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Resumo 
 
Discorre-se neste texto, um recorte da pesquisa de mestrado da autora realizada no curso 
de formação continuada “Tecnologias Contemporâneas no âmbito da arte-educação”, 
totalmente online, realizado em janeiro de 2010, com 40 professores de arte de 14 
diferentes estados do país. Tendo como problemática a falta de diálogo dos professores 
para e com as novas mídias. A coleta de dados foi realizada dentro dos fóruns de discussão 
do AVA. O curso esteve fundamentado nos princípios comunicacionais muitos-a-muitos, ao 
propormos uma participação efetiva e interativa dos professores/aprendizes.  A proposta 
teve relevância nas possibilidades de trocas entre as diferentes culturas dos 
professores/aprendizes e na elaboração de projetos colaborativos multiculturais revelando 
possibilidades dentro do contexto educacional brasileiro. 
 
Palavras-chave: Artes Visuais, Tecnologias contemporâneas, Multiculturalismo, Educação 
online. 
 
 
Abstract 
 
This paper is about a part of a research for a Master`s degree held in the course author's 
"Contemporary Technologies in the context of art education" entirely online, held in January 
2010, with 40 art teachers from 14 different states of the country. The course was built on 
communicational principles many-to-many, by proposing an interactive and effective 
participation of the learners as participants of the whole process. It’s noticed the necessity 
the necessity of teacher training for a dialogue with and for the ICT and digital media. Among 
other aspects, the proposal was relevant in the possibilities of exchanges between different 
cultures of the teachers involved and the contact with the new ways of being and thinking. 
The Multicultulalism projects constructed by the participants also reveal opportunities within 
the Brazilian educational context. 
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A Sociedade Contemporânea  

 

 O convívio e a interatividade com as mídias digitais na atualidade esta 

mudando os hábitos da sociedade, principalmente a que vive em grandes centros 

urbanos e que possui acesso à rede mundial de computadores. Mesmo não 

participando de redes sociais, evitando utilizar celulares, grupos de discussão, troca 

de emails ou mesmo não fazendo compras pela internet, é inevitável não conviver 
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com as mídias interativas, que habitam as mais diversas atividades do cotidiano, 

seja no banco ou no supermercado. (CASTELLS, 1999). Diante disso, pode-se dizer 

que, os modos de ver, perceber e pensar estão se modificando. (RAMAL, 2002). As 

habilidades e competências exigidas pelas novas mídias modificam o modo de viver 

do sujeito que se relaciona, mediado por redes de comunicação e informação. As 

linguagens exigidas pela sociedade contemporânea são diversas e complexas. Agir 

nesta sociedade e nesse contexto, de forma democrática, exige compreender como 

essas linguagens produzem sentido. Nesse novo estilo de sociedade  

[...] a inteligência passa a ser compreendida como o fruto de agenciamentos 
coletivos que envolvem pessoas e dispositivos tecnológicos. Mudando as 
estruturas da nossa subjetividade, mudam também as formas de construção 
do conhecimento e os processos de ensino e aprendizagem. (RAMAL, 
2002, p.13) 

Imersos na era digital, pode-se usufruir de expressões artísticas que 

estavam anteriormente remotas. Pode-se buscar na rede vídeos ou imagens 

específicas de determinada obra de arte, ou espaço cultural. As opções 

apresentadas na rede podem ser, sites oficiais ou arquivos amadores 

compartilhados por meio de espaços público da rede. Nesse caso, a mudança 

trazida pelas possibilidades da digitalização do conteúdo, apresenta uma lógica 

diferente de oferta e procura, além das dominantes no mercado. Essa lógica 

informacional altera a dinâmica dominante até então. Turistas  ao capturarem 

imagens de uma visita ao museu Picasso, por exemplo, podem dar uma ênfase 

diferenciada do site oficial e ao disponibilizá-las publicamente em seu site particular, 

