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       A presente unidade didática será direcionado 
aos professores da rede Estadual de Ensino do 
Paraná, tendo como intuito  estimular e ampliar a 
ação didática  dos docentes ao uso das TICs – 
Tecnologia de Informação e Comunicação nas aulas  
de arte. Disponibilizando material teórico sobre  o 
ensino da arte e o uso da tecnologia  no contexto 
educacional.  Essa unidade didática objetiva; 
fomentar a utilização dos recursos tecnológicos; 
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 O intuito desta produção é ampliar os conhecimentos na área digital e refletir 

sobre as práticas pedagógicas utilizadas na escola, possibilitando ampliá-las, 

envolvendo os recursos tecnológicos. 

 Essa Unidade Didática apresenta-se no formado de Caderno Pedagógico   

organizado em tópicos embasados na teoria e atividades,  direcionada  aos 

professores  da disciplina de Arte da rede  Pública Estadual de Ensino do Município 

de Curitiba, na qual será  implementada na Instituição  educacional - Escola Nossa 

Senhora da Salete, a disposição dos demais profissionais da educação. 

 A proposta dessa unidade didática com o título “Fomentar a Utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Ensino da Arte”,  se deu 

em  virtude  das  dificuldades  encontradas  pelos  professores  do ensino da arte e 

das demais disciplinas, em fazerem uso dos recursos e meios tecnológicos  

disponíveis no contexto escolar, bem como contribuir com conhecimento  e 

aprimoramento prático, motivando-os à envolverem as tecnologias,  TICs em suas 

ações  didáticas.  

  Portanto essa unidade tem como objetivo, incentivar, fomentar e auxiliar os 

educadores da disciplina da arte, na utilização TICs, com softwares aplicáveis ao 

ensino, como meio de enriquecer e ampliar a prática pedagógica, promovendo 

assim, mais qualidade ao desenvolvimento do ensino. 

 A estrutura desse caderno foi desenvolvida visando proporcionar aos 

educadores reflexão e embasamento teórico sobre o ensino da arte, sua história, 

legislação, e a importância da inclusão das TICs e seus recursos ao ensino. 

Também apresenta indicação de fontes de pesquisas  para  aprofundamento teórico 

e sugestões de atividades com os suportes tecnológicos  e seus recursos  voltados à 

contribuir ao ensino e aprendizagem dos alunos. Buscando assim, mais alternativas 

ao educador, proporcionando ao aluno melhor compreensão do que lhes é 

apresentado nos: conteúdos, conceitos e definições que abrangem o ensino da arte, 

como a necessidade dos educadores  inserirem ao ensino a linguagem artística 

produzida no computador,  que está  presente na mídia e pouco explorada nas 

escolas. 

REGISTRANDO  

apresentação 
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Hoje as escolas públicas brasileiras têm se preocupado cada vez mais em 

oportunizar um ensino de qualidade, mas ainda enfrentam carência em políticas 

públicas e ações que supram as necessidades e expectativas da sociedade. 

  Partindo da expectativa na formação de professores em  utilizar as (TICs) 

nas aulas, portanto  é urgente a qualificação dos docentes nessa área  no sentido de 

facilitar e ampliar seu trabalho didático. 

 Assim, cita o professor Moram (2013 pg.13), “A escola pode ser um espaço 

de inovação, de experimentação saudável de novos caminhos. Não precisamos 

romper com tudo, mas implementar mudanças e supervisioná-las com equilíbrio e 

maturidade”.  Com esse pensamento que foi elaborado esta unidade didática. 

Certamente a participação dos educadores é de extrema relevância para esse 

processo, com posicionamento crítico e o envolvimento, possibilitando a todos maior 

compreensão, construindo novos saberes no que abrange a utilização das TICs no 

ambiente escolar, onde a soma de ideias e sugestões proporcionará mais 

conhecimento teórico e prático a todos, atingindo o objetivo maior  que é o   ensino e 

o aprendizado dos alunos. 

 

 

 

 

Tânia Regina Pires Baldão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

PROFESSOR 
Conversando sobre! 

 

 Neste tópico vamos 
rever o  conceito do 

ensino da arte e 
mudanças que 
ocorreram na 

legislação.  
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 Geralmente, quando ouvimos ou falamos de arte,  nosso 

pensamento nos remete à obras de arte, que geralmente estão 

em museus, galerias, ou nos espaços públicos entre outros, 

feitas por pessoas dotadas de algo a mais; algumas consideradas gênios,  devido 

sua capacidade inventiva e criativa, como foi o grande inventor, cientista,  e  pintor 

Leonardo da Vinci, que  destacou-se em vários campos da ciência, deixando um 

legado de conhecimento para a humanidade. 

  Arte, qual é sua definição? Segundo  Hildegard Feist (1996). A palavra arte 

pode ter inúmeros sentidos, depende  do contexto que ela é utilizada, como arte de 

arteiro, que envolve travessura. Bom, quando alguém pratica uma travessura,  

envolve o pensamento, ideias, imaginação, criatividade e muitas vezes a invenção, 

ousadia e a coragem em colocar em prática a ação, proporcionando a pessoa 

muitos sentimos, como ansiedade, alegria, euforia, angustia, medo e até remorso, 

sem falar na saudade com o passar dos anos da travessura que foi feita. A autora 

apresenta outros sentidos para a palavra arte, mas na tentativa de definição  do que 

é arte  ela  relata: 

Poderíamos dizer de modo bem simples que a arte é um produto da 
criatividade humana, que, utilizando conhecimento e técnicas e um 
estilo ou jeito todo pessoal transmite uma experiência de vida ou uma 
visão de mundo, despertando emoção em quem a usufrui.  Quanto 
mais intensa essa experiência de vida e mais ampla essa visão de 
mundo, maior emoção a arte desperta. ( FEIST, 1996 p.9)  
 
 

 Dando continuidade nesse caminho sobre a arte,  Barbosa  descreve o que a 

arte pode desenvolver no indivíduo: 

Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade e desenvolver a 
criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. 
(BARBOSA, 2002, p.18) 
 

  

 

O Ensino da Arte 1  
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 A palavra Arte vêm do latim ars, significando técnica e/ou habilidade, ligada 

às manifestações de ordem estética ou comunicativa como: arquitetura, escultura 

pintura, escrita, música, dança e cinema em suas variadas combinações. 

 A arte sempre esteve, está e permanecerá presente na história do homem. 

Pode-se dizer que a arte é parte constitutiva do cotidiano humano, com variações de 

grau e frequência, devido aos níveis que ela ocupa na sociedade, integrando em 

suas diferentes manifestações o processo de construção cultural e do saber estético. 

O fazer, o criar a arte em si, permeia o viver do ser humano, no qual, a arte tem uma 

função determinada e necessária para sua própria existência. Portanto, a arte 

encontra seu significado e necessidade no ato de educar, proporcionando ao 

indivíduo, o desenvolvimento da capacidade de selecionar, relacionar, organizar, 

interpretar e integrar os dados do mundo em que vive. 

   Com relação à existência da arte na educação escolar, pode-se dizer que é 

recente, coincidindo com as transformações educacionais ocorridas em diferentes 

partes do mundo, as quais caracterizam o século XX. A educação em arte, no 

decorrer da sua história e dos princípios que a envolvem foram se modificando. Essa 

inovação ocorre devido às ideias vagas e imprecisas sobre a função do ensino da 

arte, que tinha como princípio a livre expressão, deixando o professor numa função 

irrelevante. 

