tema proposto. Esse grau foi dividido, com as 

seguintes definições: 

1- Discordo totalmente (DT) 

2- Discordo (D) 

3- Indiferente (I) 

4- Concordo (C) 

5- Concordo totalmente (CT) 

O propósito da aplicação do questionário, é apresentar o quanto a 

influência do Núcleo de Arte e Cultura em uma instituição de ensino 

tecnológico, irá trazer de melhoria da qualidade de vida a todos os atores que 

integram e estão envolvidos em um espaço educacional. 

3.7.1.1 Primeira Versão do Instrumento de Pesquisa 

Após o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, é necessário fazer 

uma análise preliminar do questionário, com o intuito de que os resultados 

possam garantir uma melhor fundamentação para alterar e aperfeiçoar o 

questionário original, de maneira que a pesquisa alcance verdadeiramente ao 

que se sugere. 

Chagas (2000) considera importante que o pré-teste seja realizado 

porque possivelmente não mesure todos os obstáculos e/ou incertezas que 

venham aparecer no processo de aplicação do questionário.  

Gil (2002, p. 120) destaca que no pré-testes devem conceituar os 

seguintes tópicos: clareza e precisão dos termos, quantidade de perguntas, 

formas das perguntas, ordem das perguntas e introdução. 

O teste abrangeu a participação de 3 (três) respondentes, sendo eles 

professores do CEFET-RJ Unidade Maracanã. Os dados do teste não foram 

utilizados na pesquisa, mas direcionaram a revisão do instrumento de forma a 

atender a que destina a pesquisa. 

Com isso foi possível detectar se todas as questões foram respondidas 

de maneira correta, se o tempo para responder estava satisfatório, se houve 

fácil entendimento da questão e quanto à forma de preencher o questionário. 
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3.7.1.2 Segunda Versão do Instrumento de Pesquisa 

Para um melhor entendimento das questões por parte dos respondentes 

da pesquisa, foram substituídas algumas afirmativas redundantes e outras 

necessitaram de ajustes na redação, com o propósito de diminuição do tempo 

de resposta. 

3.7.2 Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

Do universo de 125 (cento e vinte e cinco) questionários distribuídos por 

e-mail e papel impresso, aos docentes, técnico-administrativos e a alguns 

colaboradores, do CEFET-RJ, Unidade Maracanã, no período de 21 de junho 

de 2017 a 08 de julho de 2017, foram respondidos 94 (noventa e quatro) 

questionários. 

3.8 Tratamentos dos Dados 

O principal objetivo da metodologia aplicada é de conseguir informações 

que considerem que a influência do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), trará 

benefício da melhoria da qualidade de vida e irá gerar valor a Instituição de 

Ensino Tecnológico - CEFET-RJ. 

Para isso a análise das respostas foi de forma qualitativa e quantitativa e 

a aplicação do tratamento estatístico simples. 

A análise costuma ser predominantemente qualitativa quando possibilita 

a avaliação estatística de dados, "sobretudo quando se vale de questionários 

ou formulários para coleta de dados" (GIL, 2002, p. 133). Entretanto, depende 

de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 

amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que norteiam 

a investigação. 

Para Dalfovo, Lana e Silveira (2008, p. 7), a análise qualitativa: 

 "descrevem a complexidade de determinado problema, sendo 
necessário compreender e classificar os processos dinâmicos 
vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança, 
possibilitando o entendimento das mais variadas 
particularidades dos indivíduos". 

Já a análise quantitativa, segundo Gil (2002), seus passos podem ser 

definidos de maneira relativamente simples. Consideram que, por utilizar "da 
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quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações", 

empregando-se técnicas estatísticas, objetiva "resultados que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança" (DIEHL, 2004, p. 6). 

Diante disto, a análise qualitativa do questionário foi demonstrada em 

forma de texto. Na análise quantitativa utilizou-se o programa Microsoft Office 

Excel para tratamento dos dados coletados, que foram exibidos de maneira 

resumida em tabelas e gráficos. 

 Cada resposta do questionário foi analisada estatisticamente, 

realizando-se o registro e a avaliação das ocorrências simples, auxiliando para 

a verificação do percentual das ocorrências, bem como da análise das 

variáveis. Considerando a análise descritiva, ao selecionar os dados pretende-

se atingir um detalhamento mais preciso dos mesmos. No capítulo 5 foram 

relatados os resultados da pesquisa.  

Com a devida análise dos dados coletados e à luz da literatura 

pesquisada, contribuíram para demonstrar o quão a influência de um Núcleo de 

Arte e Cultura em uma instituição de ensino tecnológico trará mais qualidade 

de vida a todos os atores envolvidos, e com isso servir de base para a 

ampliação de discussões e deduções referentes a pesquisa realizada.  
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4 Estudo de Caso  

4.1 História e Identidade do Cefet/Rj 

Do surgimento do capitalismo, que se iniciou entre a Idade Média e a 

Moderna, e do processo de industrialização, iniciada no século XVIII, ocorreram 

significativas mudanças nas relações sociais e no processo de produção, iniciando, 

assim a sociedade industrial. O CEFET nasceu nesse processo industrial.  

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca– 

CEFET/RJ teve a sua origem em 11 de agosto de 1917, como Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Braz., com o objetivo de formar professores, mestres e 

contramestres para os institutos e escolas profissionalizantes do então Distrito 

Federal e, ainda, professores de trabalhos manuais para as escolas primárias 

municipais.  Atualmente, é uma instituição federal de ensino que compreende como 

um espaço público de formação humana, científica e tecnológica. Oferece há quase 

um século, um modelo singular de instituição pública com cursos técnicos integrados 

ao ensino médio, subsequentes (pós-médio), tecnológicos, de graduação e de pós-

graduação lato-sensu, stricto-sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades de 

pós-presencial e a distância. (portal cefet) 

A Lei nº 6.545 de 30 de junho de 1978, conferiu-lhe à instituição de educação 

superior, devendo atuar como autarquia de regime especial, vinculada ao então 

denominado Ministério da Educação e Cultura - detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. - na oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação, em atividades de extensão e na realização de 

pesquisas na área tecnológica (portal cefet). 

Expandiu-se acadêmica e fisicamente. Atualmente é estruturada de um 

sistema multicampi, com uma unidade-sede (Maracanã) e sete unidades 

descentralizadas (UnED’s) – Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova 

Friburgo, Itaguaí,  Angra dos Reis e Valença. Oferecem cursos regulares de ensino 

médio e de educação profissional técnico de nível médio, cursos de graduação 

(superiores de tecnologia e bacharelado), cursos de mestrado e doutorado. Nas 

atividades de pesquisa e de extensão, estão incluídos cursos de pós-graduação latu 

sensu, entre outros. (portal cefet) 



75 

 

Atuando no tripé - o ensino, a pesquisa e a extensão - desenvolve com 

qualidade crescente, com ações intencionais, admitindo destacadamente, a 

tecnologia como objeto de interesse filosófico e científico, o CEFET/RJ visa 

contribuir para a formação de profissionais bem preparados para o desenvolvimento 

econômico e social das mesoregiões do Estado do Rio de Janeiro. (portal cefet).  

 Seguindo às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e do Comércio 

Exterior do país, o CEFET/RJ é voltado a uma formação profissional, na busca de 

inovação e desenvolvimento tecnológico e da modernização industrial. Diante disso, 

forma profissionais para os setores de metalmêcanica, petroquímica, energia 

elétrica, telecomunicações, informática, segurança do trabalho, turismo dentre outros 

na produção de bens e serviços. (portal Cefet). 

