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mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de 

forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do 

processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e 
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convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com 
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século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham 
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RESUMO: 
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o atual processo de ensino e 

aprendizagem no campo das artes, promovendo uma análise sobre modos de se pensar, 

abordar e trabalhar as novas visualidades adequadas à educação contemporânea, por 

meio de recursos digitais como os games e os conteúdos disponíveis na web. Diante da 

atual sociedade, que tem na imagem sua principal fonte de estímulos e produção de 

sentido, o ensino formal deve fazer uso da visualidade como um aspecto dinâmico do 

conhecimento, considerando as demandas do alunado, os aspectos socioculturais 

envolvidos e as novas tecnologias que permitem diferentes processos cognitivos e 

sinestesias. Assim, tendo em mente um diálogo confrontado com os processos 

comunicacionais dos quais construímos visualmente a realidade do mundo, elucida-se 

os novos desafios e a constante busca por reconfigurações pedagógicas capazes de 

compreender e construir um conhecimento crítico e libertador. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Artes. Visualidades. Cultura Visual. Novas Mídias. 

Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Por muito tempo o ensino foi pensado de maneira unilateral, isto é, sob a 

perspectiva de que o professor, e somente ele, detinha o conhecimento do processo de 

ensino e aprendizagem – e todo o poder conferido ao indivíduo. Consequentemente, o 

aluno era o elo frágil dessa dinâmica e, como refém da hierarquia e da autoridade do 

docente, foi historicamente subjugado e condenado ao silêncio, consolidando, pois, uma 

cultura dicotômica entre os polos da educação (Sobre o assunto, consultar FREIRE 

(1987), que não apenas discute esse modelo bancário e opressor, como problematiza 

soluções no campo da educação). 

                                                 
64 Doutora em Comunicação e Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Atualmente, cursa graduação em Comunicação 
Social – Audiovisual na UFRN. E-mail: vanessaklabre@gmail.com. 

65 Doutoranda e mestra em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Integrante da linha 

de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas Sociais e Produção de Sentido. E-mail: veruzaferreira12@gmail.com. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7031-3481 
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Com o tempo essa realidade foi sendo revista e alterada. Novas formas 

pedagógicas se consolidaram no campo, atentando para a necessidade de percepção do 

universo do aluno, isto é, sua bagagem sociocultural, suas referências artísticas e gostos. 

Isso permitiu a escola passar a considerar não apenas a necessidade do mercado de 

trabalho, mas o imperativo de uma formação integral no sentido de tornar o sujeito ativo 

e autônomo, capaz de protagonizar sua própria história. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, revela a 

importância de uma educação integral brasileira fundamenta em dez competências que 

visam a compor uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Busca-se, com isso, uma 

formação que abarque a complexidade e a não linearidade do desenvolvimento humano 

global, rompendo com visões reducionistas que separam dimensão intelectual 

(cognitiva) da dimensão afetiva, operando sistemas de hierarquia. A educação integral 

assume uma visão plural e singular dos alunos, considerando-os sujeitos de uma 

aprendizagem que acolhe e reconhece suas singularidades e diversidades. Assim, a 

noção de uma educação integral integra noções específicas, mas também valores morais 

e éticos que contribuem para a formação de um sujeito crítico e consciente, capaz de 

lutar contra práticas discriminatórias e prejudiciais à sociedade (BRASIL, 2016). 

 Como declara Selma Garrido Pimenta: 

O compromisso do professor vai além da constatação do que o aluno 

aprendeu ou não. Compreende também questões como o 

enriquecimento humano, a formação humana, se a aprendizagem está 

fazendo com que o aluno também seja crítico do seu próprio processo 

de conhecimento (2002, p. 15). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), alguns dos documentos responsáveis por 

mediar o ensino das Artes na educação básica, o professor dessa disciplina deve 

conduzir suas atividades em sala de aula visando desenvolver algumas habilidades 

fundamentais nos alunos, como: (1) a de apreciação, no intuito de treinar o olhar e os 

sentidos para as apreensões das obras de artes, tornando os alunos aptos para valorizá-

las e qualificá-las mediante os paradigmas do campo; (2) a de realização, estimulando-

os a criar e manifestar-se por meio do domínio regular de certas técnicas e linguagens 

artísticas; (3) e a crítica, direcionando o entendimento dos alunos para noções de ordem 

histórica, estética, política, econômica e social que envolvem as artes.  
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Para que essas habilidades sejam alcançadas, é preciso posicionar o aluno como 

protagonista do processo de ensino e aprendizagem, o qual acaba por exigir ao professor 

repensar constantemente sua prática docente, tendo em vista o contexto no qual ele e 

seus alunos encontram-se inseridos. Tendo isso em mente, uma abordagem didática 

eficaz e viável à sala de aula é partir do macro – isto é, um entendimento das mudanças 

e anseios da sociedade contemporânea como um todo -, ao microcosmo, de modo a 

observar como os alunos respondem, ignoram ou ressignificam tais concepções 

socioculturais de seu tempo. 

Considera-se, nesse processo, como aponta Freire (1996), a pluralidade e a 

complexidade próprias da sala de aula não como provocações à educação formal, mas 

como uma potência promissora à construção de um conhecimento efetivo e 

revolucionário, onde “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, 

p. 38). 

Ressalta-se, no entanto, que “demandar um cidadão criador, reflexivo e 

inovador”, não é tarefa fácil (ARSLAN; IAVELBERG, 2011, p. 07). A educação e a 

arte muitas vezes expressam valores, propósitos e convicções de um grupo dominante. 

Para abarcar a diversidade própria do campo e das sociedades, é necessário apreender as 

condições de produção das obras (estruturas internas) e a origem dos princípios 

legitimadores de tais estruturas, além dos processos de produção desenvolvidos em 

determinado contexto (BOURDIEU, 1996). Só assim será possível promover uma 

educação calcada em conhecimentos efetivamente libertadores. 

