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Resumo 
O presente artigo objetiva mapear produções em dissertações de mestrado e teses 
de doutorado a fim de se adquirir referencial teórico para sustentação a uma pesquisa 
de mestrado iniciada no ano de 2019 pela Universidade Estadual de Londrina, no 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Os bancos de dados utilizados para fazer 
o mapeamento da temática foram o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e a Biblioteca Digital da 
Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural da Universidade Estadual de 
Londrina, no qual foi possível ter acesso a produções científicas de diferentes 
universidades brasileiras, contemplando diferentes pensamentos sobre o ensino de 
Arte e Tecnologia e pesquisas que analisaram a presença de artefatos tecnológicos 
digitais em livros didáticos. Para isso foi realizado um recorte, de pesquisas realizadas 
entre os anos de 2015 a 2019, selecionados por meio de descritores 18 pesquisas 
para leitura, sendo utilizados 9 pesquisas para análise. A partir das análises realizadas 
sobre o tema, verificamos que são poucas as produções que tratam sobre o tema, 
sendo um amplo campo a ser explorado sobre a forma com que a arte-educação trata 
o uso dos artefatos tecnológicos digitais e sua presença nos livros didáticos. 
 
Palavras-chave: Arte-educação; Ensino e tecnologia; Mídia; Livro didático. 
 

Introdução  

 

A revisão bibliográfica pode ser apresentado como uma pesquisa 

bibliográfica que realiza um mapeamento de produções acadêmicas realizadas sobre 

um determinado tema, apresentando discussões e vertentes que vêm sido abordadas 

na busca de respostas em diferentes contextos e períodos. Para Ferreira (2002), a 

revisão bibliográfica vem da necessidade do conhecimento acerca do que já foi 

explorado e identificar as lacunas presentes em determinadas áreas do conhecimento 

para que sejam respondidas, funcionando como um facilitador na construção de 

conhecimento entre universidades e outras instituições. Assim, também é possível 

reconhecer o que está sendo discutido através de diferentes abordagens 

metodológicas, de forma que o pesquisador pode relacionar o seu trabalho a um 
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universo teórico já estabelecido, evidenciando uma análise dos conhecimentos já 

construídos.  

Assim, o objetivo desse trabalho é analisar produções científicas já 

existentes em dissertações e teses sobre o ensino de arte e tecnologia. Esse 

inventário bibliográfico foi realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e a Biblioteca Digital da 

Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural da Universidade Estadual de 

Londrina.  

O levantamento foi realizado a partir dos descritores: “Ensino de Arte 

e Tecnologia”, “Arte, Educação e mídia”, “Livros didáticos e tecnologia”. A princípio, 

os trabalhos levantados foram sistematizados em uma tabela a partir dos dados 

oferecidos pelos bancos: Título da dissertação ou tese, nome do autor, tipo de 

metodologia, data, instituição, ano, resumo e palavras-chave. Após o levantamento foi 

realizado a leitura e análise do desenvolvimento da pesquisa e seus resultados. 

É importante ressaltar que os bancos de dados utilizados para esse 

levantamento armazenam produções científicas de diferentes universidades 

brasileiras. Dessa forma é possível verificar as concepções de tecnologia no ensino e 

arte presente na visão de diferentes pesquisadores e suas vertentes teóricas. 

Devido a ausência de investigações no ensino da Arte que analisem 

a presença dos artefatos tecnológicos digitais nos LD (Livros Didáticos), o 

levantamento foi realizado a partir de diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, 

o artigo se divide em duas partes: pesquisas voltadas para o ensino de Arte e suas 

tecnologias e em seguida pesquisas que abordam os artefatos tecnológicos digitais 

nos LD. 

 

Objetivos 

 

Dessa forma, o objetivo desse artigo é inventariar e analisar as 

pesquisas realizadas sobre o ensino de Arte e tecnologia e que discutem as 

concepções sobre ensino e tecnologia presentes em LD.  

