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 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 

DOI 10.24981.16470508.14.1

4 |  Jurema Sampaio  | Editorial |Dezembro 2020 



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #14 | ISSN

 1647-0508

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. 

DOI 10.24981/16470508.14.1
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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 



   
RE

VI
ST

A
 IB

ER
O

-A
M

ER
IC

A
N

A
 D

E 
PE

SQ
U

IS
A

 E
M

 E
D

U
CA

ÇÃ
O

, C
U

LT
U

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
4|

 IS
SN

 1
64

7-
05

08

Jurema Sampaio 

ju.sampaio@gmail.com 

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!

6 |  Jurema Sampaio  | Editorial |Dezembro 2020 
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Vias-criativas horizontais com turmas de ensino-médio 
Modos horizontales creativos con clases de escuela Secundaria
Horizontal creative ways with high school classes  
 

Raimundo Kleberson de Oliveira Benicio

Artista múltiplo. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas. 
Bolsista. UFBA/PPGAC-FAPESB
kleberbeniciop@gmail.com

Rita Emanuela Cidade Sousa

Artista-professora
ritacidade16@gmail.com

RESUMO

 A experiência compartilhada se refere a um percurso de ensino-aprendizagem 
no programa de Residência Universitária: subprojeto de Teatro da Universidade Regional 
do Cariri (URCA), realizado na EEFM Teodorico Teles de Quental na cidade do Crato/
CE, cujo acompanhamento se deu por uma pesquisadora-docente formada na área 
de Licenciatura em Teatro, o que de certo modo, potencializou as provocações desta 
experiência. Com isso, foram buscadas estratégias como o uso do WhatsApp e outras 
redes sociais para o desenvolvimento das aulas com duas turmas de Segundos anos do 
Ensino Médio.

Palavras chave: Residência Pedagógica, Teatro, Pedagogia Teatral

RESUMEN

 La experiencia compartida se refiere a una ruta de enseñanza-aprendizaje en el 
programa de Residencia Universitaria: subproyecto de teatro de la Universidad Regional 
de Cariri (URCA), realizado en EEFM Teodorico Teles de Quental en la ciudad de Crato / CE, 
que fue monitoreado por un investigador-maestro capacitado en el área de Licenciatura 
en Teatro, que, de alguna manera, aumentó las provocaciones de esta experiencia. Con 
esto, se buscaron estrategias como el uso de WhatsApp y otras redes sociales para el 
desarrollo de clases con dos clases de los años de la secundaria.

Palabras clave: Residencia Pedagógica, Teatro, Pedagogía Teatral

ABSTRACT

 The shared experience refers to a teaching-learning path in the University 
Residency program: Theater subproject of the Universidade Regional do Cariri (URCA), 
held at EEFM Teodorico Teles de Quental in the city of Crato/ CE, which was monitored by 
a researcher-teacher trained in the area of   Degree in Theater, which in a way, enhanced 
the provocations of this experience. With this, strategies were sought such as the use of 
WhatsApp and other social networks for the development of classes with two groups of 
Second High School years. .

Keywords: Pedagogical Residence, Theater, Theater Pedagogy 
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Introdução/Contexto Em Que Se Insere 

O projeto Residência pedagógica é uma ação do Programa 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

cuja perspectiva permite um contato do licenciando 

com as escolas por um período maior de tempo, já que 

os Estágios Supervisionados muitas vezes, devido a seu 

curto prazo não possibilitam um aperfeiçoamento das 

práticas didáticas-pedagógicas dos projetos em acordo 

com o componente curricular. Lançado em 2018, o projeto 

caminha em uma fase prévia de ações educativas e 

apresenta diversas potencialidades quanto a sua relevância 

de desenvolvimento, porém, alguns aspectos também 

apresentam algumas problemáticas que são tensionadas e 

evidenciadas a partir de quem participou/acompanhou este 

programa recente. 

A iniciativa do projeto evidencia uma tríade entre 

Universidade, Escolas e Secretaria de Educação. Além de 

propor uma carga horária que ultrapassa 400 horas exigidas 

pelo programa, o período dividido em sua dimensão 

abarca blocos estes como: imersão (período em que as e 

os residentes visitam a escola com o intuito de conhecer a 

sua infraestrutura, as docentes, as e os alunos), diagnóstico 

(com as observações geradas na imersão, as e os residentes 

detectam as possíveis precariedades que podem ser 

percebidas), planejamentos (período em que são lançadas 

as primeiras reflexões sobre os blocos anteriores e 

proporcionar metodologias antes de adentrar ao estágio 

prático), encontros semanais (reuniões com o intuito de 

reunir e discutir as etapas de cada bloco, bem como leituras 

e aprofundamentos preparatórios), regência (período em 

que de fato as e os residentes assumem a aula), reflexão 

das atividades (realização de relatórios parciais sobre 

a metodologia posta em prática), elaboração avaliativa 

(período em que se há a reflexão da prática e das discursões 

nos encontros). 

Recorte Subprojeto Teatro E Algumas Questões Sobre O Ir 

Ao Encontro Com A Turma E O Interesse Pelo Encontro 

Desta forma, me referirei ao compartilhamento enquanto 

residente do subprojeto teatro da Universidade 

Regional do cariri, realizada no período de 2018-2019, 

na escola Teodorico Telles de Quental, Crato/CE, com 

acompanhamento da preceptora e artista Rita Cidade. 

As percepções aqui expostas foram refletidas durante o 

percurso que permaneci na regência com duas turmas de 

Segundos anos do Ensino Médio. A proposta metodológica 

surgiu de anotações com a vivência durante o período 

de imersão em que as/os residentes vivenciaram. O qual 

teve o intuito de conhecer a estruturação da escola, suas 

organizações administrativas e pedagógicas.  

O projeto que desenvolvi se intitulou “ENTRE: Formas 

Animadas e Virtualidade” que teve como objetivo o uso 

de redes sociais como ferramenta potencializadora para o 

processo de ensino-aprendizagem com os/as estudantes, 

com recortes para provocações em que utilizássemos as 

formas animadas como propostas avaliativas, o objetivo 

surgiu de inquietações a partir da disciplina de Psicologia 

da Educação dentro da componente curricular do curso 

de Licenciatura em Teatro da URCA, contexto esse 

em que também adentrei no programa da Residência 

Pedagógica: subprojeto Teatro. Tal inquietação também 

esteve influenciada com a questão - o que poderia causar 

motivação nas aulas se estamos cada vez mais imersos 

na virtualidade e em redes sociais? Como podemos tirar 

proveitos destas plataformas como suporte para tratar de 

temas ligados a linguagens artísticas? Como identificar em 

sala de aula, em diversas turmas, ou que propostas poderia 

amenizar o estado de desinteresse de algumas/alguns? 

A questão da motivação é uma das mais explícitas no 

cotidiano tanto universitário como escolar, a qual pode ser 

pretexto para a não-realização das participações na aula e 

provocações geradas durante os encontros. O pesquisador 

Abraham Maslow aponta para alguns dos fatores que 

podem estar associados a desmotivação participativa 

nas aulas, sendo elas: necessidades fisiológicas – ligadas 

ao sono, alimentação, casa, rotina. Necessidades de 

segurança – empregos estáveis, instabilidade, confiança nos 

outros. Necessidades sociais - amizades, relacionamentos, 

sentimentos, amor, busca pela reciprocidade. (PILETTI; 

ROSSATO, apud MASLOW, 2010).  

O interesse pela matéria ou tema pode sofrer uma 

dualidade quanto a seu significado, devido a multiplicidade 

de interesses de cada indivíduo atingir, a maioria pode ser 

uma abordagem difícil, pois cada pessoa enquanto universo 

particular demonstra desejos diferenciados e múltiplos. 

Indagamos se é o assunto da aula que pode contribuir para 
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o desinteresse ou é a forma política e rígida da estruturação 

da escola que prejudicam o processo de participação. A 

provocação permanece em aberto, em razão de levar em 

consideração o contexto em que a e o docente se encontra. 

Quando nos concentramos no cumprimento das 

obrigatoriedades perdemos e atribuímos muitas vezes 

menos valor eficaz sobre o assunto. Quando não faz sentido 

para as/os estudantes, uma barreira parece ser evidente 

e detectada por elas e eles mesmo. O fator de interesse 

quando não alinhado a uma percepção da turma pode ser 

um contribuidor para a desmotivação, com isso, quando 

não há um fator de interesse com o tema/assunto/aula, o 

sentido da motivação pode ser reduzido.  

As/os estudantes podem a exemplo, buscar outras 

necessidades pessoais de motivações, em razão de 

seus próprios desejos como: Necessidade de estima – 

autoconfiança, autorrealização para permanecer nas 

redes sócias, ou ler conteúdos aleatórios, ou realizar as 

atividades de casa da aula anterior, dentre outras. Diante 

disso, sua autonomia se direciona para a realização de seus 

próprios desejos momentâneos. As propostas de despertar 

o pensamento crítico parecem hoje não contemplar o 

interesse de muitos contextos educacionais, em virtude 

de haver um estado de desmotivação geral, tanto das/dos 

próprias discentes como docentes.  

Wallon (PILETTI; ROSSATO, 2010) traz uma abordagem 

interessante ao considerar a afetividade como uma 

propulsora que potencializa e provoca uma interação 

maior para o ensino-aprendizagem, com isso, o sentido do 

interesse sugere uma aproximação geral com a aula tanto 

para quem realiza como para quem expecta.  

A ideia dos reforçadores difundidas segundo o pesquisador 

Skinner -  Negativo e Positivo trazem provocações acerca 

dos incentivos de relacionamento estabelecidos durante 

o percurso dos encontros, seja elas semestrais, bimestrais 

ou anuais. Os Reforçadores Negativos estão associados à 

punição3, ou seja, quando uma/um aluna não consegue em 

seus processos de aprendizagem avançar em determinados 

conteúdos, ou é repreendida, sua capacidade de estímulos 

pode ser diminuída, ocorrendo uma fuga do conteúdo, dos 

estímulos ou dos interesses pelo tema. 

Reforçadores Positivos estão associados ao elogio, quando 

a/o aluna se sente recompensada, poderá se ter um 

aumento na probabilidade de continuidade e dedicação em 

outras circunstância e repetição de suas ações. Em alguns 

casos, quando esses reforçamentos positivos deixam de ser 

com frequência, isso pode possibilitar na também queda 

de estímulos de interesse pelo tema ou pela aula. (PILETTI; 

ROSSATO, 2010).  

Não podemos cair na generalização de associar tais 

preposições ao direcionamento de competitividade. 

Estarmos conscientes dos momentos em que esses 

reforçadores podem ser utilizados traz uma grande 

potência na construção de ética e grupalidade, a qual 

podemos tentar driblar e concomitantemente, propor o 

exercício de contextualização e cruzamento com o conteúdo 

programático das atividades didáticas do livro, respeitando 

os limites, o contexto e autonomia da turma. 

Métodos A Partir Do Olhar 

Com as observações durante o período de imersão na 

residência universitária e de percepções com as leituras 

nos encontros, surgiu a seguinte questão: E se criarmos 

um grupo virtualmente, onde serão postadas pesquisas 

individuais sobre os assuntos trabalhado na aula?  

Desta forma foram propostos três modos de realização 

de atividades para compor parte da avaliação do primeiro 

bimestre de 2019. Toda turma iniciou com 10 pontos, 

e tiveram o objetivo de mantê-los até a nota da primeira 

avaliação. Algumas regras foram estabelecidas como: não 

poderiam postar o mesmo material, o prazo máximo para 

cada postagem foi de 7 dias, inferido estas regras, 2 pontos 

eram diminuídos do total ganho. 

1º Contato 

Levando em consideração algumas frentes ampliadas e 

conscientes e de acordo com o conteúdo programado do 

livro didático Percursos da arte: volume único: ensino 

médio: arte (2010), como o “modernismo no Brasil” ou 

“Arte contemporânea”, meus primeiros contatos com as 

duas turmas foram de forma perfomativa, onde desenvolvi 

uma ação programada que consistiu em entrar na sala, com 

óculos e vestimentas de cor preta ao som de uma música 
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de suspense. Tal proposta teve a intensão de causar um 

primeiro estranhamento e proximidade com a turma que se 

sentiu convidada a participar caso houvesse vontade. 

Com a instauração da atmosfera gerada com a ação 

performativa, foi possível perceber a atenção de todas 

e todos através dos próprios comentários durante o 

acontecimento. Em seguida, ao final desta ação, foi aberto 

um espaço para lançar algumas questões como: O que 

poderia ser considerado moderno? A qual gerou algumas 

respostas como – “romper com o convencional, algo atual”, 

dentre outras. Devido ao tempo curto, as propostas das vias 

foram explicadas no nosso segundo encontro que era uma 

vez por semana, destaco a seguir: 

1ª: Via de Pesquisas Exploratórias:

Consistiu em incentivar pesquisas relacionadas aos temas 

tratados pelo livro didático, em consonância com o projeto 

da residência, essas através de imagens, textos, vídeos, 

áudios, dentre outros. Essa via objetiva-se na tentativa de 

construção de grupalidade e autonomia frente aos temas 

tratados e escolhidos de forma horizontal por cada pessoa 

da turma. Foi desenvolvida da seguinte forma – criado um 

grupo no WhatsApp para as postagens de suas pesquisas 

pessoais (imagens, vídeos, textos, dentre outras) no intuito 

de criar um “banco de dados” onde elas/eles puderam ter 

acesso a qualquer momento.  

2ª: Via Cena Perfomática: 

Nesta via cada pessoa da turma poderia escolher temas 

do livro didático como: as vanguardas Europeias: Cubismo, 

Futurismo, Suprematismo, Dadaísmo, dentre outras e 

elaborassem uma cena individual ou grupo de no máximo 

10 min, sobre.  

3ª: Via Escrita Poética:  

As pessoas que escolherem esta, deveriam realizar um 

pequeno texto poético de forma livre, sobre qualquer 

assunto tratado durante o percurso das aulas de Arte até o 

dia 22 abril 2019 (semana de avaliação AV1). 

A proposta que mais escolheram foi a primeira e a terceira.  

Meu projeto desenvolvido na residência pedagógica, 

ultrapassou o contato presencial e está diretamente 

relacionado com a virtualidade sendo uma parte proposta 

como compartilhamento no grupo do WhatsApp que 

serviu como continuidade das provocações geradas nas 

aulas, disso resultou em diversas imagens, vídeos, e textos, 

dentre outras, que serviram de apoio para propor uma 

contextualização nas aulas de arte, diante disso, minha 

regência de antemão, aconteceu tanto presencialmente, 

ao-vivo, como virtualmente levando em consideração 

e acreditando que a virtualidade pode ser espaço de 

redimensionamento como ferramenta construtora de 

pesquisas e grupalidade entre professora e alunas e alunos.  

A Voz Das Alunas/Alunos 

Com os depoimentos recolhidos durante uma avaliação 

proposta ao final do primeiro período: houve nos escritos 

uma boa aceitação quanto à pertinência com a via pesquisa 

exploratória, escolhida por quase todas e todos. Relatando 

a importância de ter contato com outras pesquisas e outras 

fontes divergentes uns das outras/outros. Destaco alguns 

destes escritos a seguir: 

- Consegui compreender um pouco melhor, o que é a Arte e 

como ela acontece. 

- Nos ajudou a explorar novos campos da Arte que eu não 

tinha intimidade, ajudando a ampliar nossos conhecimentos 

em relação ao mundo. Com auxílio da pesquisa exploratória 

nós podemos fugir um pouco da “pressão” escolar e 

conseguimos construir uma intimidade com o professor 

e novos conteúdos, assim, podendo evoluir nossos 

conhecimentos sobre o mundo. 

- A pesquisa exploratória foi importante para entender 

melhor sobre os temas propostos, como o Modernismo no 

Brasil. 

- Achei muito importante essas duas metodologias de 

pesquisa pois aprendi coisas que eu nunca vi, esse tipo 

de pesquisa me ajudou muito pois sei que vou precisar no 

futuro. 

- Achei um método diferente e didático em comparação 

as demais matérias que insistem na mesmice de provas, 
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de trabalhos. Obrigado por ter nos proporcionado esse 

momento, nos acompanhado com paciência e compreensão. 

- Foi interessante por conta que foi tudo por internet, mostra 

que podemos usá-la como experiência. 

- Aprender mais um pouco sobre determinado assunto, 

sobre fatos que marcaram e que ainda hoje marcam. 

Um dos pontos positivos foi que cada aluna/aluno, teve 

um determinado tempo para ampliar e enriquecer cada 

pesquisa. 

- Foi algo diferente para eu fazer esse tipo de trabalho 

usando uma rede social, pois foi possível aprender com 

uma ferramenta que é usada diariamente, ajudou a adquirir 

conhecimentos diversos. Foi uma experiência bacana. 

- Pude perceber que há diversos assuntos, me despertou 

mais interesse sobre o teatro, algo que eu não tinha antes. 

- As/os alunas/alunos se dedicaram realmente a um trabalho, 

pesquisaram a fundo, aprenderam mais, foi uma pesquisa 

bem interessante, fui capaz de compreender muito. 

- Além de adquirirem experiência, adquiriram aprendizagem, 

aprendemos a interpretar uma imagem, a dividir um mesmo 

ambiente com as colegas, ouvindo novas opiniões e novos 

conceitos. 

- Sim, pois com a pesquisa vi vários vídeos e observei fatos 

interessantes, interessante a pesquisa é muito abrangente. 

- Conheci várias formas de expressar a Arte, como por 

exemplo, o teatro de animação. 

- Foi uma ideia diferente que rompeu com o padrão das 

aulas. 

- Os trabalhos realizados nesse primeiro bimestre 

nos permitiram explorar e colocar em prática nossos 

conhecimentos de maneira simples, praticando, explorando 

e expressando. 

- Achei a forma de descobrir coisas muito interessantes a 

partir de vídeos e fotos não só pesquisados por mim, mas 

também pelas minhas/meus colegas, despertando muitas 

vezes curiosidade para pesquisar seus assuntos. 

- Teve importância sim, porque vamos entrando na internet, 

pesquisamos sobre o assunto, lendo, descobrindo mais. 

Figura 1. Escritas avaliativas sobre a via Pesquisa 
Exploratória 

Figura 2. Escritas avaliativas sobre a via Pesquisa 
Exploratória 

Figura 3. Escritas avaliativas sobre a via Pesquisa 
Exploratória 
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ele, proporcionando coleta, compartilhamento e banco de 

dados, onde as/os estudantes poderiam ser acessadas com 

facilidades uns pelos outros. Porém, devido ao grande fluxo 

das pesquisas foi possível perceber, certa preguiça quanto 

a conferição. 

Houve alguns desconfortos na minha conferição que 

indicava e sugeria outro tipo de pesquisa quando ela se 

repetia. Reservei um longe período para conferir todas as 

pesquisas e considerar a equivalência dos pontos. Muitas/

muitos estudantes ficaram insatisfeitos com a diminuição de 

sua nota, porém, a vantagem da plataforma é sem dúvidas 

o registro e a hora, então não tem como justificarem uma 

negligência.  

No caso da via Escrita Poética – notei que o que ficou precária 

foi mais exemplo, na tentativa de exemplificar apresentei 

para alguns, cordéis e livros de quadrinhos quando 

visitamos a biblioteca da escola, dando possibilidades para 

além da escrita, para uma escrita também visual. O trabalho 

não exclui alguns textos potentes e instigantes que surgiram 

de alguns, inclusive, os indiquei para que inscrevessem na 

“Olimpíada de Língua Portuguesa” - edição 2019.  

Noto também que alguns entenderam muito bem os temas 

tradados nas aulas, desenvolvendo uma escrita também 

crítica. Percebi que o exercício contribuiu para se pensar em 

outro tipo de texto argumentativo para além da elaboração 

de uma redação. 

Alguns apenas desenharam as figuras do livro e escreveram 

apenas palavras, percebo uma certa resistência ao exercício 

e notei, não um mal entendimento, mas sim uma má vontade 

de cumpri-lo. Há momentos que podemos avançar e instigar 

outras proporções metodológicas diferenciadas, mas há 

outros que precisamos aceitar o próprio desenvolvimento 

do contexto, revendo na medida do possível nossa prática 

para desenvolver estratégias que potencializem o ensino-

aprendizagem daquele contexto.  

Outra grande surpresa para mim foi descobrir que tive 

uma aluna diagnosticada com retardo mental, graças 

ao esclarecimento da preceptora, notamos que ela teve 

dificuldades de realização dos exercícios, porém, uma 

coisa que percebi foi que quando apresentei um livro em 

quadrinhos a ela como exemplo para a construção da escrita 

Figura 6. Escritas avaliativas sobre a via Pesquisa Exploratória 

Figura 4. Escritas avaliativas sobre a via Pesquisa Exploratória 

Figura 5. Escrita Poética

Percepções Avaliativas 

Pontos fracos detectados por mim durante a avaliação e 

escritos coletados: o grupo, às vezes, foi bombardeado 

de pesquisas iguais uns dos outros, o que transparece um 

não conferimento por elas/ele. A tentativa de criar um 

grupo virtual foi pautada na construção e interação com 
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poética, ela conseguiu desenvolver sua 

escrita poética de modo visual com 

imagens. Deste modo, considerei sua 

avaliação divergente do resto da turma. 

A partir dos textos compartilhados na 

avaliação (já evidenciados no tópico 

anterior) do primeiro bimestre, novas 

vias foram propostas a partir da coleta 

das escritas e conversas, destaco as 

novas vias para a nota do segundo 

bimestre: 

    OBRA POÉTICA A PARTIR DE FORMAS 

– que podem ser colagens, marionetes, 

releituras de outras obras dos temas 

dos livros. (5 obras); 

    VÍDEO PERFORMERS – criação de 

vídeos-performers até 60 seg para 

serem enviados no grupo do WhatsApp 

ou E-mail. (5 vídeos); 

    CENA PERFORMATIVA – criação de 

cena individual ou coletiva, com fala 

ou sem fala. (máximo 5 minutos) 

    Trabalho de recuperação: Escrita 

Poética sobre qualquer tema tratado 

na aula ou pesquisas próprias. 

Verifiquei que no segundo bimestre 

com o fluxo de entendimento sobre 

as vias anteriores, o processo se 

desenvolveu com maior facilidade. 

Muitas/os estudantes criaram suas 

obras independentes provocando 

e incentivando construções 

seletivas autônomas. Sem que 

houvesse uma escolha acerca das 

outras vias, a avaliação sobre elas 

dificulta o raciocínio reflexivo de 

desenvolvimento. Os materiais 

elaborados geraram diversas obras 

com a colagem que foram expostas na parede da própria sala de aula, igualmente 

como no primeiro semestre, foi proposto uma abertura para uma escrita a qual 

elas e eles puderam me dá um retorno que serviu para refletir sobre a metodologia 

lançada. Destaco a seguir algumas delas.

Figura 7. Obra poética realizada a partir de 
formas utilizando colagem 

Figura 8. Obra poética realizada a partir de 
formas utilizando colagem 

Figura 9. Obra poética realizada a partir de 
formas utilizando colagem 

Figura 10. Obra poética realizada a partir de 
formas utilizando colagem 
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A arte tem suas especificidades artísticas-teóricas 

diferenciadas das demais, pois engloba uma série de 

estruturação e materiais que são precários para o 

desenvolvimento de algumas atividades, no caso teatral, 

tais como: espaço vazio e limpo para as atividades de 

cunho corporal-prático. Não consegui realizar nenhuma 

atividade corporal, mas também não foi meu foco, busquei 

outras metodologias que foram evidenciadas até aqui, 

com a pretensão de provocar um outro lugar de ensino-

aprendizagem levando em consideração o contexto precário 

em que podemos nos encontrar. 

O projeto não deixou claro a especificidade dessa forma 

do preenchimento de carga horária do bloco da “regência”, 

transparecendo e reforçando ainda mais o sucateamento 

desta linguagem. Diante disso, estratégias foram repensadas 

para dar conta da carga total exigida, como mediações, 

acompanhamento de processos artísticas e proposições de 

minicursos que reforçam a prática didático-pedagógica do 

residente-pesquisador. As estratégias propostas com as vias 

possibilitaram uma construção de grupalidade interessante 

com as escolhas de forma horizontal pelas pesquisas 

próprias, evidencia-se também, uma abordagem que 

utilizou da autonomia, elaboração de escrita e assimilação 

dos conteúdos.  
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Considerações Finais 

Não foquei a um campo de montagem cênica, também 

pelas observações que fui tendo ao longo do processo 

de imersão e dos estágios supervisionados da própria 

graduação em Licenciatura em Teatro da URCA, deste 

modo, preferi uma busca por outras estratégias para que 

possibilitasse um campo artístico com outros aspectos 

como: elaborações de escritas poéticas, obras poéticas 

(colagens, videoperformances, dentre outros), sempre em 

diálogo com o conteúdo programado do livro. Na residência 

dei importância a esse suporte assim como valorização. 

Sobre o bloco da imersão a contribuição que podemos 

destacar é a temporalidade para conhecer, observar e 

pensar em estratégias que podem ser percebidas em um 

primeiro momento com a turma, bem como, conhecer 

suas estruturas e políticas, principalmente pelo apoio e 

sugestão da professora formada em teatro, seu diálogo, 

compartilhamento, sugestão e estar à frente de uma 

responsabilidade maior, proporcionou um acentualmente 

ético e profissional por levar o programa a sério e potente 

para a investigação metodológica desenvolvida com mais 

precisão e tempo. 

O projeto em si é relevante na medida em que podemos 

propor e aprofundar metodologias e associá-las 

concomitantemente com os conteúdos do livro. Ao vivenciar 

a escola por um período maior, foi possível entender melhor 

sua estruturação sociopolítica. Porém, o projeto deixa a 

desejar em alguns aspectos que destaco abaixo: 

Ele não viabilizou e reconheceu a realidade da matéria 

Artes (ou outras que tem poucas aulas por semana), pois 

não atentou para sua carga horária e poucas professoras 

e professores formadas/formados e que são efetivos na 

área. Ao propor que a preceptora esteja com o residente, 

isso impediu de reconhecer outras práticas, sobretudo de 

outras profissionais que atuam na disciplina, levando em 

consideração sua resolução polivalente. O que atrapalhou 

e saturou uma busca pelo preenchimento de carga horária 

exigida durante todos os blocos do projeto. 
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RESUMO

 Neste texto vamos falar um pouco do projeto de pós-doutorado de Ana Amália, 
“Criar sem limitações: arte e tecnologia” que está ligado ao projeto temático intitulado 
(Metodologias Assistivas), representando um dos três subprojetos, ligados entre si, que 
aportam resultados convergentes para a investigação geral. Tais subprojetos contribuem 
com uma das cinco linhas de pesquisas existentes no GIIP grupo de pesquisa no qual 
o projeto “ARTIA” se desenvolve e do qual fazem parte ambos os autores, com os 
colaboradores Daniel Paz de Araújo e Renato Hermes Hildebrand e os assistentes Nigel 
Anderson e Fabio Rodrigues. 

Palavras chave: Acessibilidade, Arte, Tecnologia

RESUMEN

 En este texto vamos a hablar un poco sobre el proyecto postdoctoral de Ana 
Amália, “Creación sin limitaciones: arte y tecnología”, que está vinculado al proyecto 
temático titulado (Metodologías de asistencia), que representa uno de los tres 
subproyectos, unidos entre sí. que traen resultados convergentes a la investigación 
general. Dichos subproyectos contribuyen a una de las cinco líneas de investigación 
existentes en el grupo de investigación GIIP en el que se desarrolla el proyecto “ARTIA” 
y que comprenden ambos autores, con los colaboradores Daniel Paz de Araújo y Renato 
Hermes Hildebrand y los asistentes Nigel Anderson y Fabio Rodrigues. 