automaticamente fazem parte dos sites de busca  multiplicando as possibilidades de 

acesso a materiais diversos sobre o assunto.  Esse mesmo turista pode enviar o link 

das suas imagens para sua lista de contatos, englobando os que compartilham do 

mesmo senso estético e aqueles que se opõem a ela, assumindo o papel de 

mediador de conteúdo. Há, ainda, os usuários que dominando a lógica da web 2.0 

vão subverter a ordem tradicionalmente colocada e apropriar-se mais 

profundamente de imagens e vídeos, recortando-o e mesclando-o a outros e 

disponibilizando-o em seu canal específico de conteúdo, como descrito acima.   

Com isso a “in matéria” está sendo largamente propagada pelas mídias 

digitais, nas pequenas telas dos telefones celulares ou em grandes dimensões a 

partir da TV digital.  Todas essas novas formas de comunicação e acesso estão 
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influenciando e promovendo novas práticas sociais. Esse novo estilo de sociedade 

provoca questionamentos, que envolvem desde a produção, a percepção e a 

recepção da arte na contemporaneidade.  A cada dia a Arte produzida na rede e 

para a rede cresce e frui em mentes de diversas partes do planeta. 

Tanto as leituras, bem como a interação com as obras de arte em mídias 

digitais alteram as percepções humanas. Caminhamos em direção a uma sociedade, 

segundo Barbero (2003, p.107) onde a divisão social não vai passar apenas por 

possuir ou não objetos, mas por possuir ou não conhecimentos e saberes.  

As tecnologias hoje são um lugar de batalha estratégica para redefinir o 
futuro das sociedades: vamos deixar que realmente as maiorias fiquem 
desconectadas ou vamos começar a lutar no campo estratégico das novas 
destrezas mentais que estão relacionadas às tecnologias. (BARBERO, 
2003, p.107). 

Diante desse contexto, acredita-se na necessidade de uma educação crítica 

para e sobre as mídias com necessidade de mediações pedagógicas, onde sujeitos 

além de acessar, poderão refletir sobre as possibilidades apresentadas por meio da 

virtualidade. A perspectiva da mídia-educação, e educação para a cidadania, propõe 

uma postura crítica e criadora onde o ensino/aprendizagem inclui diferentes 

narrativas e novas apropriações do conhecimento.  (FANTIN, 2008) Sendo assim, 

temos a escola como apenas um dos espaços do saber é preciso desbravar outros 

espaços, poderiam ser eles virtuais? Esse que, envolvem diferentes modos de ser e 

conviver  e ao ser incluídos no contexto escolar oferecem possibilidades como a 

realidade virtual (RV), que torna acessível visitas remotas a espaços expositivos em 

três dimensões, podendo interagir com algumas obras na rede.  

Ao perceber esse cenário tanto do acesso às artes “in matéria” como da 

Ciberarte, Cunha (2008) aponta que, a Ciberarte necessita de diferentes critérios 

paradigmáticos de apreciação e de conservação, da formação de críticos e das 

práticas dos museus. É preciso educar o fruidor de arte digital crítico. Ainda mais 

urgente, é formar o formador, ou seja, o arte/educador e  colocá-los em contato com 

os códigos da cultura digital, para que possam codificá-los e decodificá-los em suas 

peculiaridades. 

Estão os professores de arte habitando o ciberespaço? Estão os professores 

refletindo sobre como deve ser a mediação em um espaço virtual? Como pode ser a 
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leitura e a interação com as obras de arte digitais? O acesso a obras clássicas do 

período paleolítico ou modernista podem ser percebidas da mesma forma que as 

obras estritamente digitais?  

Percebe-se que as lógicas da comunicação e da informação estão 

permeando os espaços educacionais. Diante disso: Como podemos promover um 

diálogo dos professores com todas essas tecnologias?  

 

A emergência de um diálogo por meio das tecnologias contemporâneas e das 

mídias digitais. 