 

Metodologia – Mapeando as produções científicas sobre o ensino de Arte e 
Tecnologia 
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O período escolhido para análise foi um recorte de pesquisas 

realizadas entre os anos de 2015 – 2019. Em um primeiro momento, o levantamento 

foi iniciado pelo Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, disponível desde 2002 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior com o objetivo 

de disseminar o acesso à produção acadêmica. Essas pesquisas são fornecidas pelos 

programas de pós-graduação diretamente à CAPES. Em seguida, a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia que integra sistemas de informação de teses e 

dissertações de todo o país e por fim a Biblioteca Digital da Produção Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural da Universidade Estadual de Londrina, que utiliza o 

sistema Nou-Rau produzido pela Universidade Estadual de Campinas para 

armazenamento de documentos para sistemas de busca, permitindo a verificação do 

que foi produzido na própria universidade. 

Para a seleção dos textos foram utilizados critérios que verificaram a 

pertinência da pesquisa em relação ao tema ensino de Arte e tecnologia. Sendo textos 

que convergem para a prática docente no ensino de Arte e a formação de professores 

a partir de dados primários e secundários de acordo com os objetivos. Além disso, foi 

realizado um levantamento de pesquisas que tiveram por objetivo analisar as 

concepções de tecnologia presentes nos LD diferentes áreas do conhecimento. 

 

Tecnologias e o ensino de Arte 

 

A partir dos descritores: Ensino de Arte e Tecnologia, Ensino de Arte 

e Mídias Digitais, foram identificados 12 para leitura e após a leitura, 6 trabalhos foram 

selecionadas para compor o artigo de acordo com a proximidade do tema proposto 

neste estudo. 

 

Quadro 1 - Pesquisas consultadas sobre o ensino de Arte e seus objetos de análise 

Trabalho 
monográfico 

Ano Metodologia Artefato tecnológico digital 
utilizado 

 
 
 
 

2016 Qualitativa  
Audiovisual 

 
Intervenção 

Pesquisa bibliográfica 

Intervenção 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 
 

Dissertação 
 

2017 Pesquisa qualitativa Audiovisual 

Pesquisa bibliográfica Aplicativos de smartphone: 
SPelha e Arquitetura Móvel 

Aplicada Museus Virtuais 

Intervenção Fotografia digital em dispositivos 
móveis 

2018 Intervenção Cinema, animação 3D. 

Intervenção Videoconferência 

Pesquisa bibliográfica Audiovisual 

Tese 2018 Qualitativa Audiovisual 

Fonte: organizado pelas próprias  

 

Por meio da tabela acima, é possível compreender a busca dos 

pesquisadores em verificar as relações entre tecnologia, arte, sensibilização, 

experiência e conhecimento, seja por meio de intervenções, criação de artefatos ou 

por revisões bibliográficas que buscam compreender como que o conhecimento em 

Arte e a própria Arte são evidenciadas no contexto tecnológico.  

Além dessas questões, é necessário enfatizar a predileção de abordar 

determinadas linguagens como o audiovisual de forma mais massiva que outras. Isso 

apresenta as concepções tecnológicas no ensino de Arte de pesquisadores e 

professores, relacionadas a sua própria compreensão sobre a Arte Contemporânea e 

o uso de tecnologias na educação. 

Na dissertação desenvolvida por Silva (2016), buscou-se 

compreender o uso que os professores fazem do audiovisual em sala e de que modo 

produzem e se apropriam da linguagem. O estudo revelou que os professores não 

concebem o cinema como uma linguagem artística. Para a autora, encaram o cinema 

como “potência visual”, sendo relacionada estritamente a uma produção imagética, 

mas não a uma união de diferentes linguagens que se constroem dentro de um 

conjunto de relações por meio de um processo de hibridização em conjunto com a 

utilização de artefatos tecnológicos. A autora associa esse fenômeno a própria 

formação inicial desses professores, que não contemplam a linguagem audiovisual, 

demonstrando o uso desse artefato em sua maioria das vezes como “recurso” que 

“chama a atenção” dos estudantes. 

A pesquisa produzida por Grande (2018), apresenta a análise de uma 

intervenção realizada nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o processo de 

alfabetização com base na mecânica de alfabetização freireana. Por meio da 

intervenção, a autora verificou que houve maior participação dos alunos nas propostas 
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elaboradas, na qual a apropriação dos conceitos se deu de uma forma mais 

significativa. Além disso, a autora verificou um aumento no nível de autonomia nas 

atividades e na solução de dúvidas. Sobre as dificuldades encontradas ao longo da 

investigação, seriam os suportes tecnológicos precários oferecidos pela escola, além 

da dificuldade da execução de uma proposta dialógica devido ao contexto educacional 

que não abarca propostas espontâneas que busquem um diálogo maior com o aluno 

e sua aprendizagem. A utora conclui que as ações educativas devem estar 

relacionadas ao contexto atual do educando que já se insere em um ambiente 

tecnológico, tendo como objetivo principal a aprendizagem. 

