
 Editorial

Este número temático, veio ao encontro de uma necessidade diagnosticada 
“pré-pandemia”, discutida por Teresa Eça e eu, durante o InSEA 2019, em 
Vancouver, Canadá, mas se mostra escancaradamente importante com a 
realidade atual de pandemia e suas imposições de isolamento e restrições 
de contato social. Numa conversa discutimos o pouco uso que os professores 
de arte fazem das tecnologias digitais em suas aulas. Mesmo as instituições 
culturais, em maioria, apresentam uma subutilização dos recursos, usando 
a Internet como veículo de comunicação, somente, ou, muitas vezes, 
repositórios de recursos para serem efetivamente usados em encontros e 
propostas presenciais.  

A pandemia nos colocou frente às necessidades de rever essa postura e pensar 
outros caminhos, explorando as possibilidades da tecnologia contemporânea, 
buscando “aproximar” alunos e professores em trabalhos educativos. 

Os trabalhos aqui apresentados, todos, foram desenvolvidos antes da 
pandemia se instalar no planeta e, mesmo assim, e eu dirá que exatamente por 
isso, podem inspirar colegas de diversas áreas ao trabalho, agora imperioso, 
com tecnologias digitais em suas práticas docentes. 

O dossiê é composto por 12 relatos de experiências, com suas propostas, 
objetivos e reflexões, que não visam ser “receitas” para serem copiadas e 
reproduzidas, mas sim, se constituírem em “alimento” para reflexões e 
considerações sobre as experiências. 

Há trabalhos aplicados no Brasil, Portugal, Espanha, Argentina (um deles em 
espanhol); nas linguagens Música, Teatro e Artes Visuais. Abordam experiências 
ocorridas no ensino superior, ensino médio, contexto não escolar e junto 
a públicos com necessidades especiais. E tratam de temas como formação 
continuada de professores de arte, educação a distância e semipresencial, 
redes sociais, games, game arte, realidade aumentada, computação gráfica, 
carimbos, galerias virtuais, smartfones, tablets, fotografia, geometria, 
eletrônica têxtil, Cultura Maker, Percussão, Desenho Digital, Arte Impressa.. 
Uma multiplicidade de possibilidades! 

No relato “Vias-Criativas Horizontais com turmas de ensino médio”, de 
Raimundo Kleberson de Oliveira Benicio e Rita Emanuela Cidade Sousa, o 
uso de redes sociais, via WhatsApp, com turmas de Ensino Médio, partiu da 
ação performativa, trabalhou escrita poética e gerando vídeo-performances 
e trabalhos de artes visuais (colagens), produzidas e compartilhadas pelos 
alunos. 

Ana Amália Tavares Bastos Barbosa, Moacir José da Rocha Simplício e 
Rosangela da Silva Leote, intitulado “Miramos em X e acertamos em Y”, nos 
apresenta uma rica vivência. Partindo de uma proposta de uso de softwares 
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e hardwares que possibilitam pessoas tetraplégicas 
realizarem produções de pintura, os autores vivenciaram 
a descoberta do universo dos games por portadores de 
múltiplas deficiências, apontando a interdisciplinaridade 
como caminho necessário para o trabalho com esse 
público

Roberta Gerling Moro e Maria Cristina Villanova Biasuz, 
no relato “Fotografia no Instagram: o Smartphone e a 
Visualidade Contemporânea”, nos mostram como o uso 
de redes sociais, tablets e smartfones podem ser usados 
para o trabalho com fotografia e edição de imagens, 
aproximando esses recursos das práticas artísticas, 
promovendo ampliação do repertório visual dos alunos.  

No relato “Realidade Aumentada-Estudo de caso de 
utilização em contextos históricos” conhecemos o 
detalhamento pedagógico e metodológico de aulas 
de Produção Multimídia, num belíssimo trabalho com 
Realidade Aumentada em contextos educativos, nos 
brindando com as especificidades e o riquíssimo passo a 
passo de um estudo de caso de um espaço museológico 
da época romana.  

Alessandro Alves Silva e Priscilla Barranqueiros Ramos 
Nannini mostram como aproximar áreas como a 
matemática e a arte, no trabalho “A Construção Poética 
das Formas, uma aproximação entre artes e matemática 
através da computação gráfica”, propondo uma 
utilização deste recurso para análise e produção de arte 
abstrata geométrica, numa relação entre Arte concreta 
e matemática, junto aos alunos de Ensino Médio, com 
resultados bastante interessantes. 
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A eletrônica têxtil é o tema do relato “Grupo Casulo: 
ensino/aprendizagem de arte, design, ciência da 
computação e eletrônica têxtil”, de Thatiane Mendes 
Duque e Fabio Henrique Dias Máximo. Numa proposta 
tecnológico-interdisciplinar a experiência de investigar 
a criação de acessórios pessoais e vestimentas 
“inteligentes” visou integrar múltiplos fazeres manuais, 
como costura, bordado, solda, esquemas eletrônicos, 
desenhos técnicos, em práticas baseadas cultura maker, 
ou “faça você mesmo”, que busca integrar conhecimentos 
específicos em várias áreas. 