 

Refletindo pela lógica da comunicação muitos-a-muitos, onde a 

interatividade é o lema, o espectador se transforma em co-criador, em participante 

ativo de todo o processo. A lógica comunicativa iniciada pelos meios de 

comunicação do rádio na década de 1930 ou da TV na de 1950 se invertem: a 

centralidade das mídias é substituída pela centralidade dos sujeitos. São eles que se 

tornam protagonistas de um cenário social e cultural caracterizado por uma 

multiplicação de telas disponíveis. (FANTIN, RIVOLTELLA, 2010).  

O diálogo entre professor e estudante mediado pelas mídias digitais ainda 

está em construção. Habitar o ciberespaço é um dos primeiros passos para se 

compreender sua lógica e seu contexto.  É preciso aprender fazendo, para se 

compreender os modos de ser e de conviver dos estudantes do século XXI, os 

chamados por Prensky (2001) nativos digitais. Um professor de arte crítico e 

conectado com as novas mídias, ao adentrar ao ciberespaço, poderá se relacionar 

com a Ciberarte, e com outras propostas do mundo digital, criando uma relação 

significativa entre a Arte contemporânea e seus alunos. Dessa forma o diálogo entre 

a obra, e os alunos se efetivará.  

 

Pontes que levam à rede 
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As constantes transformações de ordem econômica, social, tecnológica e 

científica, acarretam o desenvolvimento e a qualificação profissional continuada de 

todo indivíduo e em todas as instâncias do conhecimento humano. Sabe-se que os 

fatos da realidade atual vêm mostrando que as instituições educacionais brasileiras 

não têm condições suficientes de atender a esta demanda, entretanto, na Educação 

online1 pode-se encontrar uma alternativa que permite democratizar este processo 

educacional continuado e permanente. O desenvolvimento de cursos oferecidos 

para a formação continuada de professores na rede de computadores já é 

considerável.  

A inclusão dos professores às novas propostas de Educação online 

integrada com as mídias digitais pode promover, uma aproximação do professor às 

ferramentas gráficas, de simulação, de alongar ou achatar formas, explorar 

visualmente movimentos de rotação, repetição, superposição entre outras. 

Ampliando, com isso, os processos de criação.  Além da forma e da cor, os sujeitos 

podem experimentar a hibridização ágil linguagens como sons, textos e imagens em 

uma mesma composição.  

A arte produzida em mídias digitais ainda esta longe das salas de aula . É 

preciso reconhecer o acesso a bens culturais e educacional viabilizados pela rede. 

Compreendendo os códigos digitais a democratização e o acesso as bens culturais 

pode ser ampliado. 

Contribuir com um diálogo entre o professor de arte e o meio digital, torna-se 

um desafio pela circunstância que o professor formou-se na era da industrialização e 

precisa urgente lecionar na era da informação, urge identificar lacunas que só serão 

preenchidas por saberes específicos das produções artísticas em mídias digitais.   

Barbosa (2005, p.110) aponta alguns questionamentos sobre a percepção e 

a produção no meio digital, assuntos pertinentes tanto aos professores inseridos no 

contexto educacional, como aqueles que ainda estão em formação inicial, 

                                                           
1
 Termo usado por Silva, M. entre outros autores, no Livro Educação Online -Cenário formação e questões 

didático pedagógica (2010). 
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necessitando formação urgente no que concerne as possibilidades digitais e os 

aspectos que envolvem este universo.  

A Educação online passa a ser um instrumento de qualificação trazendo 

uma sustentação ao processo ensino-aprendizagem e ao setor educacional, 

tamanho o potencial de utilização na capacitação e atualização dos profissionais da 

educação, na formação e especialização em novas ocupações e profissões. A 

formação de professores de arte já faz parte deste cenário, tanto em parcerias com 

a Universidade Aberta do Brasil desde 2005, bem como por meio da Plataforma 

Freire desde 2009, com propostas de licenciaturas, especialização e formação 

continuada. 