A dissertação desenvolvida por Silva (2016), investigou a inserção de 

mídias e tecnologias digitais nas aulas de Arte em uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental para a abordagem do conteúdo Cinema. Ao longo da intervenção, a 

pesquisadora utilizou diferentes artefatos tecnológicos digitais, como lousa digital, 

sala de informática para a realização de para estudo e elaboração de seminários, 

criação de slides, utilização de nuvem para armazenamentos de arquivos, utilização 

de celulares e aplicativos para a gravação de áudio e vídeo que compuseram a 

sequência didática elaborada. As etapas realizadas pelos alunos foram compostas 

por meio de pesquisas e do fazer artístico. Grande constata que o uso das TIC foi 

essencial para elaboração do projeto, levando em consideração a apropriação do 

conhecimento gerado para se chegar na criação estética e a produção de vídeo. 

Silva (2017) em sua dissertação investiga a fotografia digital por 

dispositivos móveis no ensino de Arte, tendo como problema a forma como a Arte 

pode contribuir para a criação autoral. Para a autora, isso permitiu analisar sobre o 

processos de criação com dispositivo móvel por meio do olhar do aluno, sobre o que 

ele “quer fazer”, “quer pensar”, se distanciando do “como fazer”, sendo este último 

relacionado a questões técnicas sobre o fazer artístico, reforçando sobre como  os 

dispositivos móveis possibilitam a aprendizagem e a criação artística. Outro fator 

importante é o destaque sobre como os alunos utilizam os celulares em sala de aula 

de forma espontânea dentro do seu próprio processo de aprendizagem. Sobre os 

desdobramentos da ação, Silvia destaca sobre como os alunos deram continuidade 

com as produção das fotografias, criando páginas em redes sociais para divulgar suas 

produções. 
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A pesquisa de Soares (2017) consiste na criação de um artefato 

tecnológico digital denominado no texto como “recurso”. Esse artefato tem como 

objetivo integrar os acervos e museus virtuais nas demandas no Ensino Médio. A 

autora realiza uma análise de 9 museus virtuais, considerando o processo de 

interatividade entre sujeito, instituição museológica e obra e como se dá processo de 

construção do conhecimento dentro do museu virtual por meio da interatividade e das 

informações presentes. A autora conclui que o ensino de arte engloba a articulação 

do pensamento entre professores de Arte, artistas e público, tendo a necessidade de 

reavaliar as aproximações entre arte e mídia na contemporaneidade para inserção em 

sala, no que se trata da ação de museus no meio virtual. 

Nunes (2018) realizou uma intervenção por meio de experiências 

estéticas na produção audiovisual e criação de animação 3D de uso livre com 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Nunes analisa 

que o lugar da tecnologia em sala de aula que não deve ser como um local de 

consumo, mas sim a tecnologia como um espaço de criação e invenção, apontando 

para isso a necessidade de criação de softwares e outros artefatos de uso livre para 

que possibilite emanar a experiência, a sensibilidade, criticidade e demandas de seus 

estudantes, defendendo uma cultura aberta para a construção e disseminação de 

conhecimento.  

 

O livro didático e as inserções tecnológicas 

 

Em relação às pesquisas que  investigaram a presença da tecnologia 

nos LD, ao todo foram encontradas 6 (seis), das quais 3 (três) foram selecionadas 

para compor esse estudo. O critério de seleção foi a partir do recorte da análise dos 

dados com foco na composição metodológica da utilização do uso do LD e das 

atividades que envolvem o uso de artefatos tecnológicos digitais. 

