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RESUMO

Diante das inúmeras transformações ocorridas com a intensificação do processo de globalização houve um
esmagamento das manifestações da cultura popular, como a cultura africana. Essas hierarquizações
existentes na sociedade refletem-se no campo educacional, onde geralmente apenas a cultura erudita, dita
superior, é aplicada em sala de aula, desconsiderando o contexto sociocultural onde o aluno está inserido.

Com a expansão das novas tecnologias, novas possibilidades técnicas, estéticas e educacionais vêm surgindo
e apesar das divergências quanto a sua influência e benefícios, ela vem realizando uma nova revolução na
sociedade. Esse projeto buscou através da multimídia educacional experimentar em sala de aula uma
proposta de multimídia para o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, unindo esses dois segmentos.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Afro-brasileira. Museu Virtual. Multimídia educacional

ABSTRACT

According to numerous transformations occurred through the intensification of globalization process, there
was a significant crush of the manifestations of popular culture, as African culture, for instance. These existing
hierarchies in society are reflected in the educational field, where only high culture – considered “superior” –
is applied in the classroom, ignoring the sociocultural context in which the student is inserted.

As new technologies expands, new techniques, aesthetic and educational opportunities are emerging, despite
the disagreement about its influence and benefits, it has been performing a new revolution in society. This
project sought through educational multimedia to experience in the classroom a multimedia approach for the
Afro-Brazilian Sergipe Museum, joining these two segments.

Keywords: Afro-Brazilian Culture. Virtual Museum. Educational Multimedia.

Introdução

Mediante a relevância que as novas mídias vêm ganhando no cotidiano da população, atuando na sociedade
em seus diversos segmentos como a economia, a indústria, a educação e a política dentre outros, as
possibilidades oferecidas pelos seus recursos gráficos e interativos, e ao baixo custo de manutenção, esse
suporte foi escolhido para o desenvolvimento desse projeto.
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Da mesma forma, reconhecendo o papel da cultura na formação da sociedade, e a necessidade da sua difusão
e preservação, a cultura afro-brasileira foi escolhida como tema. A sua riqueza estética e histórica
(desconhecida de grande parte da população sergipana), e principalmente a sua importância na formação da
cultura brasileira, torna relevante e urgente a sua difusão no ambiente escolar.

Para apresentar a cultura afro-brasileira e as suas contribuições ao estado de Sergipe, foi utilizado como
“referencial” didático, o Museu Afro-brasileiro de Laranjeiras. O seu rico acervo material fornece subsídios
para o entendimento da história do negro no Brasil no período da escravidão. Cumprindo assim sua função
como patrimônio histórico, de preservar a cultura através de seus registros, e também difundi-la, formando
assim uma memória-viva, onde o seu acervo a história do negro brasileiro possam ser “visitados”
virtualmente.

Quanto a sua metodologia, o trabalho utiliza-se de um estudo bibliográfico e documental, utilizando-se de
referenciais teóricos como livros e artigos sobre o tema analisado, além de documentos referentes ao Museu
afro-brasileiro e a cidade de Laranjeiras, contando com fotografias do acervo material e da construção
arquitetônica.

O trabalho foi dividido em três fases: na primeira parte do projeto, de cunho bibliográfico, foi realizada uma
revisão da literatura com base no referencial teórico delimitado. A segunda parte foi o desenvolvimento do
material didático em multimídia, a partir de estudo visual e documental, com coleta de dados técnicos e
históricos sobre o Museu e a cidade de Laranjeiras, além de pesquisas de campo, com levantamento de dados
e registro fotográfico do acervo do Museu e da cidade, a serem utilizados como referencial na construção da
interface gráfica do projeto e serem exibidas dentro das seções. Outra pesquisa realizada na segunda fase do
projeto foi quanto aos conceitos de usabilidade desenvolvidos por Nielsen (1993), que auxiliaram na
elaboração dos menus de navegação e na arquitetura da apresentação. Culminando na terceira parte, que foi
a experimentação em sala de aula com alunos entre 11 e 13 anos, através de avaliações qualitativas e testes
de usabilidade seguindo os preceitos estabelecidos por Nielsen e sua heurística.