Ronan Gil de Morais, em “Monument Valley I & II como 
ferramenta multitemática de iniciação em percussão: 
vídeo game arte, Escher e ensino de música por meio de 
novas tecnologias e práticas improvisativas”, apresenta 
uma importante reflexão prática: a relação da vida e 
da realidade do aluno como meio para ressignificar 
e  redimensionar “os limites e a profundidade de 
observação do próprio aluno sobre aquilo que ele 
conhecia/desconhecendo e desconhecia/conhecendo”. 
Uma rica proposta de ação pedagógica com uso de vídeo 
games e os jogos digitais no processo de musicalização, 
em especial no estudo de percussão.  

O relato “Música, Plástica y Museo de Bellas Artes a través 
de un proyecto de diseño digital” (em espanhol), de Inés 
López Manrique, Míriam Perandones Lozano e Sandra 
Susana Pires Silva Palhares, conhecemos a proposta de 
uma oficina especial de música e artes visuais, oferecida 
como disciplina obrigatória da formação de professores 
da Espanha, que propõe o que as autoras chama de 
“transformação plástico-musical”, com base em cinco 
níveis de trabalho: “emocional, material, morfológico, 
textual e conceitual”, e analisa os aspectos didáticos da 
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proposta que visa a formação docente, apresentando 
formas de aplicar novas tecnologias no trabalho docente. 

Ao apresentar o relato “Carimbo: democratização e 
acessibilidade da arte impressa na prática arte-educativa”, 
Isabela De Vita Jaha nos mostra um trabalho em uma 
oficina de carimbo, por meio de intervenções artísticas 
e ações culturais em artes gráficas em um contexto 
não-escolar, resgatando conceitos de reprodutibilidade 
técnica artesanal, em relação com as tecnologias digitais, 
usando redes sociais como meio de divulgação artística. 

Rogério Augusto Bordini e José Eduardo Ribeiro de 
Paiva relatam, em “Processo de Avaliação de uma 
Galeria Virtual de Artes como Recurso para a Educação 
Estética”, apresentam reflexões importantes sobre 
espaços expositivos, ao questionarem as funções dos 
museus virtuais, galerias e demais espaços expositivos 
digitais que, segundo os autores, têm a capacidade de 
“complementar, registrar e/ou aumentar a experiência da 
visitação” desses espaços, por meio de “personalização, 
interatividade e fácil acesso aos conteúdos”, avaliando o 
potencial educacional desses espaços.  

Com o título de “#grabadogravura: processos de criação 
em gravura e uso do Instagram”, Wilson Roberto Chiarelli 
Júnior, Luciana Borre e Cecilia N. Conforti relatam uma 
experiência binacional, de aprendizagem em redes sociais 
a partir da interlocução entre professores e estudantes 
de graduação de duas universidades: Universidade 
Federal de Pernambuco (Brasil) e Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina) refletindo acerca do processo 
das possibilidades de formação artístico-pedagógica 
“por meio do compartilhamento de narrativas pessoais e 
memórias autobiográficas”.  

O relato “Uso do smartphone e de aplicativos como 
ferramentas educacionais no ensino de Arte”, de Jéssica 
Mami Makino, traz uma abordagem de otimização do 
uso de smartphones formação em arte, em nível de 
graduação, mas dessa vez, de estudantes de pedagogia 
que atuarão na educação infantil e ensino fundamental, 
buscando que esses alunos assimilem a relevância 
da Arte na futura prática pedagógica desses alunos. 
Buscando promover a experiência estética e ampliação de 
repertório, por meio de uso de aplicativos de mensagens, 
produção de imagens digitais (captura e manipulação), e 
uso de armazenamento e compartilhamento em nuvem.  

Por fim, em “A TPACK Artes Visuais como base para 
percurso de empoderamento tecnológico para a prática 
pedagógica em Artes Visuais: Projeto Aprendendo com 
Arte”, eu, Jurema Luzia de Freitas Sampaio, compartilho 
com todos a experiência de concepção, planejamento, 
implementação e avaliação de um projeto de formação 
continuada de professores de arte em dois suportes 
distintos e concomitantes: formação semipresencial e 
formação a distância, num contexto não formal.  

Espero que a leitura dos relatos lhes seja inspiradora. 
Cada uma das propostas tem seu próprio contexto, seus 
objetivos, metodologias e nenhuma delas pretende ser 
um fim em si mesma, mas sim uma porta que se abre 
para novas percepções e desdobramentos. Seja agora, na 
realidade já exaustivamente chamada de “novo normal”, 
seja no futuro de sua prática pedagógica. 

Foi um imenso prazer organizar este número! Se possível, 
dê seu feedback, apresentando suas sugestões e ideias! 
Vou adorar conhecer sua visão e compartilhar sua 
colaboração. 

Boa leitura!
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