A seguir é apresentado no quadro 09 a disponibilidade dos Cursos 

Presenciais e à Distância oferecidos pelo CEFET e de suas unidades 

descentralizadas. 
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CURSOS PRESENCIAIS 
 

CAMPUS 
MARACANÃ 

Cursos  
Técnicos 

Cursos de 
 Graduação 

Cursos de  
Pós-Graduaçao 
Stricto Sensu 

Cursos de Pós-Graduação  
Lato Sensu 

Administração  Administração Industrial Mestrado em  
Tecnologia 

Especialização em 
Ensino de 
 Línguas 
 Estrangeiras 

 Meteorologia Engenharia Civil Mestrado em 
Relações 
 Etnicorraciais 

Especialização em 
Letramento(s) e 
Práticas 
 Educacionais 

Telecomunicações Curso Superior de 
Tecnologia em  
Sistemas para Internet 

Mestrado em Ciência,  
Tecnologia e  
Educação 

Especialização em 
 Relações  
Etnicorraciais 

 Segurança do Trabalho Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão  
Ambiental 

Mestrado em  
Engenharia Elétrica 

Especialização em 
Trabalho, 
Tecnologia e  
Educação 

Turismo Ciência da Computação Mestrado em  
Ensino de Ciências e  
Matemática  

 

Mestrado em  
Engenharia 
Mecânica e  
Tecnologia de 
 Materiais 

 Edificações Engenharia de  
Controle e Automação 

  

Eletrônica Engenharia de Produção   

 Estradas Engenharia de  
Telecomunicações 

  

Informática Engenharia Elétrica   

 Eletrotécnica Engenharia Eletrônica   

Mecânica  Engenharia Mecânica   

CAMPUS 
NOVA IGUAÇU 

    

 Enfermagem Engenharia de  
Controle e Automação 

  

 Eletromecânica Engenharia de Produção   

Informática Engenharia Mecânica   

 Telecomuniicações    

CAMPUS 
MARIA DA GRAÇA 

    

 Automação Industrial    

Manutenção Automotiva    

     

Segurança do Trabalho    

CAMPUS 
PETRÓPOLIS 

    

 Telecomunicações 
 (ênfase em TV Digital) 

Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão  
de Turismo 

  

 Licenciatura em Física   

CAMPUS 
NOVA FRIBURGO 

    

 Informática Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão  
de Turismo 

 Especialização em 
Educação e 
Contemporaneidade 

 Licenciatura em Física   

CAMPUS 
ITAGUAÍ 

    

 Mecânica Engenharia Mecânica   

Portos    

CAMPUS 
ANGRA DOS REIS 

    

 Mecânica Engenharia Mecânica   

CAMPUS 
VALENÇA 

    

 Agroindústria Engenharia de Alimentos   



77 

 

     

CURSOS À DISTÂNCIA (EAD) 

 Segurança do Trabalho 
 

Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão  
de Turismo 

Curso de 
Engenharia de  
Produção 

Educação 
Tecnológica (UAB) 

PÓLOS: PÓLOS:  PÓLOS: 

 Resende Duque de Caxias  Angra dos Reis 

São Jose do Vale do  
Rio Preto 

Miguel Pereira  Nova Iguaçu 

 Campos dos Goytacazes Nova Iguaçu  Petrópolis 

Pinheiral Niterói  Piraí 

 Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Rocinha  Volta Redonda 

     

 

Quadro 8 - Disponibilidade de cursos Presenciais e à Distância oferecidos  
Fonte: Portal CEFET, 2015 

 

O CEFET/RJ atua na graduação, oferecendo cursos superiores de tecnologia, 

bacharelados em diversas áreas da engenharia, entre outras, e licenciaturas. A 

instituição oferece aos alunos do ensino superior oportunidades de atuar em 

programas de Monitoria,, Intercâmbio Internacional, Ciência sem Fronteiras (CsF), 

Jovens Talentos para Ciência (JTC), Iniciação Científica (PIBIC), entre outros. 

A educação profissional técnica de nível médio é ofertada em nove áreas 

profissionais, que dão origem a dezenove habilitações, que atualmente resultam em 

trinta e um cursos técnicos. A instituição oferece aos alunos do ensino médio e 

técnico oportunidades de atuar em programas de Monitoria, Iniciação Científica 

(PIBIC-EM), entre outros. 

Atualmente, o CEFET/RJ, com quase um século de existência, está presente 

no Estado do Rio de Janeiro, através de oito campi, bem como em diversos polos de 

Educação à distância, onde atua com o Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), o Programa Escola Aberta Técnica do Brasil (e-TEC) e com o Centro de 

Educação Superior à Distância do Rio de Janeiro (consórcio CEDERJ). 

O crescimento institucional atingido e o prestígio que os alunos da instituição 

possuem no mercado de trabalho comprovam a importância da instituição para o 

Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. 

4.1.1 A Pesquisa e Pós-Graduação 

A Pesquisa no CEFET/RJ tem as suas atividades estruturadas através dos 

Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos do CNPq. Atualmente a 

Instituição conta com grupos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento 
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(Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Linguística, Letras e Artes) que desenvolvem parcerias com importantes 

instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras.  

A captação de recursos junto aos órgãos de fomento ao longo dos últimos 

anos (CNPq, FINEP, FAPERJ, CAPES), em conjunto com recursos provenientes de 

editais internos, tem permitido ampliar e modernizar a infraestrutura de pesquisa nos 

campi da Instituição, que atualmente conta com modernos equipamentos de 

pesquisa de médio e grande porte.  

A infraestrutura estabelecida é fundamental para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa, as quais contribuem para a divulgação do conhecimento em 

publicações científicas e para a formação de recursos humanos qualificados  nos 

diversos níveis de ensino e que o CEFET/RJ atua: Médio/Técnico, Graduação e 

Pós-Graduação.(portal CEFET) 

A inserção dos alunos em atividades de pesquisa se dá através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), instituído em 2000, o qual 

concede bolsas da instituiçao e do CNPq para alunos de Graduação e do Ensino 

Médio/Técnico às atividades de pesquisa desenvolvidas pelos pesquisadores do 

CEFET/RJ.  Na última avaliação da Iniciação Científica realizada pelo CNPq, em 

2005, o PIBIC do CEFET/RJ ocupa a 5ª posição entre 247 Instituições, indicando 

tratar-se de um programa de excelência (portal CEFET). 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), criado em 2008, tem como função 

gerir política institucional de estímulo à inovação e outras formas de transferência de 

tecnologia, bem como da governança do sistema de inovação do CEFET/RJ (portal 

CEFET/RJ). 

Atualmente o CEFET/RJ possui seis programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu distribuídos em diversas áreas do conhecimento (Engenharias, Ensino de 

Ciências e Matemática, Sociais e Humanidades), sendo cinco cursos de mestrado 

acadêmico e um de mestrado profissional, e que contam comm recursos e bolsas de 

estudo da CAPES, CNPq e do orçamento da Instituição.  Por serem novos, esses 

programas encontram-se em fase de consolidação, através da criação de cursos de 

doutorado.  Na modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu, o CEFET/RJ oferece 

sete cursos (seis cursos presenciais e um curso da UAB/CAPES na modalidade de 

ensino à distância, todos gratuitos e voltados, em sua maioria, à capacitação de 

docentes da rede básico de ensino. A Pós-Graduação conta com aproximadamente 
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700 alunos matriculados nos programas e nos cursos de pós-graduação (portal 

CEFET/RJ). 

4.1.2 Extensão 

O CEFET/RJ trata a Extensão e a Assistência Estudantil como atividades 

fundamentais ao cumprimento de seu compromisso acadêmico e social, alcançando 

assim, os objetivos de sua missão.  As ações são vistas como um processo de 

desenvolvimento de natureza educativa, científica e intercultural, a fim de possibilitar 

a integração de nossa Instituição com a sociedade. (portal CEFET/RJ) 

Nesse sentido, diversas ações são estimuladas, sejam as direcionadas à 

comunidade acadêmica interna, sejam as ações direcionadas à sociedade de uma 

forma geral, tornando-a co-participe nos Projetos, a fim de que entre ela e o 

CEFET/RJ não existam barreiras que dificultem sinergias. (portal CEFET/RJ) 

Busca-se consolidar essas ações, enquanto prática acadêmica, articuladas 

com o ensino e a pesquisa em sintonia com as políticas e tendências extensionistas 

(portal CEFET/RJ). 

Além disso, para a integração do CEFET/RJ com a sociedade, atendendo as 

demandas do entorno social, são estimuladas atividades nas áreas de 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Tecnologia e Trabalho, estrategicamente contempladas através dos 

seguintes programas: 

1) CEFET Jr Consultoria, programa com base no 

empreendedorismo empresarial focado em ações de consultoria desenvolvido 

por estudantes da graduação com a assistência de professores orientadores; 

2) Centro de Memória do CEFET/RJ, programa que disponibiliza 

todo seu acervo para pesquisa científica e tecnológica e visitas abertas aos 

públicos interno e externo de forma a tornar evidente não só a história da 

instituição, bem como  a cronologia e a dinâmica do desenvolvimento da 

educação profissional e tecnológica de nosso país; 

3) Incubadora de Empresas Tecnológicas – IETEC, metodologias 

que têm sido utilizadas para o desenvolvimento de novos empreendedores 

com foco na inovação tecnológica de características popular e empresarial 
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para a promoção social em bases sustentáveis com fins de geração de 

emprego e renda; 

4) Turma Cidadã, programa voltado para os estudantes de 

graduação com foco na questão “sócio-pessoa-ambiental”; 

5) AdolescenTI – Programa de Inclusão Digital da Petrobrás em 

parceria com o CEFET/RJ voltada para jovens de escolas públicas do Rio de 

Janeiro, por meio da oferta de cursos de Informática Básica e de uma política 

de voluntariado da empresa; 

6) PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural, objetiva maximizar a participação da indústria 

nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na 

implantação de projetos de petróleo e gás natural; 

7) Projetos de Extensão – estão sendo executados 34 (trinta e 

quatro) Projetos nos Campi da Instituição (Maracanã, Maria da Graça, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Valença, Itaguaí e Angra dos Reis). (portal 

CEFET/RJ). 