Importância da cultura afro-brasileira na formação do povo brasileiro

A importância do registro e do estudo das minúcias dos vários povos que vivem em diversas partes do mundo
é um dos pontos em comum, quando confrontados os conceitos de cultura desenvolvidos através dos séculos
por inúmeros pesquisadores de diversas áreas da ciência, como a Antropologia, a Sociologia e a Biologia.
Entretanto:

Embora possa haver pouco consenso em relação ao significado do conceito em si,
muitos analistas concordam que o estudo dos fenômenos culturais é uma
preocupação de importância central para as ciências sociais como um todo. Isto
porque a vida social não é, simplesmente, uma questão de objetos e fatos que
ocorrem como fenômenos de um mundo natural: ela é também, uma questão de
ações e expressões significativas, de manifestações verbais, símbolos, textos e
artefatos de vários tipos, e de sujeitos que se expressam através desses artefatos e
que procuram entender a si mesmos e aos outros pela interpretação das expressões
que produzem e recebem. (THOMPSON, 1995, p.165)

Apesar da importância dos estudos e preservação das culturas dos povos mais distantes e fora do eixo
dominante, muitas mudanças ocorreram e continuam ocorrendo no mundo. Laraia (2002) divide a mudança
cultural em dois tipos, a interna e a externa. Assim a primeira pode ocorrer de forma lenta, quase
imperceptível para um pesquisador sem suportes de bons dados diacrônicos, podendo ainda ter seu ritmo
alterado por eventos históricos como inovações tecnológicas ou mesmo uma catástrofe. Quanto ao segundo
tipo o autor afirma:
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Este segundo tipo de mudança, além de ser mais estudado, é o mais atuante na
maior parte das sociedades humanas. É praticamente impossível imaginar a
existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna.
Isto somente seria possível no caso, quase absurdo, de um povo totalmente isolado
dos demais. Por isto, a mudança proveniente de causas externas mereceu sempre
uma grande atenção por parte dos antropólogos. Para atendê-la foi necessário o
desenvolvimento de um esquema conceitual específico. Surge, então, o conceito de
aculturação, utilizado desde o ínicio do século pela antropologia alemã e a partir de
1928 pelos antropólogos anglo-saxões. (LARAIA, 2002, p. 96)

A formação dos aspectos que compõem a cultura afro-brasileira passa por esses pontos ressaltados por Laraia
(2002). E ao se referir às influências e deturpações sofridas no contato da cultura local (Brasil) e a cultura
africana, com a escravidão no Brasil, Ramos (1942) afirma que “o estudo da transplantação das culturas
africanas para o Brasil só pode ser feito à luz dos métodos da aculturação, isto é, do resultado dos contatos
culturais” (RAMOS, 1942, p.5).

Na verdade esse contato se deu a partir da exploração da mão-de-obra escrava negra. E sobre o início do
regime escravocrata no Brasil, Kok (1999) ressalta:

Os primeiros negros chegaram a Salvador, enviados pela Metrópole, no ano de
1550. A importação sistemática de escravos africanos, entretanto, teve início por
volta de 1570, quando se verificou o crescimento da economia açucareira
exportadora do Nordeste, que necessitava cada vez mais de cativos. (KOK, 1999,
p.19)

Porém, apesar de oprimida e negligenciada, vários aspectos da cultura africana sobreviveram, mesmo diante
do trabalho escravo diário, e ao longo tempo longe de sua terra. Entretanto Junior (1980) alerta que:

Não foi possível aos negros revelarem e aplicarem todo o seu conjunto cultural: ou
por que ao contato com os outros grupos negros receberam ou perderam certos
elementos culturais, ou por que, como escravos, tiveram sua cultura deturpada. Daí
o sincretismo e os processos transculturais. (JUNIOR, 1980, p.100)

As contribuições da cultura africana no Brasil ficam evidentes através de estudos do professor Arthur Ramos,
“Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre (1943), e nos trabalhos de Manuel Quirino, Edílson Carneiro,
entre outros. Entretanto foi Nina Rodrigues o precursor nos estudos sobre o africano no Brasil.