 Conforme o PCN/Arte de 1998, na década de 1960, houve em centros 

europeus e norte-americanos, questionamentos e uma nova reorientação de 

pensamento sobre a arte nas escolas. Foram  lançadas novas bases para o ensino 

da arte, procurando definir a contribuição específica da arte-educação ao indivíduo, 

para  que  possam mudar o foco do ensino da arte de manifestação, 

desenvolvimento espontâneo.  Essa reflexão propiciou a nova tendência que 

objetiva precisar o fenômeno artístico como conteúdo curricular em dois 

movimentos: a revisão crítica da livre expressão e a investigação da natureza da 

arte como forma de conhecimento.  Também no mesmo PCN, destaca-se que nos 

Estados Unidos, na década de 1970, houve uma mudança no ensino da arte, em 

que os responsáveis pelo seu rumo, “afirmavam que o desenvolvimento artístico é 

resultado de formas complexas de aprendizagem e, portanto, não ocorre 

automaticamente” (PCN/Arte, 1998, p.22). É tarefa de o professor propiciá-la ao 

indivíduo por meio de instrução, assim, contribuindo para sua educação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
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 Já nas décadas de 1980 e 1990, ocorreram várias pesquisas e investigações 

do modo de aprender das crianças, jovens e artistas. Essas pesquisas resultaram 

em dados relevantes e importantes para as propostas pedagógicas das escolas no 

processo do ensino e aprendizagem da arte.  

 No Brasil, no século XX, a arte nas escolas segue na teoria e na prática as 

tendências do ensino que ocorriam pelo mundo.  As disciplinas de música, canto 

orfeônico, trabalhos manuais e desenho compunham a grade de disciplinas das 

escolas primárias e secundárias, na primeira metade desse século.  A escola 

valorizava as habilidades manuais e os “dons artísticos”, uma visão utilitária e 

imediatista da arte. Era voltado ao domínio técnico. O professor trabalhava com 

exercícios, modelos convencionais obtidos em seus manuais.  As linguagens, no 

geral, eram reproduções de modelos clássicos.    

 Os cursos de formação universitária na área de arte eram limitados, poucas 

vagas, consequentemente poucos professores habilitados, resultado: não havia 

professores para o ensino nas escolas. Essas vagas acabavam disponíveis a 

professores de qualquer disciplina ou de pessoas oriundas de cursos ofertados nas 

escolas de belas artes, artes dramáticas, conservatórios de música e também 

artistas. Todos sem conhecimento metodológico/pedagógico específicos do ensino 

da arte.    

 Em 1961, com a criação da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

canto orfeônico foi substituído pela Educação Musical.  E com a evolução do ensino 

da arte no Brasil, começa o rompimento da rigidez estética da reprodutividade da 

escola tradicional. Dentro da escola há um novo enfoque. Busca-se o 

desenvolvimento auditivo, rítmico, a expressão corporal, a socialização das crianças 

que são estimuladas a expressar, a improvisar e a criar. 

 Em 1971, a arte é incluída no currículo escolar com o nome de Educação 

Artística pela Lei de Diretrizes e bases da Educação – LDB, considerada uma 

atividade educativa e não como disciplina, um avanço seguindo um pensamento 

renovador na formação do indivíduo. Porém, ainda não havia professores habilitados 

e preparados para o domínio de várias linguagens que contemplam o conjunto de 

atividades artísticas, artes plásticas, música, teatro e dança, em relação à teoria e à 

prática. O sistema educacional vigente enfrentava dificuldades de base dos 

conhecimentos necessários para promover as atividades propostas em educação 

artística aos alunos. Como não houve a formação específica e sólida aos 
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professores, estes, inseguros, tentavam transmitir saberes das diferentes linguagens 

sem ter o mínimo de conhecimento acadêmico necessário. Os professores das 

disciplinas de desenho, artes industriais, artes plásticas, artes cênicas e os novos 

com a formação acadêmica em educação artística, tinham a responsabilidade de 

ensinar e, consequentemente, inicia-se a polivalência dos educadores do ensino da 

arte. Tentando seguir documentos oficiais, obtinham atividades por meios de livros 

didáticos e incluíam o fazer por fazer, mas não tinham fundamentação e orientações 

teóricas, assim faltavam-lhes referências bibliográficas. 

  Em 1973, no Brasil é oficializado a profissão e o título de Arte Educador, para 

que possam suprir a carência e falta de professores nessa área do conhecimento. 

 O início do movimento Arte-Educação, em 1980, teve como finalidade 

organizar, conscientizar e mobilizar grupos de professores de arte a ampliar as 

discussões sobre a valorização e aprimoramento do professor. O movimento foi se 

multiplicando pelo país, por meio de eventos promovidos por universidades, 

associações de arte educadores, entidades públicas e particulares com o intuito de 

rever, mudar a ação educativa em arte. Essa mobilização e discussões ocorridas 

evoluíram, instilando novas concepções e novas metodologias para a disciplina da 

arte nas escolas brasileiras. Na década de 1980, o ensino da arte foi discutido no 

MEC: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Com a promulgação da constituição em 1988, deram-se inicio as discussões 

sobre a necessidade de uma nova LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

 A Lei 9.394/96 foi sancionada depois de oito anos de debates. Em 20 de 

dezembro de 1996, convicto da importância da área de arte na formação 

educacional básica dos alunos, passou a ser ensino obrigatório nas escolas, “[...] o 

ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 

(LDB,1996, art 26 parágrafo 2º).  Revogando-se as disposições anteriores.  

Acompanhado o processo de democratização vivido no país, na 
década de 80 aumentam as participações dos professores em 
associações e reflexões sobre a área, aliados aos programas de 
pesquisas de cursos de pós-graduação, o que faz surgir novas 
concepções e metodologias para o ensino e a aprendizagem de 
arte nas escolas. (MEC,1998 p.28) 
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 Portanto, o ensino da arte é disciplina obrigatória, incluso na matriz curricular, 

com conteúdos próprios ligados à arte e a cultura, deixando de ser apenas “uma 

atividade” nas escolas brasileiras. Em relação ao século XXI pode-se destacar: 

Entre as várias propostas disseminadas no Brasil, na transição para 
o século XXI, destacam-se aquelas que se têm afirmado pela 
abrangência e por envolver ações que, sem dúvida, estão 
interferindo na melhoria da aprendizagem e do ensino de arte. [...] 
tendências que estabelecem as relações entre a educação estética e 
a educação artística dos alunos. [...] uma educação estética que não 
propõe apenas o código hegemônico, mas também a apreciação de 
cânones de valores de múltiplas culturas, do meio ambiente imediato 
e do cotidiano. [...] É característica desse novo marco curricular a 
reivindicação de se designar a área por Arte (e não mais por 
Educação Artística)[...] (MEC,1998 p.28,29) 

 

 Após alguns anos, devido alguns movimentos ocorridos, houve algumas 

alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em relação à lei que 

rege o sistema do ensino e também, em específico ao ensino da arte nas escolas.  

 Podem-se ressaltar alguns acréscimos no texto da LDB 9394/96, pela Lei nº 

11.769/2008 e pela Lei nº 12.287/2010 no que se refere ao ensino da arte. 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino 
da música na educação básica. 
§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, 
do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo”. (Incluído 
pela Lei nº 11.769, de 2008)  
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da 
arte. 
§ 2o  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. (LDB, Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)  
 

 A arte deixou de ser considerada irrelevante nas escolas. O seu ensino é tão 

importante como qualquer área do conhecimento que constitui a grade curricular da 

educação, tendo suas especificidades e sua relevância no processo de ensino e 

aprendizagem.   