 

A VISUALIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 Sabe-se que a sociedade contemporânea tem passado por grandes 

transformações ao longo das últimas décadas, principalmente no que consiste às formas 

de representação do sujeito. Noções como espetáculo, consumo e novas tecnologias de 

comunicação e informação (Sobre esses conceitos, sugerimos a leitura de autores como: 

Debord (2000); Canclini (2009) e Castells (2007)). perpassam a formação dessa 

geração, moldando seu entendimento sobre as relações e as práticas sociais. Como 

aponta João Freire Filho (2005):  
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A emergência da sociedade do espetáculo parece coincidir com um 

momento preciso da história da cultura do consumo no século XIX, 

em que as novas formas e tecnologias de representação visual, 

constituídas de maneira espetacular, passam a mediar todas as relações 

sociais (p. 26). 

Não por acaso, segundo destaca Goidanich (2002, p. 74), “há um consenso entre 

os autores e pesquisadores da atualidade sobre o papel da mídia como formadora das 

identidades e como poder determinante dos comportamentos e atitudes dos cidadãos em 

suas vidas públicas e privadas” – tanto quanto os discursos midiáticos são resultados da 

interação e apropriação dos contextos nos quais estão inseridos. 

Em consonância com o entendimento dos autores apresentados acima, as 

pesquisadoras Arslan e Iavelberg (2011) inserem a reflexão que em cada época e lugar, 

uma complexidade de intenções práticas, teóricas e valores organizam tendências 

pedagógicas. Segue a concepção:  

Tradição e inovação parecem imbricadas na articulação entre teorias 

da arte, educação, práticas sociais e ensino da arte. As transformações 

das teorias da arte articulam-se com as práticas artísticas e estéticas, 

reveladas na configuração dos códigos e linguagens da arte. (IBID., p. 

01) 

A história da arte e suas práticas artísticas são muitas vezes escritas sob a 

concepção de um período, o que implica pensar o desempenho das linguagens artísticas 

e o relevante papel social e político da sociedade. Estamos há séculos envoltos de 

visualidades condicionantes de um olhar perceptivo, direcionado por circunstâncias e 

referências dos distintos modos de ver, perceber e inquietar significados. Percepção e 

apreciação fundam-se no nosso próprio modo de ver (BERGER, 1972). 

Durante o antigo Egito, por exemplo, as visualidades eram ligadas às questões 

sobre a imortalidade da alma, a escrita por hieróglifos, e as grandiosas construções das 

pirâmides. Com o surgimento da fotografia no século XIX, por sua vez, as sociedades 

passaram a pensar as visualidades deste meio como sendo designado a “[...] libertar a 

pintura do trabalho ingrato da reprodução fiel, que poderia então se dedicar à figuração 

abstrata” (PEIXOTO, 1996, p. 294). A pintura como retrato fiel da realidade foi 

substituída pela pintura Moderna. 

No antigo Egito, as estatutárias religiosas tinham como objetivo representar a 

realidade e tornar perene o corpo material. Com a técnica do embalsamento, comum à 



 

408 

 

religião egípcia, o objetivo era propor a sobrevivência (vida pós morte), e perenidade 

material do corpo. Como forma de reforço, eram colocadas estatuetas de terracota com a 

função de substituírem o corpo caso houvesse degradação (FERREIRA, 2018). 

Em 1895, com o surgimento do cinematógrafo (O cinematógrafo foi uma 

máquina movida à manivela que permitiria captar imagens. Desenvolvido pelos irmãos 

franceses Auguste e Louis Lumière, foi apresentado ao público em 1895 (AUMONT; 

MARIE, 2003)), a representação realista ganhou maior veracidade. “Dada sua 

capacidade única de reproduzir a imagem no mundo real, o cinematógrafo foi festejado, 

por enriquecer as representações com uma propriedade inerente à natureza, o 

movimento” (FERREIRA, 2018, p. 29). O movimento tornou a visualidade do 

cinematógrafo mais fidedignamente realista. Até o presente momento, o “mito do 

cinema total” dominaria o cinema como espelho fiel da realidade. (BAZIN, 1991).  

Na contemporaneidade, as visualidades estão conectadas às novas mídias e ao 

domínio das ferramentas tecnológicas. Os meios de comunicação de massa estão cada 

vez mais presentes no cotidiano dos alunos, através da televisão, do cinema, dos games, 

da Internet, e os estímulos visuais produzidos por eles e pela indústria da publicidade 

agem substancialmente na subjetividade dos sujeitos em formação.  

A educação não pode ficar alheia a esse processo, devendo se aproximar das 

referências dos alunos e dos modos de apreensão do conhecimento por eles realizados, 

cada vez mais conectados, fragmentados, em rede e, predominantemente, imagético. 

Criamos, adaptamos, ressignificamos, dando visibilidade ao novo, “moldando” o 

conceito de autoria e de como as obras são criadas e percebidas.  

Vale constar que as ideias discutidas por Walter Benjamin (1985) quanto 

autenticidade e originalidade da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e das 

novas tecnologias, certificaram que a percepção artística se transforma, conforme a 

tecnologia do mesmo modo se modifica. Este repensar a arte, a nosso ver, representa o 

contexto da revolução digital refletido nas miscigenações culturais e estéticas, e de 

estilo, além de subverter ideologias de hierarquias de domínio estético, oferecendo 

oportunidades para experimentações e provocações com o reconhecimento de suas 

individualidades. 
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O uso e domínio das novas tecnologias chega a ser um modo de ver e de adaptar 

o cotidiano para o nosso atual contexto social. E a sala de aula deve abarcar esse 

processo, apresentando novos modelos de visualidade aos alunos, bem como fazendo 

uso de suas referências e modos de conexão atuais para promover metodologias que 

considerem a performatividade desses indivíduos. Em consonância com essa concepção, 

Arslan (2004), agrega: 

A onipresença de grande quantidade de mensagens visuais, 

principalmente em grandes cidades, não possibilita uma reflexão ou 

olhar crítico, mas demanda uma análise de suas características 

expressivas, contestatórias, subversivas ou meramente comerciais, 

uma leitura crítica que desvende suas intenções (ARSLAN, 2004, p. 

