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Resumo 

  
A presente pesquisa buscou investigar o potencial da inserção dos Museus Virtuais no 
processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais nas escolas públicas de Roraima. As 
perguntas que nortearam as ações em campo foram as seguintes: Como as TIC podem 
contribuir para o ensino de Artes Visuais? Neste processo esse recurso me ensina em quê? 
Me ajuda em quê? Faz melhor do que outro em quê? Foram considerados, também, outros 
fatores como: custos, atratividade, acessibilidade e alternativas de usos em outros contextos. 
A hipótese que sustenta este trabalho corrobora para a promoção do ensino por meio das TIC 
em época da cultura digital. Buscamos compreender como a escola atual incentiva o uso das 
TIC durante o processo de ensino/aprendizagem. Assim, utilizamos a pesquisa qualitativa. 
Demonstramos no decorrer da pesquisa, como as TIC se mostram fortes aliadas à educação, 
contribuindo para que o aluno seja um sujeito ativo e reflexivo e que a partir dos 
ensinamentos sejam encaminhados para tomar uma postura crítica. Percebemos que a internet 
proporciona a criação de plataformas que coincidem com a promoção deste processo, sendo o 
espaço ideal para a criação de plataformas online, que podem ser disponibilizadas 
gratuitamente e que fazem parte do mundo atual dos alunos. O número de Museus Virtuais 
disponibilizados gratuitamente na web, é um ponto positivo no que concerne a possibilitar 
experiências inovadoras aos alunos, permitindo à eles uma aula diferenciada, interligando 
saberes da arte antiga por meio de tecnologias contemporâneas. Para além disso, são espaços 
que permitem o desenvolvimento do ensino/aprendizagem em vários níveis, dentre eles: 
emocional, cognitivo e socio-cultural. A interatividade que o espaço proporciona também é 
atrativa para os alunos, fazendo com que as experiências sejam mais um espaço lúdico e 
construtivo, e a partir disso, capazes de elevar o senso crítico e a expressão artística de cada 
um. 
 
Palavras-chave: Arte e Tecnologia; Ensino/Aprendizagem; Museus Virtuais; TIC.  
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Abstract 

 

 
The present research sought to investigate the potential of the insertion of Virtual Museums in 
the process of teaching / learning Visual Arts in the public schools of Roraima. The questions 
that guided the actions in the field were the following: How can ICT contribute to the 
teaching of Visual Arts? In this process does this feature teach me in what? Help me in what? 
Does it do better than another in what? Other factors such as costs, attractiveness, 
accessibility and alternatives of uses in other contexts were also considered. The hypothesis 
that supports this work corroborates the promotion of teaching through ICT in the epoch of 
digital culture. We seek to understand how the current school encourages the use of ICT 
during the teaching / learning process. Thus, we use qualitative research. We demonstrate in 
the course of the research how ICT are strong allied to education, contributing to the student 
being an active and reflexive subject and from the teachings are guided to take a critical 
stance. We realize that the Internet provides the creation of platforms that coincide with the 
promotion of this process, being the ideal space for the creation of online platforms, which 
can be made available freely and that are part of the current world of the students. The 
number of Virtual Museums available free on the web is a positive point in terms of enabling 
innovative experiences for students, allowing them a differentiated class, linking knowledge 
of ancient art through content technologies. In addition, they are spaces that allow the 
development of teaching / learning in several levels, among them: emotional, cognitive and 
socio-cultural. The interactivity that space provides are also attractive for students, making the 
experiences more playful and constructive space, and from there, capable of raising the 
critical sense and the artistic expression of each one. 
 
 
Keywords: Art and Technology; Teaching/Learning; Virtual Museums, ICT. 
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PARTE I 

INTRODUÇÃO 

“Sempre faço o que não consigo fazer, para aprender o que não sei”.  

(Pablo Picasso) 
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1 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 
 

O mundo humano é "virtual" desde a origem, bem antes das tecnologias digitais, porque ele 
contém em toda parte sementes de futuro, possibilidades inexploradas, formas por nascer 
que nossa atenção, nossos pensamentos, nossas percepções, nossos atos e nossas invenções 
não deixam de atualizar. (Pierre Lévy. A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a 
consciência). 

 

É diante do valor estético e empatia das palavras de Pierre Lévy que surge a 

problemática que orientou a presente pesquisa. Buscamos realizar um estudo de caráter inter e 

transdiciplinar que venha promover respostas ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no campo educacional. Neste sentido, trazemos uma discussão pautada 

no uso das tecnologias educativas como recursos para o ensino/aprendizagem, no campo da 

disciplina de Artes Visuais, por meio da educação museal. 

 Demonstramos no decorrer da pesquisa, como as TIC se mostram fortes aliadas à 

educação, de modo a contribuir para que o aluno seja um sujeito ativo e reflexivo e que a 

partir dos ensinamentos sejam encaminhados para tomar uma postura crítica.  

É intenção deste estudo, pesquisar o potencial da inserção dos Museus Virtuais no 

processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais nas escolas públicas de Roraima. As 

perguntas que nortearam as ações em campo foram: Como as TIC podem contribuir para o 

ensino de Artes Visuais? Neste processo esse recurso me ensina em que? Me ajuda em que? 

Faz melhor do que outro em que? Foram considerados, também, outros fatores como: custos, 

atratividade, acessibilidade e alternativas de usos em outros contextos.  

Um dos pilares principais deste trabalho é demonstrar que esta tecnologia promove a 

aprendizagem de modo interativo, o que, em geral, diminui as dificuldades de aprendizado e 

aumenta o interesse dos alunos sobre os conteúdos de Artes Visuais.  

Além destes pontos, cabe destacar que a educação necessita de ferramentas auxiliares 

que venham contribuir para seu avanço e apontar possibilidades de inovação no tocante dos 

recursos pedagógicos para o ensino desta disciplina.  

É necessário lembrar que a maioria das informações que recebemos é visual. Desse 

modo, este trabalho se mostra como problematizador no momento de organizar um 

determinado processo de ensino.  

Colocamos em discussão as áreas de Informática, Educação e Artes Visuais, e como 

eixo o uso das TIC, de maneira colaborativa. Tais áreas se interligam para dar subsídios a 

investigação sobre a potencialidade da inserção dos Museus Virtuais no processo de 

ensino/aprendizagem de Artes Visuais, corroborando também para a inserção das escolas 
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públicas no atual cenário midiático e tecnológico, de maneira crítica, promovendo a melhoria 

na qualidade do trabalho nestas instituições.  

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, que tem como sujeitos alunos da 

disciplina de Artes Visuais da Rede Pública Estadual de Rorainópoli - Roraima1. Sujeitos 

estes que são parte de uma Amazônia não tão conhecida e marcada por suas particularidades.  

Quando elencamos as particularidades de Roraima, partindo do pressuposto que é um 

Estado localizado na Amazônia Setentrional, extremo Norte do Brasil, onde o acesso ao 

restante do país, com exceção o Estado do Amazonas, se dá somente por via aérea ou fluvial, 

dificultando principalmente às pessoas com classe social baixa o acesso presencial ao 

patrimônio cultural. 

Para além disso, as discussões abordadas visam corroborar com o conhecimento destas 

áreas, a partir de reflexões que são elaboradas para o ensino de Artes Visuais, com o uso das 

tecnologias educativas.  

A partir dos resultados encontrados, foi possível perceber que  as TIC possuem grande 

potencial e podem contribuir positivamente para o ensino de Artes Visuais. E ainda, que 

ambientes virtuais, como é o caso dos museus, se apresentam como grandes aliados, visto que 

o aluno é um sujeito ativo e que responde de maneira positiva durante o processo de ensino.  

Museu é um lugar com objetos raros para serem contemplados e local de preservação 

do patrimônio imaterial, o que se mostra um ambiente propício para a educação formal, onde 

aponta possibilidades para o ensino, de modo a desenvolver o senso crítico dos estudantes na 

construção do conhecimento.  

Por meio disso, esta dissertação se aplica como uma (des)construção de práticas 

pedagógicas para o ensino de Artes Visuais, oferecendo uma proposta diferenciada com o 

auxílio das TIC, tratando os Museus Virtuais como espaços educativos capazes de promover o 

acesso a cultura, a valorização do patrimônio imaterial e a criação artística, levando em 

consideração principalmente o contexto educativo, social e cultural dos sujeitos pesquisados.  

As reflexões teóricas abordadas para a fundamentação desta pesquisa, são de áreas 

diferenciadas, mais que possuem afinidades e ligação com o tema em questão, tendo em vista 

que as tecnologias transitam por diversas áreas de conhecimento. Estas deixam claro que com 

a revolução tecnológica surgiu também a cultura digital, e que a escola precisa se adequar a 

este meio, pois a educação não se dá por meio isolado.  

                                                
1 Roraima é um estado locaizado no extremo Norte do Brasil. Possui no total 15 (quinze) municípios e um 
contigente populacional estimado em 514.229 (quinhentos e quatroze mil e duzentos e vinte e nove mil) 
habitantes (IBGE, 2010). Acessado em 17 de mar. de 2016 
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Sendo assim, é necessário fazer abordagem dessa cultura de forma consciente e 

criativa, trabalhando coletivamente, e antes de tudo, valorizando o espaço em que se vive, 

buscando sempre que a teoria coadune com a prática.  

Este estudo nos permite ainda perceber que as TIC contribuem para o enriquecimento 

do trabalho pedagógico e atendem de modo dinâmico ao novo perfil de alunos que temos.  

 

1.1 Do Tema ao Problema 
 

Desde pequenina a arte me chamava atenção, mas, por pertencer a classe social 

desfavorecida e que possuía escasso acesso à arte, era um sonho que se tornava cada vez mais 

distante.  

Aos 12 (doze) anos a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, cidade na 

qual eu morava, ofertou o curso de artes plásticas, no qual ingressei e me despertou interesse 

em vislumbrar por este universo. 

Quando fui crescendo, isto se distanciou e tomei novos rumos, mas sempre sentindo 

prazer em apreciar exposições, fotografias, dentre outras expressões artísticas.  

Questionava o porquê da escola sempre tratar a disciplina de Artes sem a devida 

importância, nas quais não oportunizava realizar diversas atividades, dentre elas a leitura de 

obras e de praticar a expressão artística, inclusive tendo por muitas vezes sua carga horária 

substituída por disciplinas consideradas mais importantes. 

Durante o meu curso superior (graduação em Licenciatura em Informática – 

2011/2016 -), como uma das exigências para obtenção do título, precisei realizar dois anos de 

estágios. Assim, frequentei neste período escolas públicas estaduais no município de 

Rorainópolis2, Estado de Roraima. Neste percurso, percebi a necessidade e oportunidade de 

transformar as aulas dos alunos por meio das TIC e foi a partir daí que surgiu a problemática 

que orienta esta pesquisa. 

Também foi determinante para a escolha a infrequente utilização de recursos 

tecnológicos no ensino. Ao perceber isso, acreditei ser necessário pensar em ferramentas de 

fácil acesso e que pudessem auxiliar no ensino/aprendizagem de maneira lúdica e consistente. 

Foi necessário levar em consideração, que, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN´s), a Arte é tão necessária quanto as demais disciplinas no processo de 

                                                
2 Rorainópolis é o 2º município com maior contigente populacional do Estado de Roraima. Criado pela Lei 
Estadual n.º 100, de 17-10-1995. Possui uma área territorial de 33.596,525 km2 e a população estimada em 
27.756 habitantes (IBGE, 2016). 
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ensino/aprendizagem e tem conexão com demais áreas, tendo suas características particulares, 

dentre elas: proporciona crescimento humano, no sentido em que aguça o senso crítico; 

amplia o território visual, fazendo os estudantes mais observadores; ajuda a entender o mundo 

em que vivemos; melhora a coordenação motora; ajuda o processo de alfabetização; 

desenvolve a atenção; incentiva o gosto por outras disciplinas e faz pensar  (Brasil, 1997). 

Desse modo, é possível perceber que a educação em arte amplia o pensamento 

artístico e a percepção estética, e aponta um modo próprio de ordenar e dá sentido à 

experiência humana, levando o estudante a apurar sua sensibilidade, percepção e imaginação, 

tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer outras formas. 

A arte também busca favorecer ao estudante a relação com a expressão, se 

relacionando com as demais disciplinas curriculares, viabilizando ao estudante constituir 

relações mais amplas na construção de textos e até na resolução de problemas matemáticos, 

dentre outras questões (Brasil, 1997). 

Não obstante, levamos em consideração também o censo escolar divulgado no ano de 

2015, onde percebemos que, dentre os rescursos disponibilizados pela escola, estão o acesso à 

internet e os laboratórios de informática. Assim, 84,5 dos alunos das séries iniciais  e 91,0 do 

ensino fundamental possuem acesso à internet. E 71,6 das séries iniciais e 84,5 das séries 

finais possuem laboratório de informática (Censo, 2015). 

Foi determinante também analisar o cenário sociocultural dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa e se o currículo utilizado se encaixa na sua realidade. Isso, porque não dá para pensar 

num currículo diferenciado unificado, pois não vai atender a todos, uma vez que cada 

localidade possui suas particularidades.  

É necessário levar em consideração o contexto em que o sujeito está inserido. Nesta 

perspectiva,  discutimos sobre os Museus Virtuais,  que tem como objetivo “universalizar a 

arte através da internet, organizando, catalogando e tornando disponível para qualquer pessoa 

que acesse a grande rede e tenha interesse por arte” (Zoccoli, 2011).  

Assim, buscamos por meio desta pesquisa respoder à seguinte questão: Tendo em vista 

o uso dos Museus Virtuais para o ensino de Artes Visuais, qual o potencial da inserção deste 

recurso no processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais no 6º ano do Ensino 

Fundamental, numa escola pública (do município de Rorainópolis – Roraima) que é o objeto 

deste estudo?  
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Geral: 

 Analisar o potencial da inserção dos Museus Virtuais no processo de 

ensino/aprendizagem de Artes Visuais numa escola pública do município de Rorainópolis - 

Roraima.  

 1.2.2 Específicos: 

 Identificar quais os conhecimentos dos professores de Artes sobre Museus Virtuais; 

 Verificar as formações ofertadas aos professores para utilização das TIC; 

 Detectar quais condições materiais são oferecidas nas escolas (laboratório) para o uso 

destes recursos; 

 Descrever por meio da interação com professores e alunos as facilidades e dificuldades 

encontradas exploração dos Museus Virtuais.  

 

1.3 CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

O presente trabalho busca identificar junto dos sujeitos envolvidos da rede pública de 

ensino do Estado de Roraima o que foi estabelecido nos objetivos, levando em consonância os 

saberes dos alunos já adquiridos, anteriormente a pesquisa. Consiste ainda em demonstrar de 

que modo os Museus Virtuais se apresentam como alternativa no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Foi preponderante acompanhar como os atores envolvidos nesse processo encaram a 

questão da aprendizagem e em que medida ela norteia as ações de estruturação desse 

instrumento.  Desse modo, a presente pesquisa visa demonstrar que esta tecnologia promove a 

aprendizagem de modo estimulante e interativo, o que em geral, diminui as dificuldades de 

aprendizado e aumenta o interesse dos alunos sobre os conhecimentos de Artes Visuais.  

Buscamos criar estratégias que possibilitem novos modelos de aprendizagens, 

baseados na sociedade da informação, consolidada na motivação entre professores e alunos 

de transformarem as potencialidades desses recursos em aprendizagem. Assim, a presente 

pesquisa visa dá um retorno direto à população, no que concerne ao processo de 

ensino/aprendizagem, bem como desenvolvimento cultural. Para tanto, são levados em 

consideração atores de uma escola Estadual de Ensino Fundamental.  
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A metodologia utilizada pelos professores refere-se à Abordagem Triangular para o 

Ensino da Artes Visuais, que pauta para “uma educação crítica do conhecimento construído 

pelo próprio aluno, com a mediação do professor, acerca do mundo visual e não uma 

“educação bancária”” (Barbosa, 1998, p. 40). 

Este modelo foi trazido para o Brasil  por Ana Mae Barbosa no fim da década de 80, 

objetivando mudanças no processo de ensino e aprendizagem de Artes. Para além disso, 

também é baseada no construtivismo, de modo a promover que o aluno construa o seu 

conhecimento, uma vez que este não é algo pronto e inacabado. 

Fazemos reflexões levando em consideração a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os 

PCN´s da área de Artes Visuais. A LDB dispõe sobre as leis que a escola deve seguir e os 

PCN´s são referências para o professor na sala de aula. Apesar dos PCN´s não serem 

documentos obrigatórios, permitem o debate em busca de promoção e “transformação 

positiva no sistema educativo brasileiro”.  

Não obstante, utilizamos como embasamento o documento preliminar do Programa 

Nacional de Educação Museal (PNEM), produzido pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), observando que são documentos consolidados por meio de debates com pessoas 

envolvidas na área. 

Trazemos também uma pequena sinopse de alguns museus virtuais, que foram 

analisados, preponderantes no desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista que são 

patrimônios culturais que convergem com museus físicos e que a internet possibilita 

visualizar. 

Observamos como as TIC podem ser preponderantes para transformação do sujeito, de 

modo que este passe a ocupar o papel social e obtenha uma mudança de postura diante da 

sociedade, o que pode vir a ser surpreendente.  

Percebemos ainda a necessidade de buscar políticas públicas que criem incentivo para 

o uso das TIC nas diversas disciplinas, em particular, Artes Visuais, pautando que o 

aprendizado precisa ser significativo e ter algum propósito. 

   

1.4 Relevância do Estudo 

 

A sociedade contemporânea convive com transformações científicas, tecnológicas, 

políticas e incertezas em escalas imprevisíveis em todos os setores, inclusive no que diz 

respeito ao conhecimento e sua excessiva fragmentação.  
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A realidade amazônica, respeitando suas diferenças e singularidades, não se constrói 

fora da vertente pós-moderna de imersão tecnológica, uma vez que as práticas cotidianas se 

tornam cada dia mais expressas através dos aparatos eletrônicos.  

Isso, por conseguinte, aponta para evolução dos saberes que torna legítimo o debate 

em torno das necessárias "transformações de mentalidades", dentro e fora do espaço 

educacional, na qual se observa o surgimento de uma cultura convergente, transdisciplinar, 

multireferencial, criativa e tecnológica, o que se impõe como um forte desafio ao papel da 

ciência para a criação de novos modos de convivência com os saberes. 

Bonin (2006) defende que o conhecimento não pode ficar restrito ao senso comum, 

pois para tudo que fazemos é necessário determinado método, e, em se tratando de ciência 

esse método deve ser científico. Partindo desse pressuposto, percebe-se que fazer ciência é 

construir novos conhecimentos.  

Desse modo, o estudo sobre TIC se mostra pertinente, pois a partir dele é possível 

perceber a eficiência que metodologias pautadas nas tecnologias educativas promovem no 

campo educacional. 

Para tal, definir o problema de pesquisa foi um dos pontos focados, observando que 

esse é o início para a realização do trabalho e por conta disso obriga a ser pensado de maneira 

a considerar a relevância e as implicações deste no campo investigado. A partir daí também 

foi possível buscar fundamentos teóricos, o que enriquece o conhecimento e promove bases 

concretas na realização da investigação. Então foi possível transitar por diversos caminhos, no 

que concerne ao uso das TIC na educação. 

As questões que envolvem as TIC na educação são relevantes, principalmente 

considerando o avanço das tecnologias digitais e os Museus Virtuais, que se mostram como 

grandes aliados da educação museal no campo de Artes Visuais, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 

De acordo com Rodrigues (2015, p. 240) “visivelmente, os museus foram adquirindo 

um novo desenho, resultado da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à 

informação”.  

É ainda uma ferramenta que se apresenta como uma alternativa para todos os 

públicos, de modo a preencher as lacunas tanto no sentido de levar a arte para pessoas mais 

“distantes3”, como cumprir o artigo 26, inciso 2º da Lei Federal nº 12.287, de 13 de julho de 

                                                
3 Nos referimos as pessoas afastadas de museus, de modo que possam contemplá-los presencialmente. 
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2010, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no tocante ao ensino de 

Artes (Lei 9394/96) e se preocupa em “promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.  

Este recurso sendo utilizado de forma pedagógica possibilita reinventar a escola no 

atual cenário midiático e tecnológico, de maneira crítica e reflexiva, sendo possível assim, 

contribuir para a promoção da melhoria na qualidade de ensino. 

Ainda segundo a LDB, inciso I, artigo 27, os conteúdos curriculares da educação 

básica deverão observar “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática”. 

Assim, os Museus Virtuais são mais uma ferramenta que propõe mudanças na 

aprendizagem, com a dinâmica da inovação, porque apresentam diversas vantagens, como o 

ganho de tempo, a possibilidade de acesso a informação independentemente de onde esteja, 

além da aproximação da escola com suas práticas sociais.  

A partir do uso destes, é possível promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências que despertem os sentidos humanos para criação por meio das imagens.  

Também se mostram como elementos que apresentam informações relevantes de 

cunho artístico, podendo ser pautado pela transversalidade entre diversos campos, 

contribuindo para o desenvolvimento crítico do aluno, de modo a prepará-lo para intervir e 

transformar a realidade (Brasil, 1997). 

Esta pesquisa também se mostra relevante no contexto em que permite uma 

discussão teórica e prática das contribuições das TIC  para o ensino de Artes Visuais, 

pautando numa poética da arte tecnológica e permitindo a produção do conhecimento a partir 

do processo de diálogo mediados pelo uso das máquinas.  

Pimentel (2013) conceitura o conhecimento como uma construção e não uma 

aquisição. Discute também a oportunidade de acesso à informação, de modo à usa-la para 

tomadas de decisões com base nos próprios pensamentos e na autonomia de vontade. Para 

haver construção, é necessário haver uma intencionalidade inerente à ação corpórea. Em arte, 

essa intenção está relacionada a estruturação de uma operação artística.  