Palabras clave: Accesibilidad, Arte, Tecnología

ABSTRACT

 In this text we are going to talk a little about Ana Amália’s postdoctoral project, 
“Creating without limitations: art and technology”, which is linked to the thematic 
project entitled (Assistive Methodologies), representing one of the three subprojects, 
linked together, that bring converging results to general research. Such subprojects 
contribute to one of the five lines of research existing in the GIIP research group in which 
the “ARTIA” project is developed and in which both authors, with collaborators Daniel 
Paz de Araújo and Renato Hermes Hildebrand and assistants Nigel Anderson and Fabio 
Rodrigues. 

Keywords: Accessibility, Art, Technology 
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Objetivos 

Como dissemos no parágrafo anterior, o projeto de dra. 
Ana Amália se ligava a vários outros, como o trabalho de 
Dr. Efraín Foglia que se dedicava a criar uma interface que 
seria usada no projeto de Dra. Ana Amália para ensinar 
arte e criar metodologias adequadas com tais tecnologias 
para pessoas com comprometimentos motores e de fala, 
partindo do trabalho de campo que ela realizava com 
crianças e adolescente com PC, na Associação Nosso Sonho. 
Enquanto o projeto geral (Interfaces Assistivas) cuidaria de 
realizar arte e permitir o seu ensino através de interfaces 
exclusivas desenvolvidas no GIIP para pessoas com as 
mesmas condições estudadas por Dra. Ana Amália e para 
ela mesma.  

Metodologia 

O interessante é que, seguindo uma linha de pesquisa 
etnográfica, Dra. Ana Amália ia relatando suas experiências 
em relação a pesquisa no seu blog¹ fazendo assim, entre 
outras coisas, a divulgação da pesquisa. A seguir, trazemos 
um excerto deste blog, que mostrava os primeiros estímulos 
para o desenvolvimento de seu Pós-Doutoramento. No 
blog, Dra. Ana Amália usa caixa alta em tudo porque esse é 
o default de seu programa desenvolvido no Hospital Sarah 
em Brasília e por ela utilizado desde 2004.  

“Sempre achei a memória humana algo 
fantástico!! Normalmente em situações tensas 
eu me refugio nas mais estapafúrdias lembranças 
e desde que tive o AVC e “adquiri” a síndrome 
do encarceramento tenho acalentado uma doce 
lembrança: em 1990 eu estava terminando a 
faculdade e lembro bem do que um professor 
me disse quando eu reclamei da trabalheira que 
ia ter: “no futuro vai ser mais fácil, a gente vai 
pensar a obra e ela aparece em um daqueles 
balõezinhos de história em quadrinhos pra todo 
mundo ver, mas até lá, mãos à obra”. Anos depois 
(2011, talvez) em uma festa de aniversário, 
reencontro o professor Dr°. Milton Sogabe e sua 
esposa, a professora dr.ª Rosangella Leote. No dia 
9 de maio de 2012 logo após ter sido aprovada no 
doutorado (que fiz na ECA/USP, sob a orientação 
da professora Drª Regina Machado) a Dra. 
Rosangella veio falar comigo e me convidou 
para fazer o pós-doc na UNESP tendo-a como 
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orientadora. Lembrei dessa história, e aceitei.” 
(Blog de Ana Amália Barbosa, 2016) 

Ingenuamente, talvez, a pesquisadora acreditava que este 
projeto (Criar sem Limitação) estaria concluído  até 2016, 
quando já haveria resultados para análise. 

“Tanto meu mestrado quanto o doutorado 
(pensando bem, até meu TCC) foram sobre 
experiências, alicerçado no conceito de 
experiência de John Dewey. No pós-doc não 
seria diferente. Só que pretendia analisar, não 
só a experiência dos meus alunos, mas a minha 
também. Sempre ouvi dizer que o trabalho 
do pesquisador é muito solitário, talvez meu 
mestrado tenha sido, no entanto, por razões 
práticas o doutorado não foi nada solitário pois 
Moacir Simplício me ajudou na escrita o tempo 
todo. Portanto era obvio que em qualquer 
pesquisa dali pra frente eu iria trabalhar 
coletivamente..” (Blog de Ana Amália Barbosa, 
2016) 

Contudo, apesar de 2014 ter sido realizada uma boa 
pesquisa dos softwares e hardwares disponíveis no mercado, 
que possibilitasse a uma pessoa tetraplégica pintar, em 
2015 surgiram algumas questões técnicas e outras de 
fundamentação teórica que precisaram ser enfocadas. As 
questões quanto à fundamentação foram se dissipando 
com a disciplina Neuroestética - Perspectivas e reflexões² da 
Unesp, que a Dra. Ana Amália e o professor Moacir Simplício 
cursaram.  

Em 2016, as questões teóricas foram oxigenadas com as 
conversas sobre artificação entre a Drª Ellen Dissanayake³ 
e Ana Amália, iniciadas em virtude do 6º Encontro 
Internacional de Grupos de Pesquisa Arte Ciência e 
Tecnologia & Realidades Mistas, realizado no Instituto de 
Artes da UNESP, em julho de 2016. 

Além do providencial encontro entre as duas pesquisadoras 
no 6º Encontro, a Dra. Ana Amália apresentou, com o auxílio 
de seus colaboradores⁴ na pesquisa, a palestra “Ensinar sem 
Limitação”, da qual se extraiu o trecho abaixo: 

______

1 Disponível em http://anaamaliabarbosa.blogspot.com.br/

______

2 Ministrada pelo professor Fernando Fogliano, Programa de Pós-
Graduação, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP

3 Ellen Dissanayake foi convidada em função de o GIIP estar com alguns 
pesquisadores interessados no tema da “Artificação”, desenvolvido por 
ela, e Ana Amália apresentava o mesmo interesse. Então, a visita foi muito 
frutífera para tais pesquisadores e teve um impacto decisivo na pesquisa 
de Ana Amália.

4 Moacir Simplício (parceiro), Nigel Anderson e Fábio Rodrigues 
(Assistentes, colaboradores na pesquisa de campo). .
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“Como assim? Uma pessoa muda e tetraplégica dar aulas de arte? Ainda mais para alunos 
que, na sua maioria, também são mudos e tetraplégicos? Não é difícil. Eu aprendi, há muitos 
anos, que ser professor é: ‘saber, saber ser e saber fazer’. Eu estava com meu cognitivo 
plenamente preservado, portanto eu tinha o ‘saber e o saber fazer’, faltava apenas descobrir 
‘como ser’ e aos poucos fui descobrindo. O computador me ajuda. Nunca aceitei fazer 
arte pelo computador porque precisava da materialidade da tinta, mas quando comecei 
a dar aulas na Associação Nosso Sonho em 2008, percebi que meus alunos só teriam total 
autonomia para fazer arte usando o computador. Pesquisei e achei um bom programa: o 
“Art Rage” (Fig.1)⁵ que tinha uma versão gratuita na internet. “

Mas como mexer no computador se não temos nenhum movimento? Testamos vários dispositivos, 
mas os preços eram proibitivos (Video PCEye). Testamos o Kit Facilita:  

Figura 1. Print do programa Art Rage 

______

5 Art Rage Starter edition, 2006. Software desenvolvido pela empresa Ambient Design. O ArtRage é um pacote de pintura e 
desenho que facilita a produção de arte com aparência natural em seu computador. Sua gama de ferramentas artísticas permite 
que você vá direto ao processo criativo sem forçá-lo a aprender controles complexos ou técnicos. 

6 http://www.nossosonho.org.br/ 

7 O EyeWriter é um aparelho de rastreamento ocular de baixo custo + software personalizado que permite que grafiteiros e 
artistas com paralisia desenhem usando apenas os olhos. O design original, consiste em um par de óculos como base para o 
design do eyewriter. Desenvolvido por Free Art and Technology (FAT), OpenFrameworks e Graffiti Resarch Lab, com apoio de The 
Ebeling Group, Not Impossible Foundation e Parsons Communication Design & Technology, 2003..

E agora estamos em meio aos testes na Associação Nosso Sonho⁶ com o Eye Writer⁷.

Por enquanto estamos treinando os olhos para que funcionem como mouse. Para isso estamos usando 
jogos. 

[...] foi impressionante ver a reação de adolescentes cujo único contato com videogames 
era através do outro, agora eles é que estavam no comando, e em pouquíssimo tempo 
dominaram o jogo. Pessoalmente, eu nunca tive dúvidas da capacidade cognitiva deles, 
poderia até parecer ingenuidade minha afinal eles são crianças com paralisia cerebral 
seriamente comprometidos. Para mim eles tem apenas retardo na aprendizagem, comum a 
qualquer um tardiamente alfabetizado. 

18 |  Ana Barbosa, Moacir Simplício, Rosangella Leotedo  | Miramos em X e acertamos em Y |�ezembro 2020 



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #14 | ISSN

 1647-0508

Figura 2. Crianças utilizando o Art Rage na Associação Nosso Sonho. Fonte: Acervo pessoal 

Figura 3. Ana Amália e Moacir utilizando o Eye Writer. Fonte: Acervo pessoal 

Figura 4. Crianças da Associação Nosso Sonho jogando utilizando o EyeWriter. Fonte: Acervo pessoal 
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Na videografia internacional há vários 
documentários de mães lutando para que as 
autoridades escolares reconheçam que seus 
filhos com paralisia cerebral, têm capacidade de 
aprender, mesmo se não conseguem falar. O mais 
impressionante deles é o “As autoridades estão 
sempre certas” apresentado no festival “Assim 
Vivemos”, realizado no CCBB de São Paulo em 
2009, que mostra a luta da mãe de um menino, 
que teve paralisia cerebral ao nascer, para 
matriculá-lo em uma escola inglesa para crianças 
normais. Seu filho fora encaminhado para uma 
escola de deficientes mentais. Quando consegue 
vencer juridicamente, depois de anos, a decisão 
chega tarde: o menino acabara de morrer.” Eu 
entendo perfeitamente pelo que eles passam 
pq eu sofro por isso quase que diariamente, 
hoje em dia menos, mas no começo era terrível. 
Minha mãe lembrou que quando alguém parecia 
duvidar da minha capacidade cognitiva, eu ditava 
pra minha mãe algo que só eu e aquela pessoa 
soubéssemos. Eu comecei isso com meu pai (não 
que ele duvidasse da minha capacidade cognitiva 
especificamente, na verdade ele duvidava da 
capacidade cognitiva de todo mundo. Mas, 
porque ele era resistente à minha comunicação 
alternativa). Estávamos só eu e ele. Eu pedi 
pra falar e comecei a ditar os componentes do 
remédio que a mãe dele tomava. Eu os decorei 
de tanto que ele o usava isso como trava-
línguas comigo quando eu era pequena. Nunca 
vou esquecer da cara de susto seguida de uma 
expressão de alívio. Agora sim ele tinha certeza! 

Eu vi essa mesma expressão no rosto de 
alguns colegas ao assistirem o vídeo da aula. 
Essa experiência nem está completa e “já está 
causando”. ainda falta pintar com os olhos, 
tanto eles quanto eu. Estamos com algumas 
dificuldades técnicas que logo serão superadas. 
(Ana Amália Barbosa, 2016) 

Ao usarmos o “Eye Writer” com o programa “Code Blocks” 
algumas coisas foram percebidas. Temos trabalhado com a 
Abordagem Triangular (ler, contextualizar e fazer arte) desde 
o princípio e para esse projeto achamos imprescindível 
trabalharmos de forma multidisciplinar porque o que 
pode ser óbvio para uns nem sempre é óbvio para todos. 
Começamos a introduzir o uso dos óculos, e por conseguinte 
o uso dos olhos, através de um jogo muito simples do 
Eyewriter. A reação dos alunos foi totalmente inesperada, 

ficaram eufóricos, davam gritos e gargalhadas. O que se 
pôde perceber, à medida que iam dominando o jogo, cada 
um criava estratégias, seguiam a bolinha, ou fixavam o 
olhar e só mexiam quando a bolinha estava para cair. Com 
isso ficou claro que eles possuíam capacidade cognitiva. A 
oftalmologista nos falou do quanto era possível perceber as 
limitações ou grau de comprometimento da visão de cada 
aluno, ou seja, mais uma vez trabalhamos de forma coletiva.  

“Mirei em uma coisa e acertei em outra. Como 
eu disse anteriormente, meu objetivo com 
o projeto “criar sem limitação” era de fazê-
los pintar (quiçá esculpir) com os olhos como 
ferramenta e o computador como suporte e 
tudo a baixissimo custo. No entanto, no dia 29 
de novembro de 2016 tivemos uma reunião 
entre mães, professores e terapeutas, nesta 
reunião falamos do projeto e convidamos a 
todos para experimentar o equipamento. Uma 
fonoaudióloga veio me perguntar se meu objetivo 
com aquele jogo era provar que eles não têm 
nenhum comprometimento cognitivo, expliquei 
que não havia pensado nisso, mas como era a 
segunda pessoa a me perguntar sobre isso eu 
ia levar em consideração. (Blog de Ana Amália 
Barbosa, 2016) 

Estamos constantemente sendo atropelados pela 
tecnologia,  Dra. Ana Amália pessoalmente acha positivo, 
porém sem nos esquecer de que essa tecnologia é apenas 
uma ferramenta.  Percebemos que o equipamento 
EyeWriter ajuda também a mensurar a cognição e a visão 
dos alunos com paralisia cerebral.  

Passamos a utilizar o mesmo hardware do Kit para usar o 
programa open source, Eyewriter. Este programa, apesar 
de permitir desenhar, tem uma interface muito limitada e 
recursos apenas para criar formas simples e desenho de 
letras. Ele havia sido estudado na etapa inicial da pesquisa 
de pós-doutoramento de Dra. Ana Amália ao ser feito o 
levantamento de tecnologias disponíveis no mercado, 
gratuitas, abertas ou pagas (proprietárias). Apesar de tais 
limitações, foi muito útil na etapa de experiências com 
jogos, que foi definitiva para o engajamento dos estudantes 
no uso de tecnologias. 

As atividades desenvolvidas por Dra. Ana Amália na 
classe, também permitiram uma melhor avaliação das 
tecnologias que o GIIP estava desenvolvendo. E esta foi 
uma das colaborações mais importantes do projeto “Criar 
sem limitações” para o projeto “Interfaces assistivas”. 
Montou-se um equipamento e alguns acionadores que no 
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final da nossa pesquisa nos deu mais condições de avanço 
para o resultado desejado, que em 2016 nos trouxe dados 
pedagógicos que não estavam previstos no início do projeto 
e que são de grande relevância para o andamento das 
próximas ações. Com o projeto de pesquisa e a análise das 
convergências conceituais com o campo da educação, em 
especial com o ensino da arte, chegou-se a conclusão que 
era necessário repensar estes saberes ou conhecimentos 
fora de suas “caixinhas e especialidades”. 

É sine qua non analisar a questão pelo viés interdisciplinar, 
ou seja, o objeto ou campo conceitual que o engloba 
nem sempre apresenta uma única via de compreensão 
e assimilação, mas sim múltiplos espectros que, por sua 
vez, podem ser reconhecidos por meio da observação 
atenta e desprendida. No caso do projeto Criar sem 
Limitações, tornou-se fundamental repensar o processo 
inclusivo ou assistivo por meio da arte, da educação ou do 
desenvolvimento das tecnologias digitais com desenhos 
open source. Na perspectiva interdisciplinar da artificação, 
os objetos ou produtos resultantes das convergências destes 
campos poderiam, por si só, serem tratados e reconhecidos 
como elementos da arte, mas que também poderiam 
abranger algo muito além dos seus tradicionais ou mais 
diretos simulacros conceituais e valorativos. 

Considerações 

Apesar de alguns problemas, conseguimos chegar 
finalmente em um produto de grande potencial que as 
escolas para pessoas com deficiência poderão utilizar, por 
que um dos problemas que temos ao lidar com deficientes 
físicos, especialmente quando não falam, é saber o quanto 
estão apreendendo o que estamos ensinando, ou seja, qual 
o nível cognitivo deles.
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Fotografia no Instagram: o Smartphone e a Visualidade Contemporânea 
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RESUMO

 Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto “Fotografia no Instagram” 
e a forma de implementação do smartphone na aula de fotografia no Ensino Superior. 
As atividades propostas tinham como objetivo ampliar o olhar sobre a fotografia 
contemporânea, dialogando com o conceito de Instagramismo, tendo como temática 
de investigação a linguagem fotográfica no Instagram. Ao final, foram realizadas práticas 
de edição e manipulação através de aplicativos móveis, como Photoshop Express e 
Lightroom, resultando na postagem dos trabalhos na plataforma.  

Palavras chave: Instagram, Fotografia, Criação, Smartphone, Aplicativos

RESUMEN

 Este trabajo presenta el desarrollo del proyecto “Fotografía en Instagram” 
y cómo implementar el smartphone en la clase de fotografía en Educación Superior. 
Las actividades propuestas tenían como objetivo ampliar el aspecto de la fotografía 
contemporánea, dialogando con el concepto de Instagramismo, teniendo como tema 
de investigación el lenguaje fotográfico en Instagram. Al final, las prácticas de edición 
y manipulación se llevaron a cabo a través de aplicaciones móviles, como Photoshop 
Express y Lightroom, lo que resultó en la publicación de trabajos en la plataforma.

 Palabras clave: Instagram, Fotografía, Creacíon, Smartphone, Aplicaciones

ABSTRACT

 This paper presents the development of the project “Photography on 
Instagram” and how to implement the smartphone in the photography class in Higher 
Education. The proposed activities aimed to give a broader view on contemporary 
photography, connecting with the notion of Instagrammism, based on research theme of 
the photographic language on Instagram. Also, editing and manipulation practices were 
carried out through mobile applications, such as Photoshop Express and Lightroom, 
followed by posting of photographs on the platform. 

Keywords: Instagram, Photography, Creation, Smartphone, Applications
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Introdução 

Em situações de sala de aula, mesmo no Ensino Superior, é 
possível observar o uso do smartphone como auxiliar nos 
estudos e na consulta de obras e artistas nas redes sociais, 
principalmente o Instagram. O uso de dispositivos móveis, 
bem como apps, voltados para o ensino-aprendizagem tem 
sido denominado na literatura como mobile learning (ou 
m-learning). Nesse sentido, dispositivos como smartphones 
e tablets, têm sido empregados como parte do processo 
de descoberta de novos conhecimentos, levando o aluno 
a buscar e navegar por outras informações e conteúdos 
contemplados em aula, ou como forma de complemento 
dos seus estudos (Daughtery & Berge, 2017).  

Em uma revisão de literatura, Kumar e Chand (2019) 
observaram que houve um aumento nas publicações a partir 
do ano de 2015, no que diz respeito à adoção da mobile 
learning, o que demonstra também, que há uma contínua 
expansão desta área. A partir da análise de 27 pesquisas, 
os autores concluíram que, atenção, intenção, facilidade 
de uso, prazer, experiência, usabilidade, capacidade de 
aprendizagem, pessoal e social são os principais fatores que 
influenciam o emprego da mobile learning.  

No âmbito do Ensino Superior, o uso de dispositivos móveis 
e redes sociais são práticas comuns entre os alunos. Tais 
aspetos propõem-se a engajar os alunos com a conectividade 
constante, fomentar a aprendizagem colaborativa, assim 
como, permitir o aprendizado autêntico em movimento. O 
acesso à informação de forma rápida e instântanea, além 
de poder comunicar-se com os colegas e professores são 
uma das vantagens possibilitadas pela tecnologia móvel. As 
ferramentas disponibilizadas na maioria das redes sociais, 
como a criação de vídeos, áudios e imagens propõem um 
aprendizado mais personalizado, uma vez que podem 
ser desenvolvidas diferentes e variadas experiências de 
aprendizagem (Gikas & Grant, 2013). 

Além disso, estas práticas também podem ser observadas 
no contexto escolar, como verificado na pesquisa conduzida 
pela International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA), publicada em 2020 (ICILS, 
2018), que procurou investigar o uso de tecnologias da 
informação e comunicação por estudantes entre 13 e 14 
anos de idade na escola e no contexto familiar, provenientes 
de diferentes países (Chile, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Itália, Cazaquistão, Coreia, Luxemburgo, 
Portugal, Estados Unidos e Uruguai). No que se refere ao uso 
de redes sociais para o ensino-aprendizagem, a Dinamarca 
surge com maior porcentagem (84%), seguido do Uruguai 
(78%), Finlândia (78%), Portugal (74%), República da Coreia 
(73%), Cazaquistão (73%) e Luxemburgo (69%). Os países 
que tiveram a porcentagem mais baixa neste aspeto foram 
o Chile (49%), França (22%), Alemanha (23%) e Itália (24%).  

Destaca-se também ao uso de aplicações gráficas ou de 
desenho nas escolas, sendo mais expressivo em comparação 
ao uso de redes sociais: Finlândia (97%), Alemanha (95%), 
Luxemburgo (94%), Uruguai (85%), França (84%), Dinamarca 
(74%), Portugal (65%), República da Coreia (61%), sendo o 
Chile e a Itália, os países onde praticamente metade dos 
estudantes fazem uso destes recursos tecnológicos (49% e 
48%, respetivamente). 

No Brasil, de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 
(CGI, 2019a), crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de 
idade utilizam o celular para acesso à internet (93%). Em 
2018, o Whatsapp foi a plataforma mais utilizada, com 70% 
de acesso, seguido do Facebook (66%), Instagram (45%), 
Snapchat (23%) e Twitter (16%).  

Nesse sentido, observa-se que há um maior acesso à 
internet por parte de crianças e jovens, principalmente 
através de dispositivos móveis. No Brasil, estima-se que 
90% dos jovens entre 16 e 24 anos acessam à internet, 
sendo que 54% utilizam o celular de forma exclusiva ou 
simultânea. Vale ressaltar que houve um aumento, nos 
últimos anos, no uso da internet pelo celular tanto entre 
os mais jovens, quanto entre os mais velhos. Por um lado, 
o celular está mais voltado ao envio de mensagens pelo 
Whatsapp, Skype ou chat do Facebook (92%), seguido 
do uso de redes sociais, como Facebook, Instagram e 
Snapchat (75%), sendo conversas por chamadas de voz ou 
vídeo, como Skype ou Whatsapp e envio ou recebimento 
de e-mails, 70% e 57%, respetivamente. Por outro lado, o 
computador tem sido empregado para demandas mais 
complexas, principalmente em atividades relacionadas ao 
Ensino Superior. Em comparação aos dispositivos móveis, 
o uso do computador caiu consideravelmente no ano de 
2018, justamente pelo fato de o celular auxiliar na maioria 
das tarefas diárias de trabalho e estudo: 54%, de 16 a 24 
anos, 52%, de 25 a 34 anos (CGI, 2019b).  

Nesse contexto, a prática fotográfica foi se transformando 
em conjunto com a variedade de dispositivos móveis 
disponíveis no mercado. As novas gerações de celulares, 
bem como, o surgimento de aplicativos gráficos e de edição 
refletem no engajamento do sujeito com a fotografia, 
contemplando poéticas que relacionam o conteúdo visual 
ao corpo do fotográfo e seu entorno. Trata-se de uma 
ecologia emergente do espaço, na qual o celular faz parte, 
conectando aspetos humanos, materiais e digitais (Hjorth & 
Pink, 2014).  

Diante deste contexto, consideramos necessário refletir 
sobre quais formas a tecnologia digital móvel pode mediar 
a prática fotográfica dos alunos de um curso de graduação. 
Assim, a partir da observação das aulas iniciais e contacto 
com os alunos, verificou-se que o uso do smartphone era 
bastante recorrente pelos alunos, sendo assim criado 
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o projeto “Fotografia no Instagram”, com o objetivo de 
investigar a linguagem fotográfica partindo da plataforma 
Instagram para busca de referências e uso do celular 
para edição e manipulação de fotografias, postadas 
posteriormente na própria plataforma.  

As atividades foram realizadas como um estágio docência 
na disciplina Laboratório de Fotografia II, do curso de 
Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Foram planejadas aulas teóricas-expositivas 
e prática de laboratório, utilizando o smartphone como 
ferramenta artística. 

O Instagramismo de Manovich 

Com a hibridização de meios e linguagens, novas 
possibilidades de produzir fotografia foram inauguradas. 
Manovich (2017) utilizou o termo “Instagramismo” para se 
referir à esta combinação de diferentes formas mediáticas 
e conteúdos específicos de referência imagética. Logo, o 
Instagramismo nasceu não apenas para inaugurar uma nova 
estética, mas para trazer aos sentidos visuais dos usuários 
a construção de imagens e cenas visualmente perfeitas, 
desenvolvendo uma atmosfera emocional e subtil a quem 
visualiza. 

Nesse sentido, a fotografia produzida com o smartphone 
(Keep, 2014) tem potencializado, nos jovens principalmente, 
o processo de construção da identidade (Manovich, 2017) e 
auto expressão na rede (Fallon, 2014). A partir da criação 
de filtros e estilos da fotografia, Manovich ressalta que o 
sujeito pode encontrar sua própria identidade visual de 
forma a particularizar elementos básicos da identidade: 
ao desenvolver uma presença visual única, o usuário pode 
criar suas próprias hashtags, filtros e/ou grupo de imagens, 
sem inserir-se em um grupo estilístico comum e/ou amplo. 
De fato, alguns usuários não utilizam hashtags a fim de 
evitar serem “classificados” ou “comparados” com outros 
usuários. 

Ao visualizar as variedades de imagens postadas no 
Instagram, principalmente as selfies, já há uma narrativa 
em curso que nos conta sobre quem é esta pessoa ou 
quem ela gostaria de ser. Por este motivo, consideramos a 
plataforma como uma oportunidade de expressão artística, 
uma vez que nos permite adentrar em um espaço criativo 
de identidade e auto expressão (Fallon, 2014). 

De um modo geral, a construção deste espaço é viabilizada 
pela interface intuitiva de fácil acesso e compreensão. Além 
disso, a própria plataforma já disponibiliza diferentes filtros, 
além de ferramentas de edição, como brilho, contraste, 
temperatura, saturação e cor. Assim, não existe mais a 
necessidade de editar a fotografia no computador, uma 
vez que tanto a plataforma como outros aplicativos (ex. 
Picsart, Lightroom, Photoshop Express), já realizam esta 

tarefa, agilizando a postagem através da integração com as 
plataformas de redes sociais. 

Ressalta-se que muitas convenções das fotografias do 
Instagram são emprestadas dos séculos XIX e XX. Outras, 
por outro lado, foram inventadas a partir da criação 
da plataforma. Ao analisar 15 milhões de imagens 
compartilhadas por diferentes usuários no Instagram no 
período de 2012 a 2015, Manovich (2017) identificou três 
tipos de fotografias que fazem referência a outros períodos 
históricos da arte, do design e da fotografia: casual, 
profissional e estilizada/design.  

A partir da classificação do autor, veremos que existem 
grandes semelhanças entre a fotografia contemporânea e 
a fotografia produzida em períodos anteriores. A fotografia 
casual nos relembra o estilo home mode, inaugurado com 
o surgimento da Polaroid: enquanto que nas décadas 50 
a 70 tinha-se a fotografia como meio de documentação e 
lembrança de momentos íntimos em família e eventos (como 
aniversários), hoje temos um aglomerado de informações 
e elementos combinados em uma única plataforma, 
representado pelo compartilhamento de comidas, selfies, 
festas, trabalho e estudo. 