 

 

 PROFESSOR 
Sugetão de Links  para  
Aprofundamento Teórico 
 te 

 ALGUNS 
ACRÉSCIMOS 

IMPORTANTES 
 

 Lei no 9.394 
 Lei nº 11.769 
 Lei nº 12.287 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUC   
ACAO_BASICA/ARTE/arte.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUC%20%20%20ACAO_BASICA/ARTE/arte.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUC%20%20%20ACAO_BASICA/ARTE/arte.pdf
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Conversando sobre! 

 

Neste tópico  
vamos vivenciar a 

importância da Tecnologia 
pata nós e pata a educação, 

também alguns  
apontamentos e 

posicionamentos de 
pesquisadores sobre o tema, 

e as termologia na arte 
digital. 
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  A palavra tecnologia tem origem 

no grego “tekhné” que significa “técnica, arte, 

ofício” juntamente com o sufixo “logia” que 

significa “estudo”. Pode-se dizer que a 

tecnologia existiu da necessidade do ser humano em desenvolver, criar e pesquisar 

técnicas úteis para fazer coisas práticas para sua existência. Essa prática se iniciou 

com o homem primitivo, que desenvolveu objetos simples para sua sobrevivência.   

 No decorrer da história da humanidade, com a evolução no campo da 

pesquisa, ciência e engenharia surgem novas tecnologias.  Entre elas, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), as quais se destacam no século 

XX na área da telecomunicação: os computadores, a internet e outros 

equipamentos, que estão contribuindo com a informação e vem auxiliando a 

educação. Mas também se devem destacar os aparelhos tecnológicos para a área 

da saúde, desenvolvidos em prol da humanidade.  

  Ao mencionarmos tecnologia na educação, imediatamente, associamos os 

computadores, aparelhos eletrônicos, internet e seus meios. Pode-se dizer que, o 

auxílio desses equipamentos e ferramentas nas atividades administrativas e 

pedagógicas, são indispensáveis na concepção de ensino e aprendizado, como se 

destaca nos PCNs:  

 

 

 

 

 

 

 Como menciona os PCNs, a utilização da tecnologia na educação não deveria 

apenas nos remeter às novas tecnologias digitais, mas também a recursos e 

ferramentas utilizados desde sua existência, como lápis, caderno, caneta, livros, 

revistas, jornais, rádio, TV, retroprojetores entre outros, o giz e o quadro negro que 

são até hoje os recursos mais utilizados pelos educadores na transmissão e 

tecnologia   na 
educação 

2  

A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de 
aula e na forma como professores e alunos utilizam os recursos 
tecnológicos disponíveis — livro didático, giz e lousa, televisão ou 
computador. A presença de aparato tecnológico na sala de aula não 
garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia deve 
servir para enriquecer o ambiente educacional propiciando a construção 
de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por 
parte de alunos e professores. (PCNs, p.140,1998) 
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explicação dos conceitos, conteúdos necessários para a formação intelectual dos 

discentes. 

 As tecnologias e seus equipamentos implicam e modificam vários segmentos 

da sociedade e isso é percebido consideravelmente na instituição escolar.  A escola 

é um ponto de partida para todos os indivíduos, sem restrições. É o início do 

conhecimento erudito e cultural com fundamentação teórica e prática, 

fundamentações que se baseiam no conhecimento histórico, científico e tecnológico 

das gerações passadas inseridas no presente e com olhar para futuro.  Como é 

citado por Paulo Freire: 

Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um 
ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. 
De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no 
presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para saber o que 
seremos. (Paulo Freire, 1979, p.33). 
 

 Falar em futuro é mencionar as novas tecnologias que estão sendo inseridas 

diariamente no contexto de mundo em que vivemos, mas deve-se valorizar o 

aprendizado do passado, no qual, o sistema educacional precisa-se adequar à 

contemporaneidade e adaptar-se às mudanças e às necessidades da sociedade 

atual. Como diz Moacir Gadotti (2000, p.8) aput Nunes (2013, p.230) “A escola não 

pode ficar à reboque das inovações tecnológicas. Ela precisa ser um centro de 

inovação. Temos uma tradição de dar pouca importância à educação tecnológica, a 

qual deveria começar já na educação infantil.” 

 E nesse contexto, os profissionais ligados diretamente ao ensino, necessitam 

estar atualizados, com relação à teoria e com à prática, aos novos métodos de 

ensino, para que possam proporcionar aos discentes, o conhecimento na forma mais 

abrangente. O educador precisa enfrentar o medo do novo e superar os obstáculos 

que surgirem, especificamente em relação à apreensão do conhecimento das novas 

tecnologias de informação e comunicação e seu manuseio.  

 No ensino, o educador além de utilizar os recursos pedagógicos tradicionais, 

necessita acrescentar novos recursos tecnológicos e adaptar-se a eles para 

transmissão do conhecimento, promovendo mais meios de informações. Como 

comenta Ferreira: 

Torna-se necessário, que, os educadores aceitem os desafios atuais da 
educação e que revejam a sua prática docente; que façam uso de novas 
ferramentas de trabalho: processador de texto, banco de dados, planilhas 
eletrônicas, Internet, programas que trabalhem a imagem e o desenho, 
desenvolvendo assim, a prática artística. (FERREIRA, 2008, p.72) 
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Já a autora Pimentel (2007, pg. 290) ressalta que os educadores em arte 

devem ter contato com as tecnologias contemporâneas, para poder utilizá-las em 

sala de aula, bem como manipular programas de edição e tratamento de imagens, 

proporcionando aos alunos oportunidades e experiências diversificadas como meio 

de expressão e criação.  

Como enfatiza o PCNs, da importância das TICs, no ensino e aprendizagem 

dos alunos em suas diversas áreas de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

O professor educador é o elo entre saber, contextualizar, entender e o fazer 

do aluno devendo ser o mediador dos conteúdos propostos nas diretrizes 

curriculares. Para isso é priori  estar motivado a utilizar e  a buscar  metodologias 

que garantam a participação dos alunos e os leve a pesquisar e criar formulações 

pessoais de ideias, hipóteses, teorias efetivas para a formação intelectual e moral, 

oportunizando-os a mais qualidade de vida  e cidadania.  

 

 

 

 

A utilização de instrumentos e recursos tecnológicos digital no contexto 

escolar cada vez mais se torna indispensável, pois, é a via de comunicação e 

transmissão de dados e registros de acompanhamento pedagógico dos alunos entre 

professores, escola, comunidade e a Secretaria de Estado da Educação.   

As escolas que utilizam as novas tecnologias de informação e comunicação 

em suas práticas pedagógicas estão descobrindo e criando novas possibilidades, 

constatando otimização do tempo nas atribuições pedagógicas, realizando com mais 

êxitos suas atividades administrativa e educacional. 