4.2 O Perfil dos Alunos 

A todo ano ingressam no quadro letivo do CEFET/RJ, um quantitativo 

significante de alunas e alunos, no entorno de 3.800 estudantes, na faixa etária de 

14 e 17 anos para o ensino médio e técnico, bem como discentes para os cursos de 

graduação de pós-graduação Stricto Sensu e Latu Sensu.  São alunos de várias 

classes sociais (baixa, média-média e média-alta). São pessoas cada vez mais 

conectadas, envolvidos com uma infinidade de informações, pois podem conferi-las 

na palma das suas mãos, através dos seus próprios telefones celulares, carregando 

consigo conhecimentos, linguagens, habilidades e capacidades criativas, como 

ressaltam (LIMA; GOMES, 2007) e LIMA (2015) “o virtual se torna uma fonte 

inesgotável de possibilidades”.  



81 

 

 

5. Análise dos Resultados 

5.1 Resultados e Discussões 

O questionário foi distribuído a 125 (cento e vinte e cinco) servidores entre 

professores, técnico-administrativo e colaboradores do CEFET-RJ, Unidade 

Maracanã. Deste total, resultaram em 94 (noventa e quatro) respondentes, ou seja, 

75% dos servidores responderam ao instrumento de pesquisa.  

Os resultados e discussões são mostrados para cada uma das questões do 

questionário aplicado. Os dados coletados foram à luz da literatura pesquisada e 

apresentada. 

 

 

 Questão 1: A arte e a cultura são pouco usufruídas pela sociedade 

contemporânea. 

 

Tabela 1 - Questão 1  

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

Frequência Absoluta 
 

3 
 

14 
 

5 
 

47 
 

25 

 

Frequência Relativa % 
 

3% 
 

15% 
 

5% 

 
50% 

 
27% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 1 - Questão 1  
Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando o gráfico 01, nota-se que 27% dos respondentes, concordaram 

totalmente, com as seguintes observações: “como Brasil, eu avaliei”; “no Brasil”; 

“as palavras indústria e cultura não deviam coexistir na mesma sentença”, 

50% concordaram parcialmente, com as observações de que: “não existe 

acessibilidade cultural”;  “Nem todos tem acesso aos espaços culturais”; 

“depende do perfil econômico do indivíduo”, 5% foram indiferentes.  

Ocorreu ainda as seguintes colocações de que 15% discordaram 

parcialmente, com as seguintes observações: “Na minha opinião a questão não é 

quantitativa, é qualitativa. Há muitas expressões artísticas sendo produzidas e 

consumidas. O que deixa a desejar é a qualidade das expressões”; “”algumas 

sociedades valorizam e prestigiam” e 3% discordaram totalmente, com a 

observação de que: “Acho que é impossível usufruir pouco da arte e da cultura. 

Sempre usufruímos de alguma arte e de alguma cultura. A questão é que tipo 

de arte e cultura são”. 

 É de se perceber que  mesmo com as concordâncias diferenciadas, grande 

parte considera, de certa forma, a importância da arte e cultura na sociedade. Na 

visão de Sarlo (1997), Araújo (2014) e  Adorno (2012) a arte pode e deve ser um 

instrumento agregador, instigador, provocador nos mais diferentes segmentos da 

sociedade, habilitando e desenvolvendo a sensibilidade do indivíduo. A arte gera um 

agradável ambiente de conflito para que se pense e torne seus autores em atores de 

uma nova consciência política e social. Alguns autores ressaltam que a cultura 

nacional de uma sociedade pode ser examinada pela mensuração de dimensões 

culturais do país (TORRES e ALLEN, 2009). 

 

 

 Questão 2 - A História da Humanidade pode ser contada através da arte. 

  

Tabela 2 - Questão 2 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
1 

 
2 

 
30 

 
60 

 
 Frequência Relativa % 

 
1% 

 
1% 

 
2% 

 
32% 

 
64% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 2 -Questão 2  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Analisando o gráfico 02, nota-se que 64% dos respondentes, concordaram 

totalmente, tendo as observações de que: “a arte enquanto técnica”, “por ser 

contada por outros meios”, “embora também ache que existem outras formas 

de linguagem que podem ser usadas para contar a história da humanidade”, 

32% concordaram parcialmente, sendo que um respondente incluiu  na observação 

de “não só a arte” 2% foram indiferente, 1% discordaram parcialmente e pôs na 

observação: “em parte” e 1% discordaram totalmente. 

 Assim demonstra que grande maioria, dos respondentes, corrobora com a 

ideia de Santos (2011) de que não se pode desvincular a arte de qualquer momento 

da história da humanidade. Ao contrário. Ela conta nossa história através de ícones, 

desenhos, imagens. O que muda é a forma de enxergar esses fatos que, algumas 

vezes, ganham o nome de obra de arte. Evidentemente o homem, ao rabiscar os 

ícones rupestres, não poderia concebê-los sob a concepção de arte, contudo, era 

uma manifestação diferenciada, uma ferramenta com a finalidade de escrever e 

preservar parte de nossa história, o que tornava seu autor incomum e representava 

uma organização social dos primórdios da civilização e ainda é motivo de 

incansáveis estudos da atualidade. 

 

 

 Questão 3 - As instituições de ensino podem ser bons espaços para 

experimentações artísticas e culturais. 
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  Tabela 3 -Questão 3 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
85 

 
Frequência Relativa % 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
10% 

 
90% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 
Gráfico 3 - Questão 3 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Analisando o gráfico 03, nota-se que 90% dos respondentes, concordaram 

totalmente, sendo que um respondente colocou na observação que: “tem que 

constar na grade curricular”; 10% concordaram parcialmente. Não houve 

marcação de Indiferente, Discordo parcialmente e Discordo totalmente. Com isso 

pode-se reforçar a linha de pensamento de Paixão e Nunes (2015, p. 521) que: 

Considerando uma instituição de ensino, evidenciam que dentro das práticas 

pedagógicas os professores são “atores sociais responsáveis”, em que em diversos 

momentos/lugares podem oxigenar, ou não, componentes de cultura aos seus 

alunos dentro da sala de aula ou fora dela. Com isso a escola atribui o papel de 

responsável por delinear valores sociais nos espaços educacionais. 
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 Questão 4 - A compreensão, tanto na ciência como da arte e da cultura, 

representa um enriquecimento da cidadania. 

 

 
  Tabela 4 -Questão 4 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
0 

 
1 

 
0 

 
6 

 
87 

 
Frequência Relativa % 

 
0% 

 
1% 

 
0% 

 
6% 

 
93% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 4 - Questão 4  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No gráfico 04, percebe-se que 93% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 6% concordaram parcialmente, 1% discordaram parcialmente e não 

houveram marcações nos campos Indiferente e Discordaram totalmente. Não 

ocorreu anotação no campo de observação. 

Seguindo esse raciocínio,  Reis, Guerra e Braga (2006, p. 72) analisam que a 

arte e a ciência são campos do conhecimento muito próximos, devido a sua 

coerência, levando a idênticas explicações, referente à atuação do universo, em que 

artistas e cientistas têm a mesma percepção de mundo, mas retratam com diferentes 

linguagens e analisam, ainda, que as ”relações entre a perspectiva e a construção 

da nova ciência que surgiu durante a revolução científica, percebendo que a arte 

ajudou a ciência a trilhar os novos caminhos.” Acrescentam que, os diversos estudos 

que ocasionaram o crescimento da ciência e tecnologia na mudança do século XIX 

para o XX, provocaram grandes impactos na arte do século XX. 
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 Carlos (2013) reconhece a importância artística para a formação plena do 

indivíduo, ou seja, na sua maneira de analisar, sentir e perceber, convicto de suas 

habilidades e competências e, de seu papel na sociedade. Assim, a arte incumbe-se 

de promover ao indivíduo a procura de sua personalidade e o lugar em que ocupa 

na sociedade, como parte integrante de sua cultura e de sua capacidade, em que 

possibilite percorrer trilhas pela conquista da sua cidadania. 