210). 

Assim, a visualidade – das imagens físicas e virtuais via livros, impressões, 

projeções, atividades práticas de pintura, audiovisual, games etc. - tem uma 

potencialidade informativa e sensorial que deve ser levada para a escola de uma maneira 

lúdica, sensorial e atualizada, conectando diferentes conteúdos e estimulando o aluno a 

participar de maneira ativa de seu processo de aprendizagem. Considerando as 

mudanças sociais, o tipo de relações e interatividades que hoje os alunos tendem a 

estabelecer, muito em função da aproximação deles com as novas tecnologias de 

comunicação e informação, tais visualidades são instrumentos importantes para romper 

com a educação tradicional amparada na aula expositiva, cada vez menos cativante ao 

alunado da escola básica. Um momento oportuno para questionarmos, inclusive, a 

pretensa hegemonia cultural. 

Destacar a visualidade enquanto prática social, remete a capacidade de 

explorarmos visualmente tudo que o nos rodeia, por meio de processos comunicacionais 

contribuintes para construção da realidade do mundo. É primordial e expressivo, 

discutirmos o papel da visualidade da imagem ou da cultura visual na 

contemporaneidade, a partir da percepção em uma dimensão cultural. É reconhecer o 

ato do sujeito/intérprete e as várias formas de leitura não apenas em termos de valores 

estéticos, mas compreendendo o papel social da imagem na cultura. Edificar um 

percurso de criação instruído pela cultura, pleiteia uma conexão constante com a 

atualização e a familiaridade com o universo vigente. 
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A cultura emerge essencialmente dinâmica e plural, multiplicam-se os signos 

visuais nos gestos, na fala, no cinema, na pintura, na música e na dança. Os símbolos 

remontam aos grupos sociais existentes, e à condição de cada sujeito na sociedade. 

Nessa conjuntura, o audiovisual e as artes visuais podem ser percebidos como espaços 

possíveis de experiências múltiplas e complexas, em contextos ideológicos, políticos e 

educacionais, pensando constantes transformações. 

Diante da incessante transformação e expansão do conceito de cultura 

(OLIVEIRA, 2017), reflexo da produção imagética de uma sociedade multicultural, 

imbricada pelo cruzamento de períodos históricos dissemelhantes, coexistentes de modo 

fragmentado, denominado por Canclini (1990) como heterogeneidade multitemporal ou 

hibridismos culturais. No fenômeno da “heterogeneidade multitemporal” (ibid., p. 72) 

(Tradução nossa. Segue original: “heterogeneidad multitemporal” (CANCLINI, 1990, 

p. 72)), somos surpreendidos por visualidades que ganham espaço e intensificam sua 

importância instalando-nos em ambientes visuais desconhecidos, múltiplos, cambiantes 

e que acompanham as mudanças. 

Nossa experiência indica que nem todas as imagens presentes no cotidiano são 

valorizadas ou vistas como artísticas. Segundo Hernández (2000), as imagens 

integrantes da cultura visual não são legitimadas em sua totalidade como arte. Em 

função disso, videoclipes, games, desenhos de moda, entre outros, por exemplo, perdem 

a chance de serem levados para a sala de aula e de serem discutidos e apreciados 

didaticamente. 

Assim, as transformações imagéticas favoreceram as visualidades dos produtos 

audiovisuais e das artes visuais no período contemporâneo abrem espaço para, em uma 

perspectiva microcósmica, pensarmos como tais perspectivas são ressignificadas, 

passando a compor novos modos de expressão e de representação; e como podem se 

aproximar da atual escola, transformando – a partir do contato com meios tradicionais 

como o cinema, hoje amparados em outras plataformas e telas, e meios inovadores, 

como os games - práticas didáticas e metodológicas que incorporem as práticas sociais, 

os diferentes olhares e as subjetividades dos alunos nesse contexto visual.  
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VISUALIDADES E EDUCAÇÃO: A AFIRMAÇÃO DE DIÁLOGOS 

IMPRESCINDÍVEIS 

A aprendizagem costuma ser experimental, e quanto mais interdisciplinar ela 

for, mais favorece práticas cognitivas calcadas em processos de interpretação e criação 

próximos da vida real. Rizolli (2007) destaca que o conhecimento interdisciplinar parte 

do todo, e das partes ao todo, relacionando saberes de modo a promover o encontro 

entre teoria e prática, estreitando relações do cotidiano, propondo o diálogo com outras 

linguagens –, assim expressa-se a arte. O contato direto com as esferas denominadas 

lúdicas, trazem temáticas atuais e oferecem motivações por inteligentes estratégias de 

curiosidade como os jogos, entre outros formatos digitais. Mas o que faz as novas 

mídias diferentes? E por qual motivo podem oferecer uma aprendizagem eficaz? 

Em resposta, as novas mídias proporcionam inovadoras metodologias de 

trabalho. Incorporar um novo suporte para se comunicar com o público é o mesmo que 

falar a linguagem deste, reconhecendo-o por meio da afetividade e ampliando a 

diversidade cultural. Para tal, inclui-se a Internet, o audiovisual, o game, o videoclipe, a 

arte computacional (Web art), e outros formatos, proporcionadores de experimentos em 

rede. Não esqueçamos ser possível visitações aos museus meramente pela web, uma 

visita não convencional com poder de mediação cultural, e das ferramentas favoráveis 

ao ensino à distância. 