Acredita-se que a ampliação de oportunidades proposta por meio da EaD, 
num processo qualificado colabora para a democratização do acesso a 
formação. O espaço virtual possibilita o uso de imagens virtuais de museus 
do mundo inteiro, bem como, o acesso a uma diversidade de produções 
artísticas de várias realidades. A modalidade de EaD se constitui como 
ferramenta que possibilita uma ampliação da formação de professores, não 
substituindo a educação presencial, nem a fruição dos objetos artísticos nos 
museus de arte. (ROSA, 2006, p. 2)  

 

Numa Educação online, é fundamental que se tenha transparência sobre 

essa modalidade de educação como alternativa de democratização do ensino, pois 

sabemos que as questões educacionais não se resolvem pela aplicação técnica de 

um complexo sistema de comunicação. O objetivo maior é integrar/incluir os 

professores e não as máquinas.           

Os processos de ensino-aprendizagem têm potencial para tornar-se mais 

ativos, dinâmicos até mesmo personalizados por meio de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), esses agregam conteúdos e links além de armazenarem todo 

o material produzido pelos aprendizes, para que possam revisitá-los sempre que 

necessário. As mídias integradas pelo meio digital utilizam o ciberespaço para 

promover a aprendizagem, a interação e a colaboração a distância entre os atores 

do processo e o conteúdo a ser aprendido. No AVA, a tecnologia é apenas um meio, 

pois, a ênfase está na proposta, no conteúdo pedagógico e no desenvolvimento do 

processo educativo. 
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 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem envolvem desde a ideia, a 

organização, o armazenamento e as múltiplas formas de navegação e apropriação, 

assim como as múltiplas modalidades de criação, visualizando possibilidades outras 

não pensadas a priori. Porém, a qualidade do processo educativo depende do 

envolvimento do aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da 

estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores, equipe técnica, assim como 

das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente. 

Pensar em redes e agenciamentos coletivos passa por pensar a relação dos 

sujeitos que ocupam e movimentam esses ambientes interativos, as formas de 

acessar armazenar e compartilhar informação e conhecimentos são fluídas e 

complexas. As questões de autoria ficam em evidências nessas relações por meio 

da simbiose entre humanos e dispositivos maquínicos.   De acordo com Santaella, a 

atividade colaborativa entre autores e leitores já se tornou lugar comum. Nesse 

sentido, “[...] trabalhos colaborativos e generativos engajam não apenas indivíduos, 

mas comunidades inteiras, que projetam suas existências nas redes por meio de 

agenciamento coletivo”. Questões como receptividade, escolha, colaboração, 

desvios, imprevisibilidade, acasos, desordens, adaptabilidades, que são condições 

exigidas para quem experimenta esse sistema. (SANTAELLA, 2007, p. 79). 

Numa concepção interacionista, os AVAs e as comunidades virtuais de 

aprendizagem são constituídos a partir de interesses comuns de conhecimento 

estabelecidos em um processo colaborativo e cooperativo. A interação entre os 

participantes promove a co-criação e uma co-construção do conhecimento criando 

assim, outros modos de aprender. Nesta perspectiva, os sujeitos se legitimam a 

partir de afinidades de interesses, de projetos mútuos e valores de troca. (PALLOFF, 

PRATT, 1999).  O sujeito assume o papel ativo na construção do seu conhecimento. 

Neste contexto, são construídos significados socialmente pela concordância ou 

questionamento, com a intenção de refletir e desestabilizar paradigmas superados. 