 

 

 Questão 5 - A arte e a cultura abrem e enriquecem mentes e tornam os 

indivíduos mais participativos e informados. 

 

Tabela 5 -Questão 5 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
0 

 
0 

 
19 

 
73 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
0% 

 
0% 

 
20% 

 
79% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 5 -Questão 5 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Analisando o gráfico 05, nota-se que 79% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 20% concordaram parcialmente, com as seguintes colocações na 

observação: “Isto é fator também do ambiente de origem do aluno. Família, 

religião, comunidade etc”; “elas podem abrir e enriquecer mentes e tornar os 

indivíduos mais participativos e informados”, não houve marcações de  
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indiferente e que  discordaram parcialmente e 1% discordaram totalmente. Nessa 

questão um respondente não se manifestou, mas acrescentou a seguinte 

observação: “e com senso crítico”.   

Com isto demonstra nesse resultado que a maioria concorda com a questão. 

Silva et al (2013) ressalta que a construção do pensamento artístico, aprimora-se o 

sentimento, o raciocínio, a observação e a criatividade. Compreende também, 

aprender, contemplar e ponderar sobre os diversos moldes da natureza e das 

produções artísticas seja de maneira peculiar ou coletiva das mais variadas culturas 

e épocas. Pode se referir, à arte como manifestação humana, revelando a sua 

essência, propósito e particularidade, facilitando desta forma, ampliar o campo de 

oportunidades do fazer e do interpretar as mais variadas realizações artísticas além 

dos limites do concebível. 

 

 

 Questão 6 - A arte tem o poder de transformação, de sonhar, de criar, de 

aproximar os homens de bem e fortalecer e organizar a sociedade.  

 
  Tabela 6 -Questão 6 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
1 

 
4 

 
26 

 
62 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
1% 

 
4% 

 
28% 

 
66% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 6 - Questão 6  
Fonte: Elaborado pela autora 
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O gráfico 06 esclarece que 66% dos respondentes, concordaram totalmente, 

em que um respondente colocou a seguinte observação: “Embora também possa 

ser usada ao contrário”, 28% concordaram parcialmente, com as colocações: “Isto 

também é fator do ambiente de origem do aluno. Família, religião, comunidade 

etc”; “Arte pode tudo isso. Ela pode fazer o inverso também. Tudo depende do 

tipo de arte”,  4% foram indiferente, 1% discordaram parcialmente e 1% 

discordaram totalmente. 

 Em concordância com este resultado, na sua maioria,  o PCN (1997, p. 19) 

cita da experiência do ser humano que tem a aprendizagem limitada por não 

conhecer a arte, perde-se a capacidade de sonhar, “da força comunicativa dos 

objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das 

cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida”. 

 

 

 Questão 7 - O ingresso de um número expressivo de alunos anualmente 

justifica se disseminar arte e cultura no CEFET-RJ. 

 
  Tabela 7 - Questão 7 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
3 

 
4 

 
7 

 
27 

 
52 

 
Frequência Relativa % 

 
3% 

 
4% 

 
8% 

 
29% 

 
56% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 7 - Questão 7  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Observando-se o gráfico 07, nota-se que 56% dos respondentes, 

concordaram totalmente, 29% concordaram parcialmente, considerando na 

observação que: “a afirmativa tem que considerar outros fatores (leis)”, 8% 

foram indiferentes, com o comentário de um respondente que: “é justificado 

independentemente do número de ingressantes”, 4% discordaram parcialmente 

e um respondente pôs a seguinte reflexão: “A disseminação da Arte e da Cultura 

deve fazer parte da formação dos alunos, independente de haver o ingresso 

expressivo de alunos. Mesmo que entrassem poucos alunos deverá 

acontecer”, e 3% discordaram totalmente, com a observação de um respondente 

de que: “acho que arte e cultura devem ser disseminadas independente do 

número de alunos”.   

Observa-se que mais da metade dos respondentes concordam totalmente 

com a afirmativa, de que se dissemine a cultura na escola, conforme sintetiza Castro 

(2015, p. 26) de que: “[...] a reorganização de espaços e tempos para atender 

grupos desfavorecidos, carentes que necessitam de cultura, de conhecimentos 

formal e informal, de trazer saberes e levar saberes que necessitam também 

reorganizar suas vidas; um sistema de comunicação especial é necessário para que 

a construção de projetos tenha embasamento nas ações compartilhadas visando à 

efetivação da função social da escola [...] .” 

 

 

 Questão 8 - A cultura é um direito universal, fator preponderante para a 

formação de um cidadão. 

 
  Tabela 8 - Questão 8 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
1 

 
2 

 
13 

 
77 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
1% 

 
2% 

 
14% 

 
82% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 



90 

 

 
Gráfico 8 - Questão 8  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Averiguando o gráfico 08, nota-se que 82% dos respondentes, concordaram 

totalmente, sendo feitas as seguintes observações: “infelizmente, apesar de ser 

preponderante, nem sempre é possível a assimilação de aspectos culturais por 

parte dos cidadãos”, “Qual tipo de cultura?”, 14% concordaram parcialmente, em 

que um respondente acrescenta: “Incluo a ética como formação do cidadão 

também importante”,  2% foram indiferente, 1% discordaram parcialmente e 1%  

discordaram totalmente.  

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988,  assegura pleno direito 

cultural a todos e pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, com apoio, incentivo a  valorização e a difusão das manifestações culturais 

e a Resolução n º 2, § 4º de 2012, que conceitua a cultura como “o processo de 

produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que 

correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de 

conduta de uma sociedade”. 

 

 

 Questão 9 - A arte e a cultura podem e devem influenciar positivamente, com 

o propósito de estimular criatividade em mentes voltadas às áreas 

tecnológicas. 
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Tabela 9 - Questão 9 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
3 

 
2 

 
24 

 
64 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
3% 

 
2% 

 
26% 

 
68% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 9 - Questão 9 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Examinando o gráfico 09, nota-se que 68% dos respondentes, concordaram 

totalmente, com a colocação de dois respondentes: “A arte humaniza a mente 

técnica”; “Principalmente se considerarmos as 8 (oito) inteligências do Dr. 

Gardner”, 26% concordaram parcialmente, 2% foram indiferente, tendo na 

observação de um respondente: “discordo do “devem”,  3% discordaram 

parcialmente e 1% discordaram totalmente. Isso demonstra ser válido haver esse 

estímulo.  

Jeffcutt (2005) afirma que para algumas organizações estarem na vantagem 

competitiva, elas podem estar priorizando a criatividade e a inovação. A simbiose 

entre Arte, Cultura e Tecnologia agrega conhecimento com a inovação, o que 

potencializa a criatividade. Na visão de Nietzsche  2001, p. 141, § 113) que já 

acreditava na união de forças: "[...] o tempo em que as forças artísticas e a 

sabedoria prática da vida se juntarão ao pensamento científico." E para Amaral 

(2014, p. 20) que acrescenta: 

 Minha investigação a respeito dos deslocamentos provocados pela 

arte deseja ser mais um espaço aberto para pensar temas 

importantes e necessários ao campo da educação.  
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Entretanto, ainda que a aposta principal dessa investigação seja na 

potencialidade da experiência com a arte para formação docente, 

acredito que não seja suficiente legitimar apenas um dos lados na 

relação entre arte e técnica e aposto no hibridismo da aproximação 

entre arte, docência e ensino tecnológico. 

 

 

 Questão 10 – O homem contemporâneo despende cada vez mais seu tempo 

em ambiente de trabalho. 

 

  Tabela 10 - Questão 10 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
0 

 
3 

 
3 

 
30 

 
58 

 
Frequência Relativa % 

 
0% 

 
3% 

 
3% 

 
32% 

 
62% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 
Gráfico 10 -Questão 10 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Considerando o gráfico 10 percebe-se que 62% dos respondentes, 

concordaram totalmente, com as seguintes observações: “No Brasil”; “Não há 

opção” 32% concordaram parcialmente, em que alguns respondentes puseram a 

seguinte observação: “A tecnologia facilitou outras possibilidades para a 

atividade laboral do indivíduo”; “Depende da área de atuação”; “A separação 

trabalho/lazer é uma circunstância contemporânea”; “Acho que trabalhamos 

mais, mas não necessariamente no ambiente de trabalho (trabalho à 

distância)”, 3% foram indiferentes, com uma observação: “Em que sociedade?”, 
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3% discordaram parcialmente e não houve discordância total. Assim fortalece a ideia 

de homem X tempo X ambiente de trabalho. Vasconcelos (2001) ressalta que se o 

homem do século XXI despende, cada vez mais, seu tempo trabalhando, é natural 

que se procurem soluções eficientes para seu bem-estar ao longo das jornadas nas 

organizações que, por sua vez, exigem mais resultados progressivamente ao menor 

tempo possível. 