Na condição de mediadores do conhecimento, os docentes colocam à disposição 

do alunado conhecimentos que legitimam sua presença. Por esse motivo, seu discurso 

quanto mediador permite situar-se horizontalmente em relação a outras áreas do 

conhecimento (verticais por suas especificidades), por reconhecer os estudos com as 

particularidades e/ou o caráter local de cada campo, no lugar de fragmentações, aulas 

interdisciplinares.  

Os recentes avanços tecnológicos também foram cruciais para novas 

configurações no formato do ensino. Com o barateamento e oferecimento de novas 

máquinas como celulares, computadores e a Internet, surgem recursos como o Google 

sala de aula, Kahoot e Microsoft Teams, prontos para capacitar, conectar e gerenciar 

educadores e alunado, juntos em uma sala de aula virtual. Assim, diferentes ferramentas 

chegam para incrementar e facilitar o ensino e os processos avaliativos. 
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Com relação à construção da aprendizagem, os exercícios de apreciação, crítica 

e criação estão lado a lado com o entendimento mínimo da visualidade como ferramenta 

de domínio do sujeito contemporâneo. A análise da imagem determina o plano, a 

movimentação da câmera e dos atores, o tipo de interpretação ou mesmo as cores 

utilizadas, será capaz de moldar o olhar do sujeito, fazendo-o um observador ativo e 

edificador de sentidos por meio de diferentes camadas, articuladas dentro da dualidade 

do som e da imagem. Contribui-se, assim, para a percepção do aluno tanto no aspecto 

sensorial quanto no aspecto cognitivo (As instâncias sensoriais e cognitivas estão 

divididas aqui meramente por uma questão de didática, visto que uma não exclui a 

outra, operando cada vivência com seu universo de especificidade), trazendo demandas 

de aprendizagem enriquecedoras da sala de aula. 

 Na escola, o audiovisual é uma ferramenta pedagógica potencial. Filmes, séries, 

curtas-metragens, animações, games, esquetes de humor disponibilizadas na Internet, 

etc., esses e muitos outros produtos podem ser utilizados em diversas disciplinas, como: 

história, trabalhando períodos e personalidades históricas; sociologia e filosofia, 

abordando paradigmas éticos e demais valores socioculturais; geografia, contemplando 

paisagens, cenários e fenômenos naturais; artes, ao promover o melhor entendimento 

acerca de biografias, de movimentos artísticos, dos contextos históricos da criação de 

determinadas obras ou tecnologias, das diversidades culturais existentes na sociedade, 

etc. 

Tais conteúdos podem ser acessados tanto em meios mais tradicionais, através 

de conteúdos televisivos ou cinematográficos, como em recursos mais modernos, como 

na Internet e nos games. Aliás, múltiplas plataformas podem ser utilizadas 

concomitantemente na construção do conhecimento, estimulando uma participação ativa 

do aluno. Um processo de aprendizagem mais dinâmico, híbrido e desafiador na escola 

acompanha, portanto, o modo como os alunos acessam a atual realidade, levando-os a se 

aproximarem das diversas telas (televisão, cinema, celulares, tablets, etc.) criadoras da 

ambiência da contemporaneidade, fazendo-as aliadas do processo da educação. 

Diante da aproximação dessas telas com a sociedade, opera-se uma mudança 

gradual no olhar sobre a realidade, cada vez mais calcada na imagem. Sendo assim, a 
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visualidade é um aspecto relevante para a educação contemporânea, e deve fomentar 

práticas educativas de apreciação, mas também de realização de produtos audiovisuais. 

Sendo uma linguagem coletiva, o audiovisual pode elucidar nos alunos a 

cumplicidade, o respeito e o trabalho em grupo. O filme, por exemplo, como destaca 

Rodrigues (2007), seja ele curta, média ou longa-metragem, é composto pela junção de 

várias áreas: produção, direção, atuação, direção de arte e de fotografia, edição, 

sonoplastia, dentre outras. Essas múltiplas funções permitem a compreensão e a 

valorização das diferentes habilidades de uma turma. É no entendimento de cada um, do 

espaço a ser ocupado que melhor lhe apetece, atrelado ao senso de responsabilidade 

para com o compromisso, que os alunos passam a entender a complexidade do fazer 

artístico. 

O desafio está, justamente, na união de diferentes olhares e entendimentos sobre 

o mundo reunidos em uma audiovisualidade compatível com a mensagem desejada a se 

passar ao público. No processo de criação e de identificação para com a própria 

inspiração, os alunos têm a oportunidade de elaborar plasticamente o modo como 

compreendem, se inscrevem e ressignificam o mundo em que habitam e no qual 

partilham enquanto grupo. Nesse processo de criação, as negociações revelam os 

lugares de fala (Para mais informações sobre o conceito, ler Ribeiro (2017)) dos 

envolvidos, podendo servir de mapa instrumental para o professor direcionar melhor as 

atividades em sala de aula. 

A criticidade que ronda esse processo de criação está, portanto, atrelada às 

referências às quais esse aluno tem acesso, revelando a importância de construção desse 

arcabouço teórico-prático. Dessa forma, o professor deve se posicionar como um 

mediador atento aos gostos dos alunos. Para Bourdieu (2009), as opiniões e os gostos 

são formados culturalmente através do que ele chama de jogos de socialização. Nesses 

jogos, as principais instâncias de fomento são as instituições familiares, religiosas, 

escolares e, na contemporaneidade, a midiática. 