Conforme, o relatório da UNESCO, referente à Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, aponta que “o conceito de educação ao longo de toda 

As tecnologias da comunicação e informação podem ser utilizadas para 
realizar formas artísticas; exercitar habilidades matemáticas; apreciar e 
conhecer textos produzidos por outros; imaginar, sentir, observar, 
perceber e se comunicar; pesquisar informações curiosas etc., atendendo 
aos objetivos de aprendizagem ou puramente por prazer, diversão e 
entretenimento. Por isso, na medida do possível, é importante que os 
alunos possam fazer uso dos computadores tendo propósitos próprios, 
fora do horário de aula ou quando terminarem a proposta feita pelo 
professor. (PCNs, 1998, p.153) 

O uso de novas tecnologias possibilita aos alunos desenvolver sua 
capacidade de pensar e fazer arte contemporaneamente, 
representando um importante componente na vida do aluno, na medida 
em que abre o leque de possibilidades para seu conhecimento e 
expressão. (PIMENTEL, 2000, p.12) 

 

 



    

 

a arte na era 
tecnolÓgica PROFESSOR 

 

Segundo Ferreira  
(2008, p.17) “Na era das 

tecnologias, uma educação 
diversificada e motivadora 

será importante para 
atender às necessidades e 

interesses dos alunos”, 
pode-se dizer que os 

professores necessitam 
conhecer e utilizar 

diferentes formas de 
trabalhar e explorar os 

conteúdos e o potencial dos 
alunos no ensino da arte, 
fazendo o uso de todos os 

recursos que a escola 
oferece, entre eles, os 

tecnológicos. 

 

vida aparece, pois, como uma das chaves de acesso ao século XXI” (DELORS, 

2001, pg.19). E afirma ainda que (2001, pg.103): 

 

 

 

 

 

E entre as possibilidades oferecidas de competência e capacidade de 

adaptação e domínios, estão as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), que precisam estar presentes no processo educacional, sendo elas tão 

necessárias e importantes ao ensino e aprendizado dos discentes como também 

dos docentes em todos os níveis da educação. 

 

 

 

 

 

Sabemos que arte vem utilizando os avanços da tecnologia 

há muito tempo, na área da música, da dança, do teatro, do 

cinema, da fotografia e mais recentemente, nas artes visuais. 

 Para Barbosa, a arte impulsionou o aparecimento da 

tecnologia e a arte sempre se valeu das novas tecnologias.  
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O uso de tecnologia em Arte não acontece somente em nossos 
dias. A arte, em todos os tempos, sempre se valeu das inovações 
tecnológicas para seus propósitos. Até mesmo porque seu ideal de 
transcendência ao comum necessita do que está disponível, para 
que algo seja criado. Nesse sentido, a gravura, o cinema e a 
fotografia, por exemplo, levaram algum tempo para serem 
reconhecida como Arte; mas, assim que isso aconteceu, outras 
foram as tecnologias que surgiram e outros os questionamentos. 
Pode-se dizer, mesmo, que algumas vezes, foi a Arte que 
impulsionou o aparecimento de tecnologias: não houvesse a 
preocupação estética com a imagem, com o design, não haveria a 
diversidade de programas para seu tratamento e aprimoramento. 
(2012, p.128) 

[...] a própria educação está em plena mutação: as possibilidades de 
aprender oferecidas pela sociedade exterior à escola multiplicam-se, em 
todos os domínios, enquanto a noção de qualificação, no sentido 
tradicional, é substituída, em muitos setores modernos de atividade, pelas 
nações de competência evolutiva e capacidade de adaptação. 



    

 PROFESSOR 
Vamos 

Rever/Conhecer! 
 

As nomenclaturas, 
definições,  

que recebe a arte 
produzida digitalmente 

com os recursos da 
Tecnologia. 

 
 

BOA LEITURA 

A tecnologia utiliza-se dos elementos visuais para sua 

divulgação, assim como artistas estão utilizando recursos, 

suportes da tecnologia digital para fazer arte e divulgá-las.  

Para definir-se a arte produzida digitalmente, buscou-se no livro 

didático público do Estado do Paraná as suas definições, 

(PARANÁ, 2007, p.61). 

  

“Infoarte: é a arte que utiliza recursos de 

computadores e/ou processamento de dados para ser 

concebida. [...] qualquer criação artística ou demonstração de 

arte feita em sistema computacional pode ser denominada 

como Infoarte”. 

 

 

“Arte Ditigal: utiliza sistemas binários de processamento para 

ser concebida. Desta forma, ela é a arte apresentada na tela do 

computador, que fica armazenada em disquetes, cds ou 

harddisk.”[...] 

 

“Arte na Web: seu meio de apresentação é a Internet. Ela 

pode ser observada em sites de museus virtuais”[...] 

 

“Infogravura: é a gravura cuja matriz é um arquivo digital. Não 

utiliza buril, ponta seca, goiva, madeira ou metal para a 

impressão. Em vez disso, pode utilizar impressoras [...] O 

computador nesse caso, não é usado só como instrumento de 

reprodução, mas é um meio para a criação artística e o 

resultado, após impresso é a infogravura.” 

“Wap Arte: é criada para aparelhos que utilizam a rede wap, 

como celulares[...] Ela só é wap arte enquanto está na rede 

wap. Se passar para o computador, deixa de ser”. 

 

IIInnnfffooo   
aaarrrttteee   

Arte 
na 

Web 

 

IIInnnfffooogggrrraaa

vvvuuurrraaa   

 

Wap 
Arte 
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 PROFESSOR 

“Web Arte: são sites que concebem arte na Internet. Diferente 

da arte na web, que é a apresentação de obras de arte na 

Internet, na web arte a Internet é o suporte da arte, que se faz 

através de softwares e da imaginação do artista. Para ela, 

também não há limites. Mas [...] se você baixar um site deste 

para o HD do computador, ele deixa de ser web arte, pois já 

não está na Internet e passa a ser infoarte.” 

 Sabe-se que ainda há muito que desenvolver dentro dessa nova 

forma de suporte artístico nas escolas, e de levar ao conhecimento, pois 

são muito novos e os professores a desconhecem.  Mas, necessitamos 

com urgência conhecê-las e divulgá-las. 

 Almeida ressalta (1999, p.75) aput Ferreira (2008, p.73). “Não se trata de 

ignorar a produção histórica dos meios convencionais ou privilegiar esta arte 

tecnológica, o importante é discutir as influências que a mediação provoca nas 

formas de pensar e expressar arte.” Sobre o mesmo assunto, nos PCNs / Arte é 

citado que: 

 

 

 

 

Entretanto, para que educadores possam fazer com que os alunos obtenham 

as informações sempre atualizadas, os próprios necessariamente precisam estar à 

frente a todas as inovações tecnológicas pertencentes à educação digital, utilizando-

as mesmo com o receio de saber menos que seus alunos nesse campo.  

 

 

 

 

 

  Cabe, portanto a nós educadores, pensar que podemos sim utilizar os 

meios tecnológicos ofertados nas escolas, visando sempre  a qualidade do ensino e 

aprendizado dos alunos que almejamos. 

 

 

[...] é dever da escola, incluir as informações sobre a arte produzida 
nos âmbitos regional, nacional e internacional, compreendendo 
criticamente também aquelas produzidas pelas mídias para 
democratizar o conhecimento e ampliar as possibilidades de 
participação social do aluno [...] (1998, p.47) 
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 Como  salienta D”Ambrosio (1996, p.85), “...não há como negar as tensões 

inerentes ao processo educativo. Mas educar é um ato  de amor. Um amor que se 

manifesta em não querer brilhar sozinho e tampouco sentir tensão com o brilho de 

um aluno que mostra saber mais que o professor”. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÓS A LEITURA DO TÓPICO - TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
E A CITAÇÃO DE MORAM, QUAL É SEU POSICIONAMENTO 
SOBRE AÇÕES PEDAGÓGICAS INOVADORAS ALIADAS A 
TECNOLOGIA? 
 
 COMO VEMOS A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO? 
 
 COMPARTILHE  COM O GRUPO ORALMENTE. 