 

 

 Questão 11 - A partir dos anos 90, a busca por resultados no ambiente de 

trabalho tornou-se obsessiva e, por consequência, o aumento do stress e 

distúrbios psicológicos. 

 
  Tabela 11 - Questão 11 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
2 

 
4 

 
3 

 
27 

 
58 

 
Frequência Relativa % 

 
2% 

 
4% 

 
3% 

 
29% 

 
62% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 11 -Questão 11 

Fonte: Elaborado pela autora, 
 

 

Estudando o gráfico 11, verifica-se que 62% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 29% concordaram parcialmente, tendo algumas observações como: 

“Atingir metas sempre gerará stress”; “Intensificou-se, mas não é novidade”; 

“Não é apenas a busca por resultados no trabalho que aumentou o stress e os 

distúrbios psicológicos”, 3% foram indiferentes, tendo uma observação: “A 
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afirmativa se refere a que sociedade?” 4% discordaram parcialmente em que um 

respondente colocou: “Tenho dúvidas se o início foi a década de 90”  e 2% 

discordaram totalmente.  

Vasconcelos (2001) analisa que nos anos 90 houve uma valorização do 

superprofissional, não apenas com um aumento significativo de horas de trabalho, 

mas a obsessiva busca por resultados, tendo como consequência a exaustão, 

estresse, problemas de saúde, drogas e demais efeitos negativos e, portanto, 

refletindo na produtividade.  

 

 

 Questão 12 – No século XXI, a procura por qualidade de vida em ambientes 

de trabalho já é uma realidade vigente. 

 
  Tabela 12 - Questão 12 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
3 

 
11 

 
6 

 
34 

 
40 

 
Frequência Relativa % 

 
3% 

 
12% 

 
6% 

 
36% 

 
43% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 
 Gráfico 12 -Questão 12 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Refletindo o gráfico 12, verifica-se que 43% dos respondentes, concordaram 

totalmente, em que ocorreram as seguintes observações: “As empresas estão 

mais preocupadas em promover o bem estar de seus funcionários”; “Nem 

sempre o ambiente é construído com conforto e acessibilidade”, 36% 
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concordaram parcialmente, em que um respondente colocou: “No Brasil”, 6% foram 

indiferente, tendo as seguintes colocações: “Definir sociedade”; “Marquei essa 

opção por ter ficado na dúvida quanto a formulação da pergunta. Acho que as 

pessoas buscam qualidade de vida (isso de fato aumentou), mas os 

empregadores nem sempre procuram ou têm condições de proporcionar essa 

qualidade”. 

Dando continuidade a análise 12% discordaram parcialmente e um 

respondente pôs a seguinte observação: “Ainda pouco difundida por todos tipos 

de ambiente de trabalho”  e 3% discordaram totalmente. É de analisar que mesmo 

ocorrendo os percentuais das discordâncias bem próximos há uma preocupação 

pela qualidade de vida nos ambientes de trabalho.  

Amorim (2017) analisa que a satisfação e a motivação dos colaboradores nos 

espaços organizacionais estão diretamente relacionadas ao seu comportamento, 

produção, qualidade de vida, rendimento, resultando assim, o sucesso na 

organização. Seguindo nesta linha de raciocínio, Ferreira et al (2001) consideram 

que as organizações necessitam de realizar significativas mudanças, para poderem 

ser modernizar e se atualizarem no mercado de trabalho, mesmo enfrentando 

diversos desafios e obstáculos, por parte de gestores que requisitam mais horas de 

trabalho, como por parte dos colaboradores que propõem espaços atraentes, 

seguros e de conveniência para a sua satisfação.   

 

 

 Questão 13 - A qualidade de vida passou a ser uma ferramenta de gestão em 

busca de mais produtividade e melhores resultados entre os atores 

envolvidos em uma organização. 

 

 

 Tabela 13 - Questão 13 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
4 

 
8 

 
3 

 
34 

 
45 

 
Frequência Relativa % 

 
4% 

 
9% 

 
3% 

 
36% 

 
48% 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 13 -Questão 13 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 Apreciando o gráfico 13, vê-se que 48% dos respondentes, concordaram 

totalmente, com uma observação: “Passou a ser, mas deveria ser o objetivo da 

gestão” 36% concordaram parcialmente, em que obteve as seguintes colocações: 

“A afirmativa é válida para as grandes organizações. Grande parte dos 

ambientes de trabalho ainda não consideram a qualidade de vida do 

trabalhador”; “No Brasil”; “Em algumas, poucas empresas”. 

 Dando prosseguimento a análise, 3% foram indiferente, em que um 

respondente escreveu: “Definir” (sociedade?), 9% discordaram parcialmente em 

que a observação foi a seguinte: “Acho que a maioria dos gestores ainda não 

considera a qualidade de vida dos atores como ferramenta importante”  e 4% 

discordaram totalmente.  

 Em consonância Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); Monaco e Guimarães 

(2000) ressaltam que ao longo do século XX a qualidade de vida no trabalho 

precisou evoluir como uma ferramenta de gestão para ser bem conceituada e avaliar 

seus desafios e, finalmente, ser aplicada com o propósito de transformar o ambiente 

de trabalho em benefício do homem. 

 

 

 Questão 14 – Os programas de qualidade de vida buscam redução de 

acidentes, fidelização dos funcionários e estabilização de carreiras. 
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 Tabela 14 - Questão 14 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
4 

 
10 

 
11 

 
27 

 
42 

 
Frequência Relativa % 

 
4% 

 
10% 

 
12% 

 
29% 

 
45% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 14 - Questão 14 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando o gráfico 14, nota-se que 45% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 29% concordaram parcialmente, com duas observações: “Nem todos 

buscam este objetivo”; “Visam também aumento de produtividade”, 5% foram 

indiferente, 10% discordaram parcialmente e 4% discordaram totalmente.  

Desta forma,  Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); Monaco e Guimarães 

(2000) consideram que o retorno dos programas de qualidade de vida no trabalho 

(QVT), não se traduz imediatamente em espécie, mas em economia, com o menor 

índice de acidentes, maior fidelização dos funcionários com estabilização de 

carreiras e do bem-estar, a conscientização do uso de salários e o maior dos 

investimentos que é o retorno do capital intelectual de um profissional satisfeito. 

 

 

 Questão 15 - O maior dos investimentos do QVT é o retorno do capital 

intelectual com o bem-estar e a satisfação entre os grupos de trabalho. 
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 Tabela 15 - Questão 15 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
7 

 
14 

 
22 

 
47 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
8% 

 
15% 

 
24% 

 
52% 

  Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 
Gráfico 15 -Questão 15 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Pesquisando o gráfico 15, nota-se que 52% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 24% concordaram parcialmente, sendo que um respondente escreveu: 

“Apenas localmente, onde há esta preocupação” 15% foram indiferente, em que 

um respondente pôs na observação: “Não sei o que é QVT”;  8% discordaram 

parcialmente e 1% discordaram totalmente. 

 Ocorreu que um respondente não sinalizou essa questão, mas colocou no 

campo de observação entre chaves {Europa, Ásia, África, Oceania e América?}. 

Imagina-se este querer saber em qual sociedade. Houve um respondente que não 

sinalizou essa questão, por não saber o que era QVT e outros dois respondentes 

que, apenas não sinalizaram a questão.  Ocorreu um percentual considerável de 

respondentes que concordaram totalmente e parcialmente.  

Desta maneira ratifica a analise de Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); 

Mônaco e Guimarães (2000) e Freire (2013) de que  a  procura pela qualidade de 

vida profissional resulta no bem estar dos atores envolvidos, como  forma  de  

priorizar  e  oferecer  melhores  condições  para desempenho de suas tarefas e, 

consequentemente, produtividade com mais qualidade, integrando-os na esfera de 
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decisões práticas e importantes em seus grupos no ambiente de trabalho 

(GONÇALVES, GUTIERREZ e VILARTA, 2005); (MONACO e GUIMARÃES, 2000); 

(FREIRE, 2013).  Diante de tal realidade, a qualidade de vida no trabalho deixou de 

ser apenas iniciativas de determinadas organizações, para ser uma ferramenta de 

gestão de alto valor comercial.   

 

 

  Questão 16 - Um programa de atividades artísticas e culturais dentro de uma 

instituição de ensino, melhora a qualidade de vida dos alunos. 