No contexto escolar do ensino médio, onde o audiovisual é trabalhado com mais 

intensidade, essa bagagem cultural em torno da visualidade tende a ser forjada pelos 

códigos e convenções hegemônicos estabelecidos pelos produtos estrangeiros, 

principalmente estadunidenses, e pela publicidade, ratificando, pois, um certo modo de 
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compreender e se relacionar com o mundo. Nesse caso, o entendimento acerca do gosto, 

associado ao conceito de habitus, é construído gradualmente a partir das relações de 

poder entre aqueles que detém o controle dos discursos e das representações socais e o 

público (BOURDIEU, 2009; 2007; 1996), implicando em pensar na figura do professor 

como aquele responsável por estender o universo de contato dos alunos com outros 

tipos de visualidades, além de promover, sempre que possível, a realização dos próprios 

produtos por estes, dando poder e sentido ao discurso desenvolvido. 

Em relação aos conteúdos culturais, a Internet suscita uma condição de 

visibilidade e de autopromoção sem precedentes, alimentada pelas possibilidades 

financeiras da publicidade e da convergência midiática, principalmente no que tange ao 

universo da televisão e do cinema – não por acaso Jenkins (2006) afirma ser a 

convergência um processo definidor de transformações não apenas tecnológicas e 

mercadológicas, mas culturais e sociais, e Canclini (2010, p. 48) vai pontuá-la sendo 

“mais do que obras e espectadores, encontramos fluxos que circulam através de objetos, 

pessoas e imagens. Quem promove conteúdos não são só profissionais. Se democratiza 

a inovação, estamos em uma era de inovação aberta e multidirecional” (tradução 

nossa). 

Deve-se considerar este percurso performativo do discente, inclusive, buscando 

estimular sua participação não apenas no fazer prático, mas na conscientização da arte 

como ferramenta de cidadania, refutando qualquer tipo de passividade e opressão no 

processo de construção do conhecimento. Dando espaço e voz aos discentes ao 

estimular e valorizar sua participação no conteúdo estético e crítico que se desenvolve 

no componente curricular do ensino das artes, a escola passa a ser um suporte no 

desenvolvimento de uma nova geração mais consciente e participativa. 

O objetivo não é fazer dos alunos produtores profissionais de conteúdos 

audiovisuais, e sim entender a atual demanda de linguagens, mídias e plataformas e 

aproximá-los de um processo educacional mais rente à sua realidade, dando-lhe voz e 

representatividade. Isso porque o audiovisual é instrumento capaz de promover a 

ressignificação dos aspectos e dos modelos da sociedade contemporânea, deglutindo 

comportamentos e  perspectivas da atual cultura visual, além de fundamentar-se como 

uma ferramenta capaz de inferir, através do poder de convencimento de sua imagem e 
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de seu aparato industrial, na realidade sociocultural das sociedades e, no caso, no 

universo da escola à qual todos servimos. 

 A fim de refletir sobre as questões anteriormente levantadas e pensar as 

experiências acerca da produção contemporânea, cada cultura apresenta elementos 

singulares, intrínsecos às suas tradições e ancestralidades, uma vez que os aspectos 

culturais de um grupo social podem se expandir por redes de comunicação ou atividades 

comerciais. As hibridizações culturais e a revolução digital refletem mudanças na 

prática artística que, para Canclini (1990), resulta das formas de hibridismo presentes no 

final do século XX na América Latina, em função do fenômeno da desterritorialização, 

ao incorporar outras artes, ampliando o potencial de comunicação e conhecimento, 

aprofundando experiências híbridas. 

Nesse sentido, as inúmeras linguagens artísticas da contemporaneidade podem 

estar ligadas entre si, ou em conexão umas com as outras. A arte de princípios 

robóticos, por exemplo, influenciou a criação de uma linguagem plural. Trata-se de uma 

linguagem contemporânea originária do vídeo e a influente videoarte, que mistura 

contextos e mídias: efeitos sonoros, vídeo, iluminação, transmissões de rádio e tv, e 

infinitas possibilidades. Os suportes tradicionais da produção artística são cada vez mais 

substituídos por bases eletrônicas e digitais, as novas mídias.  

Em conformidade com o teórico Manovich (2001), as novas mídias são objetos 

culturais de uso da tecnologia computacional digital para a distribuição e a exposição. E 

como complementa Machado (2010, p. 10): “se toda arte é feita com os meios de seu 

tempo, as artes midiáticas representam a expressão mais avançada da criação artística 

atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem do início do 

terceiro milênio”. 

O momento histórico atual viabiliza interferências em imagens, fotografias, 

obras preexistentes, em diferentes espaços (rural e urbano) e âmbitos (popular e 

erudito), atuam como forma de intervenção, transformando e ressignificando o meio ou 

a ideia da construção do discurso da obra.  

Apropriação, transformação, ressignificação e hibridização são algumas 

denominações refletidoras de questionamentos quanto a autenticidade, identidade, 

originalidade e autonomia das práticas artísticas cotidianas. Mas pensando o atual 
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contexto da revolução digital, qual seria o caminho para adaptações das práticas 

artísticas aos novos formatos tecnológicos sem propor uma mediação dominante?  

No contexto das atuais visualidades, as reconfigurações midiáticas (vídeo, som, 

texto, jogos, entre outros) são desenvolvidas como formas mutáveis às obras ou às 

imagens. Os significados são condicionados ao modo como a acepção das convicções, o 

objeto ou sujeito/observador se posiciona no ambiente ou situação. A arte como 

linguagem, aguça sentidos, transmite significados e levanta o descompromisso com a 

rigidez pragmática e com o julgamento do certo ou do errado, favorecendo o 

comportamento exploratório do desejo de aprendizagem. As significações estão, pois, 

relacionadas ao contexto no qual vivenciamos.  