Já as fotografias profissionais se referem à reutilização e 
repetição de regras codificadas na segunda metade do 
século XX, sendo que algumas fotografias compartilhadas 
no Instagram seguem em todo ou em parte os princípios 
da “boa fotografia”: composição apropriada, foco, escala de 
cinzas, equilíbrio de cores e temas interessantes. Por outro 
lado, na fotografia estilizada tem-se como objetivo propiciar 
um olhar distinto e estilizado, através da singularização 
de composições e edições personalizadas. Neste estilo, 
percebe-se alguns elementos da fotografia moderna (cenas 
apresentadas com perspetivas produzidas pela luz e focada 
pelas lentes) e do design gráfico moderno (alto contraste, 
poucas cores, figuras geométricas simples, grandes espaços 
brancos vazios, composição assimétrica, diferenciação 
entre tamanhos de fontes, linhas paralelas). Além desses 
elementos, estão presentes também os princípios da 
fotografia da moda, provenientes da metade do século XX, 
tais como: padrões abstratos, minimalismo, cores, formas 
ou texturas organizadas de forma que se produza os efeitos 
estéticos desejados (Manovich, 2017). 

Dessa forma, como podemos observar nas inúmeras 
postagens no Instagram, a mudança reside na visão de 
mundo criada e moldada pelos usuários, assim como na 
instauração de uma linguagem visual própria do Instagram. 
Ademais, no Instagramismo o usuário-instagrammer não é 
apenas alguém que observa, ou um espetador omnisciente, 
mas está imerso nas experiências, momentos e situações 
retratadas, sendo a personagem de sua própria narrativa 
(ex: Theron Humphrey, @thiswildidea). 

24 |  Roberta Moro, Maria Biasuz  | Fotografia no Instagram: o Smartphone e a Visualidade Contemporânea |�ezembro 2020 



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #14 | ISSN

 1647-0508

Pesquisa na plataforma Instagram: análise das imagens e 

uso das hashtags 

Baseado no conceito Instagramismo, o projeto foi 

organizado em quatro etapas: (1) discussão inicial sobre 

a fotografia no Instagram (Instagram and Contemporary 

Image. Manovich, 2017) e análise de imagens retiradas de 

perfis de  instagrammers (artistas, fotógrafos e usuários); 

(2) atividade de pesquisa na plataforma, em que os alunos 

poderiam realizar buscas por instagrammers brasileiros e 

estrangeiros, dialogando com seus próprios interesses e 

preferências na fotografia e na arte; (3) atividade prática de 

criação: edição e manipulação de fotografias no smartphone, 

a partir de aplicativos selecionados; (4) postagem na 

plataforma Instagram, fazendo uso das hashtags e inserindo 

uma descrição do trabalho, culminando na apresentação do 

processo de produção.  

A discussão inicial se deu através da visualização e 

análise de imagens de 19 Instagrammers a partir de 

uma pesquisa exploratória realizada pela estagiária na 

plataforma Instagram. Através do conhecimento das 

preferências dos alunos por linguagens, poéticas e meios 

de produção, relatados por eles, definiu-se as seguintes 

palavras-chaves (hashtags) de busca: #artphotographers; 

Figura 1 - Foto de Theron Humphrey. 
Fonte: Instagram do usuário @thiswildidea 

#performanceartphotography; #instagramphotography; 

#mobilephotos; #photopainting; #censorship; 

#digitalpainting; #contemporaryart; #photosubtitles; 

#mixedmediaphotography; #mobileart; #photoillustration.  

A seleção final dos artistas ocorreu pelo alinhamento da 

poética, materiais e meios utilizados nas imagens, assim 

como, para a criação de um repertório visual, o qual 

possivelmente poderia auxiliar os alunos nas discussões 

teóricas e articulação com sua própria produção. 

As imagens apresentadas levantaram uma série de 

questionamentos sobre a produção fotográfica e difusão 

de trabalhos artísticos no Instagram. O uso das hashtags foi 

um dos elementos evidenciados em aula. Foi observado nas 

imagens, a criação de novas hashtags com base no nome 

do artista-instagrammer ou de seu projeto. O que ocorre, 

na maioria das vezes, é que alguns usuários preferem que 

suas fotografias não sejam classificadas em conjunto com 

outros trabalhos, mesmo que estejam alinhadas à técnica 

ou à poética visual. Ainda sim, percebe-se a busca por um 

“estilo” particular, registado nas próprias imagens, seja pela 

seleção minuciosa ou na criação de hashtags específicas 

(Manovich, 2017). 

Partindo da discussão teórica a respeito dos tipos de 

fotografias presentes no Instagram e análise das imagens,  

os alunos desenvolveram uma pesquisa de instagrammers 

brasileiros e estrangeiros utilizando hashtags como termos 

de busca. A atividade também visava estabelecer uma 

abordagem dialógica entre os trabalhos de instragrammers 

e a produção fotográfica dos alunos. Com base nas imagens 

de alguns instagrammers apresentados em aula, foi possível 

constatar a articulação entre os tipos de fotografias (casuais, 

profissionais e estilizadas/design) abordadas na aula teórica, 

com as preferências poética e estética, bem como o estilo 

dos alunos.  

O Instagrammer Yener Torun (@cimkedi), selecionado 

por um aluno, por exemplo, apresenta referências da 

fotografia concreta, destacando paisagens e objetos 

arquitetônicos, ao mesmo tempo em que ressalta espaços 

vazios e cores contrastantes. No trabalho de Dylan Stevens 

(@itsdylanstevens), uma aluna destacou a combinação 

da linguagem fotográfica e a ilustração, a qual corrobora 

com a hibridização de linguagens propiciada pelo 

Instagramismo. Em se tratando da plataforma como difusão 
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e apresentação de trabalhos artísticos, houve um destaque 

dado aos instagrammers que vêm utilizando a plataforma 

como meio de se lançarem no mercado da arte. Um dos 

exemplos apresentados é a instagrammer Hannah B.(@

hannnnnahbie), a qual utiliza a plataforma como meio de 

circulação de seu trabalho, recorrendo à fotografia como 

veículo e produtor de uma nova poética, a partir da inserção 

da pintura em diferentes cenários.  

Prática artística no smartphone: da edição à postagem no 

Instagram 

Embora alguns alunos já utilizavam aplicativos no próprio 

celular, como ferramentas de edição para postagem de 

fotos nas redes sociais, como o Lightroom e Picsart, a 

maioria demonstrou utilizar apenas softwares de edição 

e manipulação no computador. Por isso, foi necessário 

destinar um momento para a apresentação e funcionamento 

de cada aplicativo, ao mesmo tempo em que os alunos 

poderiam experimentar as possibilidades (filtros, cores, 

luzes e contrastes) em seus próprios smartphones. 

Nesse sentido, selecionou-se aqueles aplicativos que 

tinham uma interface intuitiva, de fácil acesso e integração 

entre plataformas e redes sociais, os quais são: Lightroom, 

Photoshop Express, Sketchbook (desktop/android/iOS), 

Picsart, Pixlr e Pxlr editor online. Para apresentação do 

funcionamento das principais ferramentas (como aplicação 

de filtros, correção, divisão de cores, máscaras), foi realizada 

uma testagem exploratória anterior à execução da atividade.  

Durante a exploração dos aplicativos pelos alunos, foi 

possível observar uma ramificação quanto às experiências 

com aplicativos de edição: alguns alunos já tinham 

conhecimentos nas versões desktop em Lightroom e 

Photoshop, o que facilitou a execução do trabalho; por outro 

lado, uma parte da turma nunca havia utilizado aplicativos 

de edição em dispositivos móveis, além das ferramentas de 

edição do próprio Instagram. 

Nos trabalhos apresentados, percebeu-se a criação de 

séries fotográficas, contendo trabalhos autorais, realizados 

em outras disciplinas do curso ou retirados de sua própria 

produção artística. Ressalta-se a utilização de ferramentas 

e filtros para a realização de mesclagens, montagens e 

colagens, algo bastante presente na produção dos alunos. 

Figura 2. Postagem de aluna no Instagram (2019). Colagem com
o Photoshop Express. Fonte: arquivos da autora. 

Figura 3 - Postagem de aluna no Instagram (2019). Colagem 
com o Photoshop Express. Fonte: arquivos da autora. 
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Foram relatadas algumas dificuldades encontradas na 

utilização dos aplicativos, visto que muitas funções 

disponíveis no formato de software (ex. Lightroom), 

estavam reduzidas nesta versão, além da limitação de 

espaço produzida pela tela pequena do smartphone. Por 

outro lado, houve relatos positivos em relação à atividade, 

principalmente no que se refere às questões de mobilidade, 

como a possibilidade de tirar uma foto e editá-la no próprio 

dispositivo, assim como, à viabilidade de hibridização entre 

médias, meios e linguagens, proporcionadas pelo próprio 

experimento e referências encontradas no Instagram. 

Outro fator positivo destacado foi em relação à geração de 

Figura 4. Postagem de aluna no Instagram (2019).
Mesclagem com o Photoshop Express. 

Fonte: arquivos da autora.  

interferências virtuais nas imagens, como o uso de stickers 

e textos, práticas evidenciadas nas imagens apresentadas.   

Percebe-se, portanto, que a prática experimental com a 

fotografia móvel propiciou um caminho para o entendimento 

do smartphone enquanto meio de comunicação e expressão. 

Ao utilizar um meio mais acessível e próprio às vivências dos 

alunos, constatou-se que este dispositivo pode ser uma das 

maneiras possíveis de capturar representações visuais de 

experiências individuais e/ou coletivas, conectando arte e 

tecnologia. Além de emergir como ferramenta de captura 

e compartilhamento de vivências diárias através das redes 

sociais, o smartphone instaurou uma nova forma de “olhar”, 

explorando o potencial criativo próprio dos dispositivos 

móveis com o intuito de criar uma gramática visual 

contemporânea que amplia o modo como entendemos e 

como concebemos a fotografia (Keep, 2014). 

Considerações finais 

O projeto “Fotografia no Instagram”, executado como 

estágio docência, contribuiu de forma significativa para 

o estudo, bem como nas futuras experimentações e 

produções artísticas dos alunos. Além da questão técnica 

relacionada ao uso do smartphone na aula de fotografia, 

a pesquisa realizada por meio de hashtags propiciou uma 

nova forma de criação de repertório e referências visuais, 

em que os alunos perceberam a importância da reflexão 

sobre a visualidade, bastante presente na plataforma 

Instagram.  

No que se refere ao uso de aplicativos de edição e 

manipulação, houve uma tentativa em dialogar com os 

conceitos de Instagramismo, ao mesmo tempo em que os 

alunos buscavam por encontrar o seu próprio caminho na 

fotografia móvel, seja pela inserção de outros elementos 

visuais, textos ou interferências diretas nas imagens. 

Nesse sentido, a proposta visava encorajar o uso e 

apropriação de recursos provenientes da tecnologia móvel 

para desenvolvimento e aprofundamento da linguagem 

fotográfica.  Ao final, os alunos também puderam se colocar 

no lugar de usuários-instagrammers, conduzindo sua auto 

expressão na rede, evidenciada pelas hashtags, assim como 

na descoberta de sua própria linguagem visual. 
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Sugere-se, para projetos futuros, a revisão desta 

abordagem, partindo de uma maior exploração do conceito 

de Instagramismo e a sua aplicação prática - não somente 

no sentido da fotografia voltada para o Instagram, mas 

relacionando à dimensão poética do conceito. Como 

processo de implementação futuro, poderiam ser incluídos 

outros aplicativos de edição de imagem, assim como de 

pintura e desenho, disponíveis de forma gratuita na Google 

Play e na App Store. 

Nesse sentido, diferentes linguagens poderiam ser 

articuladas, tais como, fotografia, desenho, ilustração, 

pintura, assim como a linguagem 3D, a qual possibilitaria a 

ampliação das fotografias para outros espaços, através de 

recursos integrados da realidade virtual (RV) e aumentada 

(RA), por exemplo. Outra possibilidade reside na produção 

de fotografias no celular em sala de aula, pelo registo de 

imagens do campus, retratos dos colegas e/ou selfies, para 

então, realizar edições, no próprio celular, ou intervenções, 

que poderiam ocorrer através da interferência digital de 

desenhos/pinturas diretamente sobre a imagem produzida. 
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RESUMO

 O presente artigo relata o processo da criação de conteúdos de Realidade 
Aumentada em contextos educativos, utilizando como estudo de caso um espaço 
museológico da época romana. Centra-se essencialmente na descrição do processo 
pedagógico e metodológico utilizado no quadro das aulas de Produção Multimédia, 
e visando a motivação dos alunos e a melhoria dos resultados finais refernetes aos 
projectos desenvolvidos pelos mesmos.  

Palavras chave: Realidade Aumentada, Ilustração, Animação, Metodologia de Ensino

RESUMEN

 Este artículo informa sobre el proceso de creación de contenido de Realidad 
Aumentada en contextos educativos, utilizando como estudio de caso un espacio de 
museo de la época romana. Se centra principalmente en la descripción del proceso 
pedagógico y metodológico utilizado en el marco de las clases de Producción Multimedia, 
y apunta a la motivación de los estudiantes y la mejora de los resultados finales referidos 
a los proyectos desarrollados por ellos.

Palabras clave: Realidad Aumentada, Ilustración, Animación, Metodología de Enseñanza

ABSTRACT

 This article reports the process of creating Augmented Reality content in 
educational contexts, using as a case study a museum space from Roman times. It 
focuses mainly on the description of the pedagogical and methodological process used 
in the framework of the Multimedia Production classes, and aiming at the motivation of 
the students and the improvement of the final results referring to the projects developed 
by them. 

Keywords: Augmented Reality, Illustration, Animation, Teaching Methodology
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Introdução 

A Realidade Aumentada (AR) assume-se como uma das 
mais relevantes tecnologias no contexto actual, a utilização 
de gráficos gerados tecnologicamente por via digital é 
potenciadora de um inegável impacto visual . Enquanto 
tecnologia , a AR potencia assim a adição de elementos 
virtuais gerados digitalmente ao mundo real de forma 
síncrona. A fim de potenciar que isto possa ocorrer, 
torna-se necessário o registro de objetos virtuais com um 
rastreamento preciso ou uma estimativa de pose da câmara, 
mas o rastreamento é um dos principais desafios técnicos 
do sistema AR (Comport, Marchand, Pressigout, & F. , 2006). 

As possibilidades são assim, ilimitadas para esta tecnologia, 
assim como a transversalidade da mesma no quadro de 
diversos contextos de utilização desde a Saúde, à Educação,  
à Engenharia e praticamente todas as áreas podem 
beneficiar desta tecnologia . No caso concreto deste projeto 
a mesma foi utilizada a fim de conferir mais valias a um local 
histórico, valorizando o património encontrado no local e 
ampliá-lo  por via da realidade Aumentada, a génese deste 
projeto emergiu em contexto de Educação, no quadro das 
aulas de Produção Multimédia de um curso ministrado por 
um Politécnico Português nas áreas do Design, da Animação 
e  Multimédia. O projeto em questão tinha objectivos iniciais 
bem definidos, nomeadamente:  

1- Interessar os alunos pela temática, através 
de estímulos que efectivamente os guiassem e 
direcionassem no sentido de querer efectivamente 
aprender e articular as  tecnologias necessárias para 
desenvolver o projeto. Kester et al (2018) considera 
que o processo de aprendizagem é  por vezes é 
descrito essencialmente como uma interação entre 
professor, aluno, assunto e ferramenta. Neste caso 
concreto a abordagem consistiu em criar uma 
necessidade de aprendizagem a fim de potenciar a 
resolução de um problema inerente a uma instituição 
local através do recurso às capacidades técnicas dos 
alunos, suscitando-lhes efectivamente a necessidade 
de querer explorar de forma mais exaustiva as 
mesmas.  

2- Criar um storytelling baseado em histórias e 
nomes extraídos de epígrafes gravadas em matérias 
sólidas do período romano e traduzí-lo para imagens, 
articulando a a vertente do Design, da ilustração e 
da Animação digital  e combiná-las eficazmente num 
produto multimédia que efectivamente pudesse 
ter o potencial de dotar a organização para a qual 
o mesmo foi desenvolvido de um produto estética e 
visualmente apelativo que, paralelamente,  tivesse 
potencial de intervir ao nível da construção da sua 
própria experiência de Marca. 

3-  Motivar os alunos na relação pedagógica, 
permitindo-lhes adquirir e articular conceitos 
inerentes à temática a trabalhar e adquirir aptidões 

técnicas e práticas metodológicas inerentes à 
consecução do projeto.  

Estrutura conceptual  

Existem muitas definições e caracterizações de RA e o 
domínio não está completamente definido, mas a essência 
da tecnologia de RA é que o mundo físico é expandido com 
elementos virtuais (De Lange & Lodewijk, 2017). De uma 
forma genérica a realidade aumentada consiste na criação 
de ambientes simbióticos entre real e virtual através da 
utilização de um dispositivo tecnológico. Neste caso e de 
uma forma simplista ao vídeo capturado em tempo real 
são sobrepostos de forma síncrona objetos virtuais, que 
podem ser outros vídeos ou elementos tridimensionais, 
provocando assim a imersão do utilizador num misto 
entre ambiente real e virtual. Pode ser assim abordada cia 
perspectiva que se trata de uma forma de alterar a realidade, 
definindo-se assim como a tecnologia que por via do uso de 
computadores permite  melhorar a riqueza do mundo real 
(Bederson, 1995). É assim uma tecnologia que permite ao 
utilizador transportar o ambiente virtual para o seu espaço 
em tempo real, utilizando um dispositivo tecnológico, 
podendo usar a interface do ambiente real para manusear 
os objetos reais e virtuais (Silva, 2013).  

Metodologia 

Em termos de abordagem à temática a mesma baseou-
se na metodologia de projeto multimédia enunciada por 
Ribeiro (2012). Planeamento, nesta fase apresentou-se o 
tema através do website da entidade, para que os alunos 
assimilassem uma panorâmica geral do que se tratava,  
posteriormente particularizou-se através da apresentação 
de fotografias da sala de Epigrafia do Museu, onde puderam 
observar fotograficamente cada uma das Aras expostas no 
Museu. 

Figura 1- fotografia de ara, elemento exemplificativo
do ponto de partida do projeto 
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Figura 2- Exemplo de ilustração 

Figura 4- Teste da realidade aumentada 
nos diversos livros desenvolvidos 

Figura 3- Exemplo de cenário com base de animação 

De forma gradual, os alunos começaram a absorver o 
espirito do projeto e a realizar a sua própria investigação 
sobre o contexto histórico e social ao qual estes objetos se 
referiam, posteriormente, detalhou-se os objetos contidos 
nesta sala através de uma apresentação realizada em 
contexto de sala de aulas por uma técnica afeta ao Museu, 
nesta sessão abordou-se cada uma das aras de forma 
detalhada, incidindo essencialmente nos fragmentos de 
história que as mesmas perpetuaram no tempo. Por fim 
realizou-se uma visita ao espaço, com visita guiada, que 
permitu pela primeira vez que os alunos tivessem contacto 
com as peças físicas propriamente ditas, podendo assim 
sentir o que as mesmas lhes transmitiam, antes de as 
reproduzirem e integrarem nos seus projectos individuais 
que consistiriam na criação de um livro ilustrado com 
páginas que despoletariam realidade aumentada por via 
de um aplicativo móvel . Durante esta etapa pretendeu-se 
essencialmente construir todo um corpus ao projeto que 
posteriormente se materializasse num produto multimédia. 
Depois de aquisição de todos os insights que permitissem 
sentir o projeto procedendo-se à criação de um storytelling 
associado ao mesmo, neste caso concreto tendo como 
ponto de partida os registos epigráficos enunciados nas aras, 
extraindo destes  fragmentos de história,  personagens e 
eventos  que permitissem completar essas histórias criando 
um storytelling coerente e apelativo. De seguida procedeu-
se à  fase de Design, nesta fase procedeu-se à construção 
de todas as ilustrações, animações  e elementos visuais  a 
incluir no aplicativo.

De seguida a fase de Autoria Multimédia, onde 
efectivamente se procedeu ao mapeamento de um mínimo 
de três ilustrações por cada um dos livros desenvolvidos 
e de seguida à autoria multimédia em software Unity 3D, 
onde se ajustaram posicionamentos, trackings e sons dos 
diversos aplicativos. Durante a fase de testes, procedeu-
se à realização de diversos testes a fim de conferir a 
funcionalidade das apps quando confrontadas com os 
marcadores definidos nos livros físicos desenvolvidos, 
assim como a uma análise confirmaria que todos os ícones 
e exigências das plataformas estavam efectivamente 
cumpridos.

Por fim a Conclusão onde se procedeu à compilação de todas 
as apps para dispositivos móveis Android, aguardando-se 
neste preciso momento oportunidade para apresentar e 
distribuir os projetos. 

Conclusões

De uma forma geral considera-se que a forma de abordar 
o projeto efectivamente foi compensadora, uma vez que 
permitiu aos alunos ter a noção como se aborda um projeto 
multimédia em contexto real de trabalho. Os métodos de 
ensino/ aprendizagem também beneficiam claramente 
do entusiasmo que esta tipologia gera nos alunos, pois o 
facto de sentirem a existência de uma extrapolação de 
um contexto meramente académico assume-se como 
um inegável fator motivacional. Do lado de quem ensina, 
efectivamente também aqui há um desafio inerente, o de 
alunos motivados que querem aprender a fazer, uma vez que 
sentem uma necessidade disto, neste sentido, o workflow 
do projeto torna-se fluido e menos penoso, reduzindo-
se assim a curva de aprendizagem inerente a softwares e 
tecnologias de grande exigência como é o caso do Unity 
e da própria Realidade Aumentada. De destacar que num 
total de 32 alunos que constituíam a turma foram entregues 
27 projectos completos. O impacto visual e as mais valias 
inerentes para a instituição para a qual foi desenvolvido o 
projeto também são um fator a destacar, uma vez que ficam 
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dotadas de um produto de grande impacto visual, inovador 
e que lhes confere claramente mais valias em termos da 
criação de uma experiência de marca, questão que também 
atua de forma transversal para a própria escola, como para 
os próprios alunos como futuros profissionais, que se vêm 
assim dotados de um projeto em portfólio que os dignifica 
a este nível.  
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RESUMO

 Atividade interdisciplinar entre Artes e Matemática, voltada para o Ensino 

Médio, com a proposta de trabalhar os conhecimentos da Arte Concreta Brasileira, 

relacionando os elementos geométricos usados por esses artistas com conceitos da 

matemática.  

Palavras chave: Arte, Matemática, Design, Computação Gráfica, Arte Concreta

RESUMEN

 Actividad interdisciplinaria entre Artes y Matemáticas, dirigida a la escuela 

secundaria, con la propuesta de trabajar el conocimiento del arte concreto brasileño, 

relacionando los elementos geométricos utilizados por estos artistas con los conceptos 

de las matemáticas.

Palabras clave: Arte, Matemáticas, Diseño, Computación Grafica, Arte Concreto

ABSTRACT

 Interdisciplinary activity between Arts and Mathematics aimed at high school 

with the proposal to work with Brazilian Concrete Art, relating geometric elements used 

by these artists with concepts of mathematics. 

Keywords: Art, Mathematics, Design, CG, Concrete art 
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1. Introdução 

O estudo de geometria nas escolas é focado, principalmente, 
na aplicação e memorização de fórmulas e conceitos, mas, 
se estas forem às únicas estratégias de ensino, sem levar 
em consideração abordagens da história, bem como suas 
aplicações em ciências, arquitetura, engenharia, etc., há o 
risco de desenvolver nos alunos resistência de aprendizado, 
culminando em processos avaliativos decepcionantes e 
meramente classificatórios. 

Diante desse quadro, foi elaborado um projeto conjunto 
entre as disciplinas de Artes e Matemática, tendo por 
objetivo o estudo de importantes movimentos artísticos 
que utilizaram a geometria como uma linguagem para 
a composição de suas obras, dando origem a um projeto 
interdisciplinar, que deu origem ao curso extracurricular A 
Construção Poética das Formas. 

Por ser um curso extracurricular, não há preferências sobre a 
série de origem do aluno (desde que seja do Ensino Médio), 
ou seja, é um curso aberto a quem quiser fazer e o foco é 
estabelecer relações entre a Arte Concreta, a Geometria 
e a junção dessas duas áreas por meio da elaboração de 
projetos de investigação feito pelos alunos através de 
desenhos, croquis, esquemas, com o uso do Desenho 
Assistido por Computador (CAD), no caso, o FreeCAD, que 
é um software livre e gratuito, equivalente ao AutoCAD da 
AutoDesk (software proprietário e pago). 

O projeto, desenvolvido e oferecido a alunos do ensino 
médio, foi pensado nas seguintes frentes: 

a) Apresentação e análise de figuras geométricas planas 
e tridimensionais e de fácil compreensão, tais como 
quadriláteros, triângulos, círculos, etc. A discussão desses 
elementos geométricos foi feito de forma rápida, sem uma 
preocupação com o rigor das definições. 

b) Desenvolvimento e discussão dos principais movimentos 
artísticos, nacionais e internacionais, que tiveram como 
base de elaboração a geometria na criação de suas obras, 
que culminaram significativamente no surgimento da arte 
abstrata geométrica. No Brasil temos como representante o 
Grupo Ruptura (SP), composto por artistas como Waldemar 
Cordeiro, Geraldo de Barros, Luis Sacilotto, Lothar Charoux, 
e o Grupo Frente (RJ), fundado por Ferreira Gullar, Lygia 
Clark, Lygia Pape, Ivan Serpa, entre outros. No âmbito 
internacional, temos as experiências do Construtivismo 
Russo e da Bauhaus, movimentos que influenciaram tanto a 
arte, como a arquitetura e o design, e que tiveram o estudo 
da geometria abstrata como uma das chaves de criação. 

c) Utilização do programa de construção gráfica FreeCad, 
em que os alunos fizeram diversas investigações a partir 
das ferramentas de construção e manipulação geométricas 
disponíveis. 

O projeto foi aplicado em dois semestres sendo que no 1º os 
alunos trabalharam na elaboração de estruturas e desenhos 
bidimensionais e no 2º, em criações três dimensões.  

2. Arte concreta e matemática 

O artista Theo van Doesburg (1883-1931) é quem usa o 
termo arte concreta, mesmo nome usado pelo grupo e na 
revista, fundados em 1930, em Paris. No texto de introdução 
do 1º número da revista Arte Concreta, conceitua o que 
seria a base da pintura concreta³:  

1º A arte é universal; 2º A obra de arte deve ser 
inteiramente concebida e formada pelo espírito 
antes de sua execução [...]; 3º O quadro deve 
ser inteiramente construído com elementos 
puramente plásticos, isto é, planos e cores. Um 
elemento pictural só significa a ‘si próprio’ e, 
consequentemente o quadro não tem outra 
significação que ‘ele mesmo’; 4º A construção 
do quadro, assim como seus elementos, deve 
ser simples e controlável visualmente; 5º A 
técnica deve ser mecânica, isto é, exata, anti-
impressionista; 6º Esforço pela clareza absoluta. 

A arte concreta se afasta inteiramente da representação 
da natureza; negando as correntes artísticas subjetivistas 
e líricas. Com base na interpretação destes “postulados”, 
percebemos que esta arte possui finalidade em si mesma, 
sem uma preocupação em metaforizar sentimentos, 
situações políticas ou sociais.  