 

 Tabela 16 - Questão 16 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
2 

 
4 

 
28 

 
59 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
2% 

 
4% 

 
30% 

 
63% 

  Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

Gráfico 16 - Questão 16 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No gráfico 16, nota-se que 63% dos respondentes, concordaram totalmente, 

30% concordaram parcialmente, com as seguintes respostas dos participantes: 

“Pode melhorar a QV dos alunos se eles assim o desejarem. O aluno não é 

passivo nesta relação”; “Tal programa pode fazer isso’, Tudo depende da 

qualidade e objetividade”, 4% foram indiferente, 2% discordaram parcialmente e 

1% discordaram totalmente.  

Os autores Haanstra, Nagel e Ganzeboom (2002) consideram que um 

programa artístico cultural nas escolas com foco em uma programação que estimule 



100 

 

os alunos a participarem de certas atividades culturais, demonstra a direção de um 

maior entendimento do ser humano e de suas relações entre si e com o seu 

ambiente, e de sua relação com seus semelhantes e todas as coisas construídas 

individual e coletivamente.  

 

 

 Questão 17 - Um núcleo de arte e atividades culturais inserido no seio da um 

escola essencialmente tecnológica deve atrair stakeholders em busca de 

novas percepções. 

 

 Tabela 17 - Questão 17 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
3 

 
5 

 
21 

 
23 

 
41 

 
Frequência Relativa % 

 
3% 

 
5% 

 
23% 

 
25% 

 
44% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 
Gráfico 17 - Questão 17 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Analisando o gráfico 17, nota-se que 44% dos respondentes, concordaram 

totalmente, com a observação de um respondente de que: “A arte tem o poder de 

abrir a mente e possibilitar novos olhares acerca de um mesmo tema, isso 

enriquece qualquer processo de ensino aprendizagem”, 25% concordaram 

parcialmente, 23% foram indiferente, com as seguintes observações: “Não sei o 

que são “stakeholders”; “(Stakeholders) (de empresas?) acho que não estão 
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interessados”; “desconheço o termo stakeholders” 5% discordaram 

parcialmente e 3% discordaram totalmente. 

 Mesmo que tenha havido desconhecimento do termo stakeholders por parte 

de dois respondentes, constata-se que uma parcela razoável concordou  com a 

afirmativa. O NAC pretende reorganizar espaços para atender grupos diversos para 

que, assim, possam sair de seus planos habituais e humanizarem seus conceitos 

adquirindo culturas mais elaboradas e estimular a criatividade ao retirar as mentes 

de universos precisos e tecnológicos para provocar um novo olhar, espaços de 

experiências e vivências pedagógicas, portanto, permitir aos atores conclusões 

autônomas sobre tudo e sobre todos (BARROS, 2017). 

 

 

 Questão 18 – Um Núcleo de Arte e Cultura não necessita de uma espaço 

físico e sim uma boa gestão com pessoas comprometidas com a eficiência e 

o desejo de disseminar arte e cultura. 

 

 Tabela 18 - Questão 18 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
13 

 
22 

 
5 

 
37 

 
16 

 
Frequência Relativa % 

 
14% 

 
24% 

 
5% 

 
40% 

 
17% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

   

 
Gráfico 18 - Questão 18 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Percebe-se que o gráfico 18, nota-se que 17% dos respondentes, 

concordaram totalmente, tendo uma observação: “Um núcleo não é um ponto, 

mas uma região” 40% concordaram parcialmente, tendo as seguintes observações: 

“Um espaço físico específico para cultura promove no mundo real/físico, para 

troca de ideias na forma mais direta e humanizada. O olho no olho ainda 

promove as trocas mais ricas”; “O espaço físico é sempre uma referência”; “É 

necessário a infra estrutura também. É muito importante para se impor!”; 

“Necessita também de espaço físico para encontros de nucleação de ideias”. 

Por conseguinte 5% foram indiferente,  24% discordaram parcialmente em 

que um respondente fez a observação “O espaço físico pode representar a 

congregação. No entanto, este por si só não basta. É necessário um esforço 

conjunto de todos os atores” e 14% discordaram totalmente, em que um 

respondente sublinhou “ não necessita”. Um respondente não marcou essa 

questão. Analisando pelas observações de alguns respondentes, avaliam que é 

interessante haver o espaço físico. 

Castro (2015) acredita que a atuação dos sujeitos comprometidos no 

processo do ensino aprendizagem é uma forma de reflexão na construção social de 

conhecimentos no processo que se mistura num contexto sociocultural. A Resolução 

nº 2, de 30 de janeiro 2012, no seu art. 13, item III, cita que “a pesquisa como 

princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na 

investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de (re)construção 

de conhecimentos.” 

 

 

 Questão 19 - O NAC pretende reorganizar espaços para atender grupos 

diversos para humanizarem seus conceitos adquirindo culturas mais 

elaboradas e estimular a criatividade. 

 

 Tabela 19 - Questão 19 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
1 

 
4 

 
24 

 
19 

 
46 

 
Frequência Relativa % 

 
1% 

 
4% 

 
26% 

 
20% 

 
49% 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 19 - Questão 19 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Investigando o gráfico 19, é de se notar que 49% dos respondentes, 

concordaram totalmente, 20% concordaram parcialmente, com certas colocações de 

alguns respondentes: “As diversas culturas não precisam ser mais elaboradas. 

Devem ser diversificadas”; um respondente sublinhou a frase: “reorganizar 

espaços para atender grupos diversos e acrescentou que embora seja 

favorável as atividades artísticas, elas não devem tornar-se prioridade em uma 

escola técnica”. 

Em continuidade com a análise, 26% foram indiferente, sendo que as 

observações estão assim: “Não sei se é isso que ele (NAC) pretende”; “Não sei 

o que é NAC”; “É uma afirmativa ou uma pergunta” e sublinhou NAC”; 

“Marquei essa opção por discordar da formulação da questão, ou melhor por 

(não) tê-la compreendido bem. Acho que um NAC pode ter esse objetivo, bem 

como, ter outros objetivos diferentes. Também tenho dúvidas quanto ao que 

seria “culturas mais elaboradas” 4% discordaram parcialmente com um 

respondente que fez a seguinte observação: “Com relação [culturas mais 

elaboradas] > tendências ao etnocentrismo, não?” e 1% discordaram totalmente.  

 Para Paixão e Nunes, 2015, p. 532) os espaços educacionais no processo de 

diálogo de educar-saber-educar em confluência com a cultura interdisciplinar, por 

meio do agir e expressar de seus sujeitos, todos estarão auxiliando para a 

“oxigenação e inovação das relações entre disciplinas e caminhos de ensino menos 

ortodoxos [...]”.  Outros autores versam que o processo de criação tem nos bens 

culturais o caráter imaterial, o valor simbólico, a intangibilidade e a dependência das 

redes sociais para adquirir valor, ou seja, tem-se a necessidade de juntar indivíduos 

criativos com as novas tecnologias (BENDASSOLLI, et al, 2009).  
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 Questão 20 - Fomentar a cultura significa estimular pesquisas, estudos, 

cursos, eventos, alavancar a produção e a criatividade, difusão e integração 

da cultura nas suas mais diversas formas. 

 

 Tabela 20 - Questão 20 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
Frequência Absoluta 

 
0 

 
3 

 
0 

 
15 

 
75 

 
Frequência Relativa % 

 
0% 

 
3% 

 
0% 

 
16% 

 
81% 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 20 -Questão 20 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pesquisando o gráfico 20, nota-se que 81% dos respondentes, concordaram 

totalmente, 16% concordaram parcialmente, com dois respondentes com as 

seguintes observações: “Enxergar a cultura como aquilo que há de mais natural 

do ser humano”; “Pode. É sempre uma possibilidade” não houve a marcação de  

indiferente, 3% discordaram parcialmente em que um respondente destacou o termo 

[alavancar a produção] e sem marcação de discordo totalmente.  

Assim corrobora com Kearney (1997)  que aborda um mundo repleto de 

transformações constantes, com informações instantâneas a todos os momentos, 

mostra a importância da imaginação narrativa e o papel que ela desempenha como 

desafio para o diálogo, a interpretação, a reflexão, o imaginário, o pensamento e a 

criação como formas de perpetuar a herança e valorizar a cultura. 
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5.2 Resultados da Análise 

Ao iniciar a pesquisa foi observado que alguns participantes tiveram certa 

resistência em responder o questionário, seja pela falta de tempo ou ainda pelas 

diferentes formações nas áreas técnicas de alguns docentes, que os distancia do 

tema em discussão, que envolve a arte e cultura, mas que, a princípio, não 

comprometeu o resultado final da pesquisa. 