A tabela a seguir apresenta as dissertações encontradas e os objetos 

utilizados para análise dentro do universo dos LD, bem como as respectivas áreas de 

conhecimento em que os LD foram investigados. 
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Pesquisas consultadas e seus objetos de análise de acordo com diferentes áreas 

Trabalho 
monográfico 

Ano Objeto para a coleta de Dados Área 

 
 
Dissertação 
 

 
2016 
 

Objetos educacionais digitais Física 

Livro didático digital História 

Objetos educacionais digitais Língua Portuguesa 

2017 Gêneros discursivos digitais livros didáticos Língua Portuguesa 

2018 Objetos educacionais digitais História 

2019 Tecnologias digitais nos livros didáticos Matemática 

Fonte: organizado pelas próprias  

 

Por meio da tabela acima  é possível afirmar que os estudos no campo 

dos usos de tecnologias digitais nos materiais didáticos como LD ainda se apresentam 

em pequeno número.  . Além disso, no ensino da Arte há escassez de pesquisas 

nesse campo, mostrando-se necessária a aproximação com a análise de LD 

realizadas em diferentes áreas do conhecimento como forma de identificar 

aproximações com o ensino da Arte.  

Na dissertação de Silva (2016), a análise dos Objetos Educacionais 

Digitais nos livros de Língua Portuguesa do PNLD de 2015, mostrou que as 

orientações presentes nos Livros Didáticos Digitais - LDD não contemplaram a 

“usabilidade”, nem “explicação do significado, do sentido e da funcionalidade 

esperada”. O conjunto de regras impostas para as editoras permitiu a criação de 

diferentes artefatos, mas os critérios de avaliação pelo qual esses objetos 

educacionais não ficaram claros, prejudicando o próprio processo de avaliação dos 

artefatos. 

Outro fator apontado por Silva (2016) seria o acesso ao conteúdo dos 

materiais digitais, na qual exigem cadastro no site da editora e nem chegam 

informações a respeito do acesso ao material em sala. A forma de acesso a esses 

matérias fica a cargo da editora que após a vigência do edital retiram esses materiais 

das plataformas. O resultado apresentado por Silva apresenta um descompasso em 

relação aos Objetos Educacionais Digitais, os LD e escola por meio de meio de uma 

falta de clareza e conectividade entre as proposições do material físico e digital. Para 

Silva, é necessário melhores critérios de produção e avaliação dos Objetos 

Educacionais Digitais para a formulação de uma melhor orientação pedagógica que 

ofereça subsídios na relação entre o que é proposto no LD e a objetividade do uso de 
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artefatos tecnológicos digitais para a construção do conhecimento bem como a forma 

de apresentação e condução das atividades de forma melhor articulada. 

Do ponto de vista pedagógico, os artefatos continham somente 

atividades de reprodução, que não estimulavam a produção, o fazer, a criatividade e 

a síntese. “A impossibilidade de compartilhamento demonstra que está intrínseca a 

ideia de um estudante passivo diante do material, que foca na memorização além de 

desligado do contexto social das múltiplas esferas” (SILVA, 2016, p. 117). 

Barreto (2019), ao analisar como três coleções de LD do ensino de 

Matemática incluem as tecnologias digitais em suas obras, pontua alguns aspectos 

fundamentais que precisam ser reavaliados dentro do uso das tecnologias no âmbito 

escolar. O autor destaca que o materiais são apresentados como leituras 

complementares ao LD. As informações destinadas ao professor envolvendo o uso de 

artefatos funcionam como uma formação continuada por meio de acesso a sites e 

sugestões de leitura e de trabalhos em sala. O pesquisador também discute sobre 

como o uso de calculadora é inserido dentro do contexto do uso das tecnologias, que 

em determinados momentos visam “apenas à conferência de valores e operações ou 

estimativa de valores, sem levar à reflexão ou raciocínio. 

Heidemann (2016) ao verificar a usabilidade do materiais digitais dos 

LD de Física aprovados pelo PNLD de 2015 identifica assim como Silva (2016) a 

dificuldade do acesso aos materiais digitais por um caráter técnico. Heidemann 

apresenta que 27% dos Objetos Educacionais Digitais não se encontravam mais 

disponíveis.  Dentre os OED analisados, 21% exigem a instalação de programas 

externos para serem acessados. Isso apresenta um grande limitador na utilização dos 

OED, somando ao fato de que muitos desses materiais possuem Copyright e não 

podem ser utilizados de outras formas para a qual não foram feitas originalmente.  