Os jogos são alguns dos exemplos significativos nesse sentido, da junção de 

jogos eletrônicos e artes. A partir desse momento, cultura, diversidade cultural e eventos 

cotidianos (transformações), atribuem sentidos e conceituam o ensino da arte como área 

de conhecimento interdisciplinar sob uma nova perspectiva e visões sob novas 

condições de produção.  

Espera-se que o sujeito, em qualquer âmbito o qual se encontra, possa enriquecer 

suas experiências artísticas, estéticas e culturais, erguendo uma participação crítica e 

respeitosa na sociedade. Computadores e Internet oferecem um mundo de informações e 

possibilidades de conexões culturais e educacionais, acesso a serviços diversos, 

incluindo jogos em rede e redes interativas. Estamos diante de uma cultura virtual, 

momento de repensar a arte, em uma reconfiguração midiática (os games e a criação de 

arte para redes, por exemplo). 

A Web art utiliza do universo computacional e da criação experimental em rede, 

possibilitando reflexões quanto a relação da máquina com as pessoas e a construção 

poética. A mediação de conhecimentos por meio de games se dá pela inter-relação de 

signos inseridos em um contexto interpretativo e problemático. Essa mediação é 

favorecida pela concepção de uma cultura “centrífuga”, aberta a outros campos sociais, 

econômicos, entre outros (DARRAS, 2009, p. 38). 

Como lugar de uma prática cultural centrífuga, (No processo de mediação, desde 

a etapa inicial da produção de signos, a mediação e cultura estão interligados ao 

processo interpretativo (DARRAS, 2009)), o jogo eletrônico Hinu Kuin pode ser uma 
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ferramenta válida no processo educacional. Com o tema “Os caminhos da jiboia”, o 

jogo é baseado na cultura indígena Kaxinawá, autodenominada Huni Kuin, formadora 

de parte da população do Acre. Desenvolvido pelo antropólogo Guilherme Pinho 

Meneses
66

, o game faz uso de técnica de leitura da cultura indígena, uma vez que o 

roteiro é inspirado em mitos tradicionais da tribo. Os protagonistas (personagens) do 

jogo precisam adquirir conhecimento dos seus ancestrais, superando desafios a cada 

etapa, afim de tornarem-se pajé e mestra da aldeia. 

Durante as fases do jogo, seus personagens -, heróis indígenas e brasileiros cujo 

propósito não é ter uma obra de arte como produto final -, apresentam elementos da 

cultura Huni Kuin: desenhos, cantos e mitos, elementos da cultura ancestral. Localizada 

nos antepassados, as manifestações artísticas indígenas refletem questões dialógicas 

com o contexto cultural e social originários. O mediador cultural e de ensino, aqui o 

jogo (Huni Kuin), segue com suas referências da cultura indígena (Kaxinawá), com base 

na concepção que ele tem de cultura, os valores dessa sociedade indígena. 

Atualmente, a “soberana” (As representações da história brasileira, inclinam-se 

para a cultura europeia ao reconhecê-la muitas vezes como predominante na 

constituição social dos povos e da raça devido as ondas migratórias) história europeia 

tende a ser desmistificada nacionalmente com a inclusão da diversidade de povos 

indígenas e de matrizes africanas, inclusive no currículo escolar. Nacionalmente, tais 

origens étnicas são vistas como constitutivas de uma base multicultural. É relevante 

perceber o cruzamento de estilos e influências de diferentes matrizes culturais, 

resultantes da ocupação dos espaços por dominações e misturas de sociedades 

dissemelhantes. Mas é preciso ressaltar as trocas culturais promovidas por uma cultura 

híbrida, como ponto de partida a arte e a cultura formam matrizes estéticas 

multiculturais com bases nos ancestrais. 

O jogo Hinu Kuin, enquadrado em uma nova mídia, tem os mitos e personagens 

da cultura indígena adaptados na fala e no movimento pelo controle de um software, 

pelo princípio da “automação” (MANOVICHT, 2001). Conforme Lev Manovich 

(2001), o princípio da automação pode apresentar funções pré-definidas em alguns 
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programas informáticos e consiste na criação e ação da inteligência artificial. Mas a 

essência desse confronto entre novas mídias, cultura ancestral e educação, está no 

estudo das particularidades e do reconhecimento dos valores, sem propor dominações 

por uma cultura dominante; mostrando a possibilidade de se inserir culturas em novos 

formatos, reconhecendo suas especificidades. 

Por mais que seja possível traçar conexões entre o “novo e o velho”, a cultura 

digital proporcionou o surgimento de novas vozes, novos olhares, gestos, esteticamente 

mais livres e menos padronizados. Se lançarmos um olhar para história, muitas obras 

tiveram força influenciadas por modos de produção de outros artistas e pelo 

comportamento da sociedade a qual se torna protótipo da arte do momento. A partir 

desse contexto, visa-se o reconhecimento de uma cultura globalizada com a 

identificação dos valores e legitimidade do outro em suas expressões artísticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sala de aula, os diversos produtos e linguagens audiovisuais podem ser um 

caminho possível e dinâmico para elaboração de novas práticas didáticas e 

metodológicas do docente, amparando uma formação mais calcada na 

interdisciplinaridade, no trabalho em grupo e na constituição integral do sujeito imerso 

no contexto das sociedades contemporâneas globalizadas. Assumir sua importância na 

inscrição da subjetividade do discente é romper com uma lógica tradicional de educação 

onde o sujeito em formação é tido como passivo e incompleto. 