Com isto, pode-se averiguar que a influência de um Núcleo de Arte e Cultura 

em uma instituição de ensino tecnológico, poderá trazer de forma positiva uma 

melhoria na qualidade de vida a todos os atores envolvidos, fazendo que se agregue 

arte e tecnologia para desenvolver mentes, tornando-os mais participativos.  Assim, 

possibilita uma acessibilidade cultural, pois nem todos tem acesso aos espaços 

culturais. Isto seria uma maneira de valorização e relevância para a instituição.  

Comparando-se as respostas com o referencial teórico, ressaltam-se as 

linhas de raciocínio de Sarlo (1997); Araújo (2014) e Adorno (2012) de que a arte 

pode e deve ser um instrumento agregador, instigador, provocador nos mais 

diferentes segmentos da sociedade, habilitando e desenvolvendo a sensibilidade do 

indivíduo. A arte gera um agradável ambiente de conflito para que se pense e torne 

seus autores em atores de uma nova consciência política e social.  

Alguns autores ressaltam que a cultura nacional de uma sociedade pode ser 

examinada pela mensuração de dimensões culturais do país (TORRES e ALLEN, 

2009). 

Santos (2011) afirma que não se pode desvincular a arte de qualquer 

momento da história da humanidade. Ao contrário. Ela conta nossa história através 

de ícones, desenhos e imagens. 

Paixão e Nunes (2015, p. 521) avaliam que, em uma instituição de ensino e  

dentro das práticas pedagógicas, os professores são “atores sociais responsáveis”,  

em que em diversos momentos/lugares podem oxigenar, ou não, componentes de 

cultura aos seus alunos dentro da sala de aula ou fora dela. Com isso a escola 

atribui o papel de responsável por delinear valores sociais nos espaços 

educacionais. 
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Jeffcutt (2005) afirma que para algumas organizações estarem na vantagem 

competitiva, elas podem estar priorizando a criatividade e a inovação. A simbiose 

entre Arte, Cultura e Tecnologia agrega conhecimento com a inovação, o que 

potencializa a criatividade. Na visão de Nietzsche 2001, p. 141, § 113) que já 

acreditava na união de forças: "[...] o tempo em que as forças artísticas e a 

sabedoria prática da vida se juntarão ao pensamento científico." 

Em se tratando de qualidade de vida, os participantes mostraram interesse e ao 

mesmo tempo preocupação por ser pouco difundido e valorizado na instituição. Esta 

avaliação ratifica a análise de Gonçalves, Gutierrez e Vilarta (2005); Mônaco e 

Guimarães (2000) e Freire (2013) de que a procura pela qualidade de vida 

profissional resulta no bem estar dos atores envolvidos, como forma de  priorizar  e  

oferecer melhores condições para desempenho de suas tarefas e, 

consequentemente, produtividade com mais qualidade, integrando-os na esfera de 

decisões práticas e importantes em seus grupos no ambiente de trabalho. 

Acrescentam ainda, que diante de tal realidade, a qualidade de vida no trabalho 

deixou de ser apenas iniciativas de determinadas organizações, para ser uma 

ferramenta de gestão de alto valor comercial. 

Amorim (2017) analisa que a satisfação e a motivação dos colaboradores nos 

espaços organizacionais estão diretamente relacionadas ao seu comportamento, 

produção, qualidade de vida, rendimento, resultando assim, o sucesso na 

organização. Seguindo nesta linha de raciocínio, Ferreira et al (2001) consideram 

que as organizações necessitam de realizar significativas mudanças, para poderem 

se modernizar e se atualizarem no mercado de trabalho, mesmo enfrentando 

diversos desafios e obstáculos, por parte de gestores que requisitam mais horas de 

trabalho, como por parte dos colaboradores que propõem espaços atraentes, 

seguros e de conveniência para a sua satisfação.  

Quanto à influência do Núcleo de Arte e Cultura os participantes se 

posicionaram a favor de um espaço físico que congregue e promova trocas ricas de 

ideias e que sirva de referência para a instituição. Para Paixão e Nunes (2015, p. 

532) os espaços educacionais no processo de diálogo de educar-saber-educar em 

confluência com a cultura interdisciplinar, por meio do agir e expressar de seus 

sujeitos, todos estarão auxiliando para a “oxigenação e inovação das relações entre 

disciplinas e caminhos de ensino menos ortodoxos [...]”.  Outros autores versam que 

o processo de criação tem nos bens culturais o caráter imaterial, o valor simbólico, a 
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intangibilidade e a dependência das redes sociais para adquirir valor, ou seja, tem-

se a necessidade de juntar indivíduos criativos com as novas tecnologias  

(BENDASSOLLI, et al, 2009). 

Castro (2015) salienta que em se tratando de qualidade de vida, os ambientes 

educacionais que oferecem uma adequação estrutural, tornam-se apropriados para 

aprendizados, através do fomento de aptidões e descobrimento de talentos de seus 

atores, apresentando, assim, situações de igualdades e oportunidades a um serviço 

digno, distanciando-os da exploração e da violência. 

Kearney (1997) ressalta que em um mundo repleto de transformações 

constantes, com informações instantâneas a todos os momentos, mostra a 

importância da imaginação narrativa e o papel que ela desempenha como desafio 

para o diálogo, a interpretação, a reflexão, o imaginário, o pensamento e a criação 

como formas de perpetuar a herança e valorizar a cultura. 

Surpreendentemente houve uma aceitação considerável por grande parte dos 

participantes sobre a ideia do Núcleo de Arte e Cultura, mas como um espaço físico, 

aberto, em que se possa pensar em temas relevantes e essenciais, com a troca de 

experiências, com os professores, funcionários e alunos, como forma de aproximar, 

atrair, unir, interagir, criar e integrar entre a arte e a técnica.  

Destacam-se as afirmativas de alguns dos respondentes que: “A arte tem o 

poder de abrir a mente e possibilitar novos olhares acerca de um mesmo tema, 

isso enriquece qualquer processo de ensino aprendizagem”; “Um espaço 

físico específico para cultura promove no mundo real/físico, para troca de 

ideias na forma mais direta e humanizada. O olho no olho ainda promove as 

trocas mais ricas”, “A arte humaniza a mente técnica.” 

Para sustentar a análise realizada, o quadro 10 apresenta a idealização de 

um Núcleo de Arte e Cultura para uma escola de ensino tecnológico com suas 

Perspectivas e Objetivos Estratégicos: 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Partes interessadas  .Gerar valor com dinamismo autônomo para a 
sociedade. 
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 Ampliar o conhecimento e a comunicação com 
a comunidade interna e externa. 

 Consolidar como Núcleo de Arte e Cultura de 
conhecimento, com excelência em gestão 
(administrativa e financeira), técnica, pesquisa, 
desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação.  

Execução, Inovação 
e Processos 

 Usar arte/tecnologia para melhor otimizar e 
estimular a inovação. 

Pessoas e 
Conhecimento 

 Ter indivíduos informados, organizados, 
participativos e comprometidos, agindo de 
forma integrada. 

Recursos e Ambiente 
Organizacional 

 Possibilitar infraestrutura física e logística. 

 Possuir apoio financeiro compatível. 

 Estimular a imagem institucional. 

Quadro 9 - Perspectivas e Objetivos Estratégicos. 
Adaptado – INMETRO 2010. 
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5 Considerações Finais 

Este trabalho evidencia a influência de um Núcleo de Arte e Cultura em uma 

instituição de ensino tecnológico, com o propósito de melhorar a qualidade de vida, 

promovendo a troca de experiências artístico-culturais para todos os atores 

envolvidos. 

Mediante isto, as análises permitiram avaliar que uma instituição de ensino 

tecnológico, é capaz de tornar-se um espaço de experimentação e participação para 

as diferentes formas de manifestação cultural com uma programação que estimule e 

desenvolva a formação humanística, em que se trabalhe pela criação, transmissão, 

interlocução, intercâmbio e desenvolvimento cultural, nas suas mais variadas 

linguagens expressivas, de maneira flexível e diversificada, para estimular a 

consciência e o crescimento individual e coletivo, o que corrobora para uma melhoria 

na qualidade de vida na instituição. 