Esta pesquisa se mostra relevante ainda, no contexto em que permite uma discussão 

teórica e prática das contribuições das TIC para o ensino de Artes Visuais, pautando numa 

leitura poética da arte tecnológica e permitindo a produção do conhecimento a partir do 

processo de diálogo mediado pelo uso das máquinas.  

Além disso, apresenta uma estratégia metodológica que corrobora para a inovação 

educacional e, a partir disso, promove efeitos positivos para a sociedade. 
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Frisa ainda que as TIC podem e devem ser utilizadas no processo de 

ensino/aprendizagem, não apenas como uma forma padronizada para todos os espaços 

educativos, mas que seja permitido a tranformação desta, de acordo com as necessidades 

sociais, para que possa ser uma resposta aos problemas observados. 

 

1.5 Metodologia 

 

A metodologia adotada para o presente estudo é de caráter qualitativo, com 

observação participante - intervenção em campo - baseada no modelo de trabalho 

colaborativo.  

A primeira fase centrou-‐se na pesquisa bibliográfica, recorrendo a uma seleção de 

trabalhos publicados na área de Museus Virtuais, TIC e Ensino de Artes Visuais. Assim, 

durante o texto são destacados pontos que visam discutir a relação dentre as três áreas, 

ressaltando sua importância no processo educacional.  

A partir da aproximação com o tema, parte-se para a segunda fase, onde nos referimos 

a escolha das plataformas - Museus Virtuais - a serem trabalhadas. As escolhas foram 

realizadas junto com os professores, levando em consideração os conteúdos das disciplinas 

que estes lecionavam e analisando de que modo a visita aos Museus Virtuais seriam 

satisfatórias e contribuiriam para o processo de ensino/aprendizagem. 

Passa-se para à terceira fase, que consiste na recolha de dados. Esta, ocorreu por meio 

da aplicação de questionários, com questões abertas e fechadas, tanto para os alunos quanto 

para os professores, entrevista semi-estruturada para a coordenação pedagógica, observação e 

diário de campo. 

A quarta fase compreendeu a análise dos dados, de modo a fazermos uma discussão 

delineada sobre os resultados alcançados. Para tanto, foram necessárias reflexões embasadas 

tanto no campo das TIC, como no educacional, permeando pelo ensino de Arte. 

Na quinta e última fase realizamos a redação da presente dissertação, que se encontra 

organizada e dividida em 04 (quatro) capítulos.    

 

1.6 Estrutura e Organização da Dissertação 

 

No primeiro capítulo, destacamos os “Primeiros Passos” para a realização da pesquisa. 

Abordamos nesse momento as inquietações que nos levaram ao problema, questões 

norteadoras, objetivos e metodologia utilizada. 



11 

 

No segundo capítulo, abordamos o referencial teórico. Trazemos os conceitos 

pertinentes para o desenvolvimento do trabalho. Diante disso, discutimos a aplicação do 

conteúdo, onde é possível analisar a eficácia que representa o oferecimento de disciplinas, que 

façam uma ponte de ligação entre a teoria e práxis, visando despertar nos alunos um maior 

interesse sobre o conteúdo, para que assim obtenham êxito.  

Nessa perspectiva, trazemos o Museu Virtual como uma ferramenta alternativa 

pertinente para o ensino da disciplina de Artes Visuais, levando os alunos a terem contato 

com um espaço interativo, proporcionando exposições e uma nova visão do “estado da arte”.  

No terceiro capítulo, elencamos a metodologia utilizada para a realização do presente 

estudo. Percorremos pelos caminhos da pesquisa, de modo a proporcionar visibilidade do que 

aconteceu em campo, apresentando os resultados descobertos. 

No quarto capítulo, apresentamos a discussão sobre o uso dos Museus Virtuais no 

processo de ensino/aprendizagem. Nesse momento, ficam notórios os resultados da aplicação 

de uma metodologia pautada no uso das TIC, onde direcionou os alunos para o uso de 

diferentes ferramentas.  

Por fim, discutimos sobre os Museus Virtuais na perspectiva escolar, apresentando a 

discussão sobre os resultados encontrados, onde foi possível provocar os sujeitos envolvidos 

para novos olhares referente ao uso das tecnologias como promoção do conhecimento, 

buscando a democratização das TIC. 

Por último, apresentamos as considerações finais, onde fazemos reflexões com base no 

desenvolvimento desta investigação e sugerimos pesquisa futura dentro deste campo. 
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PARTE II 

MUSEU, TIC E EDUCAÇÃO: UMA INTEGRAÇÃO NO HORIZONTE VIRTUAL 

 “Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode  

esperar respostas para os problemas que as aflingem”.  

(Zygmunt Bauman) 
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2 ARTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

No Brasil, a Arte foi inserida no currículo escolar como disciplina obrigatória da 

educação básica por meio do artigo 7º da LDB no dia 11 de agosto de 1971 .  

Em 1996, 25 (vinte e cinco) anos depois, a LDB nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 

estabeleceu em seu artigo 26, parágrafo 2º, o ensino de arte como componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, objetivando promover o desenvolvimento 

cultural dos educandos. A partir deste período, o ensino de arte, no contexto educacional, 

passa a ter objetivos e conteúdos específicos, ou seja, firma-se como área de conhecimento e 

como epistemologia da arte.  

O ensino de Arte no Brasil, surgiu baseado num modelo americano para países 

pobres, introduzida pelos liberais, numa perspectiva anti-elitista. Observando brevemente a 

cronologia, podemos dizer que a prática da livre expressão, firmada pela tendência 

escolanovista, difundiu-se no Brasil desde os anos 1940, fundamentada no conceito de arte 

como forma de desenvolvimento para a autoexpressão individual.  

Depois dos anos 1960 isto acarretou num ensino da arte livre e descompromissada, 

"onde tudo era permitido", gerando um esvaziamento de conteúdos e um aumento de preço no 

ensino da arte (Barbosa, 2005). 

Numa conferência ocorrida no dia 17 de novembro de 2016, no Congresso Nacional 

da Federação de Arte-Educadores do Brasil (CONFAEB4), realizado na Universidade Federal 

de Roraima (UFRR), a percussora no ensino de arte no Brasil, Ana Mae Barbosa, reafirma 

que "somos hoje um dos países que junto com Cuba e Chile estão na liderança do ensino da 

Arte na América Latina com um sistema bem desenvolvido de Arte/Educação" (Barbosa, 

2005).  

No início do século XX, com o surgimento da Escola Nova surgem reformas 

educacionais que passam a aceitar arte no meio educacional, e então, na década de 1970 

passou a ser obrigatória no ensino formal, ainda que numa “perspectiva conceitual e 

ideológica desfavorável configurada pelo tecnicismo e pela polivalência” (Barbosa, 2005). 

Em 1986, ainda que o espaço da arte já tivesse sido conquistado, o Conselho Federal 

de Educação não incluiu a Educação Artística entre as disciplinas básicas, à colocando em 

parágrafo separado, onde se mencionava sua exigência. Na interpretação da lei, o resultado foi 

                                                
4 “um encontro sistemático anual, nacional, latino-americano e mundial reunindo estudantes, professores, 
bacharéis, pesquisadores e interessados em ensino e pesquisa em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro”. (Anais 
do XXVI CONFAEB). 
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que a grande maioria das escolas particulares passaram a desconsiderar a disciplina 

eliminando-a do currículo (Barbosa, 1991).  

É valido frisar que na história do Brasil só houve três momentos em que a arte teve a 

mesma importância que as outras disciplinas, sendo eles:  Virada industrial (1870 -1890): Na 

era dos políticos literatos; em 1982, no mandato do presidente Rui Barbosa, quando a escola 

D. Pedro II recebe projeto de sistematização da educação. Nesse projeto todas as escolas 

precisavam seguir a escola D. Pedro e foi quando a arte ganhou espaço; e na virada 

modernista (em duas fases: 1ª fase — Expressionista (anos 1920 a 1950), 2ª fase - 

Especificidade de linguagens (anos 1960 e 1970)), época da Escola Nova e quando o ensino 

da arte é associado ao designer.  

É partir da LDB de 1971 que a Arte passa a ser integrante no currículo educacional. 

No entanto, Barbosa ainda se mostra preocupada no tocante que a escola deve preparar o 

aluno para uma educação integral, de modo a permitir-os ver a vida. Segundo a autora: 
o sistema educacional não exige notas em artes porque arte-educação é concebida como uma 
atividade, mas não como uma disciplina de acordo com interpretações da lei educacional 
5.692/1971. Algumas escolas exigem notas a fim de colocar artes num mesmo nível de 
importância com outras disciplinas; nestes casos, o professor deixa as crianças se auto-
avaliarem ou as avalia a partir do interesse, do bom comportamento e da dedicação ao 
trabalho (Barbosa, 1991, p. 172). 

 
Desse modo, percebemos que a arte não é um conhecimento valorizado e nós 

deixamos que isso aconteça, quando, por exemplo, planejamos o Plano Político Pedagógico 

(PPP) e não damos o devido valor a ela. Um dos motivos disso ocorrer pode ser porque somos 

dominados por duas visões: neoliberal e políticas, democrática e participativa.  

Neoliberal: um grupo pensante define determinadas coisas e a gente apenas diz sim 

ou não. Afinal, como é que a base curricular está sendo construída? De que forma são 

discutidos os conteúdos e objetos de aprendizagem?  

Políticas, democrática e participativa: As coisas começam a acontecer dentro da 

escola.  

Segundo Morin (2000, p. 36) “para que o conhecimento seja pertinente, a educação 

deverá torná-los evidentes”. Isso nos faz pensar que a escola deve preparar o aluno para uma 

educação integral, de modo a permitir-nos ver a vida.  

Vale frisar também que a arte desenvolve a mente humana, a razão e a emoção. 

Assim, se faz necessário levar os estudantes para verem e discutirem as obras de arte, para 

que a partir daí se aprenda a elaborar o pensamento.  
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Para Barbosa (1989, p. s/p), “visitas a exposições são raras e em geral pobremente 

preparadas”. Se mostra necessário a preocupação em mudar este contexto, tendo em vista que 

o aluno participe de uma aula que o atraia. Segundo Bertolletti (2012, p. 29): 
Atualmente a elaboração de programas de ensino na área de arte, em geral, contempla três 
importantes ações: (expressar-se e comunicar-se por meio de linguagens artisticas – visual, 
sonora, cência, corporal), contextualizar (buscar subsídios, em pesquisas, para a apreensão 
das manifestações culturais) e ler imagens (decodificar e aprender significados).  

 

É a partir do ensino de Artes que é possível construir nos alunos um pensamento 

crítico e que coadune com a mudança do país, desenvolvendo a sensibilidade e criatividade na 

compreensão de um todo, inclusive na construção de ideias. Se faz necessário preparar o 

aluno para uma noção diferente de espaço e tempo, observando que não há uma verdade 

absoluta. 
 

2.1 A Abordagem Triangular no Ensino da Arte  

 

A Abordagem Triangular teve início na década de 1980, sistematizada pela 

arte/educadora Ana Mae Barbosa, como uma alternativa para prática de livre expressão do 

ensino moderno de arte e se tornou a principal referência para o ensino de Artes no Brasil. 

A proposta tem como base a pedagogia freireana e propõe uma aprendizagem 

construtivista e multicultural. Discute a construção do conhecimento por meio da interligação 

entre a experimentação, a codificação e a informação, abordando o ensino de Arte a partir de 

03 (três) pilares básicos: Leitura, Fazer e Contextualização, conforme é representada na 

figura 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Abordagem Tringular. 

Fonte: Blog Arte Educação. 
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A leitura das obras de arte se faz necessária por ser o momento em que se desperta a 

capacidade crítica dos alunos. O fazer é visto essencial neste momento por ser propício para 

estimular o fazer artístico, trabalhando desse modo, a releitura por meio da interpretação, 

transformação e criação.  

“O importante é que o professor não exija representação fiel, pois a obra observada é 

suporte interpretativo e não modelo para os alunos copiarem” (Barbosa, 2005, p.44). A 

contextualização é necessária por consistir em inter-relacionar a História da Arte por meio da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, estabelecendo relações da obra com o mundo 

ao redor.  
A Abordagem Triangular é construtivista, interacionaista, dialogal, multiculturalista e é pós-
moderna por tudo isso e por articular arte como expressão e como cultural na sala de aula, 
sendo esta articulação o denominador comum de todas as propostas pós-modernas do Ensino 
da Arte que circulam internamente na contemporaneidade (Barbosa, 1998, p. 41). 

 
Nesta perspectiva, é possível perceber que a abordagem triangular do ensino da arte, 

propõe uma educação crítica, com um princípio na organização de um sistema 

epistemológico, promovendo a partir deste aspecto um olhar diferenciado sobre a produção 

artística. 

Tal abordagem se mostra propícia com o uso da tecnologia, particularmente, Museus 

Virtuais, uma vez que esta tecnologia mostra elementos essenciais dentro dessa abordagem, 

permitindo mediar o ensino/aprendizagem de forma construtivista e embasada por 

pressupostos teórico metodológicos petinentes, visando que este seja mais um modo de 

(re)construir conhecimentos culturais dentro da linguagem artística, desenvolvendo práticas 

educacionais que fazem uma ponte com a teoria e a prática. 

 

2.3 Viver em Tempo de Cibercultura e Ciberespaço 

 

Com a expansão da internet surgiu um novo formato sociocultural no mundo, o qual 

é definido por Santaella (2007) como a cibercultura. Este conceito teve início por volta da 

década de 1970, atendendo a convergência das telecomunicações e a informática.    

Lemos (2002, p. 15) define a cibercultura como um “fenômeno que envolve práticas 

contemporâneas de sociabilidade no ciberespaço, onde se constituem as redes telemáticas 

mediante das tecnologias digitais pelos atores sociais.” Percebemos então, que a cibercultura 
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está imbricada em todos os espaços da sociedade. Neste estudo, trazemos para o campo 

educacional.  

Levando em consideração que a sociedade da informação é característica impregnada 

nas pessoas e o ato de se manter conectado, seja por meio de dispositivos móveis ou não, 

concretiza a cibercultura e o ciberespaço. Percebemos que o campo educacional de alguma 

forma é beneficiado por isso, uma vez que é possível a transformação por este meio, 

permitindo que a informação seja acessada de qualquer lugar ou espaço, promovendo o 

conhecimento. 

A cibercultura e todas as implicações relativas a ela  inauguram um novo campo de 

ação para o ensino de arte em que o paradigma da complexidade abarca tais possibilidades. 

Aproximações entre arte, tecnologia digital e ensino da arte suscitam novas concepções de 

aprendizagem e novas possibilidades de criação metodológica (Bertiolleti, 2012, p. 35). 

É nesta perspectiva que os Museus Virtuais se adentram neste campo, por tratar-se de 

espaços disponíveis na web, que permitem o acesso de qualquer lugar com internet. Para 

Bahia (2008, pp. 285-286), “os museus virtuais se constituem cruzando a historicidade da 

instituição museal com as novidades da cibercultura”. Isso permite um universo de 

possibilidades, dentre elas o acesso a obras de artes em qualquer espaço que estejam 

disponíveis na web, advindas de qualquer parte do mundo.  

De acordo com Souza e Alves (2012, p. s/n) “o caminho do ciberespaço foi 

descoberto pelos museus num momento em que a informática e a velocidade da informação 

começaram a ditar o ritmo da vida”. O ciberespaço se mostrou como um caminho possível 

para a democratização da informação e as obras de artes também estão imbricadas nesta 

perspectiva. 

Levy (2000) caracteriza cibercultura como a cultura contemporânea, do digital, que 

está interligada ao ciberespaço, local onde está armazenado um aglomerado de informações 

da sociedade atual, e que está sempre em expansão. Segundo o autor: 
O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo. (Levy, 2000, p. 17) 

 
De fato, estamos vivenciando o período em que as tecnologias estão presentes em 

todos os meios e podemos acessá-las de quase toda parte do mundo e na escola não poderia 

ser diferente. Para Moran (2000, p.32): 
Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias e os 
muitos procedimentos metodológicos, mas também é importante que amplie, que aprenda a 
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dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de comunicação 
audiovisual/telemática.  

 
Cabe destacar que se faz necessário o professor está atento as novas metodologias de 

ensino, a partir do uso de recursos tecnológicos, de modo a contribuir para uma educação 

tecnológica e inovadora. Se faz necessário que isso aconteça no tempo de cada turma, fazendo 

parte de um processo contínuo. Segundo Moran et al (2000, pp.46-47): 
Podemos transformar uma parte das aulas em processos contínuos de informação, 
comunicação e pesquisa, por meio das quais vamos construindo o conhecimento equilibrando 
o individual e o grupal entre o professor-coordenador-facilitador e os alunos-participantes 
ativos. Aulas-informação, nas quais o professor mostra alguns cenários, algumas sínteses, o 
estado da arte, as coordenadas de uma questão ou tema. Aulas-pesquisa, nas quais 
professores e alunos procuram novas informações, cercar um problema, desenvolvem uma 
experiência, avançam em um campo desconhecido.   

 
Considerando que as tecnologias fazem parte do dia a dia do ser humano de maneira 

equitativa e em todos os campos sociais, sendo eles urbano ou rurais, é possível abordá-las 

como instrumentos a serem utilizados a favor da educação.  

Observamos também como as TIC podem ser preponderantes para transformação do 

sujeito, para que este passe a ocupar o papel social e obtenha uma mudança de postura diante 

da sociedade, o que pode vir a ser surpreendente, além de levar em consideração que o 

aprendizado precisa ser significativo e ter algum propósito. 

 

2.4 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): Uma Nova Forma de Ver o 

Mundo 

 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é utilizado para definir 

um agrupamento de recursos tecnológicos que possua um objetivo comum.  

Este pode ser utilizado nos mais diversos meios, dentre eles a educação. Segundo 

Barroso & Escola (2011, p. 151) “as TIC podem ser consideradas um dos fatores mais 

importantes para as profundas mudanças no mundo e, com a dinâmica da inovação, tornam-se 

imprescindíveis para a economia global e seu desenvolvimento”.  

No final da década de 60, com a convocação da primeira conferência da Organização 

das Nações Unidas (ONU) sobre informática, as TIC foram consideradas vetores de 

desenvolvimento econômico e social. Ao longo da década de 70 e 80, inúmeros países, 

incluindo-se com destaque o Brasil – conceberam planos nacionais de capacitação tecnológica 
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e de produção doméstica de bens e serviços em informática, como potenciais atalhos rumo ao 

desenvolvimento.  

Na década de 90, surge uma concepção mais matizada do papel das TIC em países 

em desenvolvimento (Livro Verde, 2000). 

Ainda segundo o Livro Verde (2000, p. 05)  
A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na 
organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo paradigma 
técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial transformador das 
atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades 
inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infra-estrutura de informações 
disponível. É também acentuada sua dimensão político-econômica, decorrente da 
contribuição da infra-estrutura de informações para que as regiões sejam mais ou menos 
atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Sua importância assemelha-se à de 
uma boa estrada de rodagem para o sucesso econômico das localidades. Tem ainda marcante 
dimensão social, em virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as 
distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de informação.  

 

Estas afirmações nos fazem perceber a necessidade que as escolas têm de se adequar 

a estas mudanças tecnológicas, levando em consideração que os alunos da atualidade estão 

imersos neste meio desde o nascimento, sendo em atividades como: assistir televisão, enviar 

mensagens e fotografia pelo celular, dentre outros modos.  

 A Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 20155 define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada garante em seu artigo VI o “uso competente das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação 

cultural dos (das) professores (as) e estudantes”. 

Carrão e Silva (2003, p. 1997) ressaltam que as tecnologias são “caminhos 

alternativos para a renovação da educação e da escola”. Nesta perspectiva, se mostra 

pertinente uma discussão acerca de quais tecnologias possam ser utilizadas e uma reflexão de 

como se dará essa utilização, para que estas não se limitem apenas ao uso de equipamentos, 

mas também ao serviço do ensino/aprendizagem.  

Carrão e Silva (2003, p. 1998) afirmam que: 

O que vale ser discutido não é se as novas tecnologias devem ser incorporadas à formação 
escolar ou não. Mas sim, prevenir que nenhuma sociedade pode se permitir excluir por muito 
tempo de suas instituições de formação, importantes componentes de sua cultura. 

 

                                                
5 Resolução CNE/CP 2/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12. 
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As TIC proporcionam a propagação imediata de material didático de interesse de 

professores e alunos, além de permitir, entre outras possibilidades, a construção 

interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou em grupo por parte dos alunos, 

o desenvolvimento colaborativo de projetos por parte de alunos geograficamente dispersos, 

bem como a troca de projetos didáticos entre educadores das mais diferentes regiões do País. 

Conforme as velocidades de transmissão das redes vão aumentando, novas aplicações para 

fins educacionais vão se tornando viáveis, tais como laboratórios virtuais (Livro Verde, 2000). 

Na sociedade contemporânea, o conhecimento é um dos principais fatores de 

superação de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego qualificado e de 

propagação do bem-estar. Desse modo, a soberania e a autonomia dos países passam 

mundialmente por uma nova leitura, e sua manutenção - que é essencial - depende 

nitidamente do conhecimento, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico 

(Livro Verde, 2000). 

Ainda segundo o Livro Verde (2000, p. s/n), “no Brasil, Governo e sociedade devem 

andar juntos para assegurar a perspectiva de que seus benefícios efetivamente alcancem a 

todos os brasileiros”. 

Nesta perspectiva e observando o salto que a tecnologia teve nos últimos anos, o 

Governo Federal promove ainda em 1997 o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(Proinfo), que tem por objetivo “promover o uso pedagógico da informática na rede pública 

de educação básica” (Brasil, 1997).  