A matemática torna-se a linguagem da arte concreta, 
principalmente com o uso de sólidos e figuras geométricas, 
e tal afirmação pode ser confirmada a seguir⁴: 

A arte concreta é herdeira das pesquisas do 
grupo De Stijl [O Estilo], de Piet Mondrian e Van 
Doesburg, que busca a pureza e o rigor formal na 
ordem harmônica do universo. Além disso, parte 
de ideais da Bauhaus, nos quais a racionalidade 
deve estar presente em todos os âmbitos sociais 
e nas conquistas da arte democratizadas pela 
indústria. O artista Max Bill (1908-1994), nos 
anos 1950, com a Escola Superior da Forma, 
tenta levar adiante esse projeto. Para Bill, um 
dos principais responsáveis pela divulgação da 
arte concreta na América Latina, a matemática 
é o meio mais eficiente para o conhecimento da 
realidade objetiva e uma obra plástica deve ser 
ordenada pela geometria e pela clareza da forma. 

3. Metodologia de trabalho 

A execução do projeto foi dividida em duas etapas: 

______

3 e 4 Arte Concreta. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.
br/termo3777/arte-concreta>. Acesso em 10 jan. 2020.
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2. Após o período de treinamento foi solicitado a eles uma 
pesquisa para a escolha de um artista representante da Arte 
Concreta, que deveria servir de inspiração para a criação 
de uma arte. Nesta fase, os alunos fazem um croqui do 
projeto à mão e, então, retornam aos computadores para a 
confecção eletrônica do projeto, podendo assim, visualizar 
o produto final antes da materialização. 

4. Resultados e análise 

A seguir são apresentados alguns exemplos dos trabalhos dos 
alunos. Nas figuras 3 e 4 temos um projeto desenvolvido a 
partir do estudo das obras de Hércules Barsotti (1914-2010), 
artista que sempre pesquisou as diferentes configurações 

Figura 1: Tela do programa: uso do plano cartesiano para construção 
dos objetos geométricos. Foto: Alessandro Alves 

Figura 2: Hércules Barsotti, Opostos Determinantes, s/data. 
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/11/4215-

jpg.jpeg?quality=70&strip=info&w=603 

Figura 3 (acima): Projeto feito no computador.
Foto: Priscilla Nannini 

Figura 4 (abaixo): Arte final inspirada em Barsotti. 
Foto: Prisiclla Nannini 

1. Apresentação e treinamento do programa gráfico 
FreeCad (figura 1): nesta fase os alunos recebem instruções 
e comandos básicos para a construção de figuras planas 
(quadriláteros, triângulos, etc.) e sólidos geométricos mais 
gerais (cubos, esferas, etc.). A partir destas estruturas mais 
simples e dos comandos de manipulação que permitem 
a junção, recorte, preenchimento, alterações de escalas 
e posições, os alunos devem realizar composições para a 
formação de novas estruturas.

do espaço, usando com rigor as possibilidades da cor e da 
forma (figura 2). O aluno busca mesclar geometria e cores 
inspirado nas leituras do artista escolhido, chegando a um 
resultado satisfatório com uma criação autônoma. 
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As figuras 5 e 6 são criações pensadas a partir de Geraldo 
de Barros (1923-1998) e Luiz Sacilotto (1924-2003), que 
aliavam ao rigor matemático de suas obras uma alta 
dosagem experimental, além de Alfredo Volpi (1896-1988), 
não propriamente um artista construtivo, mas cuja obra 
dialoga com esta vertente. A repetição da forma, o uso de 
tons de azuis presentes em Volpi e a marcante geometria do 
concretismo seguem como inspiração nessa pesquisa visual. 

Figura 5: Projeto feito no computador. Foto: Priscilla Nannini 

Figura 7: Luiz Sacilotto, Concretion, 1956. 
Fonte: https://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/

img/uploads /2000/01/009272001019.jpg 

Figura 8: Geraldo de Barros, Objeto-forma, 
1979. Fonte: https://comunicacaoeartes20122.

files. wordpress.com/2013/01/geraldo-
de-barros-1923-98-objeto-forma-esmalte-

1979-080x080-col-part.jpg?w=500 

Figura 9: Alfredo Volpi, Casas, 1955. Fonte: 
https://acervo.mac.usp.br/acervo/media/

collectiveaccess /images/3/3/8495_ca_object_
representations_media_3353_medium.jpg 

Figura 6: Arte final inspirada em Volpi, Geraldo de Barros e Sacilotto.
Foto: Prisiclla Nannini 
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Considerações Finais  

Ao término dos trabalhos, os alunos puderam compreender 
a importância em elaborar projetos a partir de estudos 
prévios, que incluíram visitações a museus, pesquisas 
monitoradas na Internet, leitura de textos e pesquisa visual, 
além da necessidade de se dominar tecnologias que os 
capacitassem a simular suas obras antes de construí-las, 
permitindo prever os problemas e fazer ajustes estéticos e 
métricos.  

Portanto, os alunos, com o devido acompanhamento dos 
professores, foram protagonistas de suas criações, além 
de utilizar a linguagem geométrica como uma forma de 
expressar suas ideias de forma clara, sem perder o apelo 
estético, artístico e poético. 

Bibliografia e Recursos  

Amaral, A. (org.). (1977). Projeto construtivo brasileiro na 
arte: 1950-1962. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; 
São Paulo: Pinacoteca do Estado.  

Cintra, R., Nascimento, A. P. (2002). Grupo Ruptura. São 
Paulo: Cosac & Naify, Centro Universitário Maria Antônia da 
USP.  

Mammi, L. Concreta’56: a raiz da forma. Catálogo. São 
Paulo: MAM, 2006. 

Pitta, F., Hannud, G., Ribeiro, J. A., Nery, P., Barros, R. T., 
Palhares, T., Piccoli, V. (2014). Arte construtiva na Pinacoteca. 
São Paulo: Pinacoteca do Estado.  

Scharf, A. (2000). “Construtivismo”, In: STANGOS, Nikos 
(org). Conceitos da arte moderna. (Á. Cabral, Trad.). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor.  

Arte Concreta (2020, janeiro 10). Recuperado de http://
enciclopedia.itaucultural. org.br /termo3777/arte-concreta.  

FreeCAD (2020, janeiro 10). Recuperado de http://www.
freecadweb.org/. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática (Ensino 
Médio) (2020, janeiro 10). Recuperado de http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf.

�ezembro 2020 | A Construção Poética das Formas, uma aproximação entre artes e matemática através da computação gráficas | Alessandro Silva e Priscilla Nannini |37 



   
RE

VI
ST

A
 IB

ER
O

-A
M

ER
IC

A
N

A
 D

E 
PE

SQ
U

IS
A

 E
M

 E
D

U
CA

ÇÃ
O

, C
U

LT
U

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
4|

 IS
SN

 1
64

7-
05

08

Grupo Casulo: ensino/aprendizagem de arte, design, ciência da 
computação e eletrônica têxtil
Grupo Casulo: enseñanza/aprendizaje de arte, diseño, informática y 
electrónica textil.
Casulo group: learning/teaching of art, design, computer science and 
e-textile 

Thatiane Mendes Duque

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
ThatianeMendes@hotmail.com

Fabio Henrique Dias Máximo

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

RESUMO

 Este artigo apresenta uma análise sobre experiências realizadas com eletrônica 
têxtil pelo grupo Casulo. Casulo é um grupo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
interdisciplinar (arte, design, ciência da computação e eletrônica). Tem como intuito 
investigar vestimentas eletrônicas sensíveis ao corpo e ao ambiente. Também busca 
a experimentação com criação de acessórios pessoais e vestimentas “inteligentes” 
baseados em Arduino Lilypad e impressão 3d.

Palavras chave: Ensino, Aprendizagem, Arte, Design, Eletrônica Têxtil

RESUMEN

 Este artículo presenta un análisis de experimentos realizados con electrónica 
textil por el grupo Casulo. Casulo es un grupo interdisciplinar de investigación y desarrollo 
tecnológico (arte, diseño, informática y electrónica). Su objetivo es investigar la ropa 
electrónica sensible al cuerpo y al medio ambiente. También busca la experimentación 
con la creación de accesorios personales y ropa “inteligente” basada en Arduino Lilypad 
e impresión 3D.

Palabras clave: Enseñanza, Aprendizaje, Arte, Diseño, Electrónica Textil

ABSTRACT

 Experiments that mixed fabrics and electronic devices based on the Arduino 
Lilypad and 3D printing were used to investigate how wearables work and fit in our 
bodies. Thus, we formed a group called Casulo, with interdisciplinary students (art, 
design, computer science, electronics) which supported the development of wearables 
and tested them.

Keywords: Teaching, Learning, Art, Design, E-textile 
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1. INTRODUÇÃO

O nome Casulo refere-se a um tipo de pele-membrana 
que protege, mas que também possibilita a metamorfose 
da forma/estrutura/subjetividade corpórea, capacitando o 
“antigo corpo” para novas possibilidades e afetos. O grupo 
tem como objetivo principal aplicar conhecimentos de 
arte e design, aspectos da prototipagem eletrônica como 
ferramenta criativa e a criação de modelos de acessórios e 
roupas interativas através do sensoriamento do corpo e do 
ambiente.

Os processos práticos são derivantes de pesquisas sobre as 
possibilidades conceituais dos vestíveis, uma vez que são 
sensíveis ao corpo do usuário, às suas emoções e seus afetos 
com o mundo. Em resumo, o intuito é fomentar reflexões 
sobre a roupa e joias tecnológicas que criam memórias e 
narrativas contemporâneas de afeto e intimidade sobre o 
corpo. Para isso, o grupo Casulo experimenta com criação 
colaborativa o campo dos têxteis e de acessórios eletrônicos 
inteligentes, criados a partir do uso de Lilypad arduino - 
plataforma eletrônica projetada pela engenheira cientista 
no MIT Leah Beachley, para criação de computação vestível. 
A placa Lilypad Arduino é considerada uma ferramenta 
própria para a nossa vestimenta, pois ela é pequena, lavável, 
open source e open hardware.

2. CONTEXTO: computação vestível afetiva e o corpo

Em 1997, Steve Mann cunhou o termo “Computação 
Vestível”. Esse termo, ao ser combinado com a arte, 
design e moda, parece solicitar novas denominações tais 
como: têxteis eletrônicos (e-textiles), tecidos/roupas/jóias 
inteligentes, sensores têxteis, moda tecnológica, entre 
outros que melhor abraçam as características de

nossas vestimentas. O maleável, o confortável, o flexível, e o 
lavável são características próprias das roupas e acessórios 
vestíveis.

Neste contexto, podemos encontrar dispositivos que 
integram componentes eletrônicos e processadores em 
tecidos e acessórios vestíveis. Esse tecido eletrônico torna-se 
capaz então de, por exemplo, através de sensores, detectar 
parâmetros do ambiente e do corpo do usuário tais como: 
estímulos mecânicos, químicos, eletrônicos e magnéticos. 
Além dos sensores, os tecidos eletrônicos podem agir no 
corpo ou no ambiente através de atuadores, modificando 
a cor, a forma, emitindo sons, entre outras possibilidades 
expressivas do tecido ou item vestível.

Pulseiras, relógios e roupas inteligentes podem hoje 
monitorar e oferecer diferentes informações, tais como 
batimentos cardíacos, contagem de passos, temperatura, 
e outros dados deixados como rastros da intimidade, 
fornecidos pelo contato com o corpo do usuário. Portanto, 
através do estudo sobre os tipos de interações possíveis 
entre o individuo e o produto, o grupo de pesquisa tem 
como objetivo principal identificar e ampliar formas de 
exibir conteúdo emocional por meio de roupas. Para isso 

torna-se necessário entendermos como podemos mapear e 
criar padrões de afetos por meio de computadores vestíveis.

E neste sentido, Picard (1998, 13-14) nos traz algumas 
pistas apresentando cinco principais características 
que todo computador vestível afetivo precisa ter: (1) O 
comportamento do sistema parece semelhante às emoções 
humanas; (2) O sistema responde a estímulos ; (3) Gera 
emoções com base no entendimento de situações, com 
base em objetivos, padrões, preferências e expectativas; 
(4) Possui experiência emocional (percepção cognitiva e 
psicológica); (5) Imitam a cognição humana e suas funções 
físicas (memória, decisão, planejamento,

interesse, aprendizado, motivações, prioridades, funções do 
sistema imunológico, combinação e variação de sentimentos, 
regulação e adaptação). Fatores como esses nos fazem 
pensar que deveríamos buscar novas formas de lidar com 
estas novas tecnologias que levem em consideração, em 
maior grau, a presença do corpo.

Outro fator importante que ressaltamos é o uso de 
dispositivos embutidos em roupas que se adaptem 
às relações pessoais, emoções, situações de trânsito, 
deslocamento e mobilidade do corpo humano e seus afetos.

3. CULTURA MAKER E DIY COM COSTURA ELETRÔNICA

A partir da discussão sobre às mudanças que o corpo, 
suas vestes e tecnologias anexas vem passando, buscamos 
realizar em nossos encontros também, práticas/fazeres 
manuais (costura, bordado, solda, esquemas eletrônicos, 
desenhos técnicos) para criação de computação vestível. 
Essas práticas estão baseadas em um tipo de abordagem de 
pesquisa/ensino/aprendizagem mais voltada para a cultura 
maker, DIY (do it yourself , em português: faça você mesmo).

Segundo Filard (2018) o movimento maker teve seu início 
nos Estados Unidos por volta da década de 70, tornando-
se mais conhecido a partir de 2005, com o lançamento da 
revista Make Magazine e do evento anual Feira Maker.

Com o intuito de investigar processos, técnicas e materiais 
mais próprios aos têxteis, esse empreendimento de 
pesquisa e produção artística, em princípio, baseou-se em 
experimentar como técnicas e processos de artesanato, 
costura e bordado, poderiam ser aplicados a procedimentos 
de eletrônica e ciência da computação. Para isso, apoiamos 
nas comunidades de software e hardware livre Arduino.

O primeiro encontro do grupo Casulo, foi realizado em 25 
de setembro de 2019 no laboratório da instituição e teve 
como objetivo apresentar possibilidades de criação de 
circuitos simples em superfícies flexíveis. Cabe ressaltar 
que computação vestível, por ser uma área interdisciplinar, 
solicita um tipo de trabalho colaborativo, pois seu processo 
de criação pode necessitar diferentes processos: o 
planejamento e design da peça, costura, criação do circuito 
físico eletrônico, entre outros.
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Os processos realizados pelo grupo também encontram 
suas bases no movimento STEAM, que parte da 
interdisciplinaridade entre ciência, tecnologia, engenharia, 
artes e matemática. Com estudo sobre o comportamento 
da energia, sobre átomos, interação entre os corpos, 
cálculos matemáticos, experimentos químicos, entre outros 
procedimentos em laboratório, que são mais consideradas 
do âmbito da ciência. Como podemos ver nos seguintes 
experimentos:

3.1. Atualização da interface Bússola tátil.

O objeto de computação vestível denominado Bússola tátil 
(2015 - 2019) passou por várias modificações e versões. A 
última, realizada em 2019 (Figura 1), visou aprofundar na 
pesquisa sobre como a memória, por meio de dispositivos 

vestíveis, pode, além de gravar a intimidade do corpo, ser 
também sentida pelo tato. Teve como ponto de partida 
descobrir como uma roupa poderia “memorizar” o trajeto 
realizado pelo corpo e depois como apresentar esse mesmo 
trajeto realizado, reproduzindo esses dados em forma de 
“memórias físicas”, para serem sentidas sobre a pele/roupa 
de outra pessoa/momento.

Na versão atual (Figura 1) foram costurados: pequenos vibra 
motores, controlados por um micro-controlador Arduino, 
uma mini-bússola digital capaz de capturar a posição 
espacial do usuário segundo os eixos norte, sul, leste e oeste 
e uma unidade de medida inercial. Esse sistema eletrônico 
conta com um mecanismo para contagem de passos a 
fim de informar ao usuário a quantidade de passos até o 
waypoint seguinte. 

Figura 1 – Cinto Bússola Tátil. 2019. Fonte: acervo do Grupo Casulo. 

Figura 2 - Desenho esquemático e montagem dos componentes. 2019. Fonte: acervo do Grupo Casulo

40 | Thatiane Duque e Fabio Máximo | Grupo Casulo: ensino/aprendizagem de arte, design, ciência da computação e eletrônica têxtil |�ezembro 2020 



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #14 | ISSN

 1647-0508

Figura 3 - Experimentos com tinta termo-crômica. 2019. Fonte: acervo do Grupo Casulo

3.2. Criação de circuito com tinta termo-crômica.

Também foi criado um dispositivo que capta batimentos 
cardíacos e muda a cor de um dispositivo-tecido-pele 
(Figura 3), quando recebe uma mudança de dados. O 
microcontrolador Arduino foi programado para “ligar” 
e acionar a porta digital que esquenta a linha condutora, 
fazendo que sobre ela e em sua volta, onde haja tinta termo-
crômica, mude cor, do vermelho para o claro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha em partir deste contexto sobre o afeto e a 
emoção, para criação de dispositivos vestíveis, nos permitiu 
experimentar as hipóteses de que o corpo contemporâneo 
necessita de roupas que melhor se adaptem aos aspectos 
de mobilidade, trânsito, conexão generalizada, entre 
outras adaptações aos “novos modos de ser”. Vimos 
que os processo de criação com computação vestível é 
interdisciplinar e necessita de conhecimentos específicos 

em várias áreas, e da interação dos integrantes do grupo 
com as comunidades de software e hardware livre. Necessita 
também conhecimento sobre processos artesanais, costura, 
bordado, entre outras técnicas que são transmitidas de 
modo familiar e a partir das referidas redes de cultura 
maker, DIY e Steam.
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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

MONUMENT VALLEY I & II COMO HERRAMIENTA MULTITEMÁTICA DE INICIACIÓN A LA 
PERCUSIÓN: arte de videojuegos, Escher y la educación  musical a través de las nuevas 
tecnologías y las prácticas de improvisación

MONUMENT VALLEY I & II AS A MULTI-THEMATIC TOOL FOR PERCUSSIVE INITIATION: 
video game art, Escher and music education through new technologies and 
improvisation practices

Prof. M. Ronan Gil de Morais

Universidade da Basiléia e Hochschule für Musik FHNW (Suíça)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG / Campus Goiânia, Brasil)
Núcleo de Excelência para o Ensino, Pesquisa e Performance em Percussão (NΞP³/IFG)
ronangil@gmail.com

RESUMO

 Os processos tecnológicos bem fundamentados e pautados em uma sólida 
abordagem pedagógica podem se tornar uma ferramenta interessante para estimular 
novas gerações ao encontro com conteúdos artístico-musicais e ao descobrimento 
do mundo da criação artística. O presente trabalho discute questões pertinentes à 
iniciação musical voltada ao ensino de solfejo, percepção e principalmente de práticas 
instrumentais percussivas, como propostas de atividades empregadas em um curso de 
extensão para crianças de 08 a 14 anos. Dentre inúmeras propostas do curso, houve uma 
dinâmica associada ao jogo de vídeo game Monument valley que é baseado nas obras 
de Maurits Cornelis Escher. O presente artigo descreve as atividades desenvolvidas e 
certos aspectos da metodologia empregada para o acompanhamento do jogo em tempo 
real, compondo-se sua trilha sonora e estimulando-se a criação coletiva através de 
improvisação direcionada e sensibilização da percepção musical e do gesto instrumental. 
Houve, para isso, clara associação de tecnologias variadas e de processos criativos 
dialogando com outras áreas artísticas através da obra de Escher e da vídeo game arte 
dos jogos Monument valley I e Monument valley II.

Palavras chave: Musicalização, Percussão, Novas Tecnologias, Artes Integradas

RESUMEN

 Los procesos tecnológicos bien fundamentados y basados en un sólido enfoque 
pedagógico pueden convertirse en una interesante herramienta para estimular a 
las nuevas generaciones a conocer los contenidos artístico-musicales y a descubrir el 
mundo de la creación artística. El presente trabajo presenta una discusión pertinente a 
la iniciación musical dirigidas a la enseñanza del solfeo, la percepción y principalmente 
las prácticas instrumentales percusivas, como propuesta de actividades empleadas en 
un curso para niños de 08 a 14 años. Entre distintas propuestas del curso, hubo una 
dinámica asociada al videojuego Monument valley que se basa en los trabajos de 
Maurits Cornelis Escher. En este artículo se describen las actividades desarrolladas y 
algunos aspectos de la metodología empleada para estimular un diálogo entre juego 
y la composición de su banda sonora en tiempo real, estimulando la creación colectiva 
mediante la improvisación dirigida y la conciencia en la percepción musical y el gesto 
instrumental. Para esto, hubo una clara asociación de diversas tecnologías y procesos 
creativos dialogando con otras áreas artísticas a través de la obra de Escher y el arte de 
los videojuegos Monument valley I y Monument valley II.

Palabras clave: Educación Musical, Percusión, Nuevas Tecnologías, Artes Integradas
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ABSTRACT

 The technological process well grounded and based on a solid pedagogical 
approach can be an interesting tool to stimulate new generations to meet artistic 
contents and to discover part of the world of artistic creation. The present work presents 
a pertinent discussion about the music initiation and the percussive instrumental 
practices employed in a course for children from 08 to 14 years old. Among the many 
proposals of the course, there was an activity associated to the video game Monument 
valley which is based on the works of Maurits Cornelis Escher. This article describes 
the  development of such activity and certain aspects of the methodology applied to 
compose a soundtrack and to stimulate the collective creation through improvisation 
tied to a videogame. In that way, there was a clear association of varied technologies and 
creative processes dialoguing with other artistic areas through the work of Escher and 
video game art in Monument valley I and Monument valley II.

Keywords: Music Education, Percussion, New Technologies, Integrated Arts

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino/aprendizagem deve se conectar com 
o ambiente e os elementos que fazem parte da vida e da 
realidade do aluno. Não somente por propiciar a inclusão 
dele através de seus referenciais cotidianos mas porque o 
processo em si irá igualmente ressignificar estes elementos 
e, a partir disso, redimensionar os limites e a profundidade 
de observação do próprio aluno sobre aquilo que ele 
conhecia/desconhecendo e desconhecia/conhecendo. O 
desenvolvimento tecnológico atual e a conexão natural 
que as novas gerações possuem com ele, dominando suas 
formas de linguagem e interação, impulsiona o espaço de 
ensino/aprendizagem a receber estes aparatos e dialogar 
para que as fronteiras do conhecimento se expandam.

Integrar novos aparatos ao processo de musicalização pode 
proporcionar aos alunos a vivência da música e do som 
de maneira interativa e conectada a sua realidade e seu 
imaginário. Se utilizados com objetivos pedagógicos claros 
e associados a um contexto educativo consciente com uma 
metodologia que oriente e enriqueça o processo, o vídeo 
game e os jogos digitais podem então ser interessantes 
materiais de transformação do modo de se pensar a 
educação e de se conectar com o aluno. Assim, através da 
motivação, da interação e da descoberta eles devem ser 
aparatos que proporcionem, auxiliem, dinamizem e/ou 
facilitem o acesso ao conhecimento e a aprendizagem de 
um conteúdo.

O presente texto relata as experiências de um projeto de 
iniciação musical e ensino de percussão com artes visuais 
e novas tecnologias associadas. Por meio deste curso de 
extensão, alunos entre 08 e 14 anos tiveram acesso a aulas 
semanais voltadas para a iniciação em práticas de solfejo, 
percepção e instrumentos percussivos. Todas as atividades 
foram abordadas discutindo-se correlações e possibilidades 
de integração com outras áreas artísticas (pintura, vídeo 
arte, quadrinhos, vídeo game arte, entre outras).

2. O CURSO

O curso de extensão “Iniciação em Percussão” se 
desenvolveu durante 3 semestres através de um encontro 
semanal de 2 horas. Para isto os alunos foram divididos 
por faixa etária em dois grupos, sendo um formado por 
alunos entre 08 e 11 anos (Turma A) e outro por alunos 
entre 12 e 14 anos (Turma B). Os conteúdos para ambos os 
grupos foram separados em solfejo e percepção (1 hora) e 
iniciação em percussão (1 hora). Os alunos entraram em 
contato com diversos materiais (tinta, massa de modelar, 
pincel, instrumentos de percussão) além de obras de 
arte e obras literárias representando o suporte material e 
imaterial para o desenvolvimento de diversas atividades 
musicais. Estes utensílios tiveram como objetivo promover 
um primeiro contato com variadas linguagens artísticas 
em franco diálogo e estimular a criatividade e a percepção 
multissensorial dos alunos, sensibilizando-os ainda para 
diferentes formas de expressão cultural e para a apreensão 
mais global do fenômeno artístico, visual e musical. 
Depois desta primeira parte de sensibilização, o processo 
criativo foi estimulado pelo encontro com instrumentos 
de percussão e com propostas a serem musicadas (vídeos, 
vídeo game, quadrinhos, entre outros). A música surgiu 
assim pelas escolhas e vontades dos alunos de produzir 
sons relacionados ao estímulo visual primeiro. Os alunos 
tinham total liberdade para criar e expor suas ideias, 
tanto individualmente (como ele poderia tocar) quanto 
coletivamente (como poderia contribuir para a parte do 
colega na criação). Foram priorizadas então as formas 
espontâneas de criação, onde o professor apenas indagava 
e indicava o caminho inicial de questionamentos e os alunos 
expunham e experimentavam suas próprias ideias. 

3. ESCHER E OS JOGOS MONUMENT VALLEY I E MONUMENT 
VALLEY II

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) é um artista de 
referência no que tange a geometrias e arquiteturas 
impossíveis e design de formas infinitas nas artes gráficas. 
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Ele foi o motor de inspiração para a apresentação visual dos jogos Monument valley 
I e Monument valley II (Estúdio Ustwo) que consistem em variados quebra-cabeças 
dentro dos quais o jogador deve guiar personagens entre labirintos e cenários com 
estética e apresentação formal baseados principalmente nas obras do artista. O 
jogador tem a possibilidade de interagir com cenários dinâmicos que se transformam 
a partir de sua ação e que podem apresentar múltiplos planos de orientação, 
principalmente a partir do momento que ocorrem alterações por escolhas de 
passagens e caminhos nestes labirintos geométricos de múltiplas dimensões. Para 
exemplificar como o jogo mantém correlações com a obra do artista, compara-se 
aqui obras originais de Escher e a apresentação estético-visual de algumas fases do 
jogo (Figura 1).

Os jogos são vencedores de pelo menos 17 prêmios devido principalmente ao seu 
design de arte e conceitos de jogabilidade e interatividade com o ambiente virtual. 
Pela interconexão com temas tão importantes das artes visuais e pela possibilidade 
de trabalho também sobre a figura do artista, procurou-se trabalhar com os alunos 
múltiplos aspectos de integração destes conteúdos com a música.

Em relação às práticas, os alunos foram estimulados a tocar em relação ao vídeo game 
pois o desenrolar da ação através do jogo representaria um tipo de vídeopartitura 
em tempo real e era a base comum de agregação entre os intérpretes. Estes 
deveriam então memorizar as ações possíveis das personagens que encadeariam 
uma forma de improvisação ensaiada. Estes atos improvisativos conectados ao jogo 
foram correlacionados com as personagens e  cenários de Monument valley durante 
as aulas/ensaio e eles se desenvolviam com o desenrolar do jogo em um telão. As 
atividades ligadas ao jogo se concentraram em um semestre sendo que todos os 
alunos se encontravam para trabalhar juntos (Grupos A e B) e eram realizadas de 
modo paralelo com outras propostas práticas e conectadas aos conteúdos teóricos 
previstos. 