 

PPPRRROOOFFFEEESSSSSSOOORRR   

 
Todos os que estamos envolvidos em educação precisamos 
conversar, planejar e executar ações pedagógicas inovadoras, 
com a devida cautela, aos poucos, mas firmes e sinalizando 
mudanças. Sempre haverá professores que não querem 
mudar, mas uma grande parte deles está esperando novos 
caminhos, o que vale a pena fazer. Se não os 
experimentamos, como vamos a aprender? 
(MORAM, 2013 pg.14) 
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VVVaaammmooosss      

RRReeefffllleeetttiiirrr!!!   

  

AATTIIVVIIDDAADDEE  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Qual é a relação entre Arte  e Tecnologia ? 
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VAMOS 
PENSAR!  

 

 
NA  UNIDADE 2   - “ARTE NA  ERA TECNOLÓGICA”   HÁ  UMA CITAÇÃO DE 
BARBOSA,  EM QUE MENCIONA QUE A ARTE IMPULSIONOU O APARECIMENTO DA 
TECNOLOGIA E A ARTE SEMPRE SE VALEU DAS NOVAS TECNOLOGIAS.  

  

  Qual é sua opinião, você concorda  ou não com Barbosa? 
            

  Qual é a relação entre Arte  e Tecnologia  para você? 
 

 Qual é seu ponto de vista em relação a arte que é 
 produzida na web?  

 

 Revimos as definições que recebe a Arte produzida
 digitalmente.  Elas já estão presentes nas aulas de arte?    
 
  

  

 

 PROFESSOR 

EXPRESSE SUA OPINIÃO SOBRE OS 
QUESTIONAMENTOS ACIMA. 

RELATE PARA O GRUPO SUA VIVÊNCIA / 
EXPERIÊNCIA SOBRE OS TEMAS EM 

QUESTÃO.  



    

 

 
PROFESSORES 

Conversando sobre! 
 

 Neste tópico vamos  
conceituar software, 

software  educacional e 

software livre. 
 

BOA LEITURA 

 

 

Segundo o cientista de computação Paulo Candido, há 

algumas divergências quanto ao surgimento do software, 

consideram muitos estudiosos que a primeira pessoa a imaginar o 

conceito de software do mundo, teria sido uma programadora e 

matemática filha do célebre poeta romântico inglês Lord Byron,  a 

condessa Ada Lovelace (1815-1852),  cem  anos antes  do primeiro 

software que surgiu na Inglaterra em 1948, baseado num sistema 

criado pelo matemático húngaro John von Neumann (1903-1957). 

Estas informações constam  no link da  revista “Mundo Estranho”. 

 http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-foi-o-primeiro-software-criado  < acesso em: 

 20/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

software  
 

Software 
 

É uma sequência de instruções a 
serem seguidas e/ou executadas, 
na manipulação, redirecionamento 
ou modificação de um dado/infor- 
mação ou acontecimento. 
Software também é o nome dado 
ao comportamento exibido por 
essa sequência de instruções 
quando executada em um com- 
putador ou máquina semelhante 
além de um produto desenvolvido 
pela engenharia de software, e in- 
clui não só o programa de com-
putador propriamente dito, mas   
também manuais e especificações.  
 

Disponível em : 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software <acesso em 
20/10/2014 

Software 
Livre 

Segundo a definição da 
Free Software Foundation, 
é qualquer programa que 
possa ser utilizado, copia- 
do, estudado e redistribui- 
do sem restrições . O Soft- 
ware livre respeita os di- 
reitos dos utilizadores per- 
mitindo que partilhem com 
outros o que aprenderam, 
já respeitante ao lucro, não 
se opôem ao software 
vendido almejando lucro 
(software comercial) desde 
que respeitem o copyleft. 
 

 Disponível em : 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
_aplicativo < acesso em 20/10/2014 

 

Definições de  sotware, software livre 

E Software educacional 

 

Software 
educacional 

  São softwares rela- 
cionados a acesso 
de conteúdo adapta- 
dos para estudantes 
e  educadores. Po-
dem  ser desde jo- 
gos educacionais  
com intuito de edu- 
car e ensinar até 
edições de aplica- 
tivos com soluções 
otimizadas ao estu- 
do. 
 
Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/S
oftware_aplicativo < acesso 
em  20/10/2014 
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http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-foi-o-primeiro-software-criado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo


    

 

   SUGESTÃO DE LINKS PARA APROFUNDAMENTO  
 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_software_livre 
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Software 
 http://www.softwarepublico.gov.br/ListaSoftwares 
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=9 

 

 

 
  

 Na atualidade se torna emergente a formação tecnológica aos professores  

para qualificá-los, podendo assim, atuarem melhor no contexto escolar,  bem como,  

essa formação deve estar alicerçado no “...conhecimento  das  implicações  sociais  

e  éticas  das tecnologias;  capacidade de uso do  computador e do  software 

utilitário;  capacidade  de  uso  das  tecnologias  da  informação  e da comunicação 

em situações de ensino-aprendizagem”. (BRITO E PURIFICAÇÃO 2006, p. 8).  

 Contribuindo nesse processo de formação aos educadores,  comenta Nóvoa 

(1991, p.70),  sobre a necessidade da “[...] valorização das formações informais, 

desde os  processos  de  auto  formações  até  ao investimento  educativo  das  

situações profissionais  e  a  articulação  com  os  projetos educativos da escola[...]”. 

 Por essa razão, os profissionais ligados diretamente ao ensino requerem 

constantes atualizações, em relação à teoria, à prática e aos novos métodos de 

ensino, proporcionando aos discentes um aprendizado mais abrangente, atraente e 

eficaz. 

Para que isso ocorra, as escolas devem se adequar aos novos tempos e 

adaptar-se às mudanças e às necessidades da sociedade atual. Além da utilização 

dos recursos pedagógicos do ensino tradicional é preciso acrescentar e fazer uso 

dos novos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas, bem como um meio de 

promover um ensino de qualidade com eficiência. 
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 Existem vários softwares com programas que 

podem possibilitar sua utilização dentro do contexto 

educacional, alguns complexos e outros mais acessíveis.   

Como também os que estão sendo desenvolvidos para 

contribuir com o ensino e a educação, conhecidos como 

software educativo ou educacional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.softwarepublico.gov.br/ListaSoftwares
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=9


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olho no Olho 
Muti Randolph 

Metalon,, acrílico, madeira, led e software 
proprietário 

Audio: Renato Ratier, Andre Torquato e 
Droors 
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PROFESSOR 

 
 

 QUAL É SUA EXPERIÊNCIA EM 
UTILIZAR OS SOFTWARES 

DISPONIVÉIS NO COMPUTADOR? 
 
 JÁ UTILIZOU ALGUM DESSES 

PROGRAMAS NA SUA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA? 

 
        UTILIZA SOFTWARE 
EDUCACIONAL OU OUTRO NAS 
         AULAS DE ARTE? 
 
   SE UTILIZAR, QUAL É? DESCREVA 
COMO FOI  O PLANEJAMENTO E O 

DESENVOLVIMENTO NA AULA? 
          
  APRESENTEI UMA FOTOGRAFIA DA 
OBRA DIGITAL “OLHO NO OLHO”, 

ESSA FOTOGRAFIA FOI 
TIRADA NO MOM, EM UMA VISIDA 

DIRECIONADA DO PDE. 
QUAL É SUA LEITURA  E 
OPINIÀO SOBRE A OBRA? 

AGORA RELATE PARA 
O GRUPO  SUA 

EXPERIÊNCIA   EM 
RELACÃO AOS 

QUESTIONAMENTOS... 
 
 

  

AATTIIVVIIDDAADDEE  

24
34
99



    

 

 
PROFESSOR 

Conversando sobre! 
 