Uma das estratégias abordadas pelo Proinfo é “fomentar a mudança de cultura no 

sistema público de ensino de 1º e 2º grau, tornando-o apto a preparar cidadãos capazes de 

interagir numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida” (Brasil, 1997). 

No âmbito do programa o Governo Federal ofereceu cursos de capacitação aos 

professores, visando que estes obtivessem conhecimentos básicos de informática e fizessem 

uso destes no meio educacional.  

A partir disso e lembrando da sociedade tecnológica em que vivemos, o desafio que 

os professores/educadores precisam encarar daqui por diante é associar suas atividades de 

ensino as TIC, de modo que esta seja influente na instrução dos conteúdos e na receptividade 

aos contextos sociais e culturais.  

Outra estratégia que também foi contemplada nas diretrizes do programa é: 

Condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas para utilizá-los 
(demonstrada através da comprovação da existência de infra-estrutura física e recursos 
humanos à altura das exigências do conjunto hardware/software que será fornecido) (Brasil, 
1997) 
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Com o Proinfo as escolas receberam equipamentos digitais (computadores, recursos 

digitais e conteúdos educacionais) e os estados, Distrito Federal e municípios, precisaram 

assegurar a estrutura adequada para receber os laboratórios, além de capacitar os educadores 

para uso das tecnologias (Brasil, 1997).  

Entendemos que laboratórios com infraestrutura adequada também é um dos 

requisitos para a promoção das TIC na educação, uma vez que promove condições necessárias 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na área das tecnologias educativas. No 

entanto, em 2000 com o Programa Sociedade da Informação (SocInfo) ainda se discutia que à: 
instalação de uma infra-estrutura nas escolas e outras instituições de ensino de um país é, do 
ponto de vista econômico, pouco atraente; a demanda de tráfego na rede é baixa, a 
capilaridade é elevada, o número de usuários é grande e é vasto o leque de serviços 
necessários. O problema fundamental em relação à disponibilização dessa 
infra-estrutura é essencialmente de custos: é uma empreitada cara, envolvendo significativo 
dispêndio inicial para aquisição e, posteriormente, para manutenção e atualização do parque 
instalado. Há em adição o custo do serviço de comunicação e de acesso à Internet (Livro 
Verde, p. 45). (grifo nosso) 

 
 “Ao mesmo tempo, cabe ao sistema político promover políticas de inclusão social, 

para que o salto tecnológico tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, 

ética e econômica. A chamada “alfabetização digital” é elemento-chave nesse quadro” (Livro 

Verde, 2000, p. s/n). 

Firma-se, portanto, a necessidade de conhecimento das tecnologias da informação e 

de suas relações com as manifestações artísticas contemporâneas, para que sua análise e 

aplicação possam gerar novas concepções de ensino de arte (Bertolletii, 2012, p. 30).   

Prensky (2001) ousa e diz ainda que a utilização das tecnologias a nosso favor, nos 

faz sermos e este efeito é positivo para a vida. E que se soubermos fazer bom uso da 

tecnologia nos tornaremos “Sábios Digitais”. “No século 21 os humanos precisam de mentes 

melhores… E nós estamos conseguindo isso” (Prensky, 2001, p. s/n). 

A partir dessa percepção, é possível destacar que com o avanço da tecnologia veio o 

desenvolvimento em todos os campos, e dentre eles a educação. Contudo, ainda que este 

desenvolvimento esteja intrinsicamente ligado à educação, as escolas brasileiras ainda não 

têm participação efetiva na utilização das TIC, inclusive por muita das vezes tomando como 

atitude a proibição de algumas tecnologias, como é o caso de aparelhos celulares. 

Segundo a Revista Nova Escola (2013), a maioria dos alunos já possui acesso à 

internet e se sentem de certa forma mais qualificados que seus professores.  
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Com a oportunidade de obter informações diversificadas fora da escola, esses 

estudantes passam a dispor de elementos para questionar o poder – e consequentemente a 

autoridade – de seus mestres (Revista Nova Escola, 2013, p. 11). 

De acordo com Torres, em entrevista para a edição especial nº 06 da Revista Nova 

Escola (2013, p. 11): 
A escola, hoje, de um modo geral, tem demonstrado desconhecimento para lidar com as 
novas tecnologias. Isso se traduz na dificuldade de incorporá-las ao cotidiano”, Outro 
complicador: “Existe um processo de regulação, em que o acesso às tecnologias não é 
facilitado e, muitas vezes, funciona na base da proibição”, completa. 
 

Para além disso, também se mostra necessário destacar que, embora as escolas sejam 

equipadas com equipamentos tecnológicos, a mão de obra qualificada para utilização das 

tecnologias ainda deve ser revista.  

A utilização de laboratórios de informática carece de discussão. Porém, as TIC vão 

além do uso de computadores, mas estão embranhadas em outros campos. Queremos assim 

dizer, que estes equipamentos são ferramentas de estudo e que assim devem ser encarados 

para incorporação dentro do campo educacional. 

De acordo com Magalhães, em entrevista para a edição especial nº 06 da Revista 

Nova Escola (2013, p. 11): “o grande erro foi equipar as escolas com computadores sem 

investir na capacitação dos professores no que se refere à tecnologia da informação”. Isso 

porque não faz sentido disponibilizar as TIC se não houverem objetivos pedagógicos que 

permitam dinamizar a aula, contribuindo para o ensino/aprendizagem.  

 

2.5 Arte e Tecnologia em Diálogo 

 

É comum definir a relação Arte-Tecnologia como produtora de objetos, produções, 

processos e eventos que utilizam mídias/aparatos eletrônicos e, por vezes, como um reflexo 

das obras que se realizam somente em diálogo com os processos de digitalização, emissão, 

recepção e produção mediadas via tecnologia.  

Contudo, o entendimento desta relação se estende para outros domínios e novas 

conceituações de modo a abarcar a “arte digital”, “arte tecnológica” e “artemídia”, dentre 

outros. 

No Brasil, o primeiro contato direto com computador, no que se refere a trabalhos 

pelos seres humanos, surgiu apenas por volta de 1968, com a realização da primeira mostra de 

arte computacional denominada Computer Plotter Art.  
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Este cenário também se alonga para toda a América Latina. Todavia, apenas a partir 

de 1990 é que surge o termo arte e tecnologia, com a finalidade de nomear grupos da 

produção artística contemporânea.  

Segundo Marco Bonetti (1997), o desenvolvimento técnico  atual do computador 

encontra-se numa fronteira importante, que é o desenvolvimento da condição de migração de 

um tipo de imagem para outro, ou seja, da imagem produzida por meio da pintura, gravura, 

fotografia, etc, para a imagem criada ou manipulada por meio do computador e a fotografia 

digital. 

Nessa linha, utilizamos as questões levantadas por Bauman (2003), quando nos 

oferece suas reflexões sobre o que vem a ser “comunidade”, “ter uma comunidade” ou “estar 

numa comunidade”. A noção de comunidade aponta para discussão de redes e autoria nas 

formas colaborativas em arte.  

Domingues (2001) aborda nas chamadas “poéticas tecnológicas”, inerentes à 

interatividade, onde tudo se conecta com tudo, tudo está em estado de permutabilidade, de 

possibilidade, em estado de contaminação quando se circula na imaterialidade dos territórios 

digitais.  

Percebemos então que é necessário alguns conceitos básicos para se pensar a relação 

entre arte e tecnologia, a saber: a passagem da cultura material para imaterial, a estreita 

relação da arte com a ciência, a diluição do conceito de artista que dispersa sua autoria, as 

tecnologias digitais que favorecem a arte da participação, a troca do conceito de objeto 

artístico pelo de processo e o abandono de uma produção artística centrada na pura 

visualidade. 

Trazemos ainda a convergência midiática, conceito proposto por Henry Jenkins 

(2008), que contribui para as questões levantadas por Domingues, uma vez que engloba o 

fluxo de conteúdo através de múltiplos suportes, a cooperação entre mercados midiáticos e o 

comportamento das audiências (públicos/usuários).  

Assim, para entender o processo de convergência que vivemos atualmente, é preciso 

compreendê-lo como uma transformação cultural, que altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam o conteúdo recebido. Noções como 

inteligência coletiva e cultura participativa mostram-se como componentes importantes para 

entender o processo hodierno de convergência midiática. 

A elaboração de elementos expressivos virtualizados em interação com aspectos da 

realidade está no cerne da discussão ao respeito da definição de uma estética digital, 

imbricada ao fazer artístico contemporâneo e é cada vez mais utilizada por diversos 
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pesquisadores e profissionais do campo da arte/tecnologia, proporcionando ao usuário maior 

flexibilidade de criação.  

Para Silveira (2011, p. 113) “a arte busca subsídio nas mais diferentes áreas para 

concretizar-se, como na ciência, na tecnologia e, para tratar de ilusões e sentidos, visita 

frequentemente o campo do entretenimento”.  

Por esse fim, é possível o desenvolvimento de habilidades e competências que 

possam despertar os sentidos humanos para criação por meio das imagens, embora a arte, 

tenha sido sempre portadora de valores presumivelmente universais, tão universais difíceis de 

discernir, tendo um aspecto material que não pode ser desprezado. Para ser produzido ela 

depende de suportes, dispositivos e recursos (Santaella, 2003, p. 248).  

Segundo Paim (2011, p. 76), “o uso criativo do espaço para a simulação de 

realidades vem acontecendo desde o mundo clássico, e ressurge hoje nas atuais formas de 

imersão da arte”. Assim, observa-se a capacidade de integração entre a arte e a tecnologia, de 

modo a proporcionar novos ambientes para o usuário.  

O ambiente tridimensional foi um método desenvolvido por meio de uma 

representação matemática visando atender a criação de objetos, promovendo a visualização de 

03 (três) dimensões, deixando-o mais próximo da realidade.  

Este processo só é desenvolvido através de software especializado e vem cada dia 

mais criando expectativas e trazendo resultados promissores para a criação artística. 

A criação de formas, objetos, dentre outras coisas, é cada vez mais utilizada por 

diversos profissionais, proporcionando ao público maior visibilidade da criação, pois mostra 

uma imagem mais próxima da realidade. Estas imagens exercem uma força acentuada em 

nosso cotidiano ainda sem percebermos. 

A mesma imagem, que para alguns pode parecer estranha, para outros ousada e ainda 

para outros causar inquietações, tem nos levado a uma busca do desconhecido. E é por essa 

amplitude e por estar diariamente presente em nosso cotidiano que a imagem pode vir a ser 

utilizada como um instrumento central da aprendizagem.  

A tecnologia cada dia mais avançada, vem aprimorar essa imagem aos nossos olhos 

de diversas formas. A modelagem tridimensional está englobada dentro da arte 

contemporânea e pode ser utilizada de diversas maneiras em diversas áreas. Seu estudo dentro 

do contexto educacional se mostra pertinente, tendo em vista que os alunos estão em 

constante contato com o mundo tecnológico e possuem um conhecimento básico sobre 

tecnologia.  

De acordo com Kirner e Siscoutto (2007, p. 7): 
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O usuário, interagindo com um ambiente virtual tridimensional realista, em tempo-real, 
vendo as cenas serem alteradas como resposta aos seus comandos, como ocorre nos 
videogames atuais, torna a interação mais rica e natural, gerando mais engajamento e 
eficiência. 

 
A interação que o ambiente virtual proporciona, permite ao usuário navegar 

realizando interações simples, a partir de dispositivos que possam transformar o espaço e 

obter novos pontos de vista (Kirner e Siscoutto, 2007). 
As transformações no ensino de arte também demonstram possibilidades de diálogos 
criativos com as manifestações culturais e tecnológicas. Pelas descobertas nos campos das 
ciências cognitivas e da teoria da complexidade, verificou-se que o pensamento é constituído 
por todas as formas perceptivas e códigos significativos, incluindo, além da palavra, gestos e 
sons, entre outros modos de comunicção e expressão (Bertolletti, 2011, p. 31) 

 
O uso das TIC nesse meio busca facilitar o aprendizado de modo a promover 

diversas possibilidades, que seria dificultado caso elas não existissem. O acesso aos museus 

são partes disso. A partir das TIC é possível disponibilizar variados acervos para a formação 

em diversos espaços, principalmente para quem não possui acesso aos museus, focando em 

propiciar um momento diferenciado e que desperte o interesse dos estudantes. 
 

2.6 O Uso das Tecnologias no Ensino de Artes Visuais 

  
A arte é uma área de conhecimento que, há bem pouco tempo atrás, estava restrita às 

pessoas eruditas e de classes sociais favoráveis.  

A LDB reconhece a Arte como estrutura curricular, passando a ser necessário que as 

escolas se adequem aos conteúdos próprios ligados à cultura artística, deixando de ser meras 

atividades extracurriculares. 

A arte também busca favorecer ao estudante a relação para com a criação, se 

relacionando com as demais disciplinas curriculares, viabilizando ao estudante constituir 

relações mais amplas na construção de textos e até na resolução de problemas matemáticos, 

dentre outras questões (Brasil, 1997). 

Para Morin (2000, p. 32) “necessitamos civilizar nossas teorias, ou seja, desenvolver 

nova geração de teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a se auto-

reformar”. 

Prensky (2001) defende ainda que “nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos 

de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado”. Contudo, 

muitos educadores ainda não se acostumaram com isso e não estão preparados para a 

utilização das tecnologias educativas no processo de ensino/aprendizagem. 
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Que “os alunos de hoje pensam e processam as informações bem diferentes das 

gerações anteriores” (Prensky, 2001) já foi percebido, no entanto, as escolas ainda não se 

preparam para ensinar de forma diferente, ainda tendo em vista que os alunos aprendem de 

forma diferente. 

Os Museus Virtuais se apresentam como uma alternativa para alcance de todos os 

públicos de modo a preencher as lacunas tanto no sentido de levar a arte para pessoas mais 

“distantes”, como cumprir o artigo 26, inciso 2º da Lei 12.287, de 13 de julho de de 2010, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no tocante do ensino da arte - Lei 

9394/96 que concerne em “promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Levy (1996, p 11) diz que “a virtualização atinge mesmo as modalidades do estar, a 

constituição do nós: comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual...” Desse 

modo, a partir da análise do “que é o virtual?” é possível construir um espaço favorável para a 

produção do conhecimento.  

Nesta perspectiva, se busca atenção para o uso das TIC por meio do processo de 

virtualização, no que concerne ao uso dos museus virtuais: 

 
Ao tratar-se da discussão sobre educação em museus, compreende-se o espaço museal como 
uma instituição educativa singular, capaz de produzir saberes e resultado de uma construção 
narrativa específica, fruto da gestão curatorial. Sua vertente é educativa porque tem não 
apenas a intenção de ensinar e produzir aprendizagem, mas também porque é depositário de 
elementos (como a própria configuração da exposição e as concepções que nortearam a 
construção da narrativa museológica) que permitem a reflexão e a construção de uma nova 
ideia conceitual. (Matos, 2014, p.  95) 

 

Este campo aponta possibilidades inovadoras por meio do cenário virtual, como uso 

de recursos pedagógicos alternativos promissores para o ensino de Artes Visuais, 

considerando as condições e infraestrutura disponível nos laboratórios e a realidade vivida 

pelos alunos. 

Dentre este campo, faz se presente o cenário tridimensional (3D), que de acordo com 

Nascimento et al (2013, p. 23) “proporciona ao usuário maior visibilidade, mostrando uma 

imagem mais próxima da realidade, sendo bem recebida por diversos públicos e contribuindo 

em diversas áreas”. 

2.7 Museus e Virtualização 

 

O conceito de museu foi definido pela primeira vez em 1956 no Internacional 

Council of Museums (ICOM) e foi modificado 03 (três) vezes: em 2001, noutra assembléia 
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geral do ICOM; em 2005 na Jornada “Os museus e a política do MERCOSUL” que ocorreu 

em Buenos Aires; e em 2008 pelo Estatuto dos Museus, regulamentado pela Lei 11.904/2009 

que os definiu como: 
instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 
 

O  Brasil já discutia a educação com o uso de museus, desde 1970,  mas é em  2010, 

no “I Encontro de Educadores do Instituto Brasileiro de Museus”, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), que traçamos  diretrizes e estratégias mais claras para uma 

política educacional relacionada com/para os museus do IBRAM. Como resultado desse 

encontro, foi elaborado um documento que teve como princípio nortear a construção de um 

Programa Nacional em Educação Museal (PNEM) (Vasconcelos, 2014).   

Em 1991, ocorreu o primeiro debate sobre museus virtuais, numa conferência em 

Pittsburgh, na Pensilvânia. O evento foi intitulado International Conference on Hypermidia 

and Interactivity in Museums (ICHIM) e teve como tema “o uso da hipermídia e da 

interatividade nos museus” objetivando promover o potencial de multimídia interativa em 

programas de museus6. Este evento ocorre 02 (duas) vezes por ano nos Estados Unidos e em 

alguns países da Europa e busca discutir o uso de novas tecnologias em museus. 

Em 1993, ocorreu em Cambridge um congresso sobre museus e interatividade, com 

ênfase no uso da multimídia nos museus promovido pelo Museum Documentation 

Association7 (MDA).  

Em 1997, ocorreu em Los Angeles na Califórnia, a conferência sobre museus e 

Internet (Museums and Web) que teve como objetivo discutir a utilização da Internet em 

ambiente museológico.   

Anualmente esta conferência acontece nos Estados Unidos ou Canadá, reunindo 

profissionais de museus de vários lugares do mundo, principalmente os que possuem 

interesses voltados às áreas de novas tecnologias. 

O International Council of Museums (ICOM) é uma organização internacional não 

governamental, sem fins lucrativos, criado no ano de 1946, objetivando a elaboração de 

políticas internacionais para os museus e que tem como principais atividades: cooperação e 

intercâmbio profissional; difusão de conhecimentos e aumento da participação do público em 

                                                
6 Disponível em: http://www.archimuse.com/conferences/ichim.html. Acessado em 10 de Julho de 2017. 
7 O MDA é uma organização, criada na Inglaterra em 1977. Tem como objetivo desenvolver atividades de 
discussão, publicação e formação na área de documentação museológica. Mais informações sobre suas 
atividades podem ser obtidas no site do MDA: http://www.mda.org.uk. 
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museus; formação de pessoal; prática e promoção de ética profissional; atualização de padrões 

profissionais e a preservação do patrimônio mundial e combate ao tráfico de bens culturais. 

Durante o encontro no Québec, realizado em 1992, o ICOM criou um grupo de 

trabalho denominado International Committee for Documentation (CIDOC) que discute sobre 

Internet e museus, ressaltando a demarcação na utilização das tecnologias.  

O CIDOC deu início, na Noruega, à produção de um documento sobre o uso de 

multimídia nos museus, que foi finalizado em 1996 e objetivou esclarecer questões 

fundamentais sobre multimídia e preservação do patrimônio através do uso das novas 

tecnologias nos museus. 

De acordo com Guerra (2015, p. 12): 
A entrada dos museus na esfera tecnológica deu-se maioritariamente nos anos 60, 
precisamente com o objectivo de aplicar às sua coleções a metodologia da gestão 
informacional, para reunir e organizar a informação sobre objetos e arquivos, criando novas 
bases de dados digitais.  

 
 

Contudo, só em 1994, com a popularização da internet, é que surge o conceito de 

museu virtual, que é definido por Andrews e Schweibenz (1998, p.19) como:  
uma coleção logicamente relacionada de objetos digitais composta de variados suportes que, 
em função de sua capacidade de proporcionar conectividade e vários pontos de acesso, 
possibilita-lhe transcender métodos tradicionais de comunicar e interagir com visitantes..., 
não há lugar ou espaço físico, seus objetos e as informações relacionadas podem ser 
disseminados em todo o mundo. 

 

A partir desse período, inicia uma nova fase para os museus, que relaciona Arte, 

Mídias digitais e Tecnologia, com foco na imagem, na sonoridade, na informação, na 

interatividade, na imersão e na simulação, isso promove um avanço em diversos campos, 

inclusive no campo educaional. Contudo, vale enfatizar que embora a popularização da 

internet tenha facilitado a expansão dos museus, há “ainda hoje, alguma desconfiança em 

relação a este sistema, pela falta de controle por parte de quem gera e atualiza os conteúdos” 

(Guerra, 2015, p.14). 

Lévy (1999, pp. 188-189) discute que: 
Os ‘museus virtuais’, por exemplo, muitas vezes nada mais são do que catálogos ruins na 
Internet, enquanto é a própria noção de museu como ‘fundo’ a ser ‘conservado’ que é 
colocada em questão pelo desenvolvimento de um ciberespaço onde tudo circula com uma 
fluidez crescente e onde as distinções entre original e cópia evidentemente não têm mais 
valor. Em vez da reprodução das exposições clássicas em sites ou displays interativos, seria 
possível conceber percursos personalizados ou então constantemente reelaborados pelas 
navegações coletivas em espaços totalmente desvinculados de qualquer coleção material.  

 

A afirmação feita por Lévy deixa claro que apesar da Lei 11.904/2009,  ainda não 

existe uma política pública eficiente para a educação por meio de Museus. 
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Assim, Ponte (1997) reflete sobre a utilização de novas metodologias para o ensino.E 

isso reflete para os alunos da atualidade, que estão imersos no campo tecnológico. Nesse 

sentido, aponta:  
o papel fundamental da escola já não é o de preparar uma pequena elite para estudos 
superiores e preparar a grande massa os requisitos mínimos para uma inserção rápida no 
mercado de trabalho. Pelo contrário, passa a ser o de preparar a totalidade dos jovens para se 
inserirem de modo criativo, crítico e interveniente numa sociedade cada vez mais complexa, 
em que a capacidade de descortinar oportunidades, a flexibilidade de raciocínio, a adaptação 
a novas situações, a persistência e a capacidade de interagir e cooperar são qualidades 
fundamentais (Ponte, 1997, p. 129).   
 