3.1. Propostas para Monument Valley I

Para o jogo Monument valley I a caracterização do mundo sonoro do jogo foi dividido 
em dois tipos: 1) os sons associados à personagem e 2) a sonoridade do ambiente 
em exploração. O repertório possível de gestos e movimentos da personagem foi 
delineado e ele foi então associado a sons que seriam responsabilidade de um grupo 
de alunos (cada qual responsável por improvisar com determinado instrumento a 
partir do momento em que a personagem agisse devidamente). O ambiente por 
outro lado foi dividido em dois tipos de sonoridade: 1) a trilha e os sons constantes 
e ininterruptos no ambiente (relativos a cada fase do jogo e indiferente de 
transformações ocasionadas pela personagem) e 2) os sons incidentais resultantes 
das transformações do cenário conforme a personagem modifica o ambiente. Os 
três grupos de alunos (cada qual com suas atribuições) foram usando diversos 
instrumentos de percussão para musicar o enredo e o desenvolvimento das ações. 
Os instrumentos foram escolhidos pelos alunos entre uma miríade de possibilidades 

Figura 1 – Comparação entre 
Waterfall (1961) de M. C. 
Escher (à esquerda) e a fase 
Pátio pacífico do Apêndice iv 
de Forgotten shores (à centro-
esquerda) e Relativity (1953) 
de Escher (à centro-direita) em 
comparação com uma das etapas 
da fase Ida’s Dreams (à direita). 
Fontes: www.escherinhetpaleis.
nl (obras de Escher) e www.
monumentvalleygame.
com (imagens do jogo 
Monument valley I).
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(instrumentos percussivos de altura definida e de altura indefinida) e, para isso, 
eles realizaram uma pesquisa de timbres e uma série de exercícios de escuta e de 
experimentação.

3.2. Propostas para Monument Valley II

Visto que os jogos mantêm uma correlação temática entre si e propõem uma certa 
continuidade narrativa no seu desenvolvimento (ainda que com diferenças estéticas 
claras – Figura 2), procuramos aqui traçar possibilidades de uso do jogo Monument 
valley II. Acreditamos inclusive que este traz um amplo potencial de trabalho em sala 
de aula e novas possibilidades de aplicações téorico-práticas. Visto que a personagem 

principal agora é acompanhada de sua filha, a divisão de grupos pode se dar de 
modo a existirem dois grupos com responsabilidades musicais para as mudanças no 
ambiente e dois grupos com responsabilidades musicais para as personagens (um 
grupo para a mãe e um grupo para a filha).

Com tal dinâmica se pode inclusive discutir características sonoras e típicas para 
cada personagem: tipos de instrumentos e timbres característicos, quantidade 
e velocidade das ações musicais, alturas, frequências e dinâmicas que poderiam 
caracterizar diferentemente a mãe e a filha. A personagem da filha passa por 
mudanças ao longo da narrativa e, através de ritos de passagem representados pelos 
desafios do jogo, ela progressivamente amadurece e envelhece, o que seria um dado 
igualmente interessante de discussão para as práticas musicais. A partir das escolhas 
dos alunos/intérpretes poderia se marcar musicalmente esta passagem do tempo na 
vida da personagem.

A organização de ambos os jogos deste modo traz um resultado textural em 
camadas bastante interessante musicalmente falando. Ela possibilitou igualmente 
uma discussão e uma prática sobre improvisação, responsabilidades individuais e 
coletivas em música de câmara, interação estimulada por informação visual (base 
de toda leitura musical) e parâmetros musicais variados (altura, intensidade, 
duração, timbre e espaço). Houve uma apresentação musical no fim do curso e os 
alunos desenvolveram então aspectos próprios da performance com platéia e do 
aprimoramento técnico musical para um público (Figura 3).

Figura 2 – Propostas estéticas 
diversificadas e referências 

artísticas diferentes como 
material de inspiração em 

Monument valley II. 
Fonte: o autor (composição 
feita partindo-se da tela de 

diferentes fases do jogo).

Figura 3 – Apresentação geral do 
projeto em palco (à esquerda) 

e detalhe mostrando somente o 
grupo responsável pela música 
ligada ao ambiente (à direita). 

Fonte: Rafaella Pessoa.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento das atividades, os alunos passaram 
a rever e reconfigurar suas ações musicais (mantendo o 
que consideravam bom e melhorando o que consideravam 
necessário), respondendo cada vez mais rapidamente a 
novos estímulos e ficando ainda mais sensíveis à relação entre 
gesto musical, objeto visual associado e resultado sonoro 
(individual ou coletivo). A escuta de todo o resultado sonoro 
(a sensibilidade da sua parte individual em associação com 
o universo sonoro mais amplo) foi ficando mais apurada e 
com resposta mais rápida e efetiva. As suas justificativas para 
escolhas de instrumentos e seus argumentos sobre decisões 
ligadas à práxis musical foram ficando mais elaborados. 
Assim, os alunos colocaram todo seu potencial criativo 
em evidência, além de serem responsáveis pela produção 
sonora com instrumentos percussivos antes desconhecidos. 
A associação espaço real – espaço virtual – espaço sonoro – 
espaço imagético – espaço criativo – espaço interpretativo 
– espaço educacional foi amalgamado pelo senso criativo 
dos alunos e pelo empenho dos mesmos em se expressar 
musicalmente.

As metas propostas no planejamento metodológico foram 
favoravelmente alcançadas. Os alunos se identificaram 
com as propostas visuais e procuraram desenvolver 
suas habilidades e formas de compreensão do conteúdo 
musical. Eles buscaram gestos musicais próprios e também 
referenciais significativos na escuta, desenvolvendo 
ainda amplamente o ato criativo da composição musical 
individual e coletiva. A presença de tecnologias chamou 
a atenção para relação com um suporte visual como 
estímulo para o desenvolvimento musical. Ela trouxe um 
aspecto lúdico, desafiador e estimulante para uma geração 
amplamente atraída pelas telas e teclas, pelas touchscreens 
e interatividades virtuais.
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RESUMEN

 El presente artículo muestra la experiencia de trabajo de la asignatura Taller 

interdisciplinar de Música y Plástica, perteneciente al Máster Universitario en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional de una universidad pública del norte de España. La naturaleza de la materia 

llevó a centrar el trabajo en acciones de sinestesia en el mundo físico. La realización 

de una experiencia que recogiera sinestesias y proyecto de diseño con la utilización de 

herramientas digitales supuso una fórmula de trabajo grupal que eliminó los miedos a las 

carencias de conocimientos y facilitó el trabajo interdisciplinar.

Palabras clave: Plástica, Música, Taller Interdisciplinar, Herramientas Digitales, Máster 

Universitario

ABSTRACT

 This article presents the work experience of the subject Interdisciplinary 

Workshop of Music and Art, belonging to the University Master’s Degree in Teacher 

Training of Compulsory Secondary Education, Baccalaureate and Vocational Training of 

a public university in northern Spain. The nature of the subject led to focusing work on 

synesthesia actions in the physical world. The realization of an experience that gathered 

synesthesia and design project with the use of digital tools was a formula for group 

work that eliminated fears of deficiencies of knowledge and facilitated interdisciplinary 

work. 

Keywords: Art, Music, Interdisciplinary Workshop, Digital Tools, Master´s Degreet 
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Introducción

Estamos inmersos en un mundo cada vez más digitalizado, 
por lo que abordar la Educación Musical y la Educación 
Plástica y Visual en el contexto educativo actual implica 
necesariamente tratar las herramientas digitales. Esto no 
implica perder otro tipo de herramientas y experiencias, ya 
que como explica Saura (2015) nos encontramos viviendo 
simultáneamente en una realidad física y otra virtual, lo cual 
se refleja en la utilización de herramientas tradicionales y 
digitales simultáneamente en las prácticas pedagógicas 
actuales.

En menos de diez años se ha visto esta vertiginosa 
necesidad, dándose también una evolución general en el 
escenario educativo, donde se está llevando el desarrollo 
de primeras experiencias con aspectos digitales ya desde 
el nivel de Educación Infantil. Es importante señalar que 
estas prácticas se planifican en relación a otras cuestiones 
como las inteligencias múltiples y el trabajo grupal (Amante 
y Faria, 2012; Cosme y Tomás, 2015), lo que también es un 
síntoma de los cambios que se están aplicando.

La presente propuesta didáctica se enmarca en la asignatura 
optativa Taller interdisciplinar de Música y Plástica, 
perteneciente al Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional de una universidad 
pública del norte de España. El grupo de estudiantes está 
formado por diez personas graduadas en estudios de los 
ámbitos plástico y musical. Por lo que el carácter optativo 
de la asignatura y el reducido número de alumnos, 
ya especialistas, facilita la realización de experiencias 
destinadas a la docencia en educación secundaria y la 
experimentación.

En relación con los objetivos principales, como docentes 
de esta materia, se intenta desarrollar una asignatura 
de utilidad educativa para los futuros profesores en la 
que se ponga en práctica las competencias que la guía 
docente marca. Para conseguir esto se plantean unas 
actividades previas a los estudiantes con carácter inicial y 
de afianzamiento. Posteriormente se les propone el diseño 
de un plan de trabajo, destinado a alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y Bachillerato, donde se 
integren la Educación Plástica y Visual junto a la Educación 
Musical. Por último, la planificación es presentada en 
grupo junto con el que se desarrolla un debate que lleva a 

hacer modificaciones e incorporar nuevas ideas antes de la 
entrega.

Habitualmente los temas que se abordan en la materia 
conciernen a aspectos relacionados con los proyectos 
educativos en el ámbito artístico y la inclusión de aspectos 
culturales. Y también sobre la relación entre la expresión 
musical y plástica en

talleres de expresión, así como la construcción personal 
y colectiva del conocimiento artístico. Durante los años 
2015 a 2019, se ha observado una evolución en la forma 
de desarrollar la docencia y en las propias demandas de los 
estudiantes. Así pues, las posibilidades de lo digital para 
el desarrollo del proyecto se han convertido en interés y 
objeto de la asignatura.

En un inicio, el desarrollo del programa estuvo centrado, 
principalmente, en ejercicios de transformación o traducción 
entre los productos Plásticos y Musicales. Concretamente el 
trabajo para la transformación músico-plástica, o viceversa, 
para lo cual se compartían las directrices dictadas por 
Cristiá (2012). Esta autora señaló cinco niveles de trabajo: 
emocional, material, morfológico, textural y conceptual. 
Como ejemplo se explica a continuación una forma de 
trabajo con operaciones planteadas para transformar una 
melodía en un dibujo o un dibujo en melodía.

El trabajo a nivel emocional se destina a escuchar una 
pieza musical y a partir de ella dibujar y pintar intentando 
traducir la música al dibujo o pintura. En el nivel material 
se analiza la sintaxis de los elementos propios del lenguaje 
musical y plástico de acuerdo a las teorías de autores como 
Kandinsky (1996, 1998), Dondis (2000), García-Sipido y 
Lago (1996) o Toch (2001). La estructura de las obras y su 
imitación en alguno de los dos lenguajes se desarrolla en el 
nivel morfológico, donde se considera si la relación entre los 
materiales es sincrónica o no en el nivel textural. Finalmente, 
el aspecto conceptual se tratará cuando en el traslado de la 
obra de un campo a otro se trabaje el concepto o idea.

Si bien estos niveles de desarrollo, y con ello de los 
planteamientos de los ejercicios, pueden reducirse a tres 
planos, suele trabajarse con los cinco. En el caso de la 
simplificación se les indica a los estudiantes la existencia de 
un primer nivel de tipo emocional vinculado con actividades 
que manejan lo expresivo, un segundo de representación 
conceptual o simbolización y por último un plano textural o 
adecuado a las acciones de sinestesia.
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Pero el trabajo con la asignatura ha llevado a traspasar esta 
primera noción de trabajos de transformación centrados 
en el mundo físico y adentrarse en más formas de trabajo. 
Particularmente en este caso, aunque inicialmente lo 
sensorial, la corporalidad y el simbolismo fueron suficientes 
para afrontar estos los lenguajes plástico y musical, se 
encontró que además de desarrollar la línea de acción física 
era necesario vincularse más con las acciones digitales.

Y es que en relación con las nuevas tecnologías se ha 
observado en el aula, y durante este tiempo de trabajo, 
un cambio en las demandas de los estudiantes, siendo las 
cuestiones digitales una prioridad. Conviene subrayar que 
en la medida en que se ha sentido esa evolución respecto 
a la demanda tecnológica, el carácter de taller de la 
asignatura también ha llevado a plantear una metodología 
por proyectos más flexible y adaptada a los estudiantes.

A su vez, otras universidades han ofrecido asignaturas 
que integran varias áreas artísticas, como lo ha hecho 
la Universidad de Sevilla. En relación a esta experiencia 
Gutiérrez y Díaz (2002) señalaban la importancia de crear 
un planteamiento donde se relacionen los saberes entre 
estas artes y no el crear un conocimiento sumatorio pero 
independiente. Es ahí donde el trabajo interdisciplinar se 
revela más claramente, aunque en el ámbito universitario 
no es frecuente (Carbajal, 2010; Zárate, 2007).

Metodología

La asignatura se desarrolla durante once sesiones de dos 
horas, en primer lugar, se propuso trabajar los conceptos 
teóricos de forma práctica según las indicaciones de 
señaladas anteriormente en cuatro sesiones. Posteriormente 
se delegaron las seis sesiones restantes para el nuevo 
proyecto, reservando una séptima para las presentaciones.

La propuesta se planteó como un proyecto de diseño 
gráfico y audiovisual para el Museo de Bellas Artes, a partir 
del desarrollo de una logomarca (tipografía y símbolo) y 
su presentación musicalizada a modo de las animaciones 
introductorias en internet, productos audiovisuales y 
televisión.

Se conformaron tres grupos de estudiantes que combinaban 
alumnos de las ramas de Plástica y Música, se entendió el 
proceso de trabajo según los pasos del proceso del Diseño. 
Para ello se revisó la metodología del proyecto (Frascara, 
2006) y se organizaron las fases a seguir: encargo del trabajo 

Figuras 1, 2 y 3. Proceso de diseño y presentación del proyecto.

por el profesorado o primera definición del problema; 
análisis, interpretación y organización de la información; 
Especificaciones para la visualización tercera definición del 
problema (desarrollo del anteproyecto, presentación al 
cliente, organización de la producción e implementación) y 
por último verificación del diseño.

El papel del cliente en este caso lo haría un jurado formado 
por el director del museo, dos profesores especializados 
externos y las docentes de la asignatura. Lo que conecta la 
experiencia con la realidad del cliente y el mundo laboral. 
También se requirió de una

memoria o justificación escrita que no excediera de tres 
páginas con imágenes incluidas, recomendando un estilo de 
redacción concreto, sencillo y sin reiteraciones.
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En la memoria se incluiría: Descripción y significado básico de 
los elementos diseñados que identifican al museo (símbolo o 
imagen y tipografía) y de los sonidos o composición musical; 
Descripción detallada de elementos; Significado de esos 
elementos y estructura de la composición plástica y musical; 
Breve explicación sobre el conjunto de los elementos 
de la animación; Esquema del proceso de ideación y 
justificación de las decisiones tomadas, pudiendo aportarse 
fotografías del museo y las obras que han inspirado los 
diseños, imágenes del proceso, opiniones de cada uno de 
los integrantes del grupo, otros logos que han servido de 
inspiración, bocetos previos, pruebas de sonido y color, etc.

A lo largo de las instrucciones o briefing se especificó que las 
imágenes podrían reflejar elementos alusivos al contenido y 
continente del museo (espacios y detalles arquitectónicos, 
elementos de obras pictóricas y escultóricas, piezas de 
diseño artesanal e industrial, etc.)

Se realizó una visita virtual al museo y otra presencial 
para conocer el edificio y sus obras, durante la misma se 
realizaron fotografías y vídeos que fueron descargados en un 
Google Drive grupal, igualmente los estudiantes crearon un 
grupo utilizando las redes sociales de Facebook, Instagram y 
WhatsApp para intercambiar materiales.

Además de fotografías se recomendó recoger información 
por medio del dibujo, para ello utilizaron cuadernos de 
dibujo y lápices tradicionales, así como smartphones y 
tabletas digitales. A través de las aplicaciones Sketchbook y 
Corel Painter en el entorno Android y con Adobe Photoshop 
Sketch y los servicios propios del entrono Apple que otorgan 
iPad e iPhone, se registraron algunos elementos del museo.

Las cuestiones sonoras y musicales también fueron objeto 
de estudio dentro del museo, haciendo registros de las 
mismas a través de las propias grabadoras de los dispositivos 
digitales y de aplicaciones como Easy Voice Recorder y 
Parrot.

Posteriormente el montaje audiovisual fue realizado con 
los programas Windows Movie maker, Scratch, Lightworks, 
Mixed DJ y Edjing.

Resultados

Además de una formación interdisciplinar la asignatura 
y la integración de actividades relacionadas con nuevas 
tecnologías demostró unos beneficios en los estudiantes 

y el profesorado. En el caso de los estudiantes: El trabajo 
se desarrolló en grupo y supuso un enriquecimiento 
personal pleno; Se produjo un intercambio de papeles y 
competencias;, aquellos estudiantes con facilidad para el 
dibujo unían sus fuerzas a los que presentaban capacidades 
para la música, pero el hecho de utilizar tecnologías digitales 
les hacía atreverse a intervenir en lo que “no era su campo”; 
Se observó una ampliación de horizontes en relación a 
los referentes visuales y musicales a utilizar y conocer; Al 
tratarse de una aproximación a lo que será la colaboración 
real entre docentes, los recursos digitales ayudaron a 
producir la cercanía y con ello poder ver trasladada esta 
experiencia una vez terminada la etapa de estudiantes 
cuando entren en el mercado laboral; Conexión con el 
mundo profesional facilitando la presentación de trabajos 
con un buen acabado; “Descanso” de asignaturas más 
teóricas y proyección de la creatividad en un trabajo grupal.

A su vez, en el profesorado se obtienen beneficios como: 
Trabajo interdisciplinar real en el contexto universitario con 
herramientas digitales; Mayor interacción entre los pares ya 
que la dinámica requiere máxima comunicación y flexibilidad 
entre las docentes; Resulta necesaria cierta elasticidad 
en los horarios reajustando el calendario; Generación de 
sinergias enriquecedoras, aprendizaje en relación a los 
posibles proyectos digitales y previsión de plazos y recursos 
para próximos cursos; La acción pedagógica se convierte en 
una actividad más creativa.

Conclusiones

Como resultado podemos afirmar que las asignaturas 
ofertadas en el Máster de Formación del Profesorado están 
centradas en los aspectos didácticos, pero no desarrollan la 
creatividad artística a nivel de producción personal, por lo 
que la asignatura goza de muy buena acogida. El grupo de 
alumnos procedentes de estudios musicales se enriquecen 
con las actividades plástico visuales y a la inversa, siendo 
en ocasiones la primera vez que hacen una inmersión en 
ese campo. Lo que esto posibilita que posteriormente 
trasladen esta actividad a la labor docente en los centros 
de educación.

En síntesis, las actividades de carácter innovador atraen a 
los estudiantes implicándoles en su realización, el hecho 
de aplicar las nuevas tecnologías refuerza ese carácter 
renovador. El próximo reto es promover más actividades en 
esta dirección y potenciar la preparación del profesorado en 
estas cuestiones.
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Finalmente, indicar, respecto al profesorado, y haciendo 
referencia a experiencias didácticas entre música y plástica, 
QUE la coordinación entre las distintas materias no es 
habitual en la enseñanza universitaria (Carvajal, 2010; 
Gutiérrez y Díaz, 1993; Zárate, 2007). Porque suelen 
tratarse de espacios de aprendizaje diferenciados, pero 
no interconectados, en este caso la presente asignatura 
se desarrolla con una voluntad de integración de saberes 
e interdisciplinariedad verdadera además de la integración 
con otras áreas.
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Carimbo: democratização e acessibilidade da arte impressa na prática arte-educativa 
Sello: democratización y accesibilidad de la arte impreso en la práctica arte-educativo 
Rubber Stamp: democratization and accessibility of printed art in art-education practice  

Isabela De Vita Jaha

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes
isa.jaha@hotmail.com

RESUMO

 A “oficina de carimbo: intervenção e artes gráficas”, inicialmente realizada na 
cidade de Campinas, São Paulo, em outubro de 2019, apresenta como principal proposta 
mostrar aos participantes da oficina sobre o carimbo enquanto potência artística, 
visual, educativa e coletiva, sobretudo em intervenções artísticas e ações culturais. Para 
introduzir os alunos ao universo do carimbo, a oficina recebeu caráter teórico-prático, 
em que houve uma breve introdução sobre a história do carimbo através de referências 
visuais (fotografias e grafismos) de carimbos feitos ao redor do mundo, nos mais diversos 
períodos históricos, e em seguida os participantes puderam produzir seus próprios 
carimbos a partir de materiais e técnicas não-convencionais dessa linguagem. O carimbo 
é entendido nesta oficina artístico - educativa como uma forma de democratização da 
arte impressa e de outras manifestações artísticas, em que o carimbo se (trans)forma 
em poesia, mensagem, performance, intervenção, trabalho coletivo, ensinamento 
e aprendizado, além de ressignificar o carimbo como um dispositivo que apresenta 
potencialidades nas artes visuais e integradas, transmitindo novas poéticas e visualidades 
à esta técnica de arte impressa que fora marginalizada em diversos aspectos.

Palavras chave: Carimbo, Arte Impressa, Arte-educação, Potencialidade, Poética

RESUMEN

 El “taller de sellos: intervención y artes gráficas”, inicialmente celebrado en la 
ciudad Campinas, San Pablo, en octubre 2019, se presenta como su principal propuesta 
para mostrar a los participantes del taller sobre el sello como una potencialidad artística, 
visual, educativa y colectiva, especialmente en intervenciones artísticas y acciones 
culturales. Para presentar a los estudiantes el mundo de los sellos, el taller recibió un 
carácter teórico-práctico, en el que hubo una breve introducción a la historia de los sellos 
a través de referencias visuales (fotografías y gráficos) de sellos hechos en todo el mundo, 
en los períodos históricos más diversos, y después los participantes pudieron producir 
sus propios sellos a partir de materiales y técnicas no convencionales de producir sellos. 
El sello se entiende en este taller artístico - educativo como una forma de democratizar 
el arte impreso y otras manifestaciones artísticas, en el que el sello se (trans)forma en 
poesía, mensaje, actuación, intervención, trabajo colectivo, enseñanza y aprendizaje, 
además de renunciar al sello como un dispositivo que presenta potencialidades en las 
artes visuales e integradas, transmitiendo nuevas poéticas y visualidades a esta técnica 
de arte impreso que había sido marginado en aspectos variados.

Palabras clave: Sello, Arte Impreso, Arte-educación, Potencialidad, Poética
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ABSTRACT

 The “stamp workshop: intervention and graphic arts”, initially realized in 
Campinas, São Paulo, in October 2019, presents as the main proposal to show the 
workshop’s students about the rubber stamp as an artistic, visual, educational, collective 
potency, mostly in artistic interventions and cultural actions. To introduce the students 
to the universe of stamps, the workshop received a theoric-practical feature, wherein 
had a brief introduction about the story of stamp through visual references, as pictures 
and graphics, of stamps made all over the world and in many historical periods, and 
then the students could produce their own stamps from non-conventional materials and 
techniques of this artistic language. The stamp is understood in this artistic-educational 
workshop as a democratization form of printed art and many others artistic expressions, 
wherein the stamp (trans)form itself in poetry, message, performance, intervention, 
collective work, teaching and learning, beyond reframing the stamps as a dispositive 
that shows potentialities in visual and integrated arts, sharing new poetics and visualities 
of this printed art technique, which has been marginalized in so many ways. 

Keywords: Stamp, Printed Art, Art Education, Potentiality, Poetic 

Introdução 

A prática educativa não-escolar oferece desafios e 
perspectivas interessantes aos educadores, em que o 
espaço não institucionalizado se apresenta como um 
lugar de trocas mais flexíveis entre educador e aluno do 
que em ambientes escolarizados, principalmente em 
situações nos estilos ateliê e oficina, estilos e locais estes 
que proporcionam aprendizagens consideravelmente 
horizontais, menos hierárquicas e elitizadas. Nas artes 
visuais, a prática educativa ocorre positivamente em 
ambientes mais coletivos e que promovem a criatividade 
dos estudantes, onde arte se torna um campo visual 
de transmitir sentimentos, ideologias, causas, críticas e 
pensamentos, sejam eles pessoais ou sociais. A oficina, 
neste caso, é um espaço interpretado como um ambiente 
em busca da democratização da educação, arte e cultura, 
em que os ensinamentos são tratados de maneira bastante 
próxima aos participantes da oficina. Neste presente artigo, a 
oficina de carimbo: intervenção e artes gráficas surgiu como 
forma de promover a arte impressa de forma mais acessível, 
além de apresentar novas formas de produzir trabalhos 
artísticos a partir de novas técnicas e potencialidades que 
o carimbo pode oferecer; a arte impressa, muito associada 
à técnicas mais reconhecidas como xilogravura e serigrafia, 
possui diversas outras técnicas, dentre elas o carimbo, 
sendo o mais conhecido aquele produzido em borracha 
com um pequeno cabo de madeira. O carimbo, comumente 
associado à burocracias e materiais e escritórios e que fora 
marginalizado em diversas formas no universo da arte, 
foi apropriado por diversos artistas visuais brasileiros que 
estavam à procura de um sistema discreto e marginal de 
transmitir mensagens, além de expandir o campo artístico 
com novas manifestações artísticas. Ensinar e promover 
a arte do carimbo, como proposta desta presente oficina 
de carimbo, é uma maneira de retomar a história da arte 

a partir de outro olhar e de apresentar novas maneiras de 
produzir trabalhos artísticos, onde a poética da repetição e 
a necessidade da intervenção artística ressignificam novos 
caminhos da arte, sobretudo em situações cotidianas, 
onde carimbo se transforma como uma metamorfose de 
potencialidades e cria novas simbologias.  

“O carimbo é, por definição, destinado à 
reprodução.” (CARRIÓN, 1980, como citado em 
PORTO, 2016, p.22) 

O processo da prática 

A “oficina de carimbo: intervenção e artes gráficas” 
ocorreu pela primeira vez em outubro de 2019 na cidade 
de Campinas do Estado de São Paulo, com a quantidade 
inicial de 15 vagas, porém, a demanda pela oficina estava 
mais elevada que o esperado, então a quantidade de vagas 
elevou para 20. A oficina ocorreu dentro de uma sala de 
aula, ou seja, inicialmente as cadeiras e mesas estavam 
dispostas de forma expositiva, de forma que todos os 
alunos estivessem olhando em direção ao educador, porém 
a sala foi repensada e as mesas foram dispostas em formato 
de ferradura, de forma que o educador pudesse passear 
por todos os participantes da oficina e os participantes 
pudessem olhar em direção à lousa e à tela de projeção. 
Ao entrarem, os participantes e fotógrafos da oficina se 
depararam com o formato da sala não convencional, e se 
acomodaram em pequenos grupos, em que as pessoas já 
conhecidas entre si ficaram juntas durante o processo.  

A oficina, que obteve caráter teórico-prático, teve início com 
uma aula expositiva sobre a história do carimbo ao redor 
do mundo, começando com sociedades pré-históricas e 
terminando com referências de artistas brasileiros durante a 
ditadura militar de 1964. Como base da oficina, foi utilizada 
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uma tese de mestrado que apresenta diversas referências 
da história e estética do carimbo. 