O compartilhamento de recursos; as expressões de apoio e estímulo; a avaliação 

critica do trabalho dos colegas, são indicativos de que a comunidade online formou-

se de fato. 
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O multiculturalismo no ensino de arte 

 

O ensino de arte, nas escolas formais brasileiras, é permeado por práticas e 

conteúdos modernistas, não incluindo muitas vezes a arte local ou a que está fora 

do eixo eurocêntrico - ocidental/europeu, poucos são os artistas brasileiros 

contemporâneos privilegiados nos currículos. Entende-se que muitos desses 

aspectos estão relacionados com a formação dos professores e desconhecimento 

dos novos paradigmas na educação em arte, discutidos no cenário acadêmico 

mundial. Em uma visão antropológia, a arte não deve ser uma entidade separada da 

vida. E sim fazer parte dela (McFEE, 1968). O Multiculturalismo dentro da arte 

sugere um enfoque de arte sócio-cultural, bem como um olhar para a arte de outras 

culturas. Essa vertente dentro do ensino da arte, parte do contexto cultural do 

estudante, onde ele pode identificar aspectos importantes ou não para o seu grupo, 

preocupa-se com a função da arte, e enfoca também aspectos da cultura visual. Na 

Gra-Bretanha Manson (1990) insiste na inclusão do ensino de arte multicultural. 

Essa autora destaca que “[…] um currículo culturalmente diverso é essencial porque 

ao dar às crianças perspectivas sobre a arte e design noutras culturas, damos-lhe 

também os meios para melhor perceber a sua própria cultura" (p.62). Segundo 

Barbosa (1994, p. 33), a educação em arte “[...] deve exercer o princípio democrático 

de acesso à informação de todas as classes sociais, propiciando-se na 

multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos culturais dos diferentes 

grupos.”. Dar enfase a herança artística e estética dos alunos com base em seu 

meio ambiente, pode promover uma valorização cultural reforçando suas 

identidades. A Proposta Triangular entende que o fazer artístico, a leitura e a 

contextualização dos objetos artísticos, produzidos pelas diversas culturas, devem 

ser abordados de forma integrada ao conteúdos de arte. 

Nas escolas brasileiras é comum encontrarmos códigos hegemônicos norte-

americanos e europeus. Tal modelo resulta em muitas exclusões, especialmente das 

obras realizadas fora dos grandes centros. Raramente são incluídas manifestações 

populares esses que muitas vezes apresentam conteúdos significativos à aquela 

comunidade,  sendo relegadas às categorias de folclore. Artistas contemporâneos 
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nacionais ou mesmo locais podem agregar maior significado as comunidades, haja 

vista que sua obra reflete muito de seus códigos culturais e de seu contexto. 

Para atuar de maneira eficiente e não invasiva, o professor de artes precisa 

conhecer e buscar compreender os códigos visuais e estéticos presentes na 

comunidade onde a escola esta inserida, de maneira a utilizá-los como seu 

referencial e ponto de partida, construindo a partir daí a abordagem metodológica e 

a estrutura de conteúdos a serem trabalhados. É importante conhecer como se 

compõe étnica e socialmente a comunidade escolar.  

Desafiar a noção predominante da visualidade modernista dentro das 

escolas é uma tarefa árdua que deve ser encarada pelos professores. Quando num 

mesmo país, numa cidade, numa escola várias culturas procuram coexistir, tem-se o 

multiculturalismo. Multi (muitas) culturalismo (culturas). Essa coexistência de várias e 

diferentes culturas nem sempre é harmoniosa. Diante disso, um ensino de arte 

multicultural online pode colaborar com a desmistificação de culturas diferentes e ou 

distantes. O Brasil é um país diverso e plural e já contempla em suas leis esses 

aspectos, é preciso por meio dos professores dar visibilidade aos aspectos da 

história e da cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei nº 10.639/2003), bem como dos 

povos indígenas (Lei nº 11.465/2008).   