 

Resultados e Discussão  

 

Após o percurso de produção de resultados acerca do conhecimento 

sobre as ações que vem sido realizadas na pós-graduação no Brasil, pode-se 

constatar que há uma discussão sobre o ensino de Arte e as tecnologias. As 

produções analisadas revelaram que as concepções de tecnologia são voltadas com 

maior intensidade para o fazer artístico, não que essa seja menos importante, mas 
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não há muitas pesquisas que contemplem outras maneiras de se pensar e conhecer 

arte no âmbito escolar por meio de artefatos tecnológicos.  

Segundo Ana Mae Barbosa (2005), o ensino de Arte propõe o 

desenvolvimento cultural dos estudantes por meio do conhecimento em Arte, isso 

inclui o fazer por meio da experiência estética, mas também reflexões críticas por meio 

conhecimento. Quando se depara com a relação entre o ensino de Arte e apropriação 

de artefatos tecnológicos digitais, a autora realiza questões problematizadoras para 

se pensar o uso dos artefatos para além de princípios operacionais: “Como ver a arte 

produzida pelas tecnologias contemporâneas? A Arte no ciberespaço estimula mais o 

intelecto? Qual o alcance da sensorialidade virtual?” (Barbosa, 2005, p. 110).  

No que concerne às questões apresentadas acima, é necessária a 

objetivação do uso dos artefatos tecnológicos digitais para muito além do consumo. 

Para a Barbosa, o ensino da arte na contemporaneidade se deve se distanciar da 

compreensão da obra de arte e voltar-se para a produção de sentido por meio da arte, 

provocando as formas com que se pensa, se produz e se expressa a arte nas 

tecnologias: 

 

A tecnologia não apenas transformou as práticas cotidianas, mas 
também os modos de produção intelectual e diluiu os limites entre 
compreensão e certeza. 
Percepção, memória, mimesis, história, política, identidade, 
experiência, cognição são hoje mediadas pela natureza. (BARBOSA, 
2005, p. 111). 

   

Dessa forma, as pesquisas no ensino de Arte levaram em conta a 

processualidade do fazer por meio dos artefatos tecnológicos em sala, enfatizando 

como a Arte Educação transita entre os processos da construção do conhecimento e 

não o produto final em si como condição maior de avaliação, sendo esse o resultado 

de todo um caminho percorrido e desvela uma série de relações entre o aluno, a 

conduta do professor e os saberes. 

Com relação às tecnologias nos livros didáticos, faz-se necessária a 

compreensão de todo o universo da produção de LD, começando pelos editais que 

tecem as coordenadas de sua produção para verificar o seu impacto na escola, 

passando pela configuração e acessibilidade dos materiais digitais e as metodologias 

apresentadas nas atividades propostas nos livros didáticos. Os artefatos tecnológicos 
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digitais presentes na apostila devem objetivar a ação dos alunos naquilo que é 

proposto, estimulando a produção de conhecimento a partir do que aprende e que 

estimulem o compartilhamento, a colaboratividade e a reflexão sobre aquilo que 

produz. 

 

Conclusão 

 

A realização desse artigo buscou apresentar dados de pesquisas 

realizadas sobre o ensino de Arte e a presença de artefato tecnológicos digitais em 

teses e dissertações dos anos de 2015 a 2019. 

Após conhecer o que as produções selecionadas e possível afirmar 

que existem de lacunas a serem ainda preenchidas diante dos resultados 

possibilitando a produção de novos conhecimentos. Esse levantamento também 

apontou que há um longo caminho a ser percorrido sobre a temática. 

De posse dos dados, é possível afirmar que as produções científicas 

que tratam especificamente sobre o ensino de Arte e o uso de tecnologias digitais, 

além da análise das concepções de tecnologia presentes nos LD ainda é pequena 

quantidade se levarmos em consideração que estamos vivendo em uma sociedade 

mediada pelas tecnologias, sendo portanto uma necessidade  da escola 

contemporanea, pois pouco conhecimento científico foi produzido sobre essa temática 

nos últimos cinco anos. 

Compreendemos assim que a utilização as ações realizadas na 

escola a partir de diferentes proposições do LD tem impacto direto a partir da forma 

como são desenvolvidas em suas estruturas metodológicas.  Tais dados,  também 

fornecem pistas e lacunas a serem enfrentadas nas próximas pequisas  de modo a 

contribuir com a qualidade do trabalho que é desenvolvido em sala de aula com os 

artefatos digitais e que revelam uma determinada urgência no sentido de repensarmos 

práticas de Ensino. 
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