Para apresentar as referências históricas e apoiar a aula, 
foi utilizado um projetor que expôs uma apresentação 
de slides com diversas imagens que serviram não apenas 
como apoio, mas serviram de base para a aula. É relevante 
ressaltar a importância do recurso do projetor nesta oficina 
pelo fato da projeção ser uma tecnologia que promove mais 
agilidade durante uma aula expositiva, sendo que, no caso 
desta oficina, os slides propuseram uma referência visual 
sobre o que estava sendo dito. O recurso foi proveitoso, e 
os participantes da oficina associaram de forma muito mais 
rápida o que estava sendo dito sobre a história do carimbo. 
As imagens evidenciaram diferenças, semelhanças, 
materiais e suportes em cada produção de carimbo através 
do tempo. 

Logo após a aula expositiva sobre referências desta forma 
de arte impressa, foi feito um pequeno intervalo e depois 
se iniciou o eixo prático da oficina: os participantes foram 
ensinados a produzir carimbos a partir da técnica da 
borracha escolar e da placa de e.v.a. Primeiro, foi ensinada 
a técnica do e.v.a; de maneira resumida, foi mostrado um 
passo-a-passo de como produzir a técnica e os alunos 
realizaram um processo de desenhar e cortar o e.v.a no 
desenho desejado, colar o desenho na placa de papelão e 
o cortar, entintar o carimbo recém-produzido e carimbar 
em algum suporte, principalmente em papel sulfite. Depois, 
com a técnica da borracha, os participantes aprenderam 
a esculpir a borracha escolar com estilete, formando um 
carimbo personalizado. A oficina teve duração de 4 horas e 
os alunos puderam ficar com suas produções. 

A oficina além de um objetivo: poética e educação 

 1 - Objetivos antes 

Quando a oficina estava se desenvolvendo, a ideia primordial 
dela era oferecer uma nova possibilidade do campo da arte 
impressa e plástica através de uma técnica que poderia ser 
fácil e rapidamente produzida com materiais escolares, 
comuns ao dia-a-dia; afinal, a borracha escolar, o estilete, 
a placa de e.v.a etc. são materiais de fácil acesso. Outro 
grande propósito foi desenvolver novas potencialidades 
inseridas nas artes, em que o carimbo pode integrar plástica 
com performance, happening, dança, poesia, entre outras 
linguagens artísticas.  

Por fim, outro grande objetivo foi aproximar os artistas a 
produzir obras coletivas, em que a intervenção artística 
com carimbo poderia ser utilizada como mensagem, além 
de crítica social. A oficina enquanto prática arte-educativa 
exerceu um importante papel de tornar os alunos como 
protagonistas também, em contrapartida aos modelos 
tradicionais escolares onde o professor não exerce uma 

honesta troca com o aluno, onde o professor ensina e os 
alunos aprendem. Numa oficina, todos podem ensinar e 
todos podem aprender. 

 2 - Objetivos durante 

Quando a oficina de fato começou, foram notados alguns 
pequenos desafios que acompanharam toda a oficina, 
como o de captar a atenção de todos os participantes 
e aplicar o conteúdo ao mesmo tempo. Durante o eixo 
teórico, os conteúdos foram sendo aplicados e os alunos 
estavam com algumas dúvidas, que logo foram atendidas. 
Algumas perguntas eram recorrentes, como o por quê do 
carimbo possuir um material específico, ou o por quê deles 
possuirem aqueles específicos desenhos. As dúvidas não 
incomodaram o decorrer da oficina, pelo contrário, elas 
acrescentaram a teoria com novas informações. Já o eixo 
prático obteve uma grande aceitação pois os participantes 
nunca tiveram contato com experiência parecida; os 
participantes realizaram seus carimbos personalizados com 
seus próprios estilos de desenhos e linhas de pesquisa (fig. 
1). Alguns começaram a explorar o carimbo com materiais 
que eles mesmos levaram para acrescentar a experiência, 
como canetas coloridas; o suporte oferecido a eles foi o 
papel (fig.2), contudo alguns exploraram novos suportes, 
como a pele e o tecido de suas mochilas.

 3 - (trans)formações de um objetivo inicial 

Com a oficina finalizada, os artistas puderam levar suas 
produções para casa, e postumamente as produções foram 
postadas em suas redes sociais, além de outras produções 
feitas ao longo do tempo. Foi entendido que o objetivo inicial 
foi concluído: levar adiante a arte do carimbo enquanto 
arte impressa acessível e democrática; é interessante 
pensar sobre a mobilização que esta oficina obteve 
durante e depois dela, pois novos carimbos foram sendo 
feitos, e surgiu uma pequena corrente de ex-participantes 
ensinando seus colegas a produzirem carimbos da forma 
ensinada a eles. Com essas ações pós-oficina, foi possível 
compreender que a educação é sempre passada à frente, 
como uma forma de mobilizar uma corrente que só tende 
a aumentar. A oficina de carimbo teve como primeiro 
propósito democratizar o ensinamento da arte impressa; 
terminou com a democratização da educação. Todos se 
tornaram alunos, todos se tornaram professores. 

Considerações finais 

Através deste relato, é possível compreender que a 
educação é advinda de diversas linhas, direções e correntes, 
dentre elas a prática escolar e a não-escolar. A oficina, 
enquanto modelo não-escolar, se metamorfoseia em 
um espaço coletivo e colaborativo, onde a educação não 
apresenta hierarquias ou castas, mas representa a corrente 
do aprendizado. O oficineiro não obtém o papel apenas de 
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Figura 1 - Participantes
produzindo seus carimbos.

Fonte: Luiza Schilling Lopes, 2019

Figura 2 - Gravando com 
carimbo de e.v.a.

Fonte: Luiza Schilling Lopes, 2019

educador ou professor, mas ele também se torna um tutor onde os participantes da 
oficina adquirem sua própria autonomia de aprendizado e produção, pois cada um 
segue seu ritmo e sua linha de pesquisa a partir de uma oficina que une a todos. 
O participante também se torna professor a partir do momento que ele cria obras 
novas e diferentes resultados com as produções que cria, uma vez que o oficineiro 
possui seu traço e linguagem, e o participante possui outros. O que se considera desta 
prática arte-educativa é a esperança e possibilidade da arte e conhecimento serem 
(trans)passados de pessoa à pessoa, como uma rede que une cultura e educação. 
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Processo de Avaliação de uma Galeria Virtual de Artes como Recurso para a 
Educação Estética 
Proceso de Evaluación de una Galería Virtual de Artes Como Recurso Para La 
Educación Estética 
Evaluation Process of a Virtual Art Gallery as a Resource for Aesthetic Education 

Rogério Augusto Bordini

José Eduardo Ribeiro de Paiva

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes, Campinas/SP - Brasil

RESUMO

 Espaços museais e artísticos desempenham, sobretudo, um papel 
comunicacional na sociedade: comunicar a cultura, a história, a arte, a obra, identidades 
que são preservadas pelas redomas de museus e galerias que têm a educação cultural, 
histórica e estética como principal fim ao seus visitantes. Com o surgimento dos 
museus virtuais, a experiência dos visitantes passou a ser facilitada, complementada 
e potencializada pelos meios tecnológicos, permitindo o acesso a uma diversidade de 
acervos e conteúdos culturais. Esse trabalho tem como objetivo promover um breve 
relato sobre o processo de avaliação do GAIA Virtual, uma galeria de artes tridimensional 
desenvolvida para os formatos Web e em realidade virtual. Além de apresentar as 
principais motivações do projeto, será discutido as impressões dos participantes ao 
testarem o recurso e suas potencialidades como tecnologia digital para a educação 
artística.

Palavras chave: Galerias de Arte, Tecnologias Digitais, Realidade Virtual, Educação

RESUMEN

 Los espacios museales y artísticos tienen, sobre todo, un papel comunicacional en 
la sociedad: comunicando cultura, historia, arte, obras, identidades que se conservan en 
la cúpula de museos y galerías que tienen la educación cultural, histórica y estética como 
principal fin a sus visitantes. Con la aparición de los museos virtuales, la experiencia de 
los visitantes se ha visto facilitada, complementada y mejorada por medios tecnológicos, 
permitiendo el acceso a una diversidad de colecciones y contenidos culturales. Este 
trabajo tiene como objetivo proporcionar una breve reseña del proceso de evaluación 
de GAIA Virtual, una galería de arte tridimensional desarrollada para formatos web y 
de realidad virtual. Además de presentar las principales motivaciones del proyecto, se 
discutirán las impresiones de los participantes de probar el recurso y su potencial como 
tecnología digital para la educación artística.

Palabras clave: Galerías de Arte, Tecnologías Digitales, Realidad Virtual, Educación
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ABSTRACT

 Museum and artistic spaces, above all, play a communicational role in society: 
communicating culture, history, art, work and identities that are preserved by the domes 
of museums and galleries that have cultural, historical and aesthetic education as their 
main mission. With the emergence of virtual museums, the experience of visitors has 
been facilitated, complemented and enhanced by technological means, allowing access 
to a diversity of cultural collections and contents. This paper aims to provide a brief report 
of the evaluation process of GAIA Virtual, a three-dimensional art gallery developed for 
Web and Virtual Reality formats. In addition to presenting the main motivations of the 
project, participants’ impressions of testing the resource and its potential as a digital 
technology for arts education will be discussed. 

Keywords: Art Galleries, Digital Technologies, Virtual Reality, Education 

1 - Introdução 

A partir da década de 1990, nasce um novo conceito de museu 
decorrente do surgimento de uma sociedade transformada 
pelos avanços das tecnologias informacionais (Llussà, 
2002). Os museus virtuais – assim como as galerias e outros 
espaços expositivos – são entidades digitais que se baseiam 
nas características de museus tradicionais, com capacidade 
de complementar, registrar e/ou aumentar a experiência 
da visitação por meio da personalização, interatividade e 
fácil acesso aos conteúdos com apresentação coerente e 
sistemática (Panciroli et al., 2017). Por meio de dispositivos 
conectados à Internet, pessoas em qualquer lugar do 
mundo podem facilmente ter acesso à uma diversidade 
de acervos reais disponibilizados digitalmente (como 
coleções artísticas, arqueológicas, naturais, científicas, etc). 
Tal experiência pode ser ainda potencializada por meio 
de: mídias que utilizam diferentes códigos expressivos 
(imagens, textos, vídeos, sons, animações); possibilidades 
de interação que aprimoram o senso de agência do usuário, 
oferecendo-o a possibilidade de selecionar e estruturar 
ativamente uma variedade de caminhos; conexão a uma 
rede que favorece o acesso a um ou mais museus e usuários; 
e, por fim, a possibilidade de acesso a pessoas portadoras 
de imparidades auditivas, visuais e/ou físicas que podem 
apresentar dificuldades de deslocamento até um museu e 
na apreciação de seus conteúdos. 

2 - Museus e Galerias Virtuais como Espaços para 
Aprendizagem Artística 

Prensky (2012) destaca as mudanças no estilo cognitivo 
da atual geração de aprendizes que nasceu na era das 
tecnologias digitais, em um mundo altamente conectado 
com acesso fácil, rápido a informações e pessoas – 
os denominados nativos digitais. O autor observa a 

necessidade de se rever as teorias e práticas pedagógicas 
para que estejam mais adequadas a esses novos estilos de 
aprendizagem, e defende que essas práticas sejam baseadas 
no uso crescente de tecnologias digitais justamente por 
estarem alinhadas com as necessidades e os estilos de 
aprendizagem da geração atual e futura.  

Por outro lado, Hernández (2000) aponta as dificuldades 
que professores podem enfrentar – sobretudo os de Artes 
– ao lidarem com a sensibilização crítica dos alunos em 
uma cultura informatizada que a cada novo dia invade 
nossas casas com imagens que mascaram a realidade. 
Richter (2003) fala sobre a educação estética de aprendizes 
como modo de oferecê-los a sensibilização do olhar para 
apreciação dos meios nos quais estão inseridos, como 
forma de compreensão cultural e antropológica, 

O ensino da arte na escola precisa preservar essa 
linha do universo estético das crianças, para poder 
não somente contextualizar o ensino da arte em 
si, mas também contextualizá-lo em relação ao 
meio cultural e estético em que as crianças estão 
inseridas. Para tanto é preciso aplicar o conceito 
de arte, adotando uma antropológica de cultura, 
na tentativa de encontrar caminhos para a 
realização e uma experiência de ensino das artes 
visuais com caráter de pós-modernidade (...) (p. 
54). 

Nesse sentido, museus virtuais revelam-se como recursos 
digitais capazes de auxiliar o professor em trabalhos 
artístico-pedagógicos para a educação estética de seus 
alunos a partir de vivências em tais espaços. Serviços 
como Google Art Project e Artsteps1 permitem que alunos 
construam seus próprios catálogos de exposições de estilos 
e artistas que mais lhe chamam a atenção ou, mediante 
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uma proposta combinada pelo professor, tal ferramenta pode ser usada como meio 
de pesquisa e exploração de espaços de exposição em busca de determinadas obras, 
artistas, artefatos, estilos, materiais, etc., colocando o aluno no papel ativo de um 
investigador. Ademais tais tecnologias ainda revelam-se como recursos eficazes para 
permitir a acessibilidade de diversos conteúdos artísticos, desde que projetados e 
desenvolvidos em conformidade com o conjunto de regras que atendam diversos 
públicos e se aproximem dos princípios do Design Universal (Goldsmith, 1963), assim 
como defendido pelo World Wide Web Consortium (W3C, 2008). 

3 - GAIA Virtual 

GAIA Virtual trata-se de um modelo tridimensional e digital da Galeria de Artes do 
Instituto de Artes (GAIA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (Fig. 1), 
cuja versão virtual permite que as obras expostas sejam visualizadas por meio do 
próprio website da instituição2, tanto nas versões Web quanto em Realidade Virtual 
(RV). A proposta do projeto, desenvolvido entre 2018 e 2019, também teve como 
motivação criar um espaço virtual gratuito de colaboração e compartilhamento entre 

Figura 1 - Espaço físico da GAIA à 
esquerda e sua versão digital à direita 
Fonte: acervo pessoal 

artistas, educadores, estudantes e entusiastas, os quais poderão realizar exposições 
e visitas virtuais independentemente de suas localizações no Brasil ou no mundo.

A criação da GAIA Virtual se deu por meio do software 3DS Max3 que permitiu a 
reconstrução fiel da galeria a partir das plantas originais do salão com descrições 
detalhadas acerca das medidas das áreas expositivas, posicionamento das luzes e das 
folhas de MDF que sustentam as obras. O projeto compilado foi importado ao Unity 
54, software de desenvolvimento de jogos eletrônicos em 2D e 3D que permitiu 
a aplicação e manipulação de materiais, cores, luzes e mecânicas de interação no 
espaço virtual a partir de sistemas de arraste-e-solta e programação em JavaScript 
ou C#. 

4 - Processo de Avaliação e Potencialidades Educacionais 

A avaliação da GAIA Virtual ocorreu por meio de testes de usabilidade com 15 
participantes de diferentes perfis, como estudantes de artes, professores da 
UNICAMP, funcionários da GAIA e pessoas que não possuem contato com arte e/
ou costume de visitar galerias e museus. Um formulário online em forma de convite 
com descrição detalhada da pesquisa e de todos os procedimentos para coleta de 
dados foi enviado aos alunos da universidade. Os testes foram realizados na própria 
instituição e ocorreram em duas etapas consecutivas: 1) Etapa Web - Não-imersivo 
(15 minutos), interação com a versão Web por meio de notebook com headphones; 
2) Etapa RV - Imersivo (15 minutos), visita ao mesmo espaço virtual usando 
headset de realidade virtual. Após cada interação, os participantes responderam a 
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Figura 2 - Satisfação geral dos 
participantes em relação à GAIA Virtual 

Fonte: acervo pessoal 

um questionário com perguntas em escala Likert de cinco pontos que avaliaram a 
experiência estética (percepção das obras, senso de presença etc.) e a usabilidade da 
aplicação (consistência dos controles, interface intuitiva etc.). 

5 - Conclusão 

De modo geral, os participantes se demonstraram satisfeitos com a experiência 
vivenciada com ambas as versões da GAIA Virtual (Fig. 2), e muitos relataram que o 
sistema pode funcionar como um eficaz recurso educacional e acessível, sobretudo 
no que diz respeito a despertar o interesse em pessoas que não costumam visitar 
exposições artísticas e/ou que não podem acessá-las.

Poder caminhar por um espaço artístico tridimensional, oferecer dicas perceptuais 
mais ricas e feedback multimodal (ex: visualizar objetos 3D de vários pontos de 
vista ou ampliar/reduzi-los), nos dá indícios de que os visitantes podem aumentar 
seus processos de raciocínio e, consequentemente, podem se tornarem mais 
interessados em conteúdos artísticos (Katz & Halpern, 2015). Como próximos passos, 
alguns ajustes levantados nos testes serão realizados numa próxima versão, como 
aprimorar a interface gráfica (ex: fontes maiores, cores mais discretas, etc), melhoria 
gráfica na versão RV e inserção de instruções em áudio para que deficientes visuais 
também possam visitar o espaço virtual. 
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#Grabadogravura: processos de criação em gravura e uso do instangram
#Grabadogravura: procesos de creación en grabado y uso del instangram
#Grabadogravura: processes of creating in engraving and using the instangram 

Luciana Borre

Universidade Federal de Pernambuco/Brasil
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Wilson Chiarelli

Universidade Federal de Pernambuco/Brasil

Cecília Conforti
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RESUMO

 Este relato de experiência artístico-pedagógica trata de processos de criação 
em Artes Visuais, especificamente no campo da gravura e as inúmeras possibilidades de 
aprendizagem em redes sociais a partir da interlocução entre professores e estudantes 
do curso de Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco (Brasil) 
e da Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). As ações aconteceram em 2019 
nas instalações físicas de ambas as instituições e via rede social Instangram, seguindo 
uma abordagem artográfica. Buscamos entender quais a possibilidades de formação 
artístico-pedagógica dos estudantes de Artes Visuais por meio do compartilhamento de 
narrativas pessoais e memórias autobiográficas. O artigo está organizado em três partes: 
1) #GRABADOGRAVURA: apresentação dos processos de criação em gravura e conexões 
via instangram; 2) #MEMORIA: processos crítico-reflexivos no compartilhamento de 
narrativas e memórias autobiográficas e; 3) #DERIVASGRAFICAS: sobre aprendizagens 
via redes sociais.

Palavras chave: Processos de Criação, Artes Visuais, Gravura, Memórias, Instangram

RESUMEN

 Este relato de la experiencia artístico-pedagógica aborda los procesos de 
creación en Artes Visuales, específicamente en el campo del grabado y las innumerables 
posibilidades de aprendizaje en las redes sociales a partir del diálogo entre profesores 
y estudiantes del Curso de Pregrado en Artes Visuales en la Universidad Federal de 
Pernambuco. (Brasil) y la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Las acciones 
ocurrieron 2019 en las instalaciones físicas de las dos instituciones y a través de la 
red social Instangram, siguiendo un enfoque artográfico. Buscamos comprender las 
posibilidades de capacitación artístico-pedagógica para estudiantes de Artes Visuales 
a través del intercambio de narraciones personales y recuerdos autobiográficos. El 
artículo está organizado en tres partes: 1) #GRABADOGRAVURA: presentación de los 
procesos de creación en grabado y conexiones a través de instangram; 2) #MEMORIA: 
procesos crítico-reflexivos al compartir narraciones y recuerdos autobiográficos y; 3) 
#DERIVASGRAFICAS: sobre el aprendizaje a través de las redes sociales.

Palabras clave: Procesos de Creación, Artes Visuales, Grabado, Recuerdos, Instangram
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ABSTRACT

 This account of artistic-pedagogical experience deals with creation processes 
in Visual Arts, specifically in the field of printmaking and the countless possibilities 
of learning on social networks from the dialogue between professors and students 
of the Undergraduate Course in Visual Arts at the Federal University of Pernambuco 
(Brazil) and the Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). The actions took 
place in 2019 at the physical facilities of both institutions and via the social network 
Instangram, following an artographic approach. We seek to understand the possibilities 
of artistic-pedagogical training for Visual Arts students through the sharing of personal 
narratives and autobiographical memories. The article is organized in three parts: 
1) #GRABADOGRAVURA: presentation of the creation processes in engraving and 
connections via instangram; 2) #MEMORY: critical-reflexive processes in sharing 
autobiographical narratives and memories and; 3) #DERIVASGRAFICAS: about learning 
via social networks. 

Keywords: Creation Processes, Visual Arts, Engraving, Memoirs, Instangram 

#GRABADOGRAVURA

Em agosto de 2019 iniciaram os encontros presenciais 
nos laboratórios de criação de cada universidade com 
a exploração de diferentes técnicas e possibilidades em 
gravura. Logo depois, o compartilhamento de experiências 
artístico-pedagógicas entre professoras/es e estudantes 
do curso de Graduação em Artes Visuais da Universidade 
Federal de Pernambuco (Brasil) e da Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) aconteceu via rede social Instangram. 
O uso desta rede social se deve ao interesse: pelas formas 
de conteúdo visual (foto, vídeo), pela imprevisibilidade de 
permanência (efêmera ou duradoura), pelo arquivismo 
(que podem ser salvas em coleções) e, pela distribuição e 
comunicação (direcionadas a vários destinatários, com a 
possibilidade de compartilhar de forma privada ou pública). 
Dessa forma, o uso da rede social foi uma oportunidade 
para criar diálogos entre diversos campos culturais de 
seguidores, sendo o Instagram uma rede social que permite 
a incorporação de ferramentas tecnológicas significativas 
para o campo das artes visuais. Esses espaços geralmente 
apontam para propostas mais experimentais, em rede, 
horizontais e colaborativas.

O Instagram é uma rede social criada por Kevin Systrom e 
Mike Krieger em 2010. De acordo com sua própria página, 
possui mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, 
dos quais 65% estão fora dos Estados Unidos. É a rede social 
que mais cresce no mundo, porque permite que você se 
conecte com seus usuários.

O Instagram lança a ideia de tags que funcionam como 
hiperlinks (hashtag e são caracterizadas pelo ícone # na 
frente de uma palavra-chave, por exemplo: #gravure). 

São palavras-chave que o posicionam nos resultados da 
pesquisa, categorizando o conteúdo e tornando-o visível. 
Para que os usuários possam “descobrir” um ao outro de 
acordo com os temas ou locais de suas fotos. A rede social 
do Instagram categoriza o uso de tags, coletando na tela 
todas as instâncias de seu uso por vários usuários. Onde 
várias apropriações de um conceito podem ser conhecidas, 
uma comunidade diversificada que não termina em uma 
pesquisa direta, mas permite conhecer trabalhos ou ações 
de todos os usuários e referentes. O uso e a prática desses 
hiperlinks levaram a novas possibilidades de formação 
de conhecimento e estabelecimento de novas conexões 
direcionadas à aprendizagem comunitária e colaborativa.

A partir da produção artística associada a palavras ou 
expressões, o uso desta rede social promoveu a possibilidade 
de interação entre os participantes graças ao sistema 
de rotulagem. O uso foi feito por meio de dispositivos 
móveis (aprendizagem móvel), onipresentes e focados nos 
membros e em uma comunidade de aprendizagem.

Para aproximar e possibilitar trocas de experiências em 
gravura e suas derivações criamos o “Desafio do Instagram”, 
no qual cada estudante e seus professores deveriam postar 
imagens dos trabalhos - e processos - realizados em seus 
locais de encontro presencial. O desafio estava em, durante 
21 dias do mês de novembro de 2019, postar imagens de 
suas produções poéticas acoplando-as em diferentes tags 
pré estabelecidos (#memoria, #autobiografia,#collage…), 
adicionar uma frase ou texto, comentar as postagens dos 
colegas e responder aos comentários recebidos.
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Para dar início ao desafio realizamos uma aula interativa, 
previamente acordada, foi transmitida ao vivo (sob 
a ferramenta LIVE da rede social Instagram), entre a 
Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade 
Nacional de Córdoba, permitindo a participação ativa dos 
envolvidos, superando barreiras geográficas.

Em nossos laboratórios de criação presenciais exploramos 
diferentes técnicas e possibilidades poéticas a partir de 
narrativas autobiográficas. Na universidade Federal de 
Pernambuco os estudantes desenvolveram uma série de 
composições por meio da técnica da calcogravura (Ponta 
Seca, Água-Forte e Água Tinta. Na Universidade Nacional 
de Córdoba, as possibilidades foram concentradas na 
monocopia, sublimação, mural impresso, fotogravura, 
estampagem, xilogravura, gravura (gravura a água-forte, 
água tinta, experimental, collagraf) e técnicas mistas.

Reconhecemos a arte como um componente da produção 
do conhecimento coletivo e das reflexões sobre o tema 
das realidades culturais. De fato, através de seus recursos 
e formas de circulação, a arte constrói discursos críticos e 
reflexivos sustentados a partir de suas próprias coordenadas 
epistemológicas. A esse respeito, Jesus Pastor (2011) afirma 
que não é tão importante que o trabalho final possa ser 
chamado de gravura ou estampagem, como se fosse a forma 
de construção. Este autor está mais interessado em “gravar” 
do que em produzir uma impressão ou que o trabalho final 
resultante possa ser chamado de gravura.

Nossa trajetória artístico-pedagógica seguiu caminhos 
narrativos e autobiográficos, pois por meio das memórias 
individuais e coletivas, da reflexão das múltiplas identidades, 
da contação e compartilhamento de histórias e da produção 

Figura 1- Imagem do Desafio do Instagram enviado 
aos participantes. Fonte: arquivo pessoal.

Figura 2- Hoje as La Ursas dormem, Matuza, Calcogravura, 2019. 
Fonte: arquivo pessoal.

cultural e imagética é que artistas/pesquisadores/
professores/aprendizes expõem suas práticas de vida de 
maneiras evocativas e provocativas (Irwin, 2013). Por isso, 
a seguir relatamos nossos investimentos em processos de 
criação que instigaram memórias crítico reflexivas.

#MEMORIA

No campo da artografia a produção imagética e/ou artística 
ganha o mesmo patamar de importância em relação à 
escrita. Ambos coexistem para que juntos possam construir 
conhecimentos significativos, para que singularidades, e em 
nosso caso narrativas autobiográficas - possam ser pensadas 
como fatores de investigação sócio-cultural. E ainda, como 
elemento determinante nas relações interpessoais, pois “a 
integração do texto e da imagem é um ato de pedagogia 
fronteiriça, uma maneira de compartilhar um terceiro 
espaço entre o saber e a ignorância” (Irwin, 2004, p. 33).

Por este motivo o desafio lançado no Instangram previa 
a postagem de imagem acompanhada de escrita e que 
comentários fossem registrados em relação às imagens dos 
colegas. Além disso, com o grupo de estudantes brasileiros 
foi solicitado um memorial autobiográfico escrito como 
elemento constituidor de seus processos de criação.

Textos criados pelos participantes e suas produções 
imagéticas nos permitem estabelecer interpretações e 
sentidos. Por exemplo, percebemos que o universo onírico 
e a fantasia foram explorados, além da subjetividade do 
medo, inquietações e superações nas imagens a seguir. 
E ainda, que a materialização das memórias em gravuras 
sequenciadas, nos revelaram costumes particulares e 
práticas compartilhadas socialmente.
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Figura 3- La ursa, Matuza, Calcogravura, 2019. 
Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5- Sem Título, Joyce, Calcogravura, 2019.
Fonte: arquivo pessoal.

Figura 4- Reflorescer, Paula de Aguiar, Calcogravura, 2019. 
Fonte: arquivo pessoal.

Figura 6- Manos, Aysa, Tacos de Xilogravura, 2019. 
Fonte: arquivo pessoal.