 

O Encontro Multicultural na rede 

 

O curso “Tecnologias contemporâneas no âmbito da arte/educação” (2010) 

deu-se dentro de um AVA, na plataforma Moodle, do CEAD-UDESC. O público alvo 

foi professores de artes visuais que estivessem atuando nos anos finais do Ensino 

Fundamental formal. O curso aqui referido faz parte da pesquisa de mestrado da 

autora, esse que, além de levantar dados sobre os conceitos de ensino de arte, teve 

também como objetivo, a verificação do perfil dos professores de arte atuantes em 

escolas públicas do país, as quais estão sendo beneficiadas com equipamentos de 

tecnologias de informação e comunicação, e acesso a Internet por projetos como o 

E-Proinfo, e “Banda larga nas escolas” do Governo Federal.   
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Segundo Pimentel (2003, p.118), o professor de arte deverá viver e entender 

o que ocorre em arte e procurar acompanhar os avanços tecnológicos e avaliar 

como estas novas mídias podem auxiliar no ensino de artes visuais. “Imaginar as 

possibilidades artísticas via tecnologias contemporâneas é, também, estar presente 

no tempo em que vivemos”  

O curso foi gratuito a todos os participantes, caracterizando-se como uma 

experiência colaborativa, priorizando atividades de troca e de construção coletiva 

prática e dialogada. Com carga horária de 40 horas, dividida em cinco módulos, o 

curso foi organizado por uma equipe multidisciplinar de professores voluntários, com 

experiência em: ensino de arte, prática de ensino e educação online.  A experiência 

da equipe colaborou para o aprofundamento nas discussões e nas decisões das 

estratégias a serem acordadas. O curso teve apoio do grupo de pesquisa Educação 

Arte e Inclusão – CNPQ, o suporte técnico teve como base a Plataforma Moodle, 

CEAD-UDESC. 

 Organizado em cinco módulos, sendo o primeiro “Aprender a aprender a 

distância”, com o objetivo de discutir o perfil do professor e do aprendiz que interage 

e aprende no ciberespaço. Entre as propostas estavam edição de imagens, 

discussões nos fóruns, envio de relato de experiências de projetos que abordassem 

a arte contemporânea, elaboração de projetos multiculturais. Nas atividades do 

primeiro módulo que envolviam edição de imagens, os professores incluíram 

imagens de suas cidades e da arte local, dando assim maior visibilidade sobre 

aspectos geográficos e culturais. A edição das imagens foi um desafio, segundo 

registro dos professores no AVA. As dificuldades em formatar, editar e criar imagens 

foram discutidas e exploradas exaustivamente no fórum “Dúvidas”.  

No segundo módulo “O ensino de arte na contemporaneidade e as relações 

com a arte contemporânea e a tecnologias digitais” com propostas de discussões 

teóricas, foi aberto um espaço de discussão sobre os conceitos da arte na 

contemporaneidade. Partindo do vídeo “O que é arte contemporânea?”, produzido 

pelo Projeto “Rumos” do Itaú Cultural, anexado no AVA. As discussões foram sendo 

ampliadas e problematizadas pelos professores organizadores. O contato com 

textos de Cohn (2009) que abordaram a temática do vídeoart, bem como o ensino 

da arte contemporânea nas escolas contribuiu para uma desmistificação da temática 
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por parte dos professores, sobre o estranhamento causado muitas vezes, pela falta 

de contato com a obra.  

Nos relatos de experiência, enviados pelos professores, sobre um projeto ou 

aula que abordasse a arte contemporânea, pôde-se analisar que dentre os 31 

relatos, seis traziam experiências significativas sobre vídeoart, arte instalação, body 

art, entre outros. Mediante isso observa-se que o conteúdo sobre arte 

contemporânea ainda aparece tímido nos planejamentos escolares. Contrariando os 

escritos de Wilson (2005) que diz 

Embora a arte educação seja apenas uma pequena parte do mundo da arte 
- e aos olhos de muitos, uma parte insignificante - ela é, apesar disso 
formada e modelada pelo mundo da arte, e reflete suas crenças. A arte 
educação tem muitos valores em comum com o mundo da arte, os 
professores reproduzem as mesmas concepções de realidade que são 
encontradas também no mundo da arte. (2005, p.83). 