 Neste tópico vamos 
verificar algumas 

possibilidades do uso 
de softwares, no ensino 

da arte. 
 

BOA LEITURA 
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 Paintbrush é um editor de desenhos utilizado para produzir 

mapas, organogramas, desenhos livres, etc. No Paint, podemos 

elaborar diferentes tipos de desenhos e ilustrações.  Fazendo usos 

de suas ferramentas é possível explorar elementos visuais como:  

linhas, pontos, cores, texturas, formas, bem como elaborar 

composições, composições estilizados, em perspectiva e  releituras, inclusive  fazer 

uso da escrita junto com a imagem.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O editor do Paint possibilita recriar e acrescentar elementos em imagens 

existentes. É só abrir e copiar imagens de arquivos para seu editor, podendo 

também buscar da internet ou digitalizar.  O Paint contém uma ferramenta que 

possibilita alterar o tamanho das imagens, ao utilizá-la pode economizar bytes no 

seu arquivo, na função de reduzir imagem. 

 O Paint é um software disponível do sistema operacional Windows, 

da Microsoft, já para o sistema Linux  é o GNU Paint conhecido como Gpaint.  
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Uso de softwares  
NO ENSINO DA ARTE 

paintbrush 

4  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft


    

 

Estas são ferramentas que 

utilizamos para criar, 

recriar, colorir, aumentar a 

escala dos desenhos e 

inserir formas. São elas:      

Selecionar, borracha, conta 

gota, lápis, spray linha, 

retângulo, elipse, balde de 

tinta, lupa, pincel, inserir 

texto (A), curva e polígono. 
 

Obs: Ao clicar em uma dessas 

ferramentas abrirá uma caixa em 

baixo com mais opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

  

PROFESSOR!  
Conversando sobre! 

 
 

A tela do editor do Paint,  
possui seis comandos  

em seu Menu:  
Arquivo; Editar; Exibir; 

Imagem; Cores e Ajuda, cada 
qual com suas ferramentas e 

funções. Na lateral direita 
encontra-se uma caixa com 
ferramentas, que devem ser 

utilizadas na criação dos 
desenhos, composições etc., 

e abaixo está a paleta de 
cores. 

 

Vamos Visualizar!  
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editor DO PAINT 

PROFESSOR 
Conversando Sobre! 

 

Ao entrar nos links 
sugeridos na 

sequência, obterá 
mais informações 

sobre o editor Paint, 
suas ferramentas e 

aplicabilidade. 
 

BOM ESTUDO 
  
 

 
 



    

 

“APRENDENDO A USAR O PAINT” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0urDqp5ts14 
https://www.youtube.com/watch?v=uXApqsY7NaE 
https://www.youtube.com/watch?v=uypLHi4XLQo 
Tutorial autoria de flordehavana.  < acesso em 17/11/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte, tecnologia e educação: as relações com 
a criatividade. Autora : Aurora Ferreira -
 São Paulo:  Editora : Annablume, 2002. 
 

Obs:  Aborda o processo criativo, unindo o ensino da 

arte e informática/ software,  apresentando  diversos 
olhares teorizando a necessidade do professor 
acompanhar as novas tecnologia no sistema 
educacional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Após visualizar e conhecer o sistema operacional do editor Paint, através  das 

imagens apresentadas, do seu menu>>ajuda, e dos links sugeridos para 

aprofundamento do manuseio do software, poderá ser verificado diferentes 

possibilidades de utilizá-lo,  no qual,  vindo somar e enriquecer a prática pedagógica 

na sala de aula. Portanto, possibilitando explorar novos caminhos com auxilio da  

tecnologia no ensino e aprendizado de arte.  

  Assim, destaco as palavras de Machado (1996, p.24) “[...] a confluência da 

arte com a tecnologia representa um campo de possibilidades e de energia criativa 

que poderá resultar numa revolução no conceito e na prática da arte, se houver  é 

claro, inteligências e sensibilidades para extrair frutos dessa nova situação”. 

  Essas palavras estimulam aos professores da disciplina da arte e também 

aos demais docentes, em buscar novos caminhos para melhoria do ensino, da 

educação.   

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 PROFESSOR 
Sugetão!   

 

Links/Videos para  
conhecimento e 

aprofundamento  do 
uso do Paint. 

 

 PROFESSOR 
Sugetão de Livro  para  
Aprofundamento Teórico 
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https://www.youtube.com/watch?v=0urDqp5ts14
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 PROFESSOR 
Sugestão! 
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 A atividade  a ser desenvolvida,  propõe como 

objeto de estudo a forma, e a exploração de seus 

elementos caracterizadores: linha, ponto, textura, 

cor, plano, volume, que contemplam a linguagem 

plástica, fazendo uso do editor do paint. 

 

   Proposta de Atividade: Vamos elaborar duas composições aplicando 

elementos visuais.  A primeira composição deve ser criada de maneira espontânea, 

conhecendo melhor as ferramentas disponibilizadas no editor do paint.  A segunda 

composição desenvolver criando formas figurativas.  

 

 

 

 

 

 

 Conteúdo Estruturante  

 Elementos caracterizadores da forma 

  Composição 

 

 Conteúdo Específico  

 Elementos Formais  

 Ponto 

 Linha 

 Textura 

 Plano 

 Cor 

 Volume 

 Composição Bidimensional  

 Composição gráfica digital abstrata e figurativa 

 

PROFESSOR 
Explorando o Paint nas 

Aulas de Arte! 
Apresento sugestões de 
aitivades  para serem 
desenvolvidas no editor 

Paint. 
Vamos Compor! 

  

AATTIIVVIIDDAADDEE  

Elementos 
caracterizadores da 

Forma criados no Paint! 

Plano de Aula 
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 Objetivos  

 Perceber a proximidade da arte com o cotidiano, interagindo com a tecnologia 

digital formulando  novos conceitos e novos significados. 

 Vivenciar experiências pedagógicas, que busquem fomentar o uso da 

tecnologia no ensino e aprendizado.  

 Proporcionar novas formas de compor e de expressar a arte, através de 

softwares.   

 Elaborar e reelaborar significações pessoais, reconhecendo-as pela imagem 

digital. 

 

 Recursos  

 Projetor 

 Computador 

 Internet 

 Software 

 Sala de informática 

 

 Metodologia  

 O método será expositivo, visual e prática quanto  ao uso e manuseio do 

editor Paint, bem como também, a proposta de atividade,  composição gráfica 

digital  abstrata e figurativa com  a utilização dos  recursos tecnológicos 

necessários para seu desenvolvimento:  projetor, computador  e software.  

 

 Avaliação  

 Avaliação da atividade proposta aos docentes será construtiva e participativa,  

pelo relato individual e coletivo  do grupo referente suas  produções gráficas  digital 

que forem criadas no editor Paint.   Relacionando  compreensão  dos  elementos  

formais envolvidos,  procurando solucionar dificuldades  que ocorreram durante o 

processo criativo, levando  em  consideração  a  capacidade  individual.  

 

 

 

 

 

Educar esteticamente pressupõe uma metodologia que possibilite o 
docente ensinar a ver, perceber, ouvir, sentir, analisar, criticar e 
interpretar a realidade  que cerca o educando, a fim de ampliar  seu 
olhar, suas possibilidades de fruição e  sua expressão artística. 
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               As atividades desenvolvidas no editor do paint podem ser adaptas aos 

diferentes níveis de escolaridade, conteúdo e realidade. Sugiro ao explorar esses 

elementos específicos no editor do paint, fazer antes estudo dos conceitos, e análise  

com embasamento  em produções   artísticas e demais estruturas. 