Sendo a escola o primeiro espaço formal para o indivíduo, esta pode ser 

caracterizada como espaço ideal para o desenvolvimento de cidadãos. Se torna ainda um 

espaço para exploração da arte, contribuindo para o senso crítico, criativo e pra sensibilidade 

do indivíduo, além de explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças culturais e 

constituir-se como expressão de cada cultura. 

Percebe-se que o ensino da arte é visto como mera atividade de lazer e recreação e se 

torna desafiador para os professores utilizar a tecnologia a favor da arte. Busca-se assim, 

construir um novo caminho para a educação cidadã, na perspectiva de que o aluno é um 

sujeito ativo e que, a partir dos ensinamentos deve ser encaminhado para tomar uma postura 

crítica e reflexiva, baseado na colaboração de saberes e conteúdos e na abertura aos contextos 

sociais e culturais. 

Vale frisar ainda que em cidades pequenas o acesso direto à arte é escasso, assim, os 

museus virtuais possibilitam que ela chegue aos alunos e amplie o conhecimento artístico 

deles. O professor pode se valer de inúmeros sites de museus virtuais de vários gêneros, onde 

se encontram digitalizações de obras de todos os tempos e lugares. Navegando nesses sites, 

consegue-se links de acesso a outros museus e, assim, as possibilidades são infinitas (Silvestre 

et al, 2009). 

O “google art project”  por exemplo, é “uma plataforma de acesso ao acervo artístico 

de mais de 150 (cento e cinsquenta) museus ao redor do mundo, digitalizado e disponibilizado 

em 2011 pela mesma empresa que dá nome ao produto” (Google Art Project). 

Trata-se de um aplicativo online que se encontra hospedado no Google App Engine, 

que trabalha com a tecnologia de altíssima definição, alcançando até 07 (sete) bilhões de 

pixels em suas imagens. Essa tecnologia é utilizada para reproduzir uma das obras da coleção. 

O ambiente virtual traz inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas das mais diversas 

formas possíveis para o entretenimento ou instrução e está presente em 40 (quarenta) países, 

dentre eles o Brasil, abarcando mais de 150 instituições, que não se restringem somente a 
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museus - há também palácios, a Casa Branca, e até uma caverna com pinturas rupestres na 

África do Sul . 

Para a utilização desta e de outras plataformas virtuais, é necessário somente 

computadores com acesso à internet. Se faz necessário enfatizar que o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO) criado pelo Governo Federal no ano de 1997 e que tem 

por objetivo “promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica” 

(Portal MEC) forneceu laboratório de informática para as escolas da rede pública, e assim 

sendo, as escolas deveriam apresentar as características necessárias para realização da 

atividade. 

É necessário lembrar destacar que os laboratórios foram adquiridos, porém, os 

softwares e o método ainda são impostos de cima para baixo, não contribuindo de maneira 

eficaz para a difusão e democratização do conhecimento.  

Este é um fator preocupante, tendo em mente que o ensino deve ser construído 

coletivamente com base na realidade local e no contexto vivenciado, tendo como parâmetros  

alguns questionamentos como: Neste processo esse recurso me ensina em que? Me ajuda em 

que? Faz melhor do que outro em que? Utilizando ainda para escolha os seguintes critérios: 

Custa menos? Posso utilizar em outro contexto? Permite melhor aprendizagem aos alunos, 

tendo em vista que somos máquinas de esquecimento? O mecanismo utilizado conserva a 

informação por mais tempo? Os alunos gostam? 

Se o software utilizado responder positivamente a todas estas questões, então ele é 

apropriado para o processo de ensino/aprendizagem. Também é necessário destacar que a TIC 

utilizada para esse processo precisa confrontar com o que o aluno usa no cotidiano e com a 

democracia social.  

Desse modo,  
 

a conectividade passa a ser considerada a partir do processo de construção coletiva do 
conhecimento, onde são produzidas, publicadas, distribuídas e consumidas mensagens 
multimídias. Novos desafios são instaurados na maneira de processar a cultura, intimamente 
conectada a novos hábitos, linguagem e comunicação. Vários autores contemporâneos de arte 
e tecnologia discutem questões que transformam o museu físico/analógico/atual em museu 
informacional/digital/virtual (Rodrigues, 2014, p. 240). 

 

Tais museus poderiam ser simplesmente indicados ao aluno para que este observasse 

apenas quando desejasse. Contudo, a implementação deste no ambiente escolar permite aos 

alunos uma compreensão orientada e estruturada, com consistência aos conceitos de 

aprendizagem. 
As tecnologias digitais enlaçadas no universo artístico devem emergir do âmbito pedagógico 
com “linguagens” a serem apreendidas nas múltiplas relações com a visualidade do mundo 
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contemporâneo. Assim sendo, é necessário que o professor tenha conhecimento das 
especificidades das tecnologias digitais para que possa efetivamente explorar suas 
potencialidades nas aulas de arte. (Bertiolleti, 2012, p. 12) 

 

2.8  Museus Virtuais: Um Universo de Possibilidades na Educação  

 

A discussão acerca do conceito de Museu Virtual ainda é algo novo. Surgiu a partir 

da década de 90, no século XX, pois, no período anterior a esse, o uso da internet estava 

restrito ao ambiente acadêmico. Apenas em 1994, com a proliferação da internet comercial, os 

museus começam a se apresentar de forma virtual (Henriques, 2004).  

É uma tecnologia que reúne características que proporcionam diversas situações e 

contextos em um ambiente de aprendizagem divertido e eficaz, observando que cada 

indivíduo possui uma sensibilidade para o aprendizado, “uns visuais, outros verbais, uns 

gostam de explorar e outros preferem deduzir” (Braga, 2011, p. s/p).  

Um dos enfoques principais é que esta tecnologia promova a aprendizagem por 

etapas em ambientes interativos, rompendo as dificuldades de aprendizado na medida em que 

o conhecimento aconteça.  

Para tanto, se faz necessário a análise de um software que realmente contribua no 

processo de ensino e aprendizagem. E para esta escolha é imprescindível observar como estes 

se portam em três condições: Ciência da Computação, Comunicação e Educação.  

Ciência da computação: é necessário que mostre o desempenho esperado durante o 

passeio, com o menor número de erros possíveis.  

Comunicação: é necessário que com as características da interface, os recursos 

apresentados corroborem para a motivação e facilite a interação do usuário.  

Educação: analisar o software de forma que o professor seja o mediador e o 

computador um meio de comunicação onde pode ser utilizado de diversas formas.  

De acordo com Bertolletti (2012, p. 13), “a inserção das tecnologias digitais As 

tecnologias se tornaram algo presente em arte necessita de um olhar crítico sobre suas reais 

potencialidades”. Assim, é preciso ter atenção em como se dá a interação dos estudantes ao 

fazer o uso destes recursos. A partir da análise desses aspectos é possível “construir um 

ambiente favorável à produção do conhecimento onde o medo do professor e o mito que se 

cria em torno da sua pessoa vão sendo desvalados” (Freire, 2002, s/n).  
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Há uma ligação cada vez mais estreita entre os alunos e os meios digitais, tanto na 

esfera do lazer, do entretenimento quanto nas relações com o entorno na construção de 

conhecimentos (Bertolleti, 2012, p. 16). 

Os Museus Virtuais se mostram promissores na educação e integração da arte, 

ciência e tecnologia digital, no sentido de permitir uma busca por novas propostas de ensino, 

como RV imersiva/não imersiva. A imersiva transmite ao usuário a sensação de inclusão num 

determinado ambiente, permitindo-o a interação. A não imersiva que “transporta o usuário 

parcialmente para o domínio da aplicação, preservando seu senso de presença no mundo real, 

enquanto atua no mundo virtual” (Kirner, 2011, p. 14).  

Este campo aponta possibilidades inovadoras por meio do cenário virtual, como uso 

de recursos pedagógicos alternativos promissores para o ensino de Artes Visuais, 

considerando as condições e infraestrutura disponível nos laboratórios e a realidade vivida 

pelos alunos. 

Segundo Ramos (2008) o museu tem um caráter pedagógico, transmitindo ideias e 

conhecimento, o que envolve um processo comunicativo. Aponta ainda que não existe assim 

um discurso neutro e que toda exposição apresentada é o resultado de uma pesquisa prévia e 

as ações educativas desempenhadas pela instituição são programadas e têm objetivos. 

Para Arrais (2013, p. 15) “a arte pode ajudar o indivíduo a fixar imagens de 

superação”. 

 

2.9 Realidade Virtual  

 

A Realidade Virtual (RV) teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, por volta 

da década de 50, e foi descrita como realismo artificial. Porém, o termo da RV só foi definido 

em 1987 pelo cientista da computação Jaron Lanier, que convergiu o real com o virtual, 

criando assim um novo conceito (Tori e Kirner, 2006, pp. 3-4).  

 Dentre as primeiras invenções da RV está o Sensorama (figura 02), um simulador de 

vídeo que apresentava uma visão tridimensional, além de som estéreo, vibrações, sensações 

de vento e de aromas.  
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Esta invenção foi apresentada pelo artista e cientista da computação Morton Heilig. 

Dessa forma, é possível observar que apesar da RV está descrita como uma tecnologia 

computacional, ela não é estudada apenas pela ciência da computação, e sim uma área de 

pesquisa que abrange profissionais de outros campos do conhecimento.  

Inicialmente, não foi algo que proporcionou grandes lucros, no entanto foi inovador, 

além de ser considerado o primeiro equipamento a proporcionar esta visão ao mundo (Tori e 

Kirner, 2006, p. 3). O Sensorama é um dispositivo em que o usuário era submetido e 

proporcionava diversas sensações.  

Logo depois, por volta de 1961, Charles Comeau e James Bryan tiveram apoio da 

empresa norte-americana Philco e criaram o Headsight (figura 3). O Headsight é um capacete 

de RV que rastreava o movimento da cabeça fazendo com que o usuário sentisse uma 

experiência de imersão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Sensorama. 

Fonte: (http://www.telepresence.org/sensorama/index.html) 
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Apesar da RV não ser tão nova quanto aparenta, ainda se mostra como algo muito 

novo e em constante desenvolvimento. Ela vem suprindo diversas necessidades em muitas 

áreas de conhecimento como medicina, física, jogos, artes, educação dentre outras.  

A RV promove ao usuário final a interação, imersão e navegação e está dividida em 

imersiva e não imersiva. A imersiva proporciona ao usuário a ideia de que esteja inteiramente 

no ambiente virtual e a não imersiva a sensação de que esteja apenas parcialmente (Tori e 

Kirner, 2006).  

Estes autores também afirmam que apesar de não haver uma convergência acentuada 

na simulação do real para o virtual, a concretização do imaginário só será possível se o 

pensamento do usuário fizer interação com o que estar sendo proporcionado. 

Na educação, a RV permite grandes experiências por meio da imersão, não imersão e 

interatividade. De acordo com Braga (2001, s/n): 
A Realidade Virtual não pode ser tratada apenas como "mais uma ferramenta" para melhorar 
a aprendizagem e sim, como um poderoso instrumento de aprendizagem cujos métodos 
tradicionais estão falhando. Falha-se exatamente por não permitir a descoberta e a exploração 
do conhecimento, construindo seu próprio saber de forma mais duradoura por não ser 
alicerçado numa experiência pessoal. 

 
Assim, um dos enfoques principais é que nesta tecnologia cada sentido possa ser 

explorado, permitindo também a aprendizagem por etapas em ambientes interativos, 

rompendo as dificuldades de aprendizado na medida em que o conhecimento aconteça.  

Kirner (2013, p. 76 ) discute que:  
 

Figura 3: Headsight. 

Fonte: https://www.slideshare.net/nikeleerocks/virtual-reality-

with-demo-video 
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Para uma aplicação ser usada na Educação Aberta, ela deve apresentar elementos que a 
possibilitem ser popular, envolvendo: seu uso em todas as camadas sociais, o uso de 
equipamentos simples e baratos ou gratuitos, o uso de software livre, o acesso intuitivo sem 
exigência de destreza, a capacidade de adaptação, a possibilidade de uso multisensorial, a 
facilidade de aprender a usá-la, sua capacidade de motivação e engajamento no tema 
abordado, a percepção de segurança e eficiência, a universalidade da linguagem utilizada, etc.  

 

A RV se mostra promissora na educação e na integração da arte, ciência e tecnologia 

digital, permitindo uma busca por novas propostas de ensino, apontando possibilidades 

inovadoras com uso de recursos pedagógicos alternativos promissores para o ensino de Artes 

Visuais, considerando as condições de trabalho e a infraestrutura disponível nos laboratórios e 

a realidade vivida pelos alunos. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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As crianças nascem em uma cultura que clica e é 

responsabilidade dos professores entrarem no universo 

dos alunos. 
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3. Metodologia 

 

Em relação aos fundamentos metodológicos, nossa pesquisa se caracteriza como um 

estudo qualitativo, com observação participante - intervenção em campo - baseada no modelo 

de trabalho colaborativo. Deste modo, é importante esclarecermos as bases teóricas sobre 

pesquisa qualitativa e trabalho colaborativo nas quais nos apoiamos. 

Em relação a ENSINO COLABORATIVO, Mendes (2006) aponta como uma 

parceria entre os professores onde ambos trabalham juntos compartilhando objetivos, 

expectativas e frustrações. É imprescindível que os professores tenham um objetivo em 

comum, que ambos tenham espaço e autonomia equivalentes quanto ao ensino.  

O poder da colaboração encontra-se na possibilidade e capacidade para fundir 

habilidades únicas de educadores talentosos, para promover sentimentos de interdependência 

positiva, desenvolver habilidades criativas de resolução de problemas, promover apoio mútuo 

e compartilhar responsabilidades (Mendes, 2006). 

O elemento essencial das comunidades de aprendizagem é a tendência a aprender 

trabalhando juntos, o professor e o estudante, para melhorar a educação por meio de 

“processos educativos em que grupos de alunos trabalham em conjunto tendo em vista uma 

finalidade comum, o que torna possível maximizar sua própria aprendizagem e a dos outros 

membros do grupo” (Carlan, 2009, p. 30). 

Não obstante, fizemos uso da análise de conteúdo, que segundo Bardin (1977, p. 38) 

“pode ser considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

Assim, neste capítulo apresentaremos a metodologia que norteou a presente 

investigação, bem como o campo de estudo e os aspectos elaborados para a realização. 

Nesta perpectivas dividimos em 04 (quatro) tópicos, sendo eles: tipos de pesquisa, 

escolha dos museus utilizados na experiência, o público e o objeto museológico e aplicação 

dos questionários. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Para compreender a problemática se mostra necessário investigar a realidade. Por 

esse fim, a presente pesquisa é de caráter qualitativo, que segundo Fortin (2009, p. 22) tem o 

objetivo de: 
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descobrir, explorar, descrever fenômenos e compreender a sua essência.  Mais precisamente 
o objectivo é considerar os diferentes aspectos de fenómeno do ponto de vista dos 
participantes, de maneira a poder de seguida, interpretar este mesmo fenômeno no seu meio. 

 

Partindo do pressuposto da construção de uma formação crítica e transformadora, 

utilizamos a observação participante. A opção por esse método surgiu pela necessidade de 

superar a lacuna entre teoria e prática, uma vez que esta se fundamenta em como o sujeito 

interage com o mundo em meio as práticas sociais. 

Este tipo de pesquisa se mostra pertinente para o envolvimento de uma interação 

dialética entre o saber científico e popular, uma vez que a convergência digital dos meios de 

comunicação e expressão ocupa posição central no entendimento da sociedade 

contemporânea.  

Entender sobre variáveis também se mostrou pertinente, uma vez que a partir dessas 

é possível o controle em determinados momentos da pesquisa e, quando elas não forem 

controláveis, entender como trabalhá-las de forma a não comprometer a pesquisa. 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, desenvolvida através de raciocínio indutivo, 

com dados coletados por meio de observações sistemáticas, abordadas qualitativamente.  

De acordo com Bogdan & Biklen (1982 apud LÜDKE & ANDRÈ, 2004, p.11-12), a 

pesquisa de abordagem qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação investigada, e 

enfatiza a importância do processo e não somente do produto.  Lüdke & André (2004, p. 15) 

afirmam ainda que no processo de coleta e análise de dados o pesquisador vivencia três 

etapas: a exploração, a decisão e a descoberta. 

Como qualquer trabalho na área visual e especificamente no espaço tridimensional 

foi indispensável a utilização também de um levantamento bibliográfico com a leitura 

cuidadosa de obras obtidas sobre o tema, seja ela no campo da TIC, Museus Virtuais, Arte 

Educação, ou quaisquer outras áreas afins. 

Desse modo, foi realizada a revisão bibliográfica, sendo que os documentos 

utilizados para tal são de repositórios da Universidade de Trás-dos-Montes e Alto Douro 

(UTAD), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), dentre outros, sempre pautando na originalidade e 

segurança, primando sempre pela qualidade do trabalho.  

Após a leitura embasada, parte-se para a pesquisa dos museus à serem utilizados, 

dentre eles destacam-se: Museus disponíveis na plataforma Era Virtual, Museu do Louvre e 

“Google Art Project”. 
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Em seguida, foi realizada a pesquisa em campo, que acontece com: ida a campo para 

coleta de dados, conversa com outros pesquisadores que realizaram pesquisa sobre o tema 

abordado, ministração de palestra na escola, apresentação de trabalhos e participação em 

eventos acadêmicos, e outras atividades diárias, visando contribuir para o debate sobre TIC. 

Na sala de aula em questão, foi utilizada a estrutura deste fluxograma (figura 4) 

visando o desenvolvimento das aulas de maneira apropriada: 

 
Figura 4: Estrutura de realização das atividades em sala de aula. 

Fonte: Autora 

 

A estrutura foi pensada por envolver todos os sujeitos da pesquisa e facilitar a 

compreensão no momento da ação. 

O conteúdo englobado para aplicação foi antes de tudo analisado cuidadosamente em 

consonância com o exigido pela disciplina e em conjunto com a professora e coordenadora 

pedagógica, o que tornou a técnica respaldada para aplicação. 

Os sujeitos participantes foram alunos e professores da disciplina de Artes da Rede 

Pública de Ensino do Estado de Roraima. 

As aulas realizadas estavam pautadas no ensino construtivista, partindo do 

pressuposto de que o conhecimento não é algo concluído, mais algo que deve ser construído 

continuamente. De acordo com Silva (2004, p. 72) “a aprendizagem produz-se a partir da 

experiência, que não é entendida como uma simples transferência mas como uma 

representação da mesma”.  
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Nesse sentido, é possível entender o ser humano como o sujeito que processa 

ativamente a informação e que a organiza, reestruturando-a e construindo o conhecimento.  

Brooks e Brooks (apud Ncrel, 1997, p. 20) elencam 12 (doze) princípios que 

conduzem o trabalho do professor construtivista: 

 
1. encorajam e aceitam a autonomia e iniciativa dos estudantes  
2. usam dados básicos e fontes primárias juntamente com materiais manipulativos, interativos 
e físicos.  
3. usam a terminologia "classificar", "analisar", "predizer" e "criar" quando estruturam as 
tarefas  
4. permitem que os estudantes conduzam as aulas, alterem estratégias instrucionais e 
conteúdo  
5. questionam sobre a compreensão do estudante antes de dividir seus próprios conceitos 
sobre o tema.  
6. encorajam os estudantes a dialogar com o professor e entre si  
7. encorajam os estudantes a resolverem problemas abertos e perguntarem uns aos outros.  
8. estimula que os estudantes assumem responsabilidades  
9. envolvem os estudantes em experiências que podem envolver contradições às hipóteses 
inicialmente estabelecidas e estimulam a discussão  
10. proporcionam um tempo de espera depois de estabelecer as questões  
11. proporcionam tempo para que os estudantes construam relações e metáforas  
12. mantém a curiosidade do aluno através do uso frequente do modelo de ciclo de 
aprendizagem. 

 

Em busca de investigar as perspectivas (representações/opiniões) dos atores 

envolvidos (professores/alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do “6º 

ano” do Ensino Fundamental II do município de Rorainópolis – RR sobre o ensino de Artes 

utilizando o recurso “Museus Virtuais” foi realizada uma pesquisa descritiva, desenvolvida 

através de raciocínio indutivo, com dados coletados por meio de observações sistemáticas, 

abordadas qualitativamente.  

Com o objetivo de alcançar os objetivos específicos traçados, foram aplicados 

questionários e realizada entrevista semi-estruturada, uma vez que este processo facilita ao 

pesquisador a coleta das informações necessárias no ambiente estudado. 

Como qualquer trabalho na área visual e especificamente no espaço tridimensional 

foi indispensável a utilização de um levantamento bibliográfico com a leitura cuidadosa de 

obras obtidas sobre o tema, seja ele no campos da tecnologia, comunicação, ou quaisquer 

outras áreas. 
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3.2 Escolha dos Museus Utilizados na Experiência  

 

A escolha dos museus a serem utilizados foi realizada em conjunto com 

coordenadores pedagógicos e professores inseridos na pesquisa, seguindo os critérios: 

gratuidade; interface amigável; facilidade de manuseio; existência de acervo de arte, 

questões que levam em consideração o processo de ensino/aprendizagem.  

Inicialmente foi necessário recorrer ao documento denominado Guia dos Museus 

Brasileiros, onde foi possível analisar informações dos museus por regiões. Neste documento 

constam publicados 3.118 (três mil, cento e dezoito) museus. Destes, 23 (vinte e três) são 

virtuais.    

Este mapeamento foi essencial para a investigação, no entanto, almejávamos 

proporcionar aos alunos experiências ainda mais audaciosas e foi assim que abordamos 

também o museu Louvre e os museus disponíveis na plataforma “Google Art Project”, 

partindo do pressuposto de que o museu Louvre é um dos maiores e mais famosos museus do 

mundo e onde está o quadro da Mona Lisa8 o que causa grande interesse para estudantes de 

arte.  