 

O autor aponta para um diálogo entre as práticas artísticas e a educação em 

arte, porém, entre os relatos foram identificadas crenças modernistas, aspecto já 

apontado por Menezes (2007) confirmando um distanciamento entre a arte 

contemporânea e o ensino de arte nas escolas. Menezes (2007, p. 11) aborda a 

problemática que “muitos professores não deixam de vivenciar um estranhamento 

similar ao que grande parte das pessoas têm em relação à arte contemporânea e, 

assim, ao justificarem-se por não entender a arte contemporânea a excluem de seus 

programas e planos de aula”.  

No módulo seguinte “Possibilidades de ensino e aprendizagem em 

ambientes digitais”, foram discutidas as possibilidades pedagógicas sobre o uso de 

blogs, AVA, redes sociais e sites de museus virtuais como possíveis espaços de 

ensino/aprendizagem multicultural na disciplina de artes. Para finalizar este módulo, 

os professores/aprendizes criaram um blog colaborativo, para registrar e dar 

visibilidade à sua arte local e regional, disponível em http://ticsarte.blogspot.com. 

No quarto módulo, “Trocas multiculturais entre realidades distantes 

geograficamente” em grupos, os professores de diferentes estados, tiveram acesso 

ao projeto piloto de ensino de arte multicultural à distância, realizado pelo 

CEAD/UDESC (2008), realizado entre turmas de nonos anos do ensino fundamental 

http://ticsarte.blogspot.com/
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das cidades de Itapema/SC, Canoas/RS e Florianópolis/SC, com 120 estudantes e 

suas professoras de arte dentro de um AVA.  

 

Projetos colaborativos Multiculturais  

 

No último módulo do curso, trabalharam colaborativamente capixabas, 

goianos, cariocas, gaúchos, paulistas, mineiros, catarinenses e paranaenses, 

sujeitos culturais de um país plural que ainda necessita se reconhecer. Na 

organização dos grupos foi considerada a diversidade cultural dos professores, 

divididos em 4 grupos de 8 participantes, cada grupo considerou diferentes 

contextos de aplicação  Cada região é revelada dentro dos discursos dos 

professores e das referencias visuais que apresentam. Após participarem de uma 

vídeo-conferência2 sobre Multiculturalismo crítico no ensino de arte ministrada pela 

profª Drª Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, na qual, estiveram online 14 

professores.   Ao retomarem as discussões para a elaboração de um projeto 

educativo de intercâmbio multicultural online, pode-se perceber a preocupação dos 

grupos em contemplar uma educação multicultural e inclusiva, que considerasse o 

vínculo com a realidade social, o entorno e o incentivo à entrada da comunidade na 

escola, como ressalta Rosa:  

Propondo a inclusão de temas importantes, do contexto dos alunos na 
pauta das atividades escolares, os professores estarão resguardando a 
estes alunos, espaço para diferenciar-se da cultura oficial. Desta forma a 
escola colabora para o resgate cultural de muitos grupos oprimidos e 
partilha do processo de construção de uma escola inclusiva. (ROSA, 2004, 
p. 41). 

 

Os grupos receberam orientações para a elaboração do projeto, entre elas, 

alguns aspectos a serem considerados. Entre eles: Conectar duas realidades 

distantes geograficamente, utilizando como meio, um AVA;  público alvo: dois 

professores de arte e duas turmas do 9º ano do ensino fundamental; local de 

aplicação: duas escolas de cidades/estados diferentes; o projeto deveria considerar 

                                                           
2
 Utilizou-se a ferramenta Meeting, da Adobe Reader disponibilizada pelo Centro de educação a 

distancia  CEAD/UDESC. 
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cinco eixos norteadores, 1)Minha escola meu mundo; 2) De onde eu venho; 3) A arte 

daqui; 4) O que posso aprender com o outro; 5) Arte: do local ao universal.  