No cotidiano escolar, não cabe mais a hegemonia da metodologia tradicional de 

ensino via aula expositiva, pois os discentes carecem de estímulos constantes – o que 

leva à urgência de se pensar o novo tempo e os novos sujeitos inseridos em lógicas 

sociais, os quais não deveriam estar apartados da escola, mas fazendo parte dela. Assim, 

o conhecimento artístico se dá não apenas por meio da racionalização dos conteúdos 

teóricos e formativos, mas também através da experimentação, sensibilização da 

atuação ativa do aluno no processo, de natureza cognitiva, dinâmica, performática e, 

portanto, processual. Estabelece-se, então, a vivência empírica dos conceitos 

apreendidos em um fluxo onde teoria e prática dialogam e se complementam, tornando-

se conceito e aprendizagem. 
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Com relação à construção de aprendizagens por meio da cultura visual, 

simultaneamente, observam-se transformações nos modos de enxergar a arte, 

denominada como objeto sociocultural e pertencente à uma história. Essa relação entre 

sociedade, cultura e história, sugere a existência de imaginários coletivos/sociais e 

específicos, os quais influenciam e exprimem transformações. Os contextos intrínsecos 

estruturam as criações, sensibilizando práticas artísticas e a estética a elas relacionadas. 

Toda renovação é possível dados os processos de cultura midiatizada presente na 

sociedade contemporânea, refletindo transformações sociais, tecnológicas, políticas e 

econômicas. 

Hoje, nos distintos âmbitos do conhecimento, a imagem na comunicação, na arte 

ou na educação, e/ou até mesmo em todas estas áreas ao mesmo tempo, convida o 

sujeito a corroborar de forma ativa e participativa das produções culturais. As 

convergências de argumentos se estruturam na primordialidade de se erguer uma 

sociedade plural, democrática e menos hierárquica. 

Nossa experiência indica as novas tecnologias fornecedoras de conceitos 

inovadores às tradições contemporâneas e práticas cotidianas. Outras alternativas de 

interação entre o tradicional e o novo se reconfiguram na educação visual, nas práticas 

artísticas e no ensino, são propostas a aplicação e intervenção de tecnologias a estimular 

a sensibilidade e o olhar crítico. Enfim, vimos ser possível valorizar as imagens 

cotidianas, intervenientes de uma cultura visual que pode ser apreciada didaticamente 

por visualidades desestruturadoras da força de uma hegemonia cultural. 

É relevante pensar os desafios estruturantes quanto ao limitado acesso às novas 

tecnologias, estrutura econômica de grande interferência na democracia do acesso para 

muitos. É nesse momento, onde ocasionamos mais um confronto entre o tradicional e 

novo, e a necessidade de sempre se reinventar, incentivar uma postura contestadora 

diante dos sistemas da cultura, e o que entendemos por imagens da cultura visual, para 

assim, na condição de sujeitos imersos a tantas visualidades, possamos construir nossas 

próprias leituras e escolhas. 
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Inclusiva pela Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER/BV. Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima e Licenciatura em Ciências 

Biológicas pelo Instituto Superior de Educação do Pará. Professora da Secretaria de 

http://lattes.cnpq.br/6540285419918794
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Estado da Educação e Desporto de Roraima – SEED/RR e Secretaria Municipal de 

Educação de Boa Vista/RR – SMEC/BV.   

BARBOSA, Elen Crisily Soares: Especialista em Gestão e Coordenação 

Escolar. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN). 

BARBOSA, Leonardo Henrique: Licenciado no curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). Autor da iniciação científica: A importância da filosofia da 

educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade. 

Bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Exerceu cargo de Professor 

Auxiliar no município de Presidente prudente. Participante do grupo de pesquisa: 

Valores, educação e formação de professores coordenado pelo prof. Dr. Divino José da 

Silva. 

BATISTA, Sandra Régia: Mestra em Ciência da Educação - Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. Pós Graduação Lato Sensu em Supervisão 

Educacional – Universidade do Amazonas. Licenciatura Plena em Pedagogia – 

Universidade Federal de Roraima. 

BELLO, Caroline Lisbôa: Especialista em Fundamentos e Organização 

Curricular da Universidade do Vale do Itajaí. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Itajai. Atualmente é professora dos anos iniciais na rede 

municipal de Educação de Itajai/SC. 

BICHÃO, Antônia Silvana da Fonseca: Especialista em Psicopedagogia 

Clínica E Institucional pela Faculdade Maciço De Batureté (FMB). Especialista em 

Alfabetização E Letramento pela IPEBRAS. Graduada em Pedagogia Pelo Instituto 

Superior De Pesqueira (ISEP). No momento atua como professora de Educação Infantil 

na cidade de Pendências/RN. 

BRITO, Maria De Fatima Beserra De: Especialista em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional pela FACEI. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação Infantil e Alfabetização Anos Iniciais pela FAVENI. Licenciada em 

Pedagogia pela instituição Faculdade entre Rios do Piauí – FAERPI. Atualmente 

trabalha no Hospital Manoel Lucas de Miranda na cidade Guamaré.  

BRITO, Maria José Beserra De: Especialista em Psicopedagogia 

Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição 

FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. Especialista em Educação Infantil e 

Alfabetização Dom Alberto. Atualmente leciona no Município de Galinhos/RN na área 

Educação Infantil. 

CASTRO, Erick Raniery Souza de: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Gestão, Licenciamento e Educação ambiental pela 

UNOPAR. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande 
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do Norte (UFRN). Diretor escolar e professor da Educação Básica no município de 

Macau/RN. 

CRUZ NETO, Domingos Francisco da: Mestre em Educação pela Florida 

Christian University - EUA (2018). Atua como Professor língua Portuguesa (ensino 

médio). Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade 

Potiguar- UNP (2011); Especialista em educação global, construção da cidadania e 

inteligências humanas pela FADIRE/PE (2014). Possui licenciatura em Letras – Língua 

portuguesa pela Universidade Potiguar – UNP (2000), bacharelado em Ciências 

Econômicas pela Universidade Potiguar – UNP (1991), Bacharel em Direito pela 

Universidade Potiguar – UNP (2004) e licenciatura em Matemática (IFRN) – em curso. 