3.2.1  “Google Art Project”  

 
No ano de 2011, a Google lançou uma ferramenta que permitia a visualização de 17 

(dezessete) grandes museus em todo mundo, disponibilizando mais de mil obras de artes, 

disponíveis para visitação virtual.  

As obras foram capturadas em alta resolução e o acesso a elas ocorrem online, por 

meio da tecnologia Street View9 que permite aos usuários a visualização em 360º.  

 

 

 

 

                                                
8 Mona Lisa (ou La Gioconda) é uma obra de arte de autoria do artista italiano Leonardo da Vinci. Para a 
confecção da obra foi utilizada a técnica do sfumato, retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e 
uma expressão introspectiva. A obra chegou na França em 1516. A obra passou por mão de pessoas renomadas, 
como Napoleão Bonaparte. A grande incógnita do quadro, é que há várias discussões de quem é a mulher 
pintada por Da Vinci.  É a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada, na década de 1960, 
em cerca de 100 milhões de dólares americanos, lhe conferindo, também, o título de objeto mais valioso, 
segundo o Guinness Book (BRASIL ESCOLA). 
9 Ferramenta do Google Maps e Google Earth que disponibiliza visão panorâmica de 360º na horizontal e 290º 
na vertical.  
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As imagens foram capturadas com cerca de 7 (sete) bilhões de pixels, o que deixa a 

imagem muito mais detalhada do que numa foto comum de câmera digital, sendo possível ver 

cada detalhe com maior profundidade e clareza.  

Além da alta resolução nas obras, o que leva a uma maior compreensão, também 

estão disponíveis as informações das obras como títulos originais, os anos em que foram 

criadas, suas dimensões e as coleções a que já pertenceram.  

A ferramenta também permite que os usuários criem suas próprias coleções e 

compartilhe-as na web.  

Estão descritos abaixo 10 (dez) museus disponíveis neste ambiente virtual:  

 

 Alte Nationalgalerie, Berlim - "No conservatório" / Edouard Manet;  

 Freer Gallery of Art, Smithsonian, Washington DC - "A princesa da 

terra da porcelana" / James Whistler:  

 The Frick Collection, Nova York - "São Francisco no deserto" / 

Giovanni Bellini;  

 Gemaldegalerie, Berlim - "Retrato do O mercador Georg Gisze" / Hans 

Holbein the Younger;  

 Museu Kampa, Praga - "A Catedral" / Frantisek Kupka;  

Figura 5: Página inicial da plataforma “Google Art Project” 
Fonte: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  
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 The Metropolitan Museum of Art, Nova York - "A colheita" / Pieter 

Bruegel, o Velho;  

 MoMA, Museu de Arte Moderna, Nova York - "A noite estrelada" / 

Vincent van Gogh;  

 Museo Reina Sofia, Madrid - "A garrafa de anis do mono" / Juan Gris;  

 Museo Thyssen - Bornemisza, Madrid - "Jovem cavaleiro numa 
paisagem" / Vittore Capaccio;  

 
 Galeria Nacional, Londres - "Os embaixadores" / Hans Holbein, o 

jovem;  
 

 Palácio of Versailles, France - "Marie-Antoinette de Lorraine-
Habsbourg, rainah da França e seus filhos" / Louise Elisabeth Vigee-Lebrun;  

 
 Rijksmuseum, Amsterdam - "Vigília noturna" / Rembrandt;  

 
 Museu Hermitage, São Petersburgo - "Retorno do filgo pródigo" / 

Rembrandt;  
 

 Galeria Tretyakov, Moscou - "A Aparição de Cristo diante do Povo" / 
Aleksander Ivanov;  

 
 Tate Britain, Londres - "Nenhuma mulher, nenhum grito" / Chris Ofili;  

 
 Galeria Uffizi, Florença - "O nascimento de Vênus" / Sandro Botticelli;  

 
 Museu Van Gogh, Amsterdã - "O quarto" / Vincent van Gogh.  

 
De acordo com Amit Sood, chefe da nova ferramenta, "o projeto começou quando 

um grupo (de funcionários da Google) apaixonado por arte se juntou para pensar quando 

poderíamos usar nossa tecnologia para ajudar museus a tornar sua arte mais acessível". Os 

museus brasileiros também fazem parte do projeto. Na plataforma já estão disponíveis:  

Pinacoteca de São Paulo, Museu do Amanhã (RJ), Fundação Athos Bulcão (DF) e Inhotim 

(MG). 

Em junho de 2017, no 7º Fórum Nacional de Museus, na cidade de Porto Alegre 

(RS), foram lançados conteúdos digitais dos museus Ibram. Na primeira fase do projeto 

participam o Museu Imperial, em Petrópolis (RJ); o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), 

os Museus Castro Maya e o Museu Histórico Nacional (MHN), localizados no Rio; além do 

Museu Lasar Segall, em São Paulo (SP)10. 

                                                
10	  http://www.museus.gov.br/tag/7o-forum-nacional-de-museus/. Acessado em 03 de julho de 2017.	  



44 

 

Os museus não substituem uma visita aos museus reais, entretanto, é uma 

experiência que abre novos horizontes, permitindo que pessoas em todas as partes do mundo, 

principalmente as que possuem poucas chances de acesso às obras originais, possam ter uma 

experiência mais próxima da realidade.  

3.2.2 ERA VIRTUAL 

 

O projeto ERA VIRTUAL foi criado em 2008 com o objetivo de divulgar e 

promover o patrimônio cultural brasileiro, tendo em vista que nesta nova era da tecnologia das 

informações é essencial inovar, rever e reconstruir o modo de promover a cultura11.  

O museu disponível no endereço <http://eravirtual.org/>, reúne várias exposições. 

Em 2013, o projeto foi impulsionado passando a reunir ainda parques nacionais e cidades com 

sítios considerados como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

 

 
Figura 06: Página inicial da plataforma Era Virtual 

Fonte: http://eravirtual.org/ 

O site está disponível em 04 (quatro) idiomas, sendo eles: portugês, inglês, espanhol 

e francês . Nele contém tutoriais de como fazer a navegação. Estão disponíveis 20 (vinte) 

museus, 06 (seis) acervos de patrimônio cultural e algumas exposições temporárias. 

                                                
11	  http://eravirtual.org. Acessado em 28 de fevereiro, 2016.	  
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Figura 07: Exposições temporárias. 

Fonte: http://eravirtual.org/ 

Para disponibilizar os acervos, a equipe do projeto realiza viagens por todo o 

território brasileiro, registrando diversas exposições e belezas no Brasil, reunindo juntamente 

com os podcasts e disponibilizando posteriormente na web.  Buscam assim, promover a plural 

identidade do Brasil, reafirmando sua beleza e promovendo a compreensão desta identidade. 

O site é mantido por meio de apoiadores, que possibilitam a democratização ainda 

mais o acesso. “As parcerias estabelecidas pelo ERA VIRTUAL visa tornar o projeto uma 

referência de material didático não-formal dentro das escolas” (http://eravirtual.org. Acessado 

em 28 de fevereiro, 2016). 

A partir do sucesso do projeto, também foi possível desenvolver aplicativos para 

smartphones e tablets, sendo possível a visita a cidade de Cogonhas, Patrimônio da 

Humanidade. 

 

3.2.3 Museu do Louvre 

 

O Museu do Louvre foi criado em 10 de agosto de 1793, pelo rei Luis XVI e sua 

família, permitindo ao público a apreciação das antigas coleções reais.  

No século XIX, com o objetivo de se dedicar exclusivamente à cultura, o presidente 

François Miterrand encarregou o arquiteto Leoh Ming Pei, de realizar o projeto do Grande 

Louvre, que atualmente faz parte da hisória da França e mundial. 

O museu está dividido em oito seções, com 35.000 (trinta e cinco mil) obras 

permanentes e ocupando um espaço de 60.600 (sessenta mil e seissentos) m2. Abriga obras de 
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grande importância como é o caso da “Monalisa”, pintura do artista italiano Leonardo da 

Vinci; "Vênus de Milo", estátua de Alexandros de Antióquia; “Liberdade Guiando o Povo" 

pintado por Eugéne Delacroix; "O Escriba Sentado", de autoria desconhecida, produzida no 

Antigo Egito por volta de 4.500 anos atrás; "Hermafrodita Dormindo", escultura de Gian 

Lorenzo Bernini. 

Além de presencial, o museu conta atualmente com visitas virtuais, podendo ser 

realizadas por meio do site: http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne. 

 
Figura 08: Página inicial do Museu Louvre. 

Fonte: http://www.louvre.fr/en 
  

A aplicação, disponível no site: http://www.youvisit.com/tour/louvremuseum, 

permite a visita com a tecnologia da RV. Caso o usuário não possua os óculos Rift o museu 

conta ainda com o aplicativo Cardboard que pode ser utilizado no iPhone ou Android.  

        

3.4 Os Participantes e o Objeto Museológico 

 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de intervenção em sala de 

aula, com alunos do “6º ano” do Ensino Fundamental, ocorridas no ano de 2016 e 2017.  

As atividades utilizadas foram planejadas em conjunto com as professoras, 

coordenação pedagógica e pesquisadora, onde foram abordados assuntos voltados para a 

disciplina História da Arte. 
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A pesquisadora sugeriu a aplicação dos Museus Virtuais em sala de aula visando que 

os estudantes após realizar uma visita virtual, pudessem observar, interagir e refletir sobre as 

obras expostas. Na figura 09 estão descritos os passos utilizados para a execução: 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Passos para aplicação dos Museus Virtuais na sala de aula. 

Fonte: (Autora, 2018)  

 

As aulas foram planejadas juntamente com a professora da disciplina, visando inserir 

as tecnologias nas aulas de artes de modo lúdico e pedagógico, explorando as potencialidades 

existentes, com olhar crítico e reflexivo, promovendo a construção do conhecimento. 

No ano de 2016, o planejamento previa que as aulas fossem realizadas no laboratório 

de informática, entretanto, nem sempre isso foi possível, uma vez que os computadores se 

encontram sucateados e o técnico que assumiu o compromisso de comparecer, até o momento 

das aulas não havia comparecido. 

As turmas participantes são compostas por alunos com faixa etária dos onze aos doze 

anos de idade, sendo 59 (cinquenta e nove) do sexo masculino e 53 (cinquenta e três) do sexo 

feminino.  

A professora iniciou as aulas explicando aos alunos que estes teriam uma experiência 

diferenciada, onde seriam apresentados os Museus Virtuais, seguido de explicações do 

conteúdo e prática. Nesse momento, os alunos foram indagados sobre o que esperavam para a 

aula e as respostas obtidas foram:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estimular o senso 
crítico e 

promover a 
criação. 

 

 

Sensibilizar para 

a visita ao 

museu. 

 

 
Observar as obras 
existentes, levando em 
consideração alguns 
aspectos como: período 
da obra, linhas e formas 
dos objetos e teoria de 
cores. 
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Quadro 1: Expectativa dos alunos para as aulas. 

CATEGORIA SUJEITO RESPOSTA À PERGUNTA 3 

 

LUDICO 

Aluno 22 “coisas legais”;  

Aluno 8 “aula divertida”; 

 

INOVAÇÃO 

Aluno 7 “aprender coisas novas”; 
Aluno 36 “que a aula não seja intediante”; 

 

REPRESENTATIVIDADE 

Aluno 63 “que a aula seja produtiva”; 

Aluno 51 “que a aula seja interessante” 

 

FORMAÇÃO 

Aluno 63 “aprender sobre os antepassados”; 

Aluno 88 “aprender mais sobre o mundo”; 

SENSAÇÃO Aluno 112 “emoção”. 

Fonte: (Autora, 2018) 

Percebemos então que a ferramenta apresentou aos alunos um modo diferente de 

ensino, que corroborrou para o processo de ensino/aprendizagem. A relação da visita com os 

conceitos foi preponderante para a compreensão e é evidenciado quando o aluno destaca a 

aprendizagem sobre os antepassados e o mundo.  

A autora acompanhou as aulas, fazendo algumas intervenções, quando necessárias, 

tendo em vista o pouco conhecimento das professoras no que se refere a manusear as 

plataformas. À medida que as dúvidas iam surgindo, buscamos saná-las e isso foi possível em 

todas as aulas. 

As aulas foram ministradas com intervalo de uma semana e os alunos se mostravam 

inquietos. Todavia, a partir do momento que iniciamos as aulas, trazendo novas técnicas e 

novas metodologias, os alunos se mostraram ávidos.  

As aulas iniciavam como de costume, fazendo uma introdução sobre o assunto 

abordado, seguindo-se um convite aos alunos a fazerem uso das plataformas virtuais. 

Algumas aulas foram realizadas no laboratório de informática e outras nas salas de 

aula. Contudo, em nenhum dos dois momentos foi possível que cada aluno tivesse acesso a 

um computador, conforme era a proposta inicial. Isso ocorreu por conta das máquinas 

disponíveis no laboratório estarem sucateadas.  

O laboratório conta com uma pessoa responsável, que não é formada na área de 

informática, mas que está disponível para auxiliar na realização das atividades. Assim, a 

responsável em questão disponibilizou 01 (um) computador, 01 (um) data show e 01 (uma) 

caixa de som, com o objetivo de que fossem realizadas as atividades propostas. 
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Tanto nas aulas realizadas no laboratório, como na sala de aula, 01 (um) aluno de 

cada turma era escolhido para manusear o computador (as aulas foram realizadas 

separadamente), enquanto os demais observavam por meio das imagens projetadas (conforme 

figuras 10 e 11). 

Ainda que apenas 01 (um) aluno fosse responsável pela visita, como neste caso, 

todos os alunos observavam atentamente e participavam no momento em que eram dirigidas 

as perguntas sobre o que era observado nos museus.  

Cabe ressaltar que, quando apresentamos aos alunos os Museus Virtuais e quando 

foram indagados sobre o que era um museu, muitos responderam que era um local onde se 

guardava ossos de dinossauros.  

 
Figura 10: Aluna guiando a visita ao museu. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Alunos observando as imagens projetadas. 
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Observando que para eles os museus remetiam somente esta característica empírica, 

a professora esclareceu que existem vários tipos de museus, inclusive os que tinham ossos de 

dinossauros, mas que o museu ora proposto era de artes.  

Nas turmas em que as atividades foram realizadas nas próprias salas de aulas, os 

alunos foram convidados individualmente a realizarem a interação junto ao museu. Um aluno 

conduzia o passeio às obras, enquanto os demais observavam o passeio do colega e já 

aproveitavam logo para acompanhar juntos. 

Em seguida, foram realizadas perguntas a respeito do tema. As perguntas tinham o 

intuito de levar os alunos a refletirem sobre a obra analisada, levando em consideração o autor 

que criou, o período (base histórica) em que foi criada e a teoria das cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Segundo Ferreira (2013, p. 103) “museus são espaços potencializadores de 

aprendizagens a vários níveis como: cognitivo, emocional e social-cultural”. E durante a 

experiência realizada, esta afirmação se mostra plausível, uma vez que na experiência 

realizada observamos interesse dos alunos, por meio de curiosidades, participação e interação 

com os colegas. São fatores que devem ser levados em consideração, pois é o despertar da 

capacidade criativa e artística o que coaduna com os objetivos da disciplina.  

A figura 13 é a entrada do museu de “Van Gogh” a partir da ferramenta “Google Art 

Project”. Nesta, está representada a ferramenta disponibilizada que permite a visualização do 

mapa e imagens em alta resolução. A partir do mapa é possível encontrar a localização 

desejada (sala) e aprimorar as obras que nela estão. Caso não pretenda fazer o tour virtual, de 

Figura 12: Estudante realizando a leitura da obra. 
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sala por sala, é possível ir direto à imagem desejada, selecionando-a e podendo a partir daí 

realizar a curadoria.  

 
 Figura 13: Entrada do "Van Gogh Art Museum" 

Fonte: “Google art Project”.  
 

A figura 14 mostra uma imagem selecionada para análise. Constata-se que a imagem 

é ampliada ao tamanho da tela do computador e pode-se utilizar o zoom, o que permite 

analisar a obra minuciosamente e uma análise aprofundada. 

 

 
             Figura 14: Obra de autoria de Van Gogh 

Fonte: “Google art Project”.  
 

A figura 15 trata de mais um dos recursos oferecidos pela ferramenta. Uma galeria, 

que permite inclusive a comparação das obras, permitindo que possa ser analisada as 

características (in)comuns entre elas. Um dos destaques é que ao acessar quaisquer obras, se 

faça uma exploração de diversos modos, buscando perceber o que a mídia utilizada 

proporciona. 
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Figura 15: Espaço que proporciona comparação das obras 

Fonte: “Google art Project” (2016).  
 

Além das visitas não imersivas, buscamos permitir aos alunos que interagissem no 

museu, uma vez que o “museu do louvre” apresenta a ferramenta de RV que permite esta 

imersão (Figuras 07 e 08).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16: Página inicial do Museu 

Louvre acessada pelo cardboard. 

Figura 17: Parte interna do museu 

louvre. 
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Isso foi possível com a utilização de 01 (um) celular com acesso à internet acoplado 

à 01 (um) cardboard12 (Figura 18). Foi uma experiência diferenciada e que chamou muita 

atenção, dificultando inclusive a realização de demais atividades. Os alunos estavam ávidos 

para utilizarem o equipamento e havia apenas um cardboard disponível, onde os demais 

precisavam aguardar para realizarem a experiência. 

A partir das atividades realizadas foi possível permitir aos alunos a experimentação 

no campo da arte e suas poéticas digitais, voltadas principalmente aos processos 

computacionais e informáticos com projeção/exposição em ambientes variados, fomentando 

para a democratização da Arte/Tecnologia.  

As tecnologias têm pronunciado o uso da imagem como meio de produção e prática 

social, solicitando constante atualização nas formas de organização dos conhecimentos 

comunicacionais, artísticos e estéticos, e nos processos e procedimentos próprios das Artes 

Visuais. 

Assim, as aulas se mostraram espaços favoráveis para democratização do 

conhecimento, tendo em vista que para a realização destas, foram elaboradas atividades 

planejadas com rigor.  

Durante as aulas os alunos foram estimulados a percorrer os museus e realizarem 

leitura das obras expostas. Percebemos que no decorrer das atividades eles iam interagindo 

constantemente, mostrando interesse e motivação. 

 

                                                
12Similar á um óculos de RV, o cardboard é uma opção barata para utilização da RV com o auxílio do 
smatphone. É uma alternativa ao óculos rift.	  	  

Figura 18: Aluno realizando visita imersiva. 
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3.4 Aplicação dos Questionários 

 

Com o objetivo de avaliar o processo de ensino/aprendizagem por meio dos Museus 

Virtuais, foram aplicados questionários para professores e alunos de 01 (uma) escola estadual 

localizada no município de Rorainópolis, estado de Roraima, Brasil. 

Os questionários elaborados continham 08 (oito) questões, dentre elas abertas e 

fechadas. Foram elaborados dessa maneira tendo em vista que as perguntas fechadas 

possibilitam antecipar possíveis alternativas de respostas e as perguntas abertas deixam os 

participantes livres, de modo a permitir informações amplas (Sampierri, 2013).    

Os critérios para a seleção quanto à população a ser questionada, foram: professores 

e alunos da disciplina de Arte Visuais, do 6º ano do Ensino Fundamental. 

O total de questionários aplicados foram 114 (cento e quatorze), sendo 112 (cento e 

doze) aplicados aos alunos e dois às professoras. Os questionários foram aplicados pela autora 

em sala de aula, visando sanar quaisquer dúvidas que o pesquisado viesse a ter.  

O tratamento e análise dos dados serão apresentados da seguinte maneira: 

inicialmente trataremos sobre os dados dos alunos e logo em seguida dos professores. Os 

resultados das perguntas fechadas serão apresentados em percentual e os resultados das 

perguntas abertas serão apresentadas conforme resposta dos sujeitos, com análise de 

conteúdos.  

 

3.4.1 Questionários destinados aos alunos (Apêndice A) 

 

O questionário destinado aos alunos tinham 08 (oito) questões, sendo elas: Você 

já havia visitado um museu? Já conhecia museus virtuais? Gostou da visita? Caso a resposta 

seja sim, qual a contribuição que ele representou? A informação apresentada sobre os objetos 

expostos foi satisfatória? Caso não, porque? Consideras que o conteúdo apresentado tem 

relação com o que você estuda em sala de aula? Além dos museus visitados durante as aulas, 

você visitou alguma outro museu dentre os disponíveis nas plataformas apresentadas? A 

interação do site em relação à visita ao Museu Virtual foi o que você esperava? 
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Gráfico 01: Você já visitou um museu? 

O gráfico 1 diz respeito à 1ª questão: Você já visitou um museu? 5% dos alunos 

responderam que sim, enquanto 95% dos alunos responderam que não. Percebemos um 

número expressivo que não conhece e acreditamos que este resultado está ligado a classe 

social e ao difícil acesso à museus, cabendo destacar os custos altos para se deslocar de 

Roraima para outros estados brasileiros.  

Levando em consideração que a pesquisa aconteceu numa escola pública do interior 

do Estado, um dos fatores que pode ter levado isso a ocorrer pode ser explicado por 

Bourdieau e Darbel (2003, p. 69) quando eles dizem: 
A estatística revela que o acesso às obras culturais é privilégio da classe culta; no 
entanto, tal privilégio exibe aparência de legitimidade. Com efeito nesse aspecto, são 
excluído apenas aquele que se excluem. Considerando que nada é mais acessível que 
os museus e que os obstáculos econômicos – cuja a ação é evidente em outras áreas 
– têm, aqui, pouca importância, parece que há motivos para invocar a desigualdade 
natural, das “necessidades culturais”. 