Questões de gênero constituíram temas para algumas 
narrativas. Percebemos uma que denuncia o abuso sexual 
contra garotas, e outra, a depressão e o suicídio entre as 
mulheres. Entendemos tais discussões como resultado da 
luta pelo empoderamento feminino, eminente no Tempo 
Presente e relevantes enquanto registro da memória e 
produção tipográfica de artistas em formação (Bagieu, 2018 
& Breen, 2019). Entre elas:

Ao desenvolver uma dupla pesquisa ou atividade criativa 
entre os membros das duas universidades, como a reflexão 
teórica e artística, observou-se uma releitura e ressignificação 
de processos pessoais ao encontrarem a melhor técnica, 
ferramenta, cor, suporte, para comunicarem.

Observamos que o processo criativo desenvolveu essa 
tensão entre a capacidade de transformar a matéria e sua 
capacidade intelectual para resolver um novo desafio. A 
técnica fazia parte de um processo em que o conhecimento 
era colocado em prática e na tomada de decisões para o 
desenvolvimento de uma determinada ideia. Em alguns 
casos, o registro desse processo é o que foi publicado.
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#DERIVASGRAFICAS

Entendemos que a produção imagética encontra-se em 
um processo de simbiose com a cultura visual em que 
a tecnologia da imagem, a descentralização da matriz e 
a adaptação do formato da exposição se fundem com o 
restante das atividades artísticas. Atualmente, as produções 
artísticas tradicionais coexistem com propostas inovadoras 
onde novas formas de produção e interação são incorporadas 
e novos espaços de circulação e formas de consumo cultural 
também surgem. Ao investigar a experimentação, permite 
enriquecer e expandir as possibilidades de inovação. Dessa 
forma, a técnica é tomada como um processo, onde o 
conhecimento e a tomada de decisão são colocados em 
prática para o desenvolvimento de uma determinada ideia.

O paradigma do criador como indivíduo único, brilhante 
e isolado perde peso e assume o lado do coletivo, dos 
grupos de trabalho e da interação colaborativa. Isso gera 
uma comunicação para criar links, conectar-se a uma 
comunidade global de

aprendizado que permite que você continue seu 
desenvolvimento criativo e reflexivo. Atentos a esse contexto, 
os desvios incorrem em novos desafios. São executadas as 
fronteiras entre conectividade e interconectividade, entre 
processos pessoais e coletivos, técnicos e poéticos, visuais 
e de texto.

A rede do Instagram ofereceu vantagens para a nossa 
prática em 2019 e incentivou a pesquisa centrada na 
ação reflexiva, tornado-se uma investigação sistemática e 
autocrítica (Stenhouse, 1987). Também permitiu ir além da 
sala de aula, rompendo as barreiras do tempo e do espaço 
e fomentando uma conexão com a comunidade. Segundo 
a teoria do conectivismo (Siemens, 2007), a aprendizagem 
informal tornou-se um aspecto significativo da experiência 
e, embora sempre exista, é mais evidente agora que a 
aprendizagem pode ocorrer através de redes pessoais, 
incluindo redes social.

#CONCLUSÕES

A realização desta parceria entre professores e estudantes 
brasileiros e argentinos gerou aprendizagens significativas. 
Entre elas: 1) a necessidade de constante atualização 
e adaptação às novas tecnologias da informação e da 
comunicação para criar laços entre as diferentes gerações; 2) 
o deslocamento do professor como única ou principal fonte 
de conhecimentos; 3) a relevância de processos de criação 
relacionais e a concomitante quebra das hierarquizações 
das linguagens artísticas e; 4) iniciou-se no curso brasileiro 
uma renovação das técnicas de gravura em metal com 
utilização de recursos menos tóxicos e; 5) a valorização do 
“erro” como caminho potencial para novas descobertas 
e aprendizagens, visto que eram diversas as vezes que os 
participantes realizavam cópias da mesma matriz, em busca 
do refinamento da composição.

Dificuldades e contratempos também estiveram presentes 
na realização deste projeto. Destacamos que: 1) resistência 
dos estudantes para utilizarem suas contas pessoais do 
Instangram no projeto, pois, apesar de ser a rede social 
mais utilizada, os mesmos não a viam como um recurso 
pedagógico ou não reconheciam as possibilidades de 
conexão com outros grupos separados geograficamente e; 
2) muitos estudantes se recusaram a divulgar suas poéticas 
porque não acreditavam na “qualidade estética” das 
mesmas, acreditando que suas produções e narrativas eram 
“inferiores” ou não adequadas à proposta.
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Uso do smartphone e de aplicativos como ferramentas educacionais no 
ensino de Arte 
El uso del smartphone y las aplicaciones como herramientas educativas en 
la enseñanza del arte 
Use of the smartphone and applications as educational tools in Art teaching

Jéssica Mami Makino 
jmakino@usp.br 

RESUMO

 Neste texto apresento experiências educacionais realizadas com estudantes 
de graduação em Pedagogia, na disciplina de Arte. Procuramos utilizar o smartphone e 
aplicativos como meios de potencializar as experiências de mediação entre estudantes 
e obra de arte, e como recursos para promover o registro e reflexão dessas vivências. 
Para tanto, utilizamos os aparelhos que já eram de propriedade dos estudantes e 
softwares já instalados nos aparelhos, prescindindo novos gastos. Esses recursos foram 
utilizados para consultar imagens, biografias, críticas, bem como para registrar e portar 
reproduções de obras de arte vistas em museus. Ao final das experiências os estudantes 
tomaram para si o papel de mediadores em Arte, promovendo a aproximação entre o 
espaço museológico e pessoas de seu meio (familiares e amigos).

Palavras chave: Ensino de Arte, Smartphone, Aplicativos, Mediação Digital

RESUMEN

 En este texto presento las experiencias educativas llevadas a cabo con 
estudiantes de licenciatura en Pedagogía, en la disciplina de Arte. Tratamos de utilizar 
el teléfono inteligente y las aplicaciones como medio para mejorar las experiencias de 
mediación entre los estudiantes y la obra de arte, y como recursos para promover el 
registro y la reflexión de esas experiencias. Para ello, utilizamos los dispositivos que 
ya eran propiedad de los estudiantes y el software ya instalado en los dispositivos, sin 
nuevos gastos. Estos recursos se utilizaron para consultar imágenes, biografías, reseñas, 
así como para registrar y llevar reproducciones de obras de arte vistas en museos. Al final 
de los experimentos, los estudiantes tomaron por sí mismos el papel de mediadores en 
el Arte, promoviendo la aproximación entre el espacio del museo y las personas de su 
entorno (familia y amigos).

Palabras clave: Educación Artística, Teléfono Inteligente, Aplicaciones, Mediación Digital

ABSTRACT

 In this text I present educational experiences carried out with undergraduate 
students in Pedagogy, in the discipline of Art. We seek to use the smartphone and 
applications as a means to enhance the experiences of mediation between students 
and work of art, and as resources to promote the registration and reflection of these 
experiences. To do so, we use the devices that were already owned by the students and 
software already installed in the devices, without new expenses. These resources were 
used to consult images, biographies, reviews, as well as to register and carry reproductions 
of works of art seen in museums. At the end of the experiments, the students took for 
themselves the role of mediators in Art, promoting the approximation between the 
museum space and people from their environment (family and friends). 

Keywords: Art Education, Smartphone, Applications, Digital Mediation
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Introdução 

Relato, neste trabalho, como utilizei ferramentas digitais 
para otimizar o ensino de Arte em cursos de formação 
de pedagogos (professores polivalentes, unidocentes ou 
generalistas, diferentes nomes dados à mesma profissão 
no Brasil). O curso de Pedagogia em que sou docente tem 
como objetivo formar professores que atuarão na Educação 
Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
(primeiro ao quinto ano), além de serem preparados para 
administrar uma unidade educacional. Nesse contexto, o 
graduando deve conhecer a linguagem das Artes Visuais 
e da Música tendo experimentado diferentes vivências 
de criação, entrado em contato com obras de arte em 
espaços expositivos, realizado exercícios de mediação e 
planejamentos de proposições artísticas. A partir dessas 
experiências e do estudo de referenciais teóricos, espera-se 
que o pedagogo defenda a importância do ensino de Arte 
na Educação e possa atuar em parceria com o professor 
especialista de Arte ou Música. Neste texto vou ater-me às 
experiências transcorridas na área de Artes Visuais. 

As atividades que serão descritas tinham duas funções: 
promover a experiência estética a esses estudantes e 
oferecer-lhes repertório de proposições para que fossem 
realizadas com seus próprios estudantes no futuro. 

Embora o título deste trabalho possa sugerir, não pretendo 
fazer um elogio à tecnologia e nem desmerecer o trabalho 
com a concretude da experiência tátil/olfativa/visual da 
investigação de materiais. Gostaria, porém, de mostrar o 
quanto as ferramentas digitais podem complementar essa 
experiência. Tampouco desejo elogiar o investimento em 
compra de equipamento caros (como tablets, e notebooks). 
Gostaria, mesmo, de relatar como utilizamos recursos 
tecnológicos que já faziam parte da vida dos graduandos 
em Pedagogia e que o quanto esses recursos otimizaram o 
trabalho de ampliação cultural e os exercícios de mediação 
da obra de arte.  

Para isso, organizo o texto a partir do uso de três recursos 
que ou já estão disponíveis nos aparelhos celulares ou 
que podem ser facilmente instalados. O primeiro é o 
aplicativo de mensagens. O segundo é o aplicativo de 
captura e compartilhamento de imagem via câmeras frontal 
e traseira do smartphone e, por último, o drive virtual ou 
armazenamento em nuvem. 

Aplicativo de mensagens 

O software de trocas de mensagens é muito prático para 
contatos triviais entre os estudantes de uma disciplina 
e o docente. Mas tem o seu valor potencializado quando 
utilizado como centro rápido de trocas de conteúdos de 
aula. 

Durante uma aula expositiva, era possível rapidamente 
adicionar links  para filmes e documentários, sites de 
museus, recomendações de leituras e instantaneamente 
toda a turma tinha acesso a essas informações. 

Um segundo uso era a distribuição de reproduções de obras 
de arte. Essas reproduções poderiam ser ampliadas, ter os 
detalhes verificadas no tempo do olhar de cada estudante. 
Esse tempo pôde ser estendido para além do horário de 
aula e foi nesse uso que as imagens compartilhadas no 
aplicativo de troca de mensagens foram utilizadas em sua 
potencialidade: os estudantes relataram suas experiências 
repetindo às suas famílias as perguntas mediadoras 
realizadas em sala de aula. E quando as perguntas 
previamente elaboradas foram insuficientes para aproximar 
espectador e imagem, acabaram por elaborar outras por si 
próprios.  

Essa possibilidade de “portar” as imagens permitiu que os 
estudantes fossem mediadores entre conhecimentos em 
Arte que aprenderam na universidade e as pessoas que 
estão em seu meio de convívio, mas fora da instituição.

Figuras 1 e 2- Capturas de tela - aplicativo

Outra possibilidade de uso do aplicativo experimentada com 
os graduandos foi um exercício de elaboração de roteiro de 
apreciação de obras de arte. Obras de artistas como Rosana 
Paulino, Urs Fischer, Arissana Pataxó, Banksy, Heitor dos 
Prazeres, Mestre Didi, dentre outros foram disponibilizados 
para que os estudantes pudessem escolher uma para 
realizar proposições de mediação ao demais estudantes. 
Com o próprio celular pesquisavam a biografia dos artistas 
e notícias a respeito da obra de arte para poderem obter 
material para alimentar suas proposições, consultando 
verbetes em enciclopédias, galerias de arte, críticas e 
análises publicadas em revistas especializadas ou em seções 
de arte de jornais. As imagens foram compartilhadas no 
aplicativo, bem como as fontes de suas pesquisas. Ainda 
com os aparelhos em mãos, as imagens eram projetadas no 
quadro branco e as perguntas mediadoras provocavam os 
olhares dos estudantes que se alternavam entre projeção e 
tela do smartphone. 

Outra fator positivo na manutenção dessas mensagens 
nos aplicativos foram seus usos extensivos aos amigos e 
familiares dos estudantes, mostrando que a portabilidade 
dessas informações permitiu a extensão dos saberes para 
além dos muros da universidade.
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Figura 3 - Visita ao museu - arquivo pessoal Figura 4 - Selfie de MS

Figura 5 - Fotos de AM, AJ e SB

Aplicativo de captura de imagem

As idas a espaços museológicos foram experiências de 
muito aprendizado para os estudantes. Há muitos relatos 
de estudantes que nunca pensaram em entrar nos museus 
gratuitos da cidade. Às vezes, desconheciam a existência 
desses espaços mesmo tendo crescido na cidade ou região. 
As câmeras fotográficas presentes no aparelho celular 
registram essa descoberta, que foi tanto arquitetônica 
quanto artístico-cultural.  

Além de se utilizar o próprio aparelho 
celular para fotografar as obras de arte 
em si, os estudantes foram orientados 
a observar as relações entre os 
trabalhos, como dialogavam entre si 
dentro da proposta desenhada pelo 
curador. Outra forma de registro 
muito comum entre os graduandos 
foi o uso da selfie em frente à obra de 
arte.  Em alguns casos essas imagens 
foram compartilhadas em redes 
sociais (como Facebook e Instagram) 
divulgando o espaço e a exposição 
para pessoas que não tinham 
conhecimento de sua existência. 

Uma imagem contendo pessoa, 
interior, mesa, sentado Descrição 
gerada automaticamenteNessa 
captura de imagem, o estudante 

transporta a obra de arte para públicos não especializados 
e promove deslocamentos e uso de espaços culturais que 
anteriormente lhes eram desconhecidos.

Se, por um lado, tirar uma selfie pode ser visto como uma 
ação narcisista dentro da pesquisa que Demarchi (2014, p. 
60) realizou a partir de espectadores aleatórios em museus, 
por outro, na proposta educacional promovida no curso de 
Pedagogia, a selfie  é uma forma de interagir e se misturar 
com a obra e o espaço. É um uma ação de aproximação e 
pertencimento.
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Dentre as reflexões da pesquisa de Demarchi que mostram 
o uso das selfies como manifestação narcísica e consumista, 
há o sentido da posse da obra de arte e da afirmação do 
status social. Marcar-se em frente a uma obra mundialmente 
famosa, como La Gioconda de Leonardo Da Vinci é uma 
forma de mostrar aos amigos que se tem recursos para 
realizar uma viagem cara. No contexto da formação de 
pedagogos, também identifico esses dois sentimentos, o da 
posse e o da marca. Porém, no cenário educativo, a posse 
por meio da imagem e a afirmação de status por meio da 
presença no espaço expositivo são formas de colocar-se 
perante a sociedade como sujeitos que vencem as barreiras 
sociais, já que se trata de um curso composto de sujeitos 
oriundos de classes socioeconômicas pouco favorecidas. 

Nesse caso, também, aponto a “portabilidade” da obra de 
arte como um ganho no processo educativo via mediação 
e afirmação. Isso se mostrou pelos relatos dos próprios 
estudantes que voltaram ao espaço museológico para levar 
a família, para que vissem pessoalmente o que tinham 
apreciado no pequeno monitor do smartphone. 

O uso do drive virtual 

Os relatos das visitas e os exercícios de mediação ficam 
salvos em pastas armazenadas em drives virtuais. Todos os 
estudantes têm acesso a essas pastas e podem conferir e 
comentar as imagens pesquisadas, os registros fotográficos 
e os relatos de experiência. Esse acesso é uma possibilidade 
de revisitar esses momentos e comentá-los, prolongando 
os debates acerca das leituras dos trabalhos, e, no caso 
dos relatos das visitas aos espaços museológicos, oferece 
a oportunidade de ler a forma como outros significaram a 
experiência. Finda a disciplina, todos os documentos são 
mantidos à disposição dos estudantes que podem utilizá-los 
posteriormente em seus próprios projetos. 

Considerações finais 

Em conferência de 2017, António Nóvoa reflete a respeito 
da revolução tecnológica que resulta na era digital que 
vivemos atualmente. Nessa reflexão diz que temos a chance 
de realizar o sonho da Escola Nova que era proporcionar 
autonomia investigativa aos estudantes. Nos tempos 

atuais, essa possibilidade pode se tornar possível utilizando 
aparelhos como os smartphones, pequenos computadores 
com acesso a informações ilimitadas.  

Leio a reflexão de Nóvoa nas experiências compartilhadas 
com os graduandos de Pedagogia. Vejo ainda mais, a 
possibilidade de formar em pouco tempo e com baixo custo 
multiplicadores, mediadores digitais das obras de arte que 
moram em museus. A possibilidade de “portar” as obras, 
bem como os comentários a respeito delas, sejam os tecidos 
por críticos de arte, sejam os realizados por amigos nas redes 
sociais, provocam movimentos, circulação, uma vez que faz 
do “portador” um mediador em potencial. Nas experiências 
aqui apresentadas, esses movimentos ocorreram tanto nos 
ambientes de comunicação virtual quanto nos ambientes 
reais, e, por vezes, transitando entre um ambiente e outro 
– como a selfie tirada no museu, vista na rede social e que 
provocou a vontade de outras pessoas irem conhecer os 
trabalhos de determinado artista. 

Por essas razões, acredito na mediação digital e nos recursos 
do smartphone como potentes ferramentas auxiliares do 
ensino de Arte.  
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RESUMO

 Este trabalho apresenta a experiência de conceber, construir, implementar e 
avaliar um projeto de formação continuada de professores de arte em duas modalidades, 
EaD e semipresencial, com base nos pressupostos teóricos sustentados pela abordagem 
metodológica TPACK oferecendo uma leitura adaptada à área de conhecimento de 
Formação de Professores de Artes Visuais. Dialogando entre o planejamento e os 
resultados, é feita uma reflexão acerca das necessidades e contribuições da proposta 
desenvolvida para a formação continuada de professores de artes visuais para o 
empoderamento em relação às tecnologias digitais de comunicação e informação. 

Palavras-chave: Formação continuada de professores de artes visuais; EaD e 
semipresencial; empoderamento em relação às tecnologias digitais de comunicação e 
informação.

RESUMEN

 Este trabajo presenta la experiencia de concebir, construir, implementar y 
evaluar un proyecto de educación continua para docentes de arte en dos modalidades, 
educación a distancia y semipresencial, basado en los supuestos teóricos respaldados 
por el enfoque metodológico TPACK, ofreciendo una lectura adaptada al área de 
conocimiento de capacitación. de profesores de artes visuales. Al dialogar entre la 
planificación y los resultados, se reflexiona sobre las necesidades y contribuciones de 
la propuesta desarrollada para la educación continua de los maestros de artes visuales 
para el empoderamiento en relación con las tecnologías digitales de comunicación e 
información.

Palabras Clave: Educación continua de maestros de artes visuales; Distancia y 
semipresencial; empoderamiento en relación con la comunicación digital y las 
tecnologías de la información.

ABSTRACT

 This work proposes a reflection on the experience of design, build , implement 
and evaluate a continuing education project for art teachers in two modes (distance 
education and blended) based on theoretical assumptions supported by methodological 
approach TPACK offering a reading adapted to area of   knowledge of Visual Arts Teacher 
Education. Dialogue between planning and results, is made a reflection on the needs 
of continuing education of visual arts teachers for empowerment in relation to digital 
technologies of communication and information. 

Key words: Continuing education of visual arts teachers; Distance learning and blended; 
empowerment in relation to digital technologies of communication and information. 
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1 Introdução 

Os dados atuais acerca da formação de professores de 
arte dão conta de que, a cada dia mais, é necessário o 
estreitamento das relações entre esses professores e as 
tecnologias digitais de informação e comunicação, seja para 
a formação inicial, ou continuada, por meio da tecnologia, 
como a EaD, seja para a atualização da prática profissional 
desses professores. Convém lembrar que [...] “faz-se 
necessária a formação de professores de Arte em uso 
educacional de equipamentos culturais e tecnologias como 
forma de dotar esse professor de conhecimentos de Arte e 
cultura para melhor exercer seu papel social de formador” 
(Sampaio, 2014, p.6). 

Tendo como referência a necessidade de formação, 
apoiados nos dados oficiais de que há apenas 4,6% de 
professores formados em Arte no país e carência de bons 
materiais nessa área do conhecimento, com isso, devido 
à oportunidade lançada pela Fundação Volkswagen (FVW, 
2014), que lançou chamamento público, por meio de edital 
disponível em seu site, para o desenvolvimento de projeto 
de formação continuada de professores de Artes Visuais. O 
edital, se propunha a 

[...] realização de um programa de formação 
continuada de professores de Arte de redes 
públicas municipais, para desenvolver a 
capacidade criadora, a imaginação, a percepção, 
a capacidade crítica e o sentido de pertencimento 
à sociedade por meio de vivências e fazeres 
artísticos; interpretação e compreensão da obra 
ou do campo de sentido da Arte e da Imagem” 
com “contextualização baseada em experiências 
pessoais dos educadores, do meio ambiente 
social e construído e das diferentes culturas com 
as quais intercambiam estes professores e seus 
alunos (FVW-1, 2014, p.01). 

Interessado em colaborar com a proposta, que se ajusta aos 
propósitos dos mais de 25 anos de trabalhos pelo Ensino 
de Arte, o Instituto Arte na Escola¹ me convidou para, com 
base em experiências e pressupostos teóricos definidos em 
minha tese de doutorado, conceber e redigir uma proposta 
de projeto que atendesse aos requisitos do edital, que 
essa viria a coordenar, caso a proposta fosse aprovada. O 
projeto foi desenvolvido com de proporcionar a oferta de 
oportunidade de formação continuada em artes visuais, 
por meio de duas modalidades distintas: semipresencial 
(120 vagas) e EaD (200 vagas), buscando atender a todos os 
requisitos do edital. 

Para o desenvolvimento foram usados, como suportes 
teóricos: abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa; 
o conceito de cultura, de Alfredo Bosi; a Abordagem 
Metodológica TPACK - Artes Visuais, de minha autoria 
(detalhada posteriormente, neste trabalho); os Parâmetros 
Curriculares Nacionais em Arte – PCN / MEC e o Guia de 
Tecnologias Educacionais / MEC. Os dois últimos, por 
exigência do referido edital². Dessa forma, a Abordagem 
Metodológica TPACK Artes Visuais foi escolhida de modo 
a se relacionar com as demais referências teóricas, em 
especial com a Abordagem Triangular, se constituindo como 
orientação de práticas de formação de professores de Artes 
Visuais, para e por meio do uso de tecnologias digitais 
de informação e comunicação, buscando proporcionar 
um percurso de aprendizagem composto de práticas 
significativas na busca dos objetivos do projeto, declarados 
no edital (FVW, 2014, p.02). Nessa relação temos o diálogo 
entre a visão da Abordagem Triangular com as necessidades 
contemporâneas de uso consciente e positivo das tecnologias 
na prática pedagógica dos professores de Arte (SAMPAIO, 
2014), de modo a possibilitar o desenvolvimento de redes de 
conhecimento (CUNHA, BRAZ, DUTRA & CHAMON, 2012), 
promovendo o empoderamento dessas tecnologias pelos 
professores de Arte. Sampaio (2014, p. 97) esclarece que “a 
Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa (1996), revista 
recentemente em livro organizado pela própria, junto com 
Fernanda Cunha, é reafirmada como uma visão (com seus 
três fundamentos: Fazer, ler e contextualizar a arte), e não 
uma metodologia” (SAMPAIO, 2014, p. 97). Em relação 
ás tecnologias digitais “o paradigma da representação, 
a ideia do belo, a contemplação da imagem ou de um 
objeto é trocada pela ideia de um processo a ser vivido” 
(DOMINGUES, 2002, p. 63). Assim, o projeto, que teve parte 
de sua proposta apoiada na modalidade de formação por 
EaD, foi desenvolvido tendo essa visão como suporte para a 
construção de percursos a serem vivenciados. 

2. Desenvolvimento 

O edital pedia, claramente, que os projetos a serem 
apresentados para a seleção tratassem especificamente 
das Artes Visuais, abordando as outras linguagens 
interdisciplinarmente, porém, no item 1.3, pode-se 
encontrar a recomendação que 

[...] não se trata de formação de professores 
polivalentes. As Artes Visuais podem incluir 
artes plásticas, cinema, design, vídeo, fotografia, 
publicidade, história em quadrinhos, e-arte/
educação, fanzine, mídia digital no que respeita 
aos fazeres, acrescentando-se a cidade, a rua, 
os museus, a arquitetura e o meio ambiente do 

______

1 “O Instituto Arte na Escola é uma associação civil sem fins lucrativos que, 
desde 1989, qualifica, incentiva e reconhece o ensino da arte, por meio 
da formação continuada de professores da Educação Básica. Tem como 
premissa que a Arte, enquanto objeto do saber, desenvolve nos alunos 
habilidades perceptivas, capacidade reflexiva e incentiva a formação de 
uma consciência crítica, não se limitando a auto expressão e à criatividade” 
(Arte na Escola, 2015). 

______

2 Item 8.1. do referido edital: “Para a elaboração do projeto é recomendável 
a leitura de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos, especialmente do Ensino Fundamental de do 6º ao 9º ano 
que corresponde diretamente ao interesse dos professores que farão os 
cursos, os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª series de Arte 
e todas as seções que compõem este Edital” (FVW, 2014, p.08). 
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ponto de vista da leitura, análise e contexto das 
visualidades (FVW-1, 2014, p.2). 

Dessa forma, a versão apresentada para a seleção, previa 
a integração das linguagens artísticas sob regência das 
artes visuais, distribuídas em atividades de formação que 
contemplassem, com conteúdo e temáticas distribuídas em 
módulos, relacionando os módulos interdisciplinarmente 
com as demais áreas artísticas, com incentivo do uso de 
tecnologias digitais para integração, colaboração, troca e 
trabalho coletivo.  

Os conteúdos propostos foram selecionados em consonância 
com a visão arte proposta pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Arte, onde vemos um posicionamento quanto à 
relevância e pertinência da arte na educação, e tendo como 
‘pano de fundo’ o conceito de cultura que, segundo Alfredo 
Bosi, em Dialética da Colonização (1987, p. 53), buscando 
proporcionar oportunidades de vivências significativas 
em diversas práticas artísticas e culturais, registrando os 
processos, de modo a promover a reflexão e compartilhar 
saberes “promovendo a valorização da cultura democrática” 
(FVW, 2014). Assim, a alternância entre encontros 
presenciais mensais e módulos cursados a distância foi 
pensada de modo a minimizar as possibilidades de evasão³ 
(SAMPAIO, 2014, p.13; ABED, 2012, p. 90). A distribuição 
do tempo foi equacionada de modo que a totalidade do 
tempo transcorrido entre os encontros presenciais pudesse 
ser compreendida o tempo para a realização das tarefas 
propostas, visando criar ‘espaço’ para que as vivências 
fossem realmente significativas, e não fossem encaradas 
como meras formalidades a serem cumpridas. Foi incluída 
também, como ‘tarefa’, visando incentivar a formação em 
pesquisa acadêmica, a atividade de fichamento acadêmico 
das leituras propostas, sob a metodologia de trabalho de 
autoria da Profa. Dra. Stela Piconêz.  