Essas contribuições africanas são responsável por grande parte dos nossos hábitos, culinária, estilos musicais
e inúmeros aspectos que compõem a exuberante e rica cultura brasileira. Entretanto essa diversidade cultural
não é reconhecida de forma igualitária, sobressaindo à cultura branca e da elite (erudito) sobre a cultura
negra e da massa (popular). Contudo, a necessidade da implementação desses estudos multiculturais na sala
de aula, é defendida por autores como Ana Mae Barbosa (1998) dentre outros, que ressaltam a necessidade
do conhecimento da própria cultura, na formação do estudante.

A Multimídia Educacional na contemporaneidade

A informação assumiu no mundo contemporâneo uma posição privilegiada. Isso levou a necessidade da sua
democratização, através da difusão e do acesso de todas as camadas da sociedade. No livro Verde para a
Sociedade de Informação (Grupo de Missão para a Sociedade de Informação, 1997), publicado em Portugal,
afirma-se que:
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Na sociedade moderna o conhecimento é um bem de valor inestimável, pelo qual é
necessário promover a criação de mecanismos que contribuam para a sua
consolidação e difusão. Acender à informação disponível constituirá uma
necessidade básica para os cidadãos e compete às diversas entidades garantir que
esse acesso se efetue de forma rápida , eficaz e numa base eqüitativa. A Sociedade
da Informação é uma sociedade do primado do saber” (GRUPO DE MISSÃO PARA A
SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO, PORTUGAL, 1997, p.27)

A participação da informática na sociedade faz-se fundamental nas afirmações de vários autores. Veloso
(1987), citado por Brito & Duarte (2001), considera o computador como uma extensão da nossa inteligência,
assim como as ferramentas manuais são uma extensão das nossas mãos. Ponte (1997) vai além, e descreve
os computadores como “elementos transportadores de idéias poderosas e de mudanças culturais profundas
que podem levar pessoas a estabelecer uma nova relação com o conhecimento” (PONTE, 1997, p.84).

Tedesco (2004) caracteriza a incorporação das novas tecnologias à educação como de fundamental
importância nas estratégias globais de políticas educacionais, levando-se em conta diversos aspectos positivos
desse recurso como a demanda social existente para a incorporação das novas tecnologias na educação. E
esse processo envolve diversos setores da sociedade. Nesse contexto:

“os governos medem seu grau de sintonia com a sociedade da informação
baseando-se no núemro de escolas conectadas e na proporção de computadores por
alunos. Os especialistas avaliam e criticam, os professores têm de se adaptar a
exigências até ontem desconhecidas, e os empresários oferecem produtos, serviços,
marcas, experiências e ilusões em um mercado educacional cada vez mais amplo e
dinâmico”.(BRUNNER, 2004, p. 18)

Na verdade, os primeiros teóricos a pensarem o computador como recurso educacional foram os behavioristas
nos anos 60. Na década de 80 as evoluções dos estudos da Psicologia e Educação deram aos behavioristas as
perspectivas construtivistas sobre o processo de ensino e aprendizagem, considerando o conhecimento com
uma construção pessoal e social. Sobre esses estudos, PEA (1990), citado por Teodoro (1992) declara:

Numa visão construtivista não é ao computador em si só que pode ser atribuído
qualquer efeito do ponto de vista cognitivo, ou afetivo. O contexto, as interações
entre alunos e professores, o tipo de situações a que os alunos são expostos ou
criam (i.e. aquilo que caracteriza uma certa comunidade de prática), constituem os
aspectos determinantes no processo de aprendizagem. A utilização do computador
pode contribuir para (re) criar estas comunidades de prática, permitindo a
abordagem e desafios intelectuais que dificilmente seriam suscetíveis de serem
criados sem computador” (TEODORO, 1992, p.15)

Devido às expectativas criadas sobre os novos recursos digitais, a multimídia têm se tornado uma grande