 

Os 5% que já haviam visitado museus, foram levados pelos pais em viagens 

realizadas fora do Estado. Estes disseram que foi uma experiência diferenciada, mas que não 

era algo habitual e que os fizesse lembrar de muita coisa, até porque algumas das visitas eram 

“chatas”. 
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Gráfico 02: Já conhecia museus virtuais? 

 

No gráfico 2: Já conhecia museus virtuais? 11% responderam que sim, 86% que não 

e 3% não sabe/não respondeu. Apesar da existência dos Museus Virtuais faz-se necessário 

algo que o leve ao aluno interessar procurá-lo. Nesse caso, com o avanço tecnológico atual e 

com os recursos disponibilizadas gratuitamente, já passa a ser um fator preocupante. Pois esta 

tecnologia que está à disposição poderia sanar em partes, lacunas no que se refere a visita dos 

alunos em museus, sem custo financeiro. 

É válido ressaltar que a educação em museus pode e deve ser pautada no ensino 

construtivista, partindo do pressuposto de que o conhecimento também é construído 

culturalmente e a partir da interação dentro de um determinado contexto. Para além disso, a 

construção do conhecimento por meio de atividades interativas dirigidas, são estimulantes 

para a criatividade e para a construção do senso crítico. 
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Gráfico 03: Gostou da visita? 

 

O gráfico 3, buscou saber se os alunos gostaram da visita e qual a contribuição desta 

para eles. 73% dos alunos responderam que sim, 26% que não e 1% não sabe/não respondeu.  

Quadro 02: Gostou da visita. 

CATEGORIA SUJEITO RESPOSTA À PERGUNTA 3 

 

 

LUDICO 

 

Aluno 1 “Pude ver as obras do Van Gogh”; 

Aluno 5 “É engraçado”; 

Aluno 28 “Achei divertido andar no museu virtual”; 

Aluno 82 “Aprendi de um jeito divertido”; 

Aluno 95 “Eu me diverti muito conhecendo o museu”; 

 

 

INOVAÇÃO 

Aluno 4 “Conheci coisas novas. A professora pediu pra gente 
apertar o cinto e mostrou pra gente um museu na 
Alemanha” 

Aluno 9 “Que a gente aprendeu demais sobre museu e coisas 
antigas que nunca tínhamos vistos”; 

Aluno 16 “Porque foi além do que eu esperava”; 

 

 

 

REPRESENTATIVIDADE 

Aluno 102 “Representou muita coisa pra mim”; 

Aluno 99 “Porque representou Artes Visuais”; 

Aluno 96 “Ele representou muitas coisas que eu não esperava. Foi 

muito legal conhecer o museu virtual”; 

Aluno 23 “Ele representou as esculturas, objetos e estátuas”; 

Aluno 27 “Ele representou o que aconteceu”; 

FORMAÇÃO Aluno 32 “Conseguir ver obras de artistas que eu só via nos 

livros”; 
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Aluno 36 “Foi bom ver as coisas de outro país”; 

Aluno 43 “Porque eu queria saber muito sobre a arte e nessa aula 

eu aprendi”; 

Aluno 48 “A contribuição do museu artístico”; 

Aluno 52 “Porque eu conheci sobre as artes”; 

 

 

INTERAÇÃO 

Aluno 53 “Foi divertido andar dentro de um museu que eu não 

posso pegar”; 

Aluno 55 “Gostei de ver algo novo e a aula com computador é 

mais divertido”; 

 

SENSAÇÃO 

Aluno 12 “Sobre o sentimento”; 

Aluno 16 “Me apresentou quadros religiosos e esculturas”; 

 

 

 

OPORTUNIDADE 

Aluno 28 “Conheci muitas coisas diferentes que eu não sabia”; 

Aluno 33 “Eu nunca visitei um museu” 

Aluno 100 “Por que eu pude ver o que os nossos antepassados 

faziam; 

Aluno 102 “Foi legal conhecer uma coisa que está tão longe”; 

Aluno 96 “Ver o que eu não tenho oportunidade de ver 

pessoalmente”; 

DIFICULDADE COM 

RELAÇÃO AO IDIOMA 

Aluno 8 “Gostei da visita. Mas não consegui ler o que estava em 

inglês”; 

Fonte: (Autora, 2018) 

 

Desse modo, percebemos que há uma aceitação expressiva no que concerne ao uso 

dos Museus Virtuais. A partir das respostas dos alunos é possível ainda observar que os 

Museus Virtuais se mostraram atrativos e que podem ser utilizados como ferramentas para o 

ensino de Artes Visuais, pois proporcionam novos olhares para os alunos, olhares estes que 

muitos não podem presenciar fisicamente, por diversos motivos. Dentre eles se destaca o 

acesso inexistente na região onde estes moram.  

Para Ferreira (2013, p. 33) : 
A experiência da criança será sempre diferente de outras, cada uma vai observar, 
compreender o que está exposto ou escrito de forma diferente. Cada criança tem uma forma 
diferente de aprender no museu, sempre condicionado à experiência individual, às suas 
motivações pessoais e das circunstâncias em que decorreu a visita. 

 

Em Roraima particularmente, o uso dos Museus Virtuais por parte dos professores, 

leva o aluno a algo que ele não pode presenciar, não somente por serem museus que se 

encontram em diversas partes do mundo, mas também por museu não ser uma realidade em 
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Roraima - haja vista que no Estado há apenas o Museu Integrado de Roraima e está fechado 

desde o ano de 2012, sendo impossível a realização de uma visita presencial. 

Não oportunizar a educação em espaço museal é um fator preocupante, pois a visita a 

um museu pode proporcionar, além de outras coisas, o interesse pessoal, permitindo que se 

aprenda o que considerar pertinente o que pode refletir na vida inteira do aluno, independente 

do grau de escolaridade em que se encontra, sendo então uma formação em tempos 

diferenciados e sem necessidade de acontecer somente quando forem estimulados. 

 

 
Gráfico 04: A informação apresentada sobre os objetos foi satisfatória? 

Tendo em vista que esta foi uma a primeira experiência dos alunos num museu, se 

mostrou pertinente saber se as informações contidas sobre os objetos expostos foram 

satisfatórias, partindo do pressuposto de que, assim como no museu presencial, se fazem 

necessárias para entender do que se trata a obra na visão do artista. 

80% responderam que as informações foram satisfatórias e suficientes para o 

entendimento da obra, enquanto 19% acreditavam que eram necessárias outras informações, 

uma vez que as apresentadas não atendiam o esperado no que se refere a compreender as 

obras, e 1% não respondeu. 

Dentre os museus brasileiros disponíveis na plataforma Era Virtual, foram utilizados 

a Casa de Guimarães Rosa e o Museu de Arte Sacra, e estes continham informações e a visita 

guiada por podcasts em português.  

No entanto, o Museu de Van Gogh disponibilizado na plataforma “Google Art 

Project” e o Museu do Louvre, continham informações somente em línguas estrangeiras, o 
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que dificultou a compreensão dos alunos, uma vez que estes não apresentam conhecimento 

aprofundado sobre estas línguas, o que de certo modo, dificultou o processo.   

Para sanar esta dificuldade, fizemos uso do “Google tradutor”. Ainda assim, 19% dos 

alunos disseram que as informações apresentadas não foram satisfatórias, justificando:  

 

Quadro 03: A informação apresentada nos Museus Virtuais foram sastifatórias 

CATEGORIA SUJEITO RESPOSTA À PERGUNTA 3 

 

 

INOVAÇÃO 

Aluno 4 “Porque me apresentou o que é museu virtual”;  
Aluno 9 “Porque tinha coisa que eu nunca vi”; 
Aluno 16 “Porque existem vários tipos de museus”; 

 

 

 

REPRESENTATIVIDADE 

Aluno 10 “Porque não esperei que ia ser”; 

Aluno 99 “Porque pareciam que eram reais”; 

Aluno 96 “Porque eu queria aprender mais coisas e vou 

aprender mais coisas sobre a arte”; 

Aluno 23 “Porque é muito importante”;  

Aluno 27 “Por que era arte visual” 

 

SENSAÇÃO 

Aluno 83 “Por que queria tocar neles”; 

Aluno 97 “Fiquei muito satisfeita com tudo que eu vi”; 

Aluno 108 “E ele foi um pouco ruim”. 

Fonte: (Autora, 2018) 

 

 
Gráfico 05: Considera que aprendeste algo novo a partir das atividades realizadas? 
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Antes de planejar as atividades a serem realizadas num espaço virtual, se mostra 

pertinente conhecer o público que vai visitá-lo, para que as ações educativas sejam efetivas e 

os objetivos atingidos. Além disso, é a partir de um museu que uma sociedade reconhece sua 

identidade, cultura, tradições e património. 

Nesse sentido, os museus se mostram um campo propício para o aprendizado e o 

gráfico 5 mostra que 90% dos alunos consideraram ter aprendido algo a partir das atividades 

realizadas durante o período de intervenção. Isso reafirma a função sócio-educativa dos 

museus, onde este é aguçador para estimular o pensamento crítico e se mostra como potencial 

para a perspectiva do ensino/aprendizagem (Martins, 2006). 

 
Gráfico 06: Consideras que o conteúdo apresentado tem relação com o que você estuda em sala de aula? 

 

Os conteúdos utilizados durante a intervenção foram acordados com as professoras, 

de modo prévio e cauteloso, levando em consideração o currículo escolar e o fato que cada 

uma das partes envolvidas tem um papel partilhado na construção do conhecimento.  

Para Bertiolleti (2012, p. 45), é necessário visualizar o ensino de arte sob o prisma 

das tecnologias digitais, de acordo com suas especificidades, e isto ultrapassa produções 

instrumentalizadas pelos padrões técnicos que são oferecidos e incluem a apropriação da 

linguagem emergente desse meio.  

No entanto, apesar da construção realizada coletivamente, os alunos foram indagados 

se os conteúdos apresentados possuíam relação com o assunto que estes estudam em sala de 

aula. Isso porquê se mostrava necessário percebermos se estes percebiam a relação ainda que 
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o conteúdo fosse apresentado com o auxílio das TIC, primando sempre pela compreensão e 

absorção do conteúdo. 

 

 
Gráfico 07: Além dos museus visitados durante as aulas, você visitou algum outro museu dentre os 

disponíveis nas plataformas apresentadas? 
 

Tanto na plataforma ERA VIRTUAL como a “Google Art Project”, são 

disponibilizados outros museus,além dos apresentados durante a realização desta pesquisa. 

Por conta disso, foram indagados se eles tiveram curiosidade de visitar outros museus 

disponíveis nos ambientes virtuais, buscando observar se houve interesse por parte destes na 

ferramenta utilizada.  Apenas 24% responderam que sim e tiveram como justificativas: 

 

Quadro 04: Visita à outros museus dentre os disponíveis nas plataformas apresentadas.  

CATEGORIA SUJEITO APÓS RESPOSTA POSITIVA SOBRE A 

PERGUNTA 7 

LUDICO Aluno 63 “Achei divertido” 

 

FORMAÇÃO 

Aluno 32 “Decidi ver o que a professora pediu com mais 
tempo e só depois ver outros”;  

Aluno 36 “Queria ver mais, já que não posso ir pessoalmente 
nos museus”; 

SENSAÇÃO Aluno 12 “Fiquei curiosa”; 
 

OPORTUNIDADE 

Aluno 28 “Porque pensei que nunca ia poder ver estes 
museus”; 

Fonte: (Autora, 2018) 
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Enquanto 75% responderam que não e justificaram assim:  

 

Quadro 05: Não visitaram outros museus além dos apresentados na intervenção. 

CATEGORIA SUJEITO APÓS RESPOSTA NEGATIVA SOBRE A 

PERGUNTA 7 

SENSAÇÃO Aluno 12 “Fiquei curiosa, mais não tive como”; 
Aluno 06 “Não tive vontade”; 

 

LIMITAÇÃO 

Aluno 28 “Na aula não consegui e em casa não tinha 
internet”; 

Aluno 42 “Não deu tempo”; 
Fonte: (Autora, 2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 08: A interação do site em relação à visita ao Museu Virtual foi o que você esperava? 

 

Sobre a interação dos alunos com os museus, 58% responderam que foi o esperado, 

enquanto 40% responderam que não. Todavia, durante as atividades, muitos dos alunos 

disseram que vão recomendar para os pais e outros amiguinhos uma visita aos Museus 

Virtuais, o que se apresenta como algo positivo, partindo do pressuposto de que você 

recomenda algo quando de alguma forma teve uma representativade pra você. 
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3.4.2 Questionários destinados aos professores (Apêndice B) 

 

O questionário destinado aos professores tinham oito questões, dentre elas abertas e 

fechadas, descritas abaixo, acompanhada com as respostas obtidas. 

As professoras pesquisadas são formadas 01 (uma) em Língua Portuguesa e 01 (uma) 

em Pedagogia. A partir desses dados acreditamos ser pertinente saber se todos os professores 

que lecionan Artes na escola não possuíam formação na área. Assim, fizemos contato com a 

direção da escola, onde foi possível constatar que a escola oferta a disciplina de Artes, 

contudo, não possui professor com formação na área específica.  

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, em 2018 foi detectado que em 

toda a rede Estadual de ensino, apenas 14 (quatorze) professores possuem formação na área 

de Artes. Sendo, 04 (quatro) concursados e 10 (dez) com contratos temporários. Os demais 

professores que ministram a disciplina são formados noutras áreas e utilizam a disciplina de 

Artespara complementar sua carga horária semanal.  

Refletindo sobre esse dado, percebemos que embora a arte possa ser compreendida 

em ambientes não-escolares, a formação do professor é um ponto que carece destaque.  

Com relação as professoras participantes da pesquisa, abordaremos no quadro 01 as 

perguntas e respostas referente ao questionário aplicado. 

 

Quadro 06: Perguntas e respostas das professoras obtidas com aplicação do 

questionário. 

Pergunta Professora 01 Professora 02 
1. Já conhecia museus 
virtuais? 

Sim Não 

2. Quais as suas 

expectativas com relação ao 

Museu Virtual?  

Verificar a curiosidade dos 

alunos em relação a visita 

do museu virtual, já que 

para muitos era o primeiro 

contato. 

Identificar se os alunos se 

interessam pelas visitas. 

3. A visita alcançou os 

objetivos pedagógicos que você 

esperava? 

 

Sim. Sim. 



65 

 

Fonte: (Autora, 2018) 

 

A partir das respostas dos professores entendemos que se mostram satisfeitos 

com o uso da ferramenta proposta. Para eles é uma ferramenta que corrobora para 

superar as carências apresentadas no ensino de Artes Visuais. Desse modo, é possível 

destacar que as TIC são ferramentas que complementam as ações do professor, 

compreendendo à um ensino próximo do dia-a-dia do aluno.  

É necessário pensar na “oportunidade do ser humano em descobrir coisas novas fazendo 

com que uma gama de possibilidades sejam atribuídas ao contexto social que se insere” (Silva, 

2018, p. 10). Embora seja necessário levar em consideração a familiaridade apresentada pelos 

alunos com relação a tecnologia, é possível perceber a interação que esta ferramenta promove 

no processo de ensino/aprendizagem e é necessário que os professores estejam preparados 

para ensinar esta nova geração. Cabe frizar que ao fazer uso de ferramentas tecnológicas os 

4. Consideras o Museu 

Virtual como um espaço de 

formação ou somente um 

espaço de informação e 

entretenimento? Justifique. 

Considero como um 

espaço de formação, pois 

muitos alunos nunca 

tiveram acesso à um. 

Sim, pois oportuniza os 

alunos a um espaço que 

não conhecem. 

5. A interação do site em 

relação à visita virtual 

atendeu suas expectativas? 

Justifique. 

Sim, pois ao ver os alunos 

interagindo com os 

conteúdos já estudados e 

questionando, atendeu 

minhas expectativas. 

Sim. E os alunos foram 

participativos. 

6. O que a internet traz 

de diferente em relação a uma 

visita presencial ao museu? 

Oportunidades. Facilidade de acesso. 

7. Pretende utilizar 

museus virtuais em outras 

aulas? 

Sim. Sim. 

8. Recomenda o uso de 
museus virtuais para o ensino 
de Artes Visuais para outros 
professores? 

Sim. Sim. 
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professores deixam de ter uma relação autoritária, passando à uma relação colaborativa entre 

professor e aluno. 

 

3.4.3 Entrevista Com a Coordenação Pedagógica (Apêndice C) 

 

O que levou a escola a utilizar os Museus Virtuais em sala de aula?  

“Por mais que a escola tenha interesse em utilizar as tecnologias nas aulas, os 
recursos ainda são escassos e os professores também não têm muita 
familiaridade. No entanto, quando ocorreu a palestra sobre o uso das TIC na 
educação aqui na escola, ministrada pelos estagiários do curso de informática, 
começamos a pensar na possibilidade de propor um novo recurso. Daí quando 
conhecemos museus virtuais, discutimos com as professoras e decidimos 
utilizar. Na época eu era diretora e agora estou na coordenação pedagógica.” 
 

A afirmação nos permitiu perceber que apesar das TIC ser uma realidade na 

atualidade, as escolas ainda são limitadas a fazer uso destes meios. Isso ocorre por diversos 

motivos, dentre eles a formação do professor para o uso destes fins. Os Museus Virtuais por 

sua vez, se mostram como um novo recurso plausível para a educação.  

De acordo com Soares (2017, p. 65)“a existência dos museus no meio digital valida a 

importância da interatividade e do acesso como aspectos de democratização social”, e seu uso 

se faz pertinente aos alunos, promovendo uma perspectiva de equidade em relação ao ensino 

de Artes Visuais. 
 

Quais as suas expectativas com relação ao Museu Virtual?  

“Incentivar os alunos, em busca que eles aprendam com maior facilidade 
utilizando as tecnologias presentes hoje”. 

 
A escola vem discutindo como aprimorar o processo de ensino/aprendizagem dos 

alunos. Todavia, baseada na sociedade do conhecimento é necessário destacar que: 
 
Isso implica uma mudança desde o gestor ao professor. São necessários gestores que 
entendam todas as dimensões que envolvem o processo pedagógico, que deem suporte aos 
professores inovadores, que sejam capazes de dar estabilidade ao gerenciamento 
empresarial, tecnológico e humano, colaborando para que haja um espaço de mais inovação 
e comunicação (Teixeira, 2016, p. 150). 
 

Esta mudança se mostra favorável de modo a aproximar a escola dos alunos que 

temos nos dias de hoje. Não cabe a escola utilizar somente métodos de ensino tradicionais, 

embora eles ainda se façam necessários na construção do conhecimento. Outro aspecto que 
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deve se levar em consideração, concerne no ensino colaborativo, de modo a trabalhar as 

atividades em parceria: professores, coordenação pedagógica e alunos. Nesta perspectiva 

seguimos para a próxima resposta da entrevista. 

 
Como ocorreu a preparação para a visita? 

“Foi preparada em reuniões coletivas, visando atender as necessidades das 
aulas. Pensamos em tudo, inclusive nos computadores da escola não estarem 
em boas condições. Mesmo assim reservamos o laboratório. No dia previsto 
os computadores não funcionaram como já era esperado e utilizamos o plano 
“B”, que era utilizarmos um notebook e data show.” 

 

A decisão para a realização das atividades nesta perspectiva surge por parte da 

escola, o que é visto como uma proposta integradora, permitindo que sejam inseridas novas 

abordagens de acordo com a necessidade.   

Houveram dificuldades durante a aplicação? 
 

“Por parte das professoras, porquê os alunos são muito espertos e até 
ajudaram as professoras”. 

 

É necessário destacar que os professores fazem uso das tecnologias diariamente. 

Porém, nem sempre estão preparados para atuar com elas nas sala de aula. Mendelsohn (1997, 

p. 102).) diz que "se a escola ministra um ensino que aparentemente não é mais útil para uso 

externo, corre um risco de desqualificação. Então como vocês querem que tenham confiança 

nela?"  

Depois da experiência, pretendem continuar a utilizar os museus em sala de aula? 

“Já estamos usando. Começamos utilizar ano passado. O problema que temos 
são os computadores que não funcionam”. 
 

Nesta perspectiva percebemos que a escola se mostrou aberta permear meio as novas 

propostas educacionais. Os Museus Virtuais se mostraram pertinentes, corroborando para o 

ensino de Artes Visuais, levando em consideração que  “apreender, apreciar, criar e criticar são 

elementos propostos pelo campo de estudo da Arte/educação direcionados ao ensino escolar” 

(Soares, 2017, p. 38). 

E porque não continuam usando o data show? 

“(Risos) A escola possui 03 (três) data shows, mas pra poder atender a 
demanda, teria que ser 01 pra cada professor (risos)”. 
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A resposta evidenciada nos faz pensar em como os recursos são disponibilizados 

para as escolas. Embora todas as escolas da rede de ensino, seja ele municipal, estadual ou 

federal, o que se percebe é que suas aplicações acabam por serem limitadas, levando em 

consideração por exemplo a quantidade disponibilizada, em virtude da quantidade de alunos e 

professores que precisam utilizar.  

Cabe destacar neste momento o modo como o Proinfo foi posto nas escolas. 

Como já mencionado neste trabalho, a partir deste programa as escolas receberiam recursos  

tecnológicos caso apresentassem infraestrutura suficiente. Todavia, a escola deste estudo 

apresentou condições desfavoráveis para exercer o trabalho pedagógico a partir dos recursos 

oferecidos. Embora tenham os computadores, a maioria estão sem condições de uso, a internet 

disponibilidade apresenta falhas, além de ser de baixa velocidade e o espaço físico 

inadequado para uma sala de informática. 

 

3.4.4 Algumas Considerações 

 

A partir das respostas obtidas com relação aos instrumentos de pesquisa, percebemos 

que as professoras apresentaram dificuldades ao manusear as plataformas virtuais. Contudo, 

com o auxílio e conhceimento dos alunos sobre o manuseio do computador, foi possível 

realizar as atividades propostas. 