              Nas Atividades sugeridas também podemos fazer entrelaçamento  entre 

método tradicional e o tecnológico.  Como destaca Pimentel:   

 

 

  

Desenho: Tânia Regina Pires Baldão Desenho: Tânia Regina Pires Baldão 

AGORA É SUA VEZ! 

 
 

Os métodos de conhecer e produzir obras de arte são muito 
diversos. Precisamos conhecer não somente os tradicionais, 
mas também os que usam novas tecnologias, para podermos 
escolher qual o mais apropriado para nossa expressão artística. 
Assim, também, o professor deve conhecer tanto como ensinar 
arte por meios tradicionais quanto por tecnologias 
contemporâneas, para que os alunos possam ter experiências 
diversificadas e conseguir acompanhar seu tempo sem deixar de 
conhecer sua herança cultural. (PIMENTEL, 2007, p.291) 



    

 
 

PROFESSOR 
Visualizando! 

Nesta composição foram 
explorados  elementos 
visuais com enfoque em 
textura gráfica, na qual 
inspirada em pinturas 
alegres e coloridas do 
artista pernambucano 

Romero Britto. 
 

Criando no Paint! 
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  Para Romero Britto a escola  representa  “ o espaço 

onde a criança desenvolve sua capacidade intelectual 

e física e sua sociabilidade: é ainda o lugar onde 

aprimora sua capacidade de expressar-se e de criar. 

Desenhar, pintar e construir faz parte desse 

aprendizado e contribui ainda para o aprimoramento 

da percepção e da consciência estética” 

 
 
 

 Romero Britto é artista plástico brasileiro, nasceu em 1963 na cidade do 

Recife, oriundo de família humilde onde morava na favela,  atualmente  ele mora nos 

Estados Unidos.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 Para conhecer um pouco mais sobre o artista autodidata Romero Britto e suas 

obras,  seus projetos e seu estúdio em Miami. Visualize em vídeo do youtube  nos 

links abaixo. 

 

  

 

 

 

 PROFESSOR 
Sugetão de Links  para  

Conhecimento 
 
 
 

Link  Estúdio de Romero Britto em Miami Parte 1 

www.youtube.com/watch?v=UczpOtHKEUA   

 Link  Estúdio de Romero Britto em Miami Parte 2 

www.youtube.com/watch?v=0L91JnNSnzU 
 
Bibliografia de Romero Britto – Site oficial 

http://www.britto.com/portuguese/front/biography 
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 PROFESSOR 

Conversando sobre! 
 

 Vamos conhecer o 
software educativo 
desenvolvido na 

Unicamp chamado 
Hagáquê, que possibilita 
a criação de história em 

quadrinhos digital. 
 
 
 
 

BOA LEITURA 

 

 

 

 O HagáQuê é um editor de história em quadrinhos. Seu 

software foi desenvolvido como uma proposta de dissertação de 

mestrado do Instituto de Computação da Unicamp com finalidade 

educativa, por Sílvia Amélia Bin e Eduardo Hideki Tanaka, sob a 

orientação da Professora Dra. Heloísa Vieira da Rocha. 

  O Editor HagáQuê possibilita ao usuário a criação de 

histórias em quadrinhos com inserção de imagens, personagens, 

textos, cenas, balões, onomatopeias que produzam som. Tudo isso é possível 

devido ao banco de imagens e componentes que o programa apresenta. Nesse 

programa, há uma ferramenta que possibilita importar imagens, objetos de um 

arquivo do próprio computador ou inseri-las da internet, como também desenho 

próprio, desde que este seja digitalizado, e todos devem estar em um arquivo no 

computador. 

  Para criar uma história, precisa-se utilizar os recursos disponibilizados no 

programa do HagáQuê,  que estão divididos entre barra de ferramentas,  de objetos, 

de cores e de botões para navegações. Essas ferramentas possibilitam fazer 

inversão e rotacionar em diferentes graus, copiar, colar, aumentar e diminuir 

imagem, objetos, balões, personagens para o melhor posicionamento dentro do 

contexto da história e inserção entre o quadrinho e o cenário. Esses recursos 

apresentados são de fácil manuseio entre as crianças, os  jovens e os adultos. 

 Pode-se dizer que o HagaQuê, na escola, vem a contribuir na formação e no 

desenvolvimento dos alunos, dentro de um contexto  educativo, pedagógico,  e na 

área tecnológica,  por meio do manuseio do processo de desenvolvimento de uma 

história como no manuseio e uso de suas ferramentas.   

 O HagáQuê  é mais um recurso  tecnológico acessível para as aulas de arte e 

outras disciplinas, pois no desenvolver do processo criativo e nos momentos de 

descobertas dos componentes que envolvem o programa, dar-se á  potencialização 

do ensino e da aprendizagem dos alunos, despertando assim, um maior  prazer em 

suas atividades. 

 O software está disponível gratuitamente, no site da Unicamp, sendo possível 

sua instalação no sistema operacional do windows e  Linux,  utilizando a ferramenta 

Wine. 
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HAGÁQUÊ 



    

 

 

PROFESSOR! 
Conversando Sobre! 

 
 

 A tela do editor 
Hagáquê possui em 

seu  Menu seis 
comandos: História; 
Editar; Figuras; Som; 
Exibir e Ajuda, cada 

qual com suas 
ferramentas e funções. 

Na lateral direita 
encontra-se uma caixa 
com mais ferramentas 

que devem ser 
utilizadas na criação da 
História em Quadrinho, 
abaixo se encontra a 

paleta de cores. 

 

Vamos Visualizar! 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD  HAGÁQUÊ 
 

http://www.nied.unicamp.br/?q=content/hag%C3%A1q
u%C3%AA 
 

 PROFESSOR 
 Sugestão do Link   

editor DO hagáquê  

 PROFESSOR 
Sugetão de Links     

TUTORIAL HAGÁQUÊ 
http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hagaque/link32.htm 

< acesso:19/11/2014 
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PROFESSOR 
Conversando sobre! 

 

 Vamos visualizar as   
telas e ferramentas 

do software 
educativo Hagáquê. 

 
 
 
 

VAMOS CONHECER! 

PROFESSOR 
Conversando 

Sobre! 
O software do 

Hagáquê, 

possibilita a 

 colocar som 
nas 

onomatopeias, 
bem como 

gravar outros. 
 



    

 
 
 
 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÕES DAS FERRAMENTAS 

Aumentar Diminuir 

Inverter Verticalmente Inverter horizontalmente 

Girar Recortar 

Copiar Colar 

Inserir Texto Pincel 

Balde de tinta Linha 

Elipse vazia Retângulo vazio 

Elipse cheia Retângulo cheio 

Mover para frente Mover para trás 

Apagar tudo Borracha 
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 Agora vamos conhecer e visualizar as 

ferramentas disponíveis na caixa lateral, que são 

utilizadas na criação de HQ e funções. 

 PROFESSOR 

PROFESSOR! 
Conversando 

Sobre! 
 

No Menu “Ajuda” 
está o tutorial do 

Hagáquê e 
informações. 

 

BOM ESTUDO 
 



    

 

             
             
             
   
 PROFESSOR 

 

Nesta Atividade vamos 
explorar as ferramentas 
do editor Hagáquê e 
criar uma história em 

quadrinhos. 
 