Portanto, é perfeitamente factível imaginar um Núcleo de Arte e Cultura em 

uma escola tecnológica com o propósito de influenciar e intensificar um processo de 

sociabilização, criando eixos articuladores, com um quadro amplo de diferentes 

atividades, como contribuição para uma completa formação de maneira abrangente 

e atraente. Logo, o NAC irá contribuir significativamente como inspirador de práticas 

voltadas para o desenvolvimento de uma metodologia, produção e a continuidade 

cultural e artística no processo de aprendizado, favorecendo, desta forma, a 

valorização da cidadania dos indivíduos.  

 Por conseguinte, o CEFET-RJ, como instituição de ensino voltada totalmente 

para as áreas tecnológicas, tem a capacidade, de influir diretamente sobre a 

construção deste novo pensar, pois os professores enquanto agentes formadores de 

opiniões, irão, por meio de suas práticas pedagógicas, gerar uma nova metodologia 

para delinear valores sociais nos espaços educacionais no âmbito da arte e da 

cultura. 

Assim, considera-se como fator preponderante para o bem estar dos 

indivíduos, a inclusão da arte e da cultura nos ambientes tecnológicos para a 

melhoria da qualidade de vida, com o propósito de enriquecer a instituição, como 

ponto de partida de transformações que vão contribuir para uma linguagem mais 
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universal e que potencializará o desenvolvimento de capacidades e aptidões, 

trazendo e levando saberes e possibilitando a comunicação do que se sente e o que 

se pensa. 

Na contramão às práticas artísticas, ocorreu nesse campus do CEFET-RJ – 

Unidade Maracanã, com a espontaneidade e iniciativa de um grupo de professores 

comprometidos com a ideia, de um Núcleo de Arte e Cultura - como organização – 

para planejar, organizar e realizar diversas atividades artísticas e culturais pelas 

comemorações do Centenário da escola. Desta forma abriu-se uma possibilidade 

para desfazer e abreviar as fronteiras existentes entre arte, cultura e tecnologia. 

 

 

 

6.1 Pesquisas Futuras 

 Por acreditar que sempre haverá pesquisas para prováveis descobertas e 

indagações, do que a arte é possível para impulsionar e instigar as diferentes áreas 

tecnológicas e produção do conhecimento sugere-se demais estudos para 

intensificar algumas questões levantadas e/ou idealizadas nesta dissertação, como: 

 A arte digital ser incluída em diferentes áreas técnicas. 

 A interação mais profunda entre o mundo virtual dos computadores e o 

mundo dos sonhos da arte. 

 Abrir questionamentos sobre o quê a arte pode potencializar para a docência 

voltada para as áreas técnicas. 

 As 8 inteligências ou inteligências múltiplas lideradas pelo psicólogo  Dr. 

Howard Gardner. 

 Pode haver uma correlação na educação profissionalizante entre a arte e as 

áreas de engenharia? 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Apresentação dos Objetivos do Estudo 

 

Prezado (a), 

O presente questionário faz parte da minha dissertação de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense _ UFF, sob o título: A 

importância de um Núcleo de Arte e Cultura para a melhoria da qualidade de vida 

em uma Instituição Federal de Ensino Tecnológico. 

Esse questionário visa contribuir na construção de Indicadores de Referência 

que mostrará a importância de um Núcleo de Arte e Cultura em uma Instituição de 

Ensino Tecnológico, como espaço de experimentação de atividades artístico-

culturais, visando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar a toda comunidade 

acadêmica, integrando com as unidades descentralizadas e a comunidade aos 

arredores. 

Diante do exposto, solicito que preencha o questionário de maneira mais 

sincera possível, para melhor garantir o resultado da pesquisa, e atingir o objetivo 

proposto. 

Vale lembrar que a sua participação é voluntária e que as respostas serão 

tratadas de forma estritamente confidenciais, haja vista não ser exigido o nome do 

respondente. 

Certo de contar com a sua colaboração e compreensão, para o sucesso da 

minha pesquisa, desde já agradeço. 

 

 

Márcia do Nascimento Oliveira 

Mestranda do Curso de Mestrado 
Profissional em Sistema de Gestão da UFF 
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Apêndice B - Instrumento de Pesquisa 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Responda as questões assinalando o seu grau de concordância com cada uma das 

afirmativas, conforme os parâmetros a seguir: 

Grau de Concordância: 

1 – Discordo Totalmente (DT) 

2 – Discordo Parcialmente (DP) 

3 – Indiferente (I) 

4 – Concordo Parcialmente (CP) 

5 – Concordo Totalmente (CT) 

 

Caso não tenha conhecimento sobre a afirmação, marque a opção Indiferente (I). 

 

Todas as questões apresentam o campo observações (Obs.) caso queira contribuir 

com informações adicionais. 

Solicito que marque seu perfil na Instituição. 

(   .)professor(a)                                         (    ) administrativo(a)      

(   .) outros ________________________(colaborador, pesquisador, visitante, etc.) 

 

1 – QUESTIONÁRIO - ARTE 

1-  A arte e a cultura são pouco usufruídas pela sociedade contemporânea. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

2-  A História da Humanidade pode ser contada através da Arte. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 
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3-  As instituições de ensino podem ser bons espaços para experimentações 

artísticas e culturais. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

4-   A compreensão, tanto da ciência como da arte e da cultura, representa um 

enriquecimento da cidadania. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

5 –  A Arte e a Cultura abrem e enriquecem mentes e tornam os alunos mais 

participativos e informados. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

6 –  A Arte tem o poder de transformação, de sonhar, de criar, de aproximar os 

homens de bem e fortalecer e organizar a sociedade. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

7 – O ingresso de 5.000 alunos anualmente é um volume importante para se 

disseminar Arte e Cultura. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

8 –  A Cultura é um direito universal, fator preponderante para a formação de um 

cidadão. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

9 –  A Arte e a Cultura podem e devem influenciar positivamente, com o propósito 

de estimular criatividade em mentes voltadas à área tecnológicas.  

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 
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10 –  O homem contemporâneo despende cada vez mais seu tempo em ambientes 

de trabalho. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

11 –  A partir dos anos 90, a busca por resultados no ambiente de trabalho tornou-

se obsessiva e, por consequência, o aumento do stress e distúrbios psicológicos. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

12 – No século XXI, a procura por qualidade de vida em ambientes de trabalho já é 

uma realidade vigente. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

13 –  A qualidade de vida passou a ser uma ferramenta de gestão em busca de 

mais produtividade e melhores resultados  entre os atores envolvidos em uma 

organização. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

14 – Nos programas de qualidade de vida no trabalho, o retorno não se traduz 

imediatamente em espécie, mas em economia com a estabilização e fidelização dos 

atores. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

15 -  O maior dos investimentos do QVT é o retorno do capital intelectual com o 

bem-estar e a satisfação entre os grupos de trabalho. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 
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16 –  Um programa de atividades artísticas e culturais dentro de uma instituição de 

ensino, melhora a qualidade de vida dos alunos. 

 (   ) 1 – DT           (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

17-  Um núcleo de Arte e atividades Culturais inserido no seio de uma Escola 

essencialmente tecnológica, deve atrair alunos em busca de novas percepções. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

18-  Um núcleo de cultura não necessita de um espaço físico e sim uma boa 

gestão com pessoas comprometidas com a eficiência e o desejo de disseminar Arte 

e Cultura. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

19- O NAC pretende reorganizar espaços para atender grupos diversos para 

humanizarem seus conceitos adquirindo culturas mais elaboradas  e estimular a 

criatividade. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 

 

20- Fomentar a cultura significa estimular pesquisas, estudos, cursos, eventos, 

alavancar a produção e a criatividade, difusão e integração da cultura nas suas mais 

diversas formas. 

(   ) 1 – DT            (   ) 2 – DP             (   ) 3 – I               (   ) 4 - CP               (   ) 5 - CT 

Obs.________________________________________________________________ 
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Anexo 1 

 

 

1) Constituição Federal  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

 
2) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 

3) Plano Nacional de Educação - PNE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm 

 

4) O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA  (1932)    

 

5) Parâmetro Curricular Nacional - PCN 

 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf - PCN 

 

6) Resolução  CEB nº 2, de 7 de abril de 1998 

 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb02_98.pdf-  

 

7) Resolução nº 2, de 30 de janeiro de  2012 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/resolucao_ceb_002_30012012.pdf 
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Anexo 2 
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Glossário 

 

 

Equânime -prudente, equilibrado; moderado. 

Historiografada- analisada, escrita. 

Indissociabilidade - qualidade de indissociável, ou seja, aquilo que não se pode 

dissociar, que não é separável em partes. 

Mimesis - imitação, representação, indicação, sugestão, expressão. 

Valor organizacional - Ideias fundamentais em torno das quais se constrói a 

organização. 