Também percebemos que a escacês de conhecimento sobre tecnologias educativas, 

principalmente no cenário virtual, campo abordado pela pesquisa, foi algo preocupante, uma 

vez que estamos na era dos nativos digitais. 

Nativos digitais são crianças e jovens que convivem com a tecnologia desde que 

nasceram e estão habituados à receptividade de informação de maneira ágil, além de que para 

quaisquer informação que estes desejam obter, recorrem antes de qualquer coisa a fontes 

digitais e à Web (Prensky, 2001). 

Cortella em uma entrevista para a Revista TecEduc (2014, p. 04) diz que: “ninguém 

deixa de se interessar por aquilo que interessa. Nós temos que saber o que interessa ao aluno 

para, a partir daí, chegar ao que é necessário”.  

A narrativa nos faz perceber a necessidade de estar imersos no momento atual dos 

alunos, onde a sociedade contemporânea convive com transformações científicas, 

tecnológicas, políticas, incertezas em escalas imprevisíveis em todos os setores, inclusive no 

que diz respeito ao conhecimento e sua excessiva fragmentação.  
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Percebemos que o campo educacional aponta para evolução dos saberes que torna 

legítimo o debate em torno das necessárias "transformações de mentalidades", dentro e fora 

deste espaço, na qual o surgimento de uma cultura convergente, transdisciplinar, 

multireferencial, criativa e tecnológica, se impõe como um forte desafio para estes 

professores, na vertente de que estes são grandes responsáveis pela democratização e  criação 

de novos modos de convivência com os saberes. 

Assim, o ritmo intenso das mudanças sociais e tecnológicas, entre outras, tem, 

paulatinamente, transformado a sociedade em uma "sociedade da informação e/ou do 

conhecimento". Esse fenômeno deve-se, basicamente à profusão de novas linguagens sobre o 

conhecer e a aprendizagem, em contextos múltiplos: Informática, Biociências, Economia, 

Educação, Ciências Cognitivas.  

Percebemos que a organização transdisciplinar do conhecimento, que vivenciamos 

atualmente, impacta na estrutura educacional, em consonância com as novas demandas sociais 

e tecnológicas, uma vez que a escola é o espaço ideal para o envolvimento com as TIC, 

particularmente por isso possibilitar a ligação em outras áreas do conhecimento – tornando-se 

um lugar privilegiado da sociedade da informação. 

Ao final das aulas, surgiram relatos como: “nunca tinha aprendido tanto em tão 

pouco tempo”. “Nossa! Essa aula foi demais”. “Professora, para que país a senhora vai nos 

levar hoje?”. 

 

3.5 Palestra sobre Tecnologia na Educação 

 

Ao iniciar o trabalho utilizando as tecnologias da educação, despertou-se interesse na 

coordenadora pedagógica da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai de realizar uma 

abordagem com os professores no campo da tecnologia e de como se dá o uso desta, na 

educação. Então, fomos convidados para realizar uma palestra com o tema “tecnologia na 

educação” que foi ministrada pela autora desta pesquisa e mais 02 (dois) convidados. 
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Figura 20: Ministrantes da Palestra sobre Tecnologia na Educação 

A palestra teve como objetivo mostrar aos professores como utilizarem os meios 

tecnológicos como ferramenta pedagógica e foi realizada inicialmente nas palavras de Mario 

Sérgio Cortella, filósofo, educador e seguidor de Paulo Freire, sobre modernizar a educação. 

Para o educador “uma educação moderna, viva, atuante não recusa a tecnologia quando ela é 

necessária”.  

Foi assim que problematizamos a sociedade atual, por ela está emergida na 

cibercultura, e que por conta disso, se mostra necessário a escola se apropriar deste meio, de 

modo a desenvolver novas possibilidades para o ensino, contribuindo para a construção da 

sociedade do conhecimento. 

 
Figura 21: Professores participando da palestra 
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Em seguida foi destacado que informática na educação significa a inserção do 

computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares e que os computadores 

devem ser utilizados como meio de aprendizagem, buscando explorar as potencialidades, 

criando ambientes que enfatizem a aprendizagem e não estudar “sobre computadores”.  

No momento, foram relatados pontos positivos na realização da intervenção 

realizada, com o auxílio do computador como ferramenta, ainda com as dificuldades que a 

escola apresenta no que concerne à falta de apoio tecnológico. 

Foram levantados alguns elementos como: A escola só dispõe de 03 (três) data-

shows e o laboratório se encontra sucateado, além de outras dificuldades. 

Contudo, relembramos a atividade de estágio da autora, realizado nos anos anteriores 

- 2014 e 2015 - durante a graduação dos palestrantes, onde a escola já apresentava situações 

semelhantes, no que diz respeito a infraestutura e condições de trabalho do laboratório. 

 Levantamos o elemento de que com algumas atividades que permeiem o uso das 

tecnologias em parceria com materias utilizados constantemente (caneta, papel, quadro 

branco) ameniza-se a situação.  

Levando em consideração que o número de alunos é superior ao número de 

computadores no laboratório, também há a possibilidade de juntar esses alunos em dupla ou 

ainda em grupo. Também pode ser solicitado dos alunos que possuam portáteis, que os levem 

nas aulas e ainda pode-se estimular o uso de outros aparelhos eletrônicos, como tablets.  

Alguns professores que já utilizaram a tecnologia (jogos) em suas aulas, relataram 

que estas foram muito proveitosas e que foram as aulas que menos precisaram chamar atenção 

dos alunos, além destes abstraírem o conteúdo com rapidez.  

Muitos professores apresentaram argumentos contra a utilização das tecnologias na 

sala de aula, utilizando principalmente a carência de materiais tecnológicos na escola, além de 

se destacarem em vários momentos: “os alunos não querem nada” e “as tecnologias não farão 

diferença na melhoria do aprendizado”. 

A partir dos relatos, buscamos apresentar elementos que fizessem os professores 

entender que os alunos nos dias de hoje possuem novas formas de aprender e velhas técnicas 

já não são tão eficazes como já foram um dia.  

O educador e filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella (2016)13 diz  
Tem gente nesse auditório que começou a dar aula com 16 anos e os teus alunos tinham 05. 
Aí você fez 20 anos e eles tinham 05, você fez 30 anos de idade e eles tinham 05, você fez 50 
anos de idade e eles tinham 05. Cada um de nós tem contato no dia a dia com o ser mais novo 
da vida humana. Por isso que é estranho quando um colega ou uma colega diz uma frase tola 

                                                
13 https://www.youtube.com/watch?v=ZI4QN9fLU8U. Acessado em 18 de outubro de 2016. 
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e maluca que é: “os alunos de hoje não são mais os mesmos”. Até aí a demonstração do 
mínimo insanidade mental. Doença e essa é péssima, é alguém que sabe que os alunos não 
são mais os mesmos e continuam dando aula do mesmo jeito que dava há 15 anos ou 20 anos. 
Se sabe que não são mais os mesmos, como é que continua dando aula do mesmo jeito? Aí 
quando dá errado de quem que é a culpa? Dele. Vagabundo, sem vergonha, não quer saber de 
nada.  

 

Segundo a coordenação pedagógica da escola, os professores fazem um uso intenso 

do data-show, inclusive, para ministrar aula com o auxílio desta ferramenta é necessário 

agendar com pelo menos 02 (duas) semanas de antecedência, uma vez que é utilizado pelos  

professores para apresentação de slides, bem como pelos alunos para apresentação dos 

trabalhos. 

O fato de ser utlizado pelos alunos faz nos perceber que estes estão familiarizados 

com a tecnologia e este é mais um elemento que se mostra pertinente quando colocamos a 

necessidade de novas metodologias pautadas no uso das tecnologias educativas. 
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PARTE IV 

REFLETINDO SOBRE ARTE, VISIBILIDADE E INTERATIVIDADE 
___________________________________________________________________________  

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.  

Paulo Freire (1987) 
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4. O Cenário: Educação Museal nas Escolas Públicas de Roraima 

 

A escola é o primeiro espaço formal para o indivíduo, desse modo, pode ser 

caracterizado com o espaço ideal para o desenvolvimento de cidadãos. Nesta perspectiva, ela 

deve estimular todos os tipos de experências e saberes, sendo um espaço propício para o 

contato e estudos de/sobre arte, contribuindo para o senso crítico, criativo e para sensibilidade 

do indivíduo, além de explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças culturais e 

constituir-se como expressão de cada cultura, se tornando um espaço propício para exploração 

da arte.  

No entanto, o que se percebe é que o ensino de artes é em grande maioria das vezes, 

visto como mera atividade de lazer e recreação. Esta realidade aumenta a complexidade e o 

desafio de utilizarmos a tecnologia a favor da arte, buscando construir um novo caminho para 

a educação cidadã, na perspectiva de que o aluno é um sujeito ativo e que, a partir dos 

ensinamentos deve ser encaminhado para tomar uma postura crítica e reflexiva, baseado na 

colaboração de saberes e conteúdos e na abertura aos contextos sociais e culturais. 

Em cidades pequenas, como no caso da nossa pesquisa, o acesso direto à arte é 

escasso, assim, os Museus Virtuais possibilitam que ela chegue aos alunos e amplie o 

conhecimento artístico deles. O professor pode se valer de inúmeros plataformas, contendo 

Museus Virtuais de vários gêneros, onde se encontram digitalizações de obras de todos os 

tempos e lugares. Navegando nesses sites, consegue-se links de acesso a outros museus e, 

assim, as possibilidades são infinitas (Silvestre et al, 2009). 

Essa tecnologia é utilizada para reproduzir uma das obras da coleção. As plataformas 

trazem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas das mais diversas formas possíveis 

para o entretenimento ou instrução. 

Para a utilização destas plataformas virtuais, é necessário somente computadores 

com acesso à internet. O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) criado pelo 

Governo Federal no ano de 1997 e que tem por objetivo “promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de educação básica” (Portal MEC) forneceu laboratórios de 

informática para as escolas da rede pública, que precisavam apresentar características 

necessárias para realização da atividade, onde a escola foi comtemplada. 

Morin (2005) defende que “um conhecimento pertinente é aquele que permite situar 

as informações que recebemos no seu contexto geográfico, cultural, social, histórico”. Assim 

sendo, se torna desafiador para os professores, utilizar as TIC a favor da arte, buscando 
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construir um novo caminho para a educação cidadã, baseado na colaboração de saberes e 

conteúdos e na abertura aos contextos sociais e culturais.  

Então, se faz necessário um olhar reflexivo que coadune com as metas pedagógicas e 

o uso dos Museus Virtuais, promovendo a aprendizagem artística e o desenvolvimento 

cultural dos alunos e desta forma fomentar o interesse pela preservação do património 

cultural.  

Todavia, durante a pesquisa foi detectado que o laboratório da escola não apresenta 

condições materiais adequadas, baseado em fatores como: computadores sucateados, internet 

com baixa velocidade e queda de energia constante.  

Isso apenas comprova a exigência de conhecimentos e habilidades no uso do 

computador, sendo possível por meio desse tratar desta realidade diversa que impõe novas 

concepções de educação, escola e ensino. 

O passeio virtual realizado durante a pesquisa promoveu interação com os sujeitos, 

possibilitando-os um passeio completo, visualização em alta qualidade da obra, sendo 

possível captar detalhes da obra. 

Tais museus poderiam ser simplesmente indicado ao aluno para que este observasse 

apenas quando desejasse, contudo, a implementação deste no ambiente escolar permite aos 

alunos uma compreensão orientada e estruturada, de modo a dar consistência aos conceitos de 

aprendizagem. 

 

4.1 Conhecimentos dos Professores de Artes Sobre Museus Virtuais. 

 

De acordo com Batista (2015, p. 424) “a inserção da tecnologia dentro dos espaços 

escolares brasileiros pode ser considerada ainda como um dos desafios da educação a serem 

superados no Brasil”. Dentre os elementos elencados neste aspecto podemos destacar a  falta 

de professores capacitados para o uso das TIC e não a falta de acesso a informações ou às 

próprias tecnologias que permitem o acesso. Um dos fatores que dificultam o uso da 

tecnologia é a pouca capacidade crítica e procedimental para lidar com a variedade e 

quantidade de informações e recursos tecnológicos. (Brasil, 1998).  

Para tanto, tratamos aqui sobre os professores pesquisados que atuam no ensino de 

Artes, embora, suas áreas de formação não seja em Artes. As TIC por su a vez, transita em 

diversas áreas e o conhecimento destas é pertinente para construção de metodologias 
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diferenciadas e apropriadas ao campo estudado, em busca de  responder os desafios 

encontrados na escola contemporânea. 

Conhecer e saber usar as TIC implica na aprendizagem de procedimentos para 

utilizá-las e no domínio de habilidades relacionadas ao tratamento da informação. Ou seja, 

aprender a localizar, selecionar, julgar a pertinência, procedência, utilidade, assim como 

capacidade para criar e comunicar-se por esses meios. A escola é o meio pertinente para 

ensinar aos alunos o modo seletivo de se relacionar criticamente neste meio (Brasil, 1998). 

Durante a pesquisa, os professores foram indagados sobre o conhecimento sobre   

Museus Virtuais. Destes, 01 (uma) professora conhecia, enquanto a outra não. A professora 

que possuía conhecimento sobre este recurso ainda não havia utilizado, por conta das 

dificuldades estruturais da escola. A outra professora justifica que não utilizou por não fazer 

parte da sua área de formação, apesar de atualmente serem atuantes neste campo. 

Após a apresentação da ferramenta, ambas se mostraram abertas a utilizarem na sala 

de aula, por causar interesse tendo em vista que é uma nova ferramenta de ensino e que 

propõe novidades interativas, o que dá um novo ânimo as aulas. 

É fato que a inovação tecnológica contribui positivamente no processo de 

ensino/aprendizagem e se faz necessário novas metodologias que proporcionem uma 

discussão pautada com as TIC. Desse modo, os Museus Virtuais se mostram preponderantes 

no sentido de sensibilizar os alunos para um olhar crítico e inovador, dentro dos aspectos 

sócio-culturais nos quais eles vivem.  

Segundo Gadotti (2013, p. 08), a escola “se faz presente na cidade, criando novos 

conhecimentos e relações sociais e humanas, sem abrir mão do conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade de forma científica e transformadora”.  

O conhecimento aprofundado dos professores no uso das tecnologias, principalmente 

Museus Virtuais, se mostra pertinente por estas serem uma ferramenta próxima do público 

trabalhado e que podem ser associadas à prática educacional, em busca de resultados positivos 

no ensino da disciplina. 

A associação educacional da arte com a tecnologia, abrirá novos horizontes “dadas as 

circunstâncias e o direcionamento que se tem hoje, mas que deverá manter a arte próxima do 

público, a partir de novos suportes, mesmo que distante” (Boone, 2012, p. 12). 
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4.2 Facilidades e Dificuldades Encontradas na Exploração dos Museus Virtuais. 

 

Os avanços tecnológicos sem dúvida afetarão a sociedade. E a escola, como parte 

integrante desta sociedade, precisa estar atenta a estas mudanças e, inclusive, se adequar à 

elas.  

O uso das TIC só faz sentido se atingirem os objetivos pedagógicos propostos e é 

neste viés que pautamos as facilidades e dificuldades encontradas pelos professores na 

exploração dos museus virtuais, para que os dados apresentados sejam vistos como estratégias 

de ensino/aprendizagem.  

Para tanto, além dos PCN´s, utilizamos como base também o Plano Nacional de 

Educação (PNE), um material de referência plurianual do Sistema Nacional de Educação com 

periodicidade decenal, que deve ser utilizado como base para a elaboração dos planos 

estaduais, distrital e municipais, que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos 

orçamentários para a sua execução. E de acordo com ele é necessário garantir aos alunos 

qualidade no ensino e isso “implica assegurar um processo educativo respeitoso e construído 

com base nas múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da infância” (BRASIL, 2014, 

p. 19).  

Percebemos a necessidade de estimular propostas educativas que potenciem 

conhecimentos inclusive sobre a cultura. O PNE pauta que para uma melhor aprendizagem: 

  
faz-se necessário atentar para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, o que significa 
respeitar as características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas das crianças, bem como 
adotar orientações pedagógicas que levem em consideração essas características, para que 
elas sejam respeitadas como sujeitos do aprendizado (BRASIL, 2014, p. 19). 

 

É nesse sentido que este documento se mostra norteador no momento de destacar tais 

pontos, para que se torne horizontes para análise e enfrentamento de barreiras no processo de 

exploração. 

Além disso, durante a aprendizagem geralmente se aciona 02 (dois) sentidos, sendo 

eles: visão e audição, obtendo então a percepção. Sendo assim, percebemos os Museus 

Virtuais como um espaço propício para aprendizagem, e as imagens  e os áudios (podcast´s) 

apresentados facilitam o aprendizado. 

A aplicação dos Museus Virtuais é baseada em recursos básicos como computadores 

com acesso a internet, sendo a internet  um meio que nos permite novas possibilidades na 

preparação das aulas, e de acordo com o que é conduzido os conteúdos, facilita o alcance dos 

objetivos. 
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Para Guerra (2015, p. 15): 
o sucesso da relação entre a Internet e os museus, depende por isso, de uma gestão eficiente 
da informação disponível. A interação entre os museus e a Internet não deve, assim sendo, 
resumir-se à passividade da transmissão de informação e, para além de potenciar o alcance de 
novos públicos e informação complementar, deve reforçar as oportunidades de aprendizagem 
especializada e experiências distintas.  

 

Carrão e Silva (2003, p. 1997) apontam que “em muitas escolas existem laboratórios 

e excelentes salas de informática” e detectamos que este não é o caso do laboratório da escola, 

pois este não apresenta condições materiais adequadas, baseado em fatores já discutidos. 

O autor destaca “que há pouca (ou nenhuma) preocupação com a opinião dos 

professores e dos alunos sobre o uso que fazem destes equipamentos e softwares educativos” 

(Carrão e Silva, 2003, p. 1997).  

O que percebemos é que os laboratórios não são comumente utilizados e no estado 

que está, não estão se apresentando como uma ferramenta que possa auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem. Isso ocorre por diversos motivos, como queda de energias constantes, 

computadores em mal estado de uso, e também a falta de alguém especializado no laboratório 

que possa auxiliar nas aulas e na manutenção dos equipamentos. Porém, cabe destacar que os 

profissionais da escola se envolvem na medida de buscar sanar as lacunas existentes.    

Com relação aos computadores sucateados, percebemos que é possível contornar a 

situação, trabalhando coletivamente. Nesta perspectiva, para a realização da atividade, todos  

os estudantes foram inseridos por meio do uso de 01 (um) computador, 01 (um) data show e 

01 (um) cardboard.  

A utilização do passeio virtual promoveu interação com os sujeitos, permitindo um 

passeio completo, visualização em alta qualidade das obras, captação detalhada, informações 

concretas e na plataforma Google Art Project em particular, foi possível a criação de uma 

galeria pessoal à partir das obras observadas.  

Montar a sua própria galeria para compartilhar entre eles ou com amigos 

posteriormente caso quisessem, foi uma dificuldade encontrada, mas que foi resolvido com o 

apoio que receberam. 

Isso apenas comprova a exigência de conhecimentos e habilidades no uso do 

computador, sendo possível por meio desse tratar desta realidade diversa que impõe novas 

concepções de educação, escola e ensino (Marcelino et al, 2013). 

Também vale destacar que a rede estadual não conta com professores formados na 

área de informática, principalmente no que concerne a licenciados, o que dificulta os 

professores com pouco conhecimento a elaborarem atividades com o uso das TIC. 
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4.3 Alternativas de Superação das Dificuldades Encontradas pelos Sujeitos 

 

A educação da disciplina de Artes Visuais como em qualquer outra disciplina exige 

compreensão sobre os conteúdos, materiais e técnicas as quais sejam abordadas, como a 

compreensão destes em diversos momentos da história da arte, inclusive a arte contemporânea 

(PCN, 1997). 

A escola especialmente na disciplina de Artes, deve contribuir para que os alunos 

passem por um conjunto amplo de experiências de aprender e criar, articulando percepção, 

imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e grupal (PCN, 1997). 

Nesta perspectiva a utilização desta ferramenta interativa proporcionou aos alunos a 

interação, como também promoveu aos professores e alunos estímulo e participação, além da 

realização de experiência na perspectiva tridimensional. 

Segundo Silvestre et al (2009, p. 03) “as tecnologias estimulam a criação de uma 

cultura caracterizada pela velocidade crescente de informações”, desse modo, a plataforma 

virtual oportunizou ao aluno a promoção do conhecimento. Cabe destacar que neste trabalho 

defendemos o uso de metodologias pautadas nas TIC, porém, não defendemos que seja 

abandonado metodologias sem o uso destes recursos, mais sim utilizá-los a seu favor para a 

melhoria do ensino. 

Dentre as atividades propostas, estava montar a sua própria galeria para compartilhar 

entre eles. Para a composição desta galeria foi realizada uma análise(curadoria) da obra, o que 

fomentou o interesse deles durante a navegação. 

Esse foi um trabalho demorado, uma vez que o museu permite a visualização 

aprofundada da obra e que após isso, foi realizada uma discussão sobre a obra, o que 

possibilitou expressar o que estava sendo aprendido. 

A internet foi o meio encontrado e que possibilitou recursos de interação, 

promovendo aos visitantes os mesmos conteúdos que numa visita presencial. A partir desta 

experiência também foi possível promover aos sujeitos envolvidos novos olhares referente ao 

uso das tecnologias como promoção do conhecimento. 