As estratégias deveriam prever atividades presenciais e virtuais. O projeto 

deveria privilegiar artistas locais ou regionais. O projeto poderia incluir visitas a 

espaços expositivos e ou entrevistas com artistas. Firmar parcerias na escola, com a 

direção, coordenação, professores de outras disciplinas e com a pessoa responsável 

pela sala de informática. Considerando também a participação de alunos com 

necessidades especiais e os devidos recursos para atendê-los.  

A multiculturalidade crítica, proposta por Rosa (2004) permeou os projetos, 

ampliando os olhares dos professores que revisitaram a cultura local e descobriram 

artistas locais contemporâneos, entendendo que ao incluir a vida e a obra desses 

artistas nos projetos aproximariam-as de seus estudantes. 

Considerando que, o ensino da arte deve se caracterizar por uma educação 

predominantemente estética, em que os padrões culturais e estéticos da 

comunidade sejam respeitados, incluídos e aceitos como códigos básicos a partir 

dos quais deve-se construir a compreensão e imersão em outros códigos culturais. 

Os projetos elaborados tinham como objetivo um intercâmbio multicultural online, 

entre professores de arte e estudantes, objetivando trocas culturais utilizando-se 

para isso obras de artistas que tivesse representatividade à aquela cidade ou região. 

Os professores, ao incluírem em seus projetos obras e biografias dos artistas 

contemporâneos brasileiros Adriana Varejão, Bispo do Rosário, Eduardo Wolf de 

Oliveira, Walter Firmo, Iberê Camargo, Rogério Medeiros, Ivens Machado, os 

Gêmeos e Fábio Sampaio, Possibilitaram uma educação em arte multicultural. 

 

Considerações 

 

 Desde 2008, o grupo de pesquisa Educação Arte e inclusão têm desenvolvido 

projetos que visam caminhos de inclusão pela arte dentro de AVAs. A promoção 

desses encontros em rede entre estudantes de escolas geograficamente distantes 
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tem gerado aprendizagens, significativas no que tange um ensino de arte 

multicultural para ambos os grupos, bem como entre os professores envolvidos.  A 

proposta de Educação online, bem como uma vivencia nesse espaço virtual, 

somado a inclusão das novas mídias nos planejamentos também tem sido 

propagada por esses projetos. 

É importante considerar que a formação de professores é uma necessidade 

constante, re-situar as funções dos professores aproveitando suas experiências e 

adequá-los a novas posturas pedagógicas, deve ser prioridade devido às rápidas 

transformações do mundo digital. É necessário que professores de artes visuais 

estejam dispostos a se preparar para uma nova proposta que visa mudanças e 

inovações, essas que irão ampliar seu repertório imagético, tecnológico e 

pedagógico. A Educação online se apresenta como mais uma opção à aqueles que 

desejam ampliar seus conhecimentos. 

 Por meio dos relatos de experiências sobre projetos educativos que 

envolvesse a arte contemporânea, percebeu-se que muitos professores partilham do 

mesmo estranhamento sobre ela que os leigos, sinalizando a questões sobre a 

formação dos professores para este conteúdo.  Entre os projetos multiculturais 

elaborados pelos professores participantes do curso. Observou-se as escolhas por 

artistas fora do eixo eurocêntrico. Acredita-se que a participação efetiva dos 

professores no AVA contribuiu para um crescimento entre seus agentes, as 

possibilidades de projetos elaborados nessa experiência contribuíram para a 

pesquisa da autora, como também em novas pesquisas sobre a temática. A 

qualidade e dinâmica do curso, relatada pelos participantes na avaliação final nos 

fez acreditar que, em uma Formação continuada online, é possível refletir e 

descobrir possibilidades frente aos novos paradigmas. 
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