BOA HISTÓRIA 

 PARA APROFUNDAMENTO TEÓRICO   
HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-inventou-a-
historias-em-quadrinhos  

http://www.brasilcultura.com.br/artes-plasticas/historia-em-
quadrinhos-no-brasil/ 

 

 

 

 

 PROFESSOR 
Sugetão de Links     

 

 

          Vamos elaborar uma História em Quadrinhos?                  

 Conhecida também como HQ, o editor do 

Hagáquê, disponibiliza recursos e elementos  que são 

necessários para sua criação: Personagens, balões,  

cenários, onomatopeia e som .   

 “As histórias em quadrinhos são definidas e 

conhecidas como narrativas realizadas através da 

sequência de imagens, desenhos ou figuras impressas, 

com falas dos personagens inseridas em espaços 

delimitados chamados de "balões", geralmente são publicadas em gibis”. 

 “Não se sabe ao certo a origem das HQ (histórias em quadrinhos), mas 

segundo estudiosos da área, o primeiro super-herói de história em quadrinhos a se 

tornar ídolo foi o Superman, em 1938. Vale ressaltar que antes dele já existiam 

outros como Yellow Kid, Tarzan e Fantasma”.   

 “No Brasil, a HQ teve início com Pererê, de Ziraldo, valorizando o verde-

amarelo. A construção da história em quadrinhos é indicada para ser trabalhada com 

os alunos com a finalidade de desenvolver a arte, a leitura e a escrita”.  Disponível em: 

http://educador.brasilescola.com/sugestoes-pais-professores/como-construir-historia-quadrinhos-com-

os-alunos.htm < acesso em: 21/11/2014 
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PROFESSOR 
 

Sugiro seguir 
as etapas 

relacionadas 
para criar a 
HQ no editor 
do  Hagáquê  

 

Vamos lá ! 
 

 

 

 Primeiramente devemos fazer o Download do Hagáquê,  

verifique o link sugerido. Após a instalação do software do Hagáquê, 

conheça-o melhor, click em ajuda que está em seu menu  e click em 

tutorial.  Agora já  podemos criar  iniciar a HQ no editor do hagáqué. 

 

 Antes de iniciarmos a criação da história em quadrinhos, sugiro 

entrar nós links para aprofundamento  teórico sobre a HQ.  

 
 História em Quadrinhos envolve, vários elementos: Enredo, 

personagens , cenários, balões, recursos gráficos, onomatopeias e 

imaginação. Utilizando todos esses elementos contruiremos a HQ. 

 
      Utilizando o editor educacional  do Hagáquê, vamos elaborar uma  

história em quadrinhos, lembrando que podemos criar nossos próprios 

desenhos ou utilizar os disponível do editor, bem como o som das 

onomatopeias ou outros gravados. 

 

 
   Agora  é sua vez, Vamos criar! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Na sequência visualizaremos uma tirinha, que foi criada com alguns 

recursos do editor do Hagáquê, recordando que podemos inserir nossos 

próprios desenhos, modificar as cores, inverter imagens, inserir e gravar  

sons e muito mais.  Tudo dependerá do enredo que for desenvolvido.  

Então, podemos criar e recriar histórias, misturando  arte gráfica com a  arte 

digital.   

 PROFESSOR 
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         Na tirinha em quadrinhos apresentada, foi utilizado alguns recursos que o 

editor do Hagáquê possui, porém podemos inserir nossos próprios desenhos, 

modificar as cores, inverter imagens e gravar  novos sons e muito mais.  Assim  

podemos criar e recriar histórias em quadrinhos, misturando o arte gráfica com o 

desenho manual  e com a digital.   

 

 

 

 

 

 Ao obter conhecimento teórico e prático das tecnologias 

de comunicação e informação TICs, especificamente sobre 

alguns softwares de edição de imagens e desenhos, 

certamente poderá propor aos alunos novos percursos da 

linguagem visual, como  mais um meio de expressão e criação 

de arte.  
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O MAR ! 

 PROFESSOR 



    

 

 

 

 Ao falar em metodologia, pode-se mencionar que o ensino e métodos 

utilizados nas escolas estão passando por novas adequações e adaptações,  entre 

professores e o sistema educacional em relação às novas gerações e às novas 

tecnologias. Isso vem ocorrendo principalmente nas instituições de ensino 

particulares, mas pode-se constatar que mesmo timidamente, as escolas públicas  

vem se preocupando cada vez mais com os novos métodos,  utilizando os recursos 

oferecidos pela tecnologia.   

  Para Barbosa (2012, p. 129), “O uso de novas tecnologias na escola se faz, 

tradicionalmente, com alguma defasagem em relação ao seu aparecimento”. Relata 

ainda que, “[...] na maioria das vezes, porém, a escola se apropria das tecnologias 

desenvolvidas com o mesmo enfoque tradicional de supremacia do texto em 

detrimento ao estudo da imagem”.  Infelizmente, isso ocorre na maioria das escolas, 

devido à falta do conhecimento da área tecnológica,  incluindo as que têm em seu 

currículo aulas de informática.  Um dos motivos que levam a esse despreparo do 

corpo docente é a falta de políticas públicas na educação. E essa inserção só 

ocorrerá através da capacitação dos profissionais da educação em conhecer, 

entender e utilizar as TICs disponíveis nas escolas, para que possam se sentirem 

seguros ao  manusear algo novo, podendo então,  desenvolver  melhor o trabalho 

pedagógico de maneira adequada como  necessita a  atualidade do contexto em que 

se vive nas escolas.  

 O método a ser aplicado é algo muito importante sobre o uso dos recursos 

oferecidos no computador, observa e alerta Barbosa, que o professor necessita de 

muita atenção e não pode deixar o aluno à mercê do programa, sem que haja 

qualquer aprendizagem de conhecimento em arte pelo aluno. 

  Atualmente, não se pode negar a importância dos professores e pedagogos a 

se apropriarem dos recursos tecnológicos digitais nas atividades desenvolvidas em 

sala de aula, nas escolas. Estes promovem a interação e a interdisciplinaridade 

entre os currículos escolares. 

  

mmeettooddoollooggiiaa 
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 As ações indicadas neste projeto serão para professores de arte e demais 

interessados e sua implementação será mediante encontros com os docentes. 

Nesses encontros, serão abordados os seguintes temas ou conteúdos: 

o Apresentação do projeto, pelo método de aula expositiva, dialogada 

com apresentação de imagens visual com auxílio do projetor; 

o Dialogar sobre a arte, a tecnologia,  e o elo entre elas; 

o Conhecer os softwares destacados na unidade didática; 

o  Visualizar as ferramentas dos editores apresentados; 

o Mediar o uso dos softwares, e das atividades sugeridas; 

o Teorizar o manuseio dos editores necessários às atividades 

 escolhidas; 

o Dialogar as atividades sugeridas aos professores; utilizando os  

 recursos digitais disponíveis na escola; 

o Incentivar e mediar os professores a desenvolverem as atividades 

 sugeridas, utilizando meios e recursos tecnológicos necessários; 

o Expor as atividades realizadas, sendo feita análise do processo 

 desenvolvido, apresentado pontos positivos e negativos do uso da  

 tecnologia. 

 A inserção dos novos métodos de ensino aliados a tecnologia certamente 

trarão novas oportunidades no âmbito escolar. Mas, é preciso verificar onde podem 

ser utilizados no ensino, bem como, verificando qual o diferencial que os outros 

meios utilizados não oferecem. 

 

 

"Talvez não tenhamos conseguido fazer o 
melhor, mas lutamos para que o melhor fosse 
feito. Não somos o que deveríamos ser, mas 
somos o que iremos ser ...mas graças a Deus, 
não somos mais o que éramos." 

Martin Luther King 
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