Os temas dos encontros, que guiaram a seleção de 
conteúdos e atividades foram, para os encontros 
presenciais: Apresentação da proposta, do curso, das 
estratégias e dinâmicas de socialização; Relicários – 
Conceito de Patrimônio Cultural (material e imaterial); 
Visita pela cidade com o acompanhamento de historiador 
ou conhecedor da história local para uma leitura estética do 
meio ambiente natural e construído; Leituras de Imagens; 
Visita a uma instituição artística ou cultural que possa a vir 
ser parceira dos professores: museu de Arte do município 
ou em cidade próxima, acompanhados de mediador 
cultural e um professor; Arte e mídia: Cinema, Rádio e TV 
e relações com as Artes Visuais; As relações entre Artes 
Visuais e a contemporaneidade: diálogos entre Cinema, 
Tecnologia, Teatro e Dança e Seminários / Encerramento. E 
para os módulos via EaD: Formação de Professores de Arte 
e as Tecnologias Digitais: ABC Digital; Patrimônio cultural 
e mídia digital: comunicação, virtualização e sistemas; 

Mapas Mentais e Mapas Conceituais como estratégia de 
trabalho educacional: mapeando a Abordagem Triangular; 
A intencionalidade artística na composição e/ou edição de 
narrativas visuais: criação e edição de imagens com uso 
do GIMP; Jogos e brincadeiras: o lúdico, as narrativas da 
fantasia no ensino de artes visuais e os games na educação; 
Diálogos entre Artes e Comunicação: podcasts e videocasts; 
Cinema, Rádio e TV - Estratégias de Educomunicação e 
Avaliação contínua de aprendizagem na perspectiva da 
educação holística. 

Também foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo 
para tecnologia Mobile, de criação de um guia de Arte e 
Cultura das localidades em que o projeto seria aplicado. O 
aplicativo seria ‘abastecido’ com os conteúdos produzidos 
pelos participantes, durante a aplicação do projeto e, 
posteriormente, seria aberto a interações entre qualquer 
interessado que fizesse utilização. A ideia central do 
aplicativo era, também, aproximar os professores de arte 
das práticas de registro, e uso de tecnologia como apoio 
pedagógico. 

2.1 . A Aprovação e os ajustes 

O projeto foi concebido e desenvolvido sem levar em conta 
os valores financeiros disponíveis pela Fundação Volkswagen 
para a sua implementação, pois essa informação não 
estava disponível no edital. Assim, a proposta apresentada, 
após a aprovação, em que foi classificada em primeiro 
lugar na seleção, sofreu uma necessária readequação às 
expectativas de recursos disponíveis. A readequação se deu 
pela reorganização de conteúdos, mantendo a ideia de oito 
módulos, iniciados por oito encontros presenciais em que a 
presença de palestrantes fosse otimizada, reduzindo custos 
de logística de transporte e hospedagem, sem prejuízo dos 
conteúdos. O aplicativo mobile foi retirado da proposta, 
pois, para seu desenvolvimento seriam necessários 
recursos financeiros de alto valor e a coordenação da FVW 
acreditou que seria mais adequado destinar esses recursos 
a outros usos, dentro do projeto. Ainda assim, o custo total 
do projeto excedia à expectativa da FVW. Foi necessária, 
então, a transformação de um dos oitos módulos em ação 
somente pela via tecnológica, por EaD, para reduzir os 
gastos com a logística de viagens, porém, sem comprometer 
a programação de conteúdos, ou carga horária de trabalho 
pretendido. Dessa forma, um dos módulos foi transposto 
integralmente para o suporte digital, dentro da Plataforma 
do Letramento⁴, ambiente de ações de formação da FVW. 

2.2 A aplicação  

A execução do projeto teve início com uma visita técnica 
às cidades de Cariacica-ES e Aracaju SE, que seriam 
as localidades de aplicação desse ‘piloto’. Nessa visita 
conheci as escolas e espaços de arte e cultura, mapeando 

______

3 Para a ABED, Associação Brasileira de Educação a Distância, a média de 
evasão em cursos nessa modalidade é de 10%. O Projeto Aprendendo com 
Arte apresenta uma evasão em torno de 2% dos participantes. 

______

4 A Plataforma do Letramento pode ser conhecida no URL: <http://www.
plataformadoletramento.org.br/>. 
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os recursos de cada município para aplicação do projeto. 
As visitas foram acompanhadas por representantes das 
secretarias de Educação, Cultura e Turismo dos municípios, 
que apresentaram os recursos e aspectos de destaque das 
cidades, em especial os relacionados aos equipamentos 
educacionais, culturais e artísticos. Em Cariacica-ES foram 
visitadas duas escolas, o Centro Histórico, o Banco Popular 
(instituição financeira social de iniciativa popular) e o Terreiro 
de Congo da Cia. Cumby, patrimônio cultural do município. 
Em Aracaju SE, além de escolas, foram visitados o Museu da 
Gente Sergipana, o Centro Cultural de Aracaju e o Mercado 
Municipal. Esses dispositivos culturais foram mapeados e 
incluídos na programação de ações do Projeto Aprendendo 
com Arte como ferramentas de trabalho, considerando suas 
regionalidades culturais. Uma das ideias que orientaram 
a concepção e desenvolvimento das ações do projeto 
Aprendendo com Arte é a valorização da cultura regional 
e, dessa forma, a equipe de mapeamento e implementação 
registrou, em fotos e entrevistas, a importância, para a 
população local, de cada um desses espaços culturais. Em 
seguida, foi dado início o desenvolvimento e aplicação 
dos recursos pedagógico, com materiais criados e 
desenvolvidos especialmente para o projeto. Foram 
convidados e contratados os professores autores e a eles 
foram encomendados os textos temáticos. Foi contratado 
também o designer gráfico para desenvolvimento da 
identidade visual dos materiais e do Moodle, e foram 
fechados os contratos com os palestrantes presenciais e por 
HangOuts. O Design Instrucional (DI) dos cursos, tanto de 
formação de tutores, quanto dos módulos EaD das turmas 
de professores, ficou sob minha responsabilidade, como 
coordenadora do projeto.  

Para os módulos a distância, foi proposta uma estrutura 
bem objetiva como Design Instrucional (DI). Os módulos 
seriam “abertos” aos participantes uma semana antes 
da sessão do HangOuts que contemplou a temática a ser 
trabalhada no módulo, contendo a ‘leitura prévia’, texto de 
autoria do palestrante, feito especialmente para o projeto. 
Na segunda semana dos módulos aconteceram as sessões 
HangOuts, composta por uma fala de 30 minutos, seguida 
de oficina prática (2h) com o professor palestrante. As 
semanas seguintes foram dedicadas aos debates, via fórum 
temático, e realização de atividades práticas, individuais e 
em grupos, relacionadas ao uso de softwares, pesquisas e 
recursos abordados pelo palestrante.  

Os HangOuts foram pensados, nessa proposta, como sessões 
de interação e formação, via web, que aconteceram nos 
intervalos entre os encontros presenciais (para as turmas 
semipresenciais) e disparadores de ações e reflexões, para 
as turmas totalmente EaD. 

Para apoio aos trabalhos no ambiente virtual Moodle 
foram contratados professores, com titulação mínima de 
mestrado em arte, que, no projeto original, teriam a função 
de professores-mediadores, ou “animadores” (Sampaio-

Ralha, 2007)⁵, e, dessa forma, atuaram como mediadores 
do desenvolvimento das experiências significativas entre os 
professores participantes.  

Em paralelo ao desenvolvimento dos conteúdos para o 
projeto, como contratação e encomenda de material como 
textos e imagens, compra de livros, elaboração do “kit” 
dos professores, pedido no edital. Também foi proposta e 
desenvolvida uma rede de recursos digitais de apoio, com 
uso das redes sociais abertas e do conteúdo do portal do 
Instituto Arte na Escola, para ampliação de possibilidades 
de interação e troca, visando incrementar a experiência 
no trânsito nas tecnologias digitais de informação e 
comunicação. Dessa forma, foram feitos perfis com a 
identidade do Projeto nas redes sociais⁶ Facebook, Twitter, 
Pinterest, Google+ e Youtube, essa última, como suporte de 
armazenamento das sessões HangOut ocorridas durante o 
desenvolvimento e aplicação do projeto. 

2.3 A Seleção de tutores  

A concepção de tutoria nesse projeto, foi embasada numa 
concepção pessoal de Comunidades Virtuais (Sampaio-
Ralha, 2007) apoiada nas ideias de Michael Moore (1972), 
Rheingold (1998) e Holmberg (apud Garcia Aretio, 1994) e 
fundamenta-se no entendimento de que 

[...] a grande maioria dos estudantes que 
frequentam cursos na modalidade a distância são 
adultos e trabalhadores. Parte-se do pressuposto 
que são independentes, auto responsáveis e, 
portanto, preparados para lidar com essa nova 
situação de estudo sem a presença do professor. 
Se são capazes de decidir se querem ou não 
estudar, também são capazes de decidir “como 
estudar” (Moore, 1972). 

Dessa forma, mais que ‘tutorar’ o cumprimento de tarefas, 
os ‘animadores’ se tornam agentes de acompanhamento 
dos processos individuais de cada participante, e coletivo, 
do grupo como um todo, numa busca pela formação de laços 

______

5 [...] Alguns autores também se referem à figura como “moderadores de 
comunidades de prática”. [...] Ou seja, não é uma metodologia, mas uma 
capacidade, que pode ser desenvolvida em muitos casos, mas inata em 
alguns. Um perfil, um modo de agir, enfim. [...] Nesse novo paradigma 
rompe-se com a ideia de “transmissão à distância”, ou seja, a transferência 
de cursos clássicos (o que se faz num meio analógico para um digital), 
em formatos hipermídia interativos. Para que isso ocorra é necessária a 
vida “social” de uma comunidade. Essa vida social é o que proporciona 
o envolvimento, necessário à ação. A sensação de “pertencimento” ao 
grupo, ou comunidade, é que move o indivíduo à ação colaborativa. O 
desenvolvimento de comunidades virtuais se apoia nessa inter-relação 
(SAMPAIO-RALHA, 2007). 

6 As redes sociais e recursos do Projeto Aprendendo com Arte 
podem ser conhecidas em: Facebook <https://www.facebook.com/
ApComArte?ref=hl>; Twitter <https://twitter.com/ApComArte>; Pinterest 
<https://www.pinterest.com/acafvwiae/>; Google+ <https://plus.google.
com/events> (Onde tem-se acesso à agenda de HangOuts futuros) 
e Youtube <https://www.youtube.com/channel/UC8ghxjDBxA6I56-
XX7ezvAw>. 
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de identidade que reforcem a colaboratividade, buscando 
a configuração de uma comunidade virtual (RHEINGOLD, 
1998), incentivando a socialidade entre os participantes. 
Para isso, buscou-se referências em Holmberg (apud Garcia 
Aretio, 1994, p.72-3, adaptado) 

O sentimento de que existe uma relação pessoal 
entre estudantes e professores promove o 
prazer pelo estudo e a motivação no estudante; 
Este sentimento pode ser fomentado por meio 
do material auto instrucional bem elaborado e 
uma adequada comunicação a distância com 
feedback; O prazer intelectual e a motivação 
pelo estudo são favoráveis à consecução de 
metas de aprendizagem e no uso de processos 
e meios adequados a estes fins; A atmosfera, 
a linguagem e as convenções de conversação 
amistosa favorecem o sentimento de que existe 
uma relação pessoal de acordo com o primeiro 
postulado; As mensagens enviadas e recebidas 
em forma de diálogo são compreendidas e retidas 
com maior facilidade; O conceito de conversação 
pode identificar-se com bons resultados por meio 
dos meios de que a educação a distância dispõe; 
A planificação e o guia de trabalho, realizados 
pela instituição que ensina ou pelo estudante, 
são necessários para o estudo organizado que se 
caracteriza por uma concepção finalista explícita 
ou implícita (Holmberg apud Garcia Aretio, 1994, 
p.72-3). 

As professoras, oito, no total, foram selecionadas num 
processo desenvolvido em duas etapas. A primeira foi a 
análise curricular de todos os candidatos, com apresentação 
de documentos de comprovação de formação em arte, nível 
mínimo de mestrado, alguma experiência em EaD e trânsito 
pelas ferramentas digitais da Web. A segunda etapa foi 
composta por um curso de preparação de tutores, oferecido 
pelo Instituto Arte na Escola, criado e coordenado pela profa. 
Jurema Sampaio, em que a abordagem metodológica TPACK 
Artes Visuais foi exposta e explorada, bem como foram 
feitas as experimentações de ferramentas digitais, fóruns, 
habilidades de gerenciamento de tempo dos candidatos etc. 
No edital de seleção foi pedido 

Mais do que domínio de conteúdos, precisamos 
que os tutores dessa proposta tenham trânsito 
tecnológico, ou seja, saibam utilizar tecnologias 
de comunicação digital com desenvoltura, para 
auxiliar os alunos, incentivando a sua autonomia 
e aprendizagem, buscando despertar e construir, 
também, um perfil de professor pesquisador. É 
preciso, por isso, que o tutor seja um agente de 
mediação tecnológica e pedagógica que oriente o 
processo, guiando os alunos, mas que dê espaço 
para que este aluno se desenvolva de forma 
autônoma (Jurema Sampaio, em FVW, 2014, p.2). 

______

7 Shulman, L.S. (1986) Those who understand: Knowledge growth in 
teaching. Educational Researcher, 15(4). 

Desse curso foram contratadas as primeiras oito colocadas, 
por pontuação obtida nas avaliações de atividades 
desenvolvidas durante o curso. Então, as inscrições 
foram abertas para os participantes, do Brasil todo, que 
desejassem cursar a proposta via EaD. Chegamos em 
4197 inscrições (quatro mil, cento e noventa e sete), para 
as 200 vagas disponíveis. Esse número superou, em muito, 
as expectativas da Fundação Volkswagen para a formação 
e o número de vagas disponíveis (200) para esta edição 
piloto do curso, demonstrando claramente uma demanda 
inequívoca por cursos de formação continuada na área de 
arte por EaD. 

Dessas inscrições, a maioria absoluta veio do estado de São 
Paulo, com 1253 inscrições. E o menor número de inscrições 
veio do estado de Roraima, com 6 inscritos, seguido do Acre, 
com 9 inscritos.. 

3. Metodologia 

Abordagem Metodológica TPACK Artes Visuais é uma 
proposta de leitura da Metodologia TPACK para aplicação 
na área de Formação de Professores de Artes Visuais e visa 
uma apropriação da TPACK para a área de artes visuais 
buscando verificar as necessidades a serem contempladas 
na formação de professores de arte por EaD. Chamada de 
TPACK (de, em Inglês, Pedagogical Content Knowledge) 
(Shulman, 1986)⁷, é uma proposta de trabalho tecnologia 
e educação que tenta capturar algumas das qualidades 
essenciais de conhecimento, exigidas do professor para 
integrar a tecnologia no seu ensino. Busca “integrar os 
conhecimentos que são necessários para um professor para 
usar a tecnologia inserida em um planejamento didático 
adequado podendo aplicá-lo em seu plano de ensino”⁸ 
(KOEHLER, 2012).  

No centro da se localiza a complexa relação de três formas 
principais de conhecimento: Conteúdo (CC), Pedagogia (CP), 
e Tecnologia (CT). O quadro TPACK é construído sobre a 
ideia de Pedagogical Content Knowledge. 

Na leitura denominada como ‘TPACK Artes Visuais’ buscou-
se diagnosticar esses conhecimentos na área de artes 
visuais. Dessa forma surgiu a ‘Abordagem Metodológica 
TPACK Artes Visuais’, sintetizada da tabela abaixo (Sampaio, 
2014, p.93). Essa proposta guiou a seleção de conteúdos e 
materiais para aplicação no projeto.
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Tabela 1 - Desmembramento do 
gráfico TPACK em Artes Visuais. 

4. Resultados 

Os resultados se mostraram significativos. Nas turmas EaD, foram desenvolvidos 
29 Blogs, entre individuais e coletivos. A “atividade foi nova para a maioria dos 
participantes” (FVW-3, 2015), mas a qualidade alcançada foi de ótimo nível. Nas 
turmas semipresenciais o tema do primeiro encontro foi Cadernos de Artistas como 
registro da prática. Também nesse encontro foi apresentada a proposta metodológica 
que embasa o projeto, e foi entregue o material teórico e o kit de recursos, composto 
de livros, vídeos, lâmina com fotografia e sequência pedagógica, e a pasta arquivo em 
que os participantes podem guardar os textos de cada formação, tudo isso dentro de 
uma bolsa desenvolvida especialmente para o Projeto Aprendendo Com Arte, pela 
equipe de outro projeto da Fundação Volkswagen, o Costurando o Futuro¹². 

No módulo sobre Patrimônio e Memória, os participantes fizeram um mosaico de 
tradições e patrimônios materiais e imateriais de suas regiões e se organizaram em 
uma Comunidade de Prática, com 84 participantes, que desenvolveu o tema com a 
criação de uma imagem coletiva, com a montagem das fotografias enviadas pelos 
participantes, sobre patrimônios culturais materiais e imateriais. A comunidade 
continuará ativa até o fim dos cursos (FVW-3, 2015). No encontro presencial, também 
buscando trabalhar Patrimônio e Memória, o tema foram os Relicários. Foi “uma 
atividade bastante rica, plena de significados, em que os professores puderam refazer 
seus percursos individuais de memória, resgatando ideias e ideais de estudantes, 
quando em formação” (FVW-3, 2015).  

No módulo sobre Mapas Conceituais, da Abordagem Triangular, conteúdo do 
módulo, de modo individual e coletivos. 

______

9 Denominam-se teorias da aprendizagem, em Psicologia e em Educação, aos diversos modelos que visam 
explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos. Embora desde a Grécia antiga se hajam formulado 
diversas teorias sobre a aprendizagem, as de maior destaque na educação contemporânea são a de Jean 
Piaget e a de Lev Vygotsky. 

10 Nessa perspectiva, compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia e suas contribuições 
ao processo de ensino e de aprendizagem poderá trazer avanços substanciais à mudança da escola, a 
qual se relaciona com um processo de conscientização e de transformação que vai além do domínio de 
tecnologias e traz subjacente uma visão de mundo, de homem, de ciência e de educação (Tornaghi; Prado; 
Almeida, 2005, p.47). 

11 É a pessoa perdida na Internet que fica navegando sem rumo e sem saber o que fazer (HERMANN, 
2007, citando o artigo “A study of 2,400 people carried out by YouGov found more than a quarter of 
internet users wilf - a rough acronym of What Was I Looking For? - for two days every month”, o que, 
numa tradução livre, seria algo como “um estudo com 2.400 pessoas mostra que mais de um quarto dos 
usuários da internet wilf (Que seria um acrônimo da expressão ‘What Was I Looking For’, ou ‘O que eu 
estou procurando?’).

12 Mais informações sobre esse projeto podem ser consultadas em http://www.vwbr.com.br/fundacaovw/
novo/portugues/TextoProjetos.aspx?idProjeto=28

74 | Jurema Sampaio | A TPACK Artes Visuais como base para percurso de empoderamento tecnológico para a prática pedagógica em Artes Visuais: Projeto Aprendendo com Arte |�ezembro 2020 



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #14 | ISSN

 1647-0508

O módulo seguinte realizou atividades com o uso dos 
softwares Gimp e Inkscape e nos encontros presenciais 
desse módulo o Prof. Cláudio Neimanas trabalhou com os 
professores algumas questões relacionadas à fotografia e 
registros imagéticos. Os professores de Aracaju/SE visitaram 
o Centro Cultural de Aracaju, para uma sessão fotográfica, e 
os professores de Cariacica/ES, visitaram o Centro Histórico 
da cidade. Os demais módulos foram: Games nas Aulas de 
Arte e Cinema, Rádio e TV - Estratégias de Educomunicação: 
podcasts e videocasts. Por fim, encerramos as Seções 
HangOuts com o tema Diálogos contemporâneos: Museus 
virtuais e mediação em Arte. 

5. Análise 

Uma significativa quantidade de não adesão ao espaço 
virtual foi diagnosticada nas turmas semipresenciais. 

Aracaju – 8 professores ainda não haviam 
participado das atividades, 

Cariacica – Sala 1 – 20 professores ainda não 
haviam participado das atividades, 

Cariacica – Sala 2 – 13 professores ainda não 
haviam participado das atividades. 

Foram, então, tomadas algumas medidas de coordenação 
e gestão visando o ‘resgate’ desses professores, junto às 
Secretarias de Educação dos municípios, com pedidos 
de contatos individuais, via e-mail e telefone, buscando 
compreender as dificuldades e auxiliar o participante com 
dificuldade de acesso. Os participantes ativos, em ambas as 
modalidades, apresentaram uma série de observações em 
relação às dificuldades com a tecnologia e, em especial, por 
considerarem “confusa a organização ambiente” (FVW-3, 
2015), o design gráfico (DG) do espaço virtual.  

Foi pedido às mediadoras que entrassem em contato com 
cada um dos participantes, buscando compreender as 
dificuldades. Uma reorientação de “padronização visual” 
foi implementada, por exigência da FWV, e as salas virtuais 
foram reorganizadas em um único padrão visual para todas, 
e a autonomia das mediadoras, nesse aspecto, foi reduzida, 
passando a uma atuação como tutoras convencionais, com 
atividade reduzida à mensagens motivadoras, e conferência 
de atividades, para realização de relatórios quantitativos.  

Na minha análise pessoal, isso prejudicou, e muito, 
a proposta. Creio que a decisão foi extremamente 
desrespeitosa com as mediadoras, seu trabalho e sua 
formação, reduzindo sua liberdade como professoras, 
capazes de orientar um percurso pedagógico. Infelizmente 
a política prevaleceu em relação ao respeito ao trabalho 
docente.  

Em reunião posterior, entre as equipes da FVW, IAE e 
CENPEC (gestores da Plataforma do Letramento), ficou 
decidida por eles a necessidade de rever o Design Gráfico, 
que eu já havia questionado como insatisfatório desde o 
início (a escolha do designer foi feita pelo Instituto Arte na 
Escola), propondo uma nova organização visual, mais lúdica, 
‘colorida’ e com espaços para as áreas do Design Instrucional 
mais claramente definidas. Essa alteração provocou alguns 
resultados positivos, confirmando a minha percepção inicial 
de que o Design Gráfico original proposto pelo profissional 
contratado não era suficientemente atrativo e motivador. 

Em Cariacica, localidade que apresentou o maior índice de 
não-uso do espaço virtual, foi diagnosticada uma grande 
dificuldade dos participantes com uso da tecnologia. 
Embora tivéssemos sido informados que “os professores 
tinham acesso à Internet e fluência digital”, isso não se 
mostrou verdadeiro. Os professores realmente haviam 
recebido tablets da Secretaria de Educação, mas não 
tinham tido nenhum tipo de treinamento de utilização. 
Junto aos gestores foi alinhada a necessidade de nomeação 
e treinamento de um “suporte técnico” no local. Este seria 
treinado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação do 
IAE, que foi até Cariacica proporcionar treinamento a um 
funcionário especialmente designado para exercer a função 
de “suporte tecnológico aos professores”. 

Considerações Finais 

O projeto foi previsto para ter duração de 15 meses. Nesse 
tempo, alguns ajustes foram, certamente, necessários. 
Outros, inteiramente dispensáveis, do ponto de vista 
pedagógico, chegando a serem prejudiciais. Porém, ainda 
assim, os resultados foram positivamente consistentes.  

Segundo o Censo 2012 da Associação Brasileira de Educação 
a Distância, ABED “a evasão constitui um grande obstáculo 
para o desenvolvimento das ações EaD”. Os números do 
censo mostram que, nos cursos livres não corporativos os 
índices de evasão chegam a 10%. A menor taxa de evasão é 
percebida nos cursos corporativos devido, acredita-se, a um 
maior comprometimento, visto que a maioria é financiada 
pelos empregadores e o cumprimento das atividades tem 
reflexo direto na empregabilidade do funcionário e, sendo 
cursos corporativos, é o maior argumento para a evasão.  

Este era um curso dentro da categoria de curso corporativo, 
pois a parceria entre a Fundação Volkswagen e as Secretarias 
de Educação dos municípios envolvidos previu a liberação 
dos professores para a participação no projeto, assim como 
agregou ao plano de carreira do professor participante 
pontuação de carga horária de treinamento em serviço. 
Após os ajustes iniciais, os cursos do Projeto Aprendendo 
com Arte fecharam o primeiro semestre com uma taxa de 
evasão em torno de 2% apenas, 8 pontos percentuais abaixo 
da maior média de evasão.  
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Dos 320 participantes (120 semipresenciais e 200 totalmente 
a distância), estamos com 314 participantes ativos, havendo 
somente 6 desistências formais, e 15 em atraso significativo 
com as atividades, o que consideramos um sucesso. 

Cabe destacar, reafirmam a ideia original de que “[...] 
as dificuldades, a cada dia maiores, de disponibilidade 
de tempo e recursos para atualizações, somando-se ao 
universo de possibilidades oferecidas pelas tecnologias 
digitais, justificam que o conhecimento mínimo desse 
universo se faça absolutamente necessário” (Sampaio-
Ralha, 2008, p.14) e deve ser incentivado e considerado 
como alternativa eficiente para a formação continuada de 
professores de arte. 

As relações sociais, “construídas através da interação 
mútua” (Primo, 1998) entre os indivíduos, em um 
período de tempo, tendo a permanência - entendida 
como espaço temporal contínuo de relacionamento 
- entre seus requisitos fundamentais (Palácios, 1998) 
são essenciais para os resultados e “o sentimento de 
pertencimento, a territorialidade, a permanência, a ligação 
entre o sentimento de comunidade, caráter corporativo e 
emergência de um projeto comum, e a existência de formas 
próprias de comunicação” (Palácios, 1998). O sentimento 
de pertencimento, ou “pertença”, a noção de que o 
indivíduo é parte do todo, e coopera para uma finalidade 
comum com os demais membros cria a territorialidade, o 
lócus da comunidade, a permanência, condição essencial 
para o estabelecimento das relações sociais e realizar-se 
como uma prática significativa e consequente em relação 
aos princípios de qualquer projeto pedagógico: “a busca da 
autonomia, o respeito à liberdade e à razão” (Lobo Neto, 
2000). 

É essencial que, em todos os projetos que envolvam 
tecnologias na educação, seja compreendida a necessidade 
se estabelecer cada vez mais a autonomia dos professores 
formadores. E estes, devem ter cada vez mais trânsito pelos 
domínios tecnológicos para que assumam efetivamente 
seu papel de agente educacional, e não mero “papagaio 
repetidor“ de conteúdos. Esse “novo modelo” não se 
restringe à formações feias à distância, mas aos processos 
educacionais contemporâneos em geral. Que desenvolvam-
se baseados num Design Instrucional que privilegia a 
autonomia do professor pois, 

[...]. O fordismo e o design instrucional tradicional não nos 
servem mais, e uma base para teorias que deem conta dos 
novos desafios pode ser encontrada no construtivismo [...]. 
O instrucionismo nos afasta do pensamento crítico, com 
sua proposta engessada de seguir modelos de sistemas 
de ensino, protegendo-nos de enfrentar a complexidade 
do mundo em que temos que agir, que é problemático, 
ambíguo e em constante mutação. [...] Modelos mais rígidos 

acabam limitando de tal maneira o trabalho do professor 
que ele se transforma em um mero emissor de mensagens 
motivacionais (com um cronograma já traçado) [...].De 
outro lado, modelos mais flexíveis permitem um trabalho 
docente criativo e construtivo em EaD (Mattar, 2012, grifo 
nosso). 

Tomando emprestada a referência à Marcel Duchamp, feita 
por Medeiros (2010, p. 96) de que “Existe arte boa e arte 
ruim. Assim como existe sentimento bom e sentimento 
ruim”, ampliando a percepção, é válido afirmar que existe 
EaD em Artes Visuais boa e ruim. 
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