Atua como Professor de ensino superior, na área Pedagógica, Consultor Linguístico, 

Assessor Jurídico e Advogado. 

CRUZ, Gerciene Nunes: Mestre em Ciências da Educação - Universidade 

Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Especialista em Pedagogia Escolar pelo 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão – IBPEX. Graduada em Letras pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

CUNHA, Nilma Maria da: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

Institucional pela Faculdade Superior do Brasil. Especialista em Literatura e Ensino 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Maciço 

De Baturité. Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia De Ensino 

pela FAVENI.  Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela FAVENI.  Graduada 

em Pedagogia pela Faculdade Superior do Brasil. Graduada em Educação Física pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

DANTAS, Francineide Ciríaco Tavares: Especialista em Ludopedagogia e 

Literatura na Educação Infantil e Anos Iniciais, pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante – FAVENI. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade 

Futura. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Educação de 

Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. Atualmente, leciono nos Município de Guamaré exercendo a função de 

Professora de Ensino Fundamental I – Anos Iniciais. 

FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da 

Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André 

(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela 

Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em 

Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e 

Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências 

Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou 
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como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é 

Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN. 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade 

Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou 

como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. 

FERNANDES, Marisa Zanoni: Possui Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal do Paraná (2011) com Estágio na Itália - PDEE. Mestra em 

Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Itajaí (1995). Atualmente é professora titular da Universidade 

do Vale do Itajaí. 

FERREIRA, Veruza De Morais: Doutoranda em Estudos da Mídia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestra em Estudos da Mídia 

também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e licenciada em 

Artes Visuais pela UFRN. Integra a linha de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas 

Sociais e Produção de Sentido. Com experiência no ensino Fundamental I e II, ensino 

médio e superior. Teve participação e atuação na organização de exposições, eventos 

científicos e de extensão. Atualmente, é professora substituta do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-7031-3481. 

FREITAS, Dayana Lucia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  
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GOIS, Andréa de Souza: Pedagoga, pós-graduanda em Fundamentos e 

Organização Curricular pela UNIVALI Itajaí/SC e mestranda em Educação pelo IFC 

Camboriú/SC. Atualmente é professora dos anos iniciais em Balneário Camboriú/SC e 

tutora no curso de pedagogia da UNIASSELVI de Itajaí/SC. 

JORGE, Carmel Cardoso: Especialização em Administração e Gestão 

Escola. Pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de 

Educação Infantil da rede pública por 10 anos, pesquisa políticas públicas e avaliação da 

UERJ. Colegiada do Fórum Permanente de Educação Infantil, dirigente sindical e 

feminista. 

LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialista em Estudo da 

Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). 

Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Futura/SP. 

Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Instituto Superior de Educação 

de Pesqueira/PE. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Atualmente, leciona nos municípios de Guamaré/RN e 

Galinhos/RN exercendo a função de Professora de Língua Portuguesa com alunos de 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

LENTE, Silvana Mara: Doutoranda em Ciência da Educação pela 

Universidade Evangélica do Paraguai. Mestre em Ciência da Educação (UEP), 

Especialista em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), 

graduada em Pedagogia (UNEMAT), Técnica do Ensino Superior da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- 

Diamantino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de 

Unidades Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde 

pública municipal. Lattes http://lattes.cnpq.br/5711804846409829. 

LIMA, Maxwilliam Domingues Da Silva: Especialista em Língua, 

Linguística e Literatura, Supervisão Escolar e Orientação Educacional, Educação 

Especial e Inclusiva, e Tutoria em educação a distância. Graduado em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 

Pedagogia pelo Centro Universitário Leornado Da Vinci (Uniasselvi). Atualmente atua 

como professor de educação básica e tutor no ensino superior à distância. 

LIMA, Paulo de Tarso: Especialista em Alfabetização e letramento, 

Educação infantil e anos iniciais, Educação Especial inclusiva e Psicopedagogia clínica 

e Educação Especial - Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Graduado em Licenciatura em 

pedagogia- Instituto de ensino superior do Amapá IESAP. 

LUCAS, Ana Maria de Medeiros: Mestra em Ciência na Educação pela 

Flórida Christían Universíty. Pós-graduada em Educação Global, Construção da 

Cidadania e Inteligências Humanas, FADIRE. Especialização em Ciências da Religião 

pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Geografia 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Ingressou no concurso para prefeitura de Natal como professora de Ensino 

Religioso, atuando na educação básica. Atualmente está como assessora pedagógica na 

http://lattes.cnpq.br/5711804846409829
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Secretaria Municipal de Educação em Natal (SME), atuando no PNLD, Programa 

Nacional do Livro Didático. 

MANFRÉ, Ademir Henrique: Doutor em Educação pela Universidade 

Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, Mestre em Educação 

pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, 

licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de 

Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes 

temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores, 

Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado 

em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi) 

formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em 

Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como 

resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente. 

Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de 

Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é 

professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente 

Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes 

disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental; 

Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l; 

História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e 

Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de 

Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH, 

Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de 

pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista 

Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do 

Periódico Guia do Estudante da Editora Abril. 

MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe 

Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para 

o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como 

também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica, 

gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de 

aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de 



 

495 

 

Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em 

Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras 

- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e 

Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e 

Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de 

Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente 

Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente). 

Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de 

livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo 

Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação 

Básica.  

MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição 

Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino 

Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva 

pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior 

Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte 

anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua 

e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em 

Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad 

Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua 
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs 

do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima. 

Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas 

Habilidades/Superdotação. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em 

Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência 

Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela 

instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil - 

Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - 

Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar - 

Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário 

de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na 

área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista. 

NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola 

Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN. 

OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade 

FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos 

multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e 

Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e 

adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala 

de recursos multifuncional. 
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. 

OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e 

Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa 

graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do 
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