A aplicação de um uma metodologia pautada  para o uso da TIC, direcionou os 

alunos para o uso de diferentes ferramentas. Com a aplicação deste conteúdo, foi possível 

analisar a eficácia que representa o oferecimento de disciplinas que façam uma ponte de 

ligação entre disciplinas teóricas, de forma que desperte nos alunos um maior interesse e 

obtenham mais êxito.  
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Os elementos elencados na figura 19 foram utilizados para nortear a leitura das 

obras: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir destes elementos, os relatos de professores e alunos foram preponderantes no 

sentido de observar a aceitação  deste para o ensino/aprendizagem.  

Percebemos também que se mostra pertinente o investimento em equipamentos e 

ambientes que permitam o uso das tecnologias para o ensino e esta é uma das formas de suprir 

as  lacunas que se encontram no momento.   

A partir desta pesquisa também foi possível afirmar que as tecnologias estão cada 

vez mais presentes no cotidiano dos alunos e esse é um elemento pertinente para abordá-la em 

sala de aula, para propiciar aos alunos uma nova forma de ensino/aprendizagem, pautada em 

prender a atenção dos alunos, despertando novos interesses, fazendo com que estes busquem o 

aprendizado ainda que fora da sala de aula.  

Também se mostra pertinente os professores aderirem as novas metodologias, 

principalmente pautada nas TIC, pois os estudantes desta geração logo que nascem se 

envolvem tecnologicamente e ao chegar na escola as aulas devem ser atraentes a parecidas 

com os recursos disponíveis no dia-a-dia, para que se tire dela melhor aproveitamento.  

Entendemos ainda que a escola tem a missão de preparar os estudantes para o 

mercado e para a vida. Contudo, o que vem acontecendo é que as metodologias utilizadas não 

estão sendo eficazes e se mostra necessário o uso de novas metodologias de ensino, em busca 

de promover aprendizado a estes estudantes. Cabe destacar a busca de metodologias 

inovadoras, que corroborem para a interação dos alunos. 

Figura 10: Elementos utilizados para norteamento da leitura da obra. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IX12KJeBHw4. Acessado em: 14 de fev 

de 2017.  
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Pode-se ainda, promover estratégias de avaliação que sejam recorrentes as aulas 

realizadas em museus presenciais, como por exemplo a utilização de fichas, ou a discussão 

em torno das obras expostas. A partir disso, será possível possibilitar múltiplos olhares sobre 

a obra. 
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PARTE V 

ALGUMAS REFLEXÕES 

“O objetivo da escola não deve ser passar conteúdos, 

mas preparar - todos - para a vida numa sociedade 

moderna.”  

(Perrenoud, 2000) 
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5.1 Contribuições Do Estudo 

 

A presente dissertação buscou pesquisar o potencial da inserção dos Museus Virtuais 

no processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais nas escolas públicas de Roraima. A 

partir dos dados coletados foi possível constatar que o conhecimento dos professores de Artes 

sobre museus virtuais era escasso. Com relação a arte, estes demonstravam conhecimento, 

todavia não havia domínio. Atribuímos as dificuldades apresentadas pela não formação na 

área.  

Com relação as condições materiais oferecidas nas escolas (laboratório) para o uso 

das TIC, percebemos que é necessário investimento, tanto no que concerne a equipamentos 

para melhoria dos laboratórios, quanto pessoas especializadas na área. Para além, o recurso 

digital que costuma ser utilizado pelos professores é o data-show. Entretanto, com a ausência 

desse equipamento, simplesmente não são utilizadas as TIC na sala de aula de ensino regular. 

Cabe destacar as formações ofertadas aos professores para utilização das TIC. São 

precárias, principalmente no que concerne ao campo pesquisado. 

Sobre as facilidades encontradas na exploração dos Museus Virtuais, percebemos 

que o recurso se mostrou uma ferramenta prática e com interface amigável, o que facilita a 

utilização inclusive para quem não tem conhecimento de informática aprofundado. Já com 

relação as dificuldades, é possivel afirmar que surgiram, mas foram sanadas 

rapidamente.Também se destaca a internet ter uma baixa velocidade também implica no uso 

dos recursos tecnológicos por parte dos professores. 

Assim, foi possível perceber que com o desenvolvimento tecnológico, o uso das 

mídias digitais se mostram pertinentes e corroboram de maneira positiva no processo de 

ensino/aprendizagem. Vale frisar que os professores por muitas vezes fazem uso das TIC e 

sem planejamento adequado e sem conhecer as potencialidades que estas possuem.  

O aprimoramento da didática no que concerne ao uso das TIC de maneira planejada 

também devem ser levados em consideração. Continuar a propiciar aos professores 

aperfeiçoamentos também é visto como positivo, contudo, é necessário lembrar que a inserção 

das TIC, como qualquer outro mecanismo na educação, deve acontecer pela base, levando em 

consideração o que alunos, professores e demais profissionais da escola acreditarem ser 

pertinente, uma vez que a mudança proporcionada além de tudo, é para eles. Uma educação 

construída coletivamente tende a refletir positivamente na sociedade.    

O número de Museus Virtuais disponibilizados gratuitamente na web, é um ponto 

positivo no que concerne a possibilitar experiências inovadoras aos alunos, permitindo a eles 
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uma aula diferenciada, interligando saberes da arte antiga por meio de tecnologias 

contemporâneas.  

Para além disso, são espaços que permitem o desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem em vários níveis, dentre eles: emocional, cognitivo e socio-cultural. A 

interatividade que o espaço proporciona também são atrativos para os alunos, fazendo com 

que as experiências não sejam apenas aulas “chatas”, mas um espaço lúdico e construtivo, e a 

partir disso, capazes de elevar o senso crítico e a expressão artística de cada um. 

No decorrer da pesquisa se observou ainda, que um número relevante de professores 

que lecionam Artes, não são formados em Artes, mas sim em outras áreas. São professores de 

outras disciplinas e que utilizam Artes apenas para complementar a carga-horária.  

Isso se mostra um fator preocupante, pois o rendimento costuma ser abaixo do 

esperado, além do que, quando o professor não tem afinidade com a área, ele não se sente 

atraído por busca de novos métodos que possa despertar o interesse dos alunos e 

ocasionalmente possuir um maior rendimento. Isso levanta ainda algumas lacunas, dentre 

elas:   Como ensinar o que não aprendeu? Como proporcionar o contato com a arte que o 

próprio professor não teve?  

 Trazendo para o lado dos Museus Virtuais, os professores pesquisados 

demonstraram escassa experiência, todavia, isso pode ser sanado a partir de atividades 

promovidas pela escola, principalmente no que concerne ao uso das TIC em geral. 

Notamos também, que o desenvolvimento dos alunos a partir das TIC utilizadas, 

promoveu uma reflexão por parte dos professores, de modo que eles passam a repensar nas 

metodologias utilizadas em sala de aula e busquem alternativas diferenciadas, que promovam 

a democratização do conhecimento. 

Este campo aponta possibilidades inovadoras por meio do cenário virtual, com o uso 

de recursos pedagógicos alternativos promissores para o ensino de Artes Visuais, 

considerando as condições e infraestrutura disponível nos laboratórios e a realidade vivida 

pelos alunos. 

Apresenta ainda diversas vantagens, como: ganho de tempo, possibilidade de acesso 

a informação independentemente de onde esteja, além de aproximar a escola das suas práticas 

sociais. 

Cabe ressaltar que não devemos abandonar todas as nossas metodologias e 

incorporar somente as TIC, mas, elas servem pra enriquecer o nosso cotidiano, pensando 

principalmente no novo perfil de alunos que temos. Vale lembrar que a maioria das 
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informações que recebemos é visual e é necessário pensar nisso no momento de organizar um 

determinado processo de ensino.  

Também é necessária a realização de debates que promovam a construção de um 

olhar pedagógico diferenciado, onde ele perceba que na sociedade tecnológica em que 

vivemos, eles tem como desafio incorporar as TIC nas suas práticas pedagógicas, de modo 

que esta seja influente na instrução dos conteúdos e na receptividade aos contextos sociais e 

culturais. 

Os diálogos indicam ainda que as escolas carecem de políticas públicas no campo do 

uso das TIC, pois apesar de ser um assunto nos quais todos mostrem ter interesse, ainda não 

são incorporadas de maneira a apresentar resultados satisfatórios. 

Os alunos se mostraram interessados no uso das tecnologias, mas reclamam da escola 

não permitir por exemplo a utilização de celulares, o que foi proibido em Roraima pela lei 

estadual n. 1108 de 03 de outubro de 2016. A presente lei proibe a:  

utilização de aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos 
capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs, 
jogos e similares, pelos alunos das escolas públicas estaduais de educação 
básica nos referidos espaços: 
I – sala de aula; 
II – biblioteca da escola; 
III – laboratórios de informática e estudo; e 
IV – quadra esportiva, quando o aluno estiver em atividade de educação 
física ou utilizada para tal fim. 

 
A proibição representa uma perca ao sistema educativo, pois ainda que esta possa se 

fazer presente quando tiver objetivos pedagógicos dos professores, de certo modo 

impossibilita os alunos a fase da descoberta. 

A escola pode e deve permitir o uso de aparelhos celulares e se aliar a estas 

tecnologias, de modo a promover atividades que possam despertar o interesse do aluno para o 

conhecimento. Destacamos por exemplo a utilização de atividades com QR Codes, o 

compartilhamento de atividades digitalmente e em tempo recorde, dentre outras tarefas que 

podem ser atribuídas ao uso de recursos tecnológicos.  

Outro ponto citado pelos alunos é pelos professores não realizarem atividades 

efetivas no laboratório de informática. Esse é mais um dos fatores que deveria ser revisto pela 

escola, de modo que ao invés de dificultar a utilização das TIC, utilize-as como ferramenta 

educacional. 

Navegar pelos Museus Virtuais promoveu além de tudo o acesso à cultura erudita, 

pois apesar da arte na atualidade ter sido popularizada, ainda é restrita a classe social alta.  



86 

 

Não nos resta dúvidas que o impacto que as TIC promovem na educação são 

possitivas e que os Museus Virtuais se mostram promissores no ensino da Arte, apresentando 

respostas satifastórias quando utilizados.  

Percebemos que o custo com relação ao uso de determinadas TIC, como é o caso dos 

Museus Virtuais, é baixo, o que se mostra como mais um ponto positivo para a inserção nas 

escolas públicas, de modo que possam ser utilizadas pelos professores sem investimentos 

expressivo por parte da escola.  

Outro fator que carece reflexão, concerne nos profissionais que atuam na disciplina 

em questão. A formação inicial do professor deve sim ser levada em consideração, uma vez 

que a prática docente reflete na competência a será desenvolvida pelo professor, interferindo 

diretamente na construção do aprendizados dos indivíduos.  

Consideramos que todas as pessoas carregam consigo histórias e saberes, e o 

processo educativo vai além da sala de aula e coaduna com a reflexão de vida, sendo 

necessário a atuação de cada profissional na sua área específica, pois a teoria sem dúvidas 

interfere na prática. 

Assim, inserir as TIC nas escolas de forma a suprir as lacunas que a educação 

apresenta no período vivenciado, onde recebe o nome de sociedade da informação, é 

essencial. Contudo, antes de qualquer coisa, é necessário propor a profissionalização para 

utilização destas tecnologias pelos professores atuantes, inserindo competências pedagógicas 

preponderantes para o ensino/aprendizagem e corroborando para a democratização da 

informação. 

Também percebemos a necessidade de repensar a educação e a forma que 

trabalhamos nela. É pertinente expandir novos horizontes da educação e apresentar aos alunos 

vínculos que possam transformar o modo de pensar deles.  

 

5.1 Considerações Finais 

 

Com a expansão da internet, surgiu um novo formato sociocultural no mundo, que 

está imbricada em todos os espaços da sociedade, denominada cultura digital. No entanto, as 

escolas ainda não se prepararam para ensinar de forma diferente, ainda tendo em vista que os 

alunos desta geração aprendem de forma diferente.  

É nesta perspectiva da virtualidade que os Museus Virtuais se apresentam como 

um espaço ideal para exploração da arte, de modo a contribuir para o senso crítico, criativo e 
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para sensibilidade do indivíduo, além de explorar e transmitir novos valores, entender as 

diferenças culturais e constituir-se como expressão de cada cultura. Além disso, o 

aprendizado por meio de imagens e sons se torna fácil e divertido.  

As questões que envolvem as TIC na educação se mostram relevantes, 

principalmente considerando o avanço das tecnologias digitais. Os Museus Virtuais são 

grandes aliados no que concerne à educação museal no campo das Artes visuais, contribuindo 

para o desenvolvimento cultural dos alunos.  

Este recurso utilizado de forma pedagógica, possibilita reinventar a escola no 

atual cenário midiático e tecnológico, de maneira crítica e reflexiva, sendo possível assim, 

promover melhoria na qualidade do ensino. 

Os Museus Virtuais são mais uma ferramenta que propõem mudanças na 

aprendizagem, com a dinâmica da inovação, isso porque apresentam diversas vantagens, 

como o ganho de tempo, a possibilidade de acesso a informação independentemente de onde 

esteja. A partir do uso destes, é possível o desenvolvimento de habilidades e competências 

que despertem os sentidos humanos para criações por meio das imagens. 

Se apresentam também como uma ferramenta que reúne todas estas qualidades, 

sendo de baixo custo e que promovem a interação do aluno, sendo relevante para o 

desenvolvimento do ensino/aprendizagem em vários níveis, dentre eles: emocional, cognitivo 

e sociocultural.  

A interatividade que o espaço proporciona também são atrativos para os alunos, 

fazendo com que as experiências não sejam apenas aulas “chatas”, mas um espaço lúdico e 

construtivo, e a partir disso, capazes de elevar o senso crítico e a expressão artística de cada 

um. 

Vale destacar também que em cidades pequenas, como no caso da nossa pesquisa, 

o acesso direto à arte é escasso, e os museus virtuais possibilitam que ela chegue aos alunos e 

amplie o conhecimento artístico deles. O professor pode se valer de inúmeros sites de museus 

virtuais de vários gêneros, onde se encontram digitalizações de obras de todos os tempos e 

lugares.  

Esta pesquisa apresenta ainda, a oportunidade de ensinar arte de forma diferente, 

por meio da tecnologia, estimulando o processo criativo e apresentando o patrimônio cultural, 

promovendo o espaço onde o sujeito percebe e reconhece a cultura. 

Os Museus Virtuais se propõem como mudanças na aprendizagem, com a 

dinâmica da inovação, isso porque apresentam diversas vantagens, como o ganho de tempo e 

a possibilidade de acesso a informação independentemente de onde esteja. Estes, também se 
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apresentam como grandes aliados na prática educativa, de modo que são responsáveis pela 

memória social dentro do acesso aos bens culturais.  

Com o desenvolvimento tecnológico, o uso das mídias digitais, em particular os 

museus, se mostram pertinente e corroboram de maneira positiva no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Uma educação construída coletivamente tende a refletir positivamente na 

sociedade e possibilita além de tudo experiência inovadora aos alunos, permitindo a eles uma 

aula diferenciada, interligando saberes da arte por meio de tecnologias contemporâneas. 

Assim, encerro este trabalho com um olhar cauteloso no que se refere a utilização 

das TIC da educação e com a certeza de que é necessário aproximar a escola do universo dos 

alunos, de modo a criar cidadãos que sejam críticos e que possam ser autores das suas 

próprias ideias.  

Isso trás a certeza de que o que vem sendo discutido no decorrer desta dissertação, 

é um espaço no qual carece de estudos criteriosos, de modo a problematizar novas 

metodologias para o ensino e que possa impactar a inserção de políticas públicas que venha a 

melhorar os horizontes educacionais.  

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

A partir da pesquisa realizada, percebemos a necessidade do aprofundamento no 

que concerne o uso das TIC na educação, de modo a analisar outros aspectos na perspectiva 

museológica por meio da virtualidade, observando a sua construção na educação, com vista na 

promoção do conhecimento.  

Ainda que já haja um vasto material sobre o tema, as TIC se mostram a cada 

pesquisa como um espaço onde ainda há o que se explorar, pois os avanços tecnológicos 

avançam rapidamente.  

Nesta perspectiva, como recomendação para trabalhos futuros, destaca-se a 

avaliação de uma plataforma (museu virtual) para valorização da arte de Roraima, com o 

intuito de propor uma nova ferramenta no processo de ensino/aprendizagem para a educação 

brasileira. 

Esta ferramenta a ser criada deve ser de fácil acesso, com uma interface interativa 

e amigável, sendo composta por imagens definidas utilizando os seguintes critérios: Imagens 

de artistas Roraimense e que abordem fatos da Amazônia Setentrional. 
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O desafio da presente proposta é de criar estratégias que possibilitem novos 

modelos de aprendizagens, baseados na sociedade da informação, consolidada na motivação 

entre professores e alunos de transformarem as potencialidades desses recursos em 

aprendizagem. 
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Apêndice A - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO ALUNO 

 
Prezado aluno, a partir deste questionário pretende-se saber a tua opinião sobre a visita 

aos Museus Virtuais.  

 

1. Você já havia visitado um museu? 
(   ) Sim        (   )Não 

2. Já conhecia museus virtuais? 
(   ) Sim        (   )Não 

3. Gostou da visita? Caso a resposta seja sim, qual a contribuição que ela representou? 
(   ) Sim        (   )Não 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. A informação apresentada sobre os objetos expostos foi satisfatória? Caso não, 
porque? 
(   ) Sim        (   )Não 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Considera que aprendeste algo novo a partir das atividades realizadas? 
(   ) Sim        (   )Não 

6. Consideras que o conteúdo apresentado tem relação com o que você estuda em sala de 

aula?  

(   ) Sim        (   )Não 

7. Além dos museus visitados durante as aulas, você visitou algum outro museu dentre os 
disponíveis nas plataformas apresentadas? 
(   ) Sim        (   )Não 

8. A interação do site em relação à visita ao Museu Virtual foi o que você esperava? 

(   ) Sim        (   )Não 

 

Agradecemos pela colaboração! 

 

 

 

 



 

Apêndice B - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO PROFESSOR 

 
Prezado professor, a partir deste questionário pretende-se saber a tua opinião sobre a 

utilização de Museus Virtuais. 

Agradecemos pela colaboração! 

 
 
 

1. Já conhecia museus virtuais? 
(   ) Sim        (   )Não 

2. Quais as suas expectativas com relação ao Museu Virtual?  

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. A visita alcançou os objetivos pedagógicos que você esperava? 

(   ) Sim        (   )Não 

4. Consideras o museu virtual como um espaço de formação ou somente um espaço de 

informação e entretenimento? Justifique. 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. A interação do site em relação à visita virtual atendeu suas expectativas? Justifique. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. O que a internet traz de diferente em relação a uma visita presencial ao museu? 

(  ) facilidade de acesso (  ) democracia da informação (  ) acúmulo de informações  (  ) 
outros 

7. Pretende utilizar museus virtuais em outras aulas? 

(   ) Sim        (   )Não 

8. Recomenda o uso de museus virtuais para o ensino de Artes Visuais para outros 
professores? 
 (   ) Sim        (   )Não 



 

 

Apêndice C – ENTREVISTA À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 

1) O que levou a escola a utilizar os Museus Virtuais em sala de aula?  

2) Quais as suas expectativas com relação ao Museu Virtual?  

3) Como ocorreu a preparação para a visita? 

4) Houve dificuldades durante a aplicação? 

5) Depois da experiência, pretendem continuar a utilizar os museus em sala de aula? 

6) E porque não continuam usando o data show? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndice D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
A pesquisa, “ARTE, VISIBILIDADE E INTERATIVIDADE: UM NOVO JEITO PARA 
A APRECIAÇÃO DA IMAGEM”, pretende aprofundar o estudo sobre Museus Virtuais 
como recurso ao ensino de Artes nas escolas públicas estaduais do município de 
Rorainópolis - RR. Temos como objetivo investigar a inserção dos Museus Virtuais, como 
recurso didático no processo de ensino/aprendizagem de Artes, em escolas públicas de 
Rorainópolis/RR. Quanto aos resultados obtidos, serão utilizados apenas para fins 
acadêmicos.  
 
Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será absolutamente sigilosa e que no 
trabalho não constarão nomes ou quaisquer outros dados referentes à sua pessoa ou que possam 
identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. Ainda que, não 
hajam riscos previstos, diante da possibilidade de qualquer participante sentir-se ofendido ou exposto 
frente aos dados e/ou procedimentos de coleta, é possível solicitar a exclusão de seus dados e 
observações referentes à sua pessoa, em qualquer momento da pesquisa, sem qualquer problema ou 
implicações para si mesmo.  
 
Os encontros (para desenvolvimento do projeto de ensino) e entrevistas terão como foco, questões 
diretamente relacionadas aos objetivos do estudo, e serão realizadas em horários e circunstâncias 
previamente combinadas, sem que gere problemas às suas atividades cotidianas.  
 
Caso sinta necessidade de novos esclarecimentos, basta solicitar, pois é fundamental que esteja seguro 
e confortável ao longo do processo e diante dos objetivos da pesquisa.  
 
Agradecemos e enfatizamos que sua participação contribui para a formação e para a construção de um 
conhecimento atual nesta área.  
 
 
 
 
      Dr. Joaquim José Jacinto Escola                         Cleane da Silva Nascimento 
             Orientador da Pesquisa                          Pesquisadora  
 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da contribuição desta Unidade de Ensino na 
pesquisa e autorizo a realização da mesma.  
Tendo ciência das informações contidas neste ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’, eu 
_____________________________________________, DIRETORA DA 
______________________________________________________________, portadora da cédula de 
identidade - No. __________________ autorizo a realização deste estudo. 
 
  
   _______________________________  ____________, _____ de ______ de 2016  
           Assinatura do participante                                         Local / Mês / Ano. 



 

 

Apêndice E - QUADRO COM O CONTEÚDO APRESENTADO DURANTE A 
PALESTRA. 

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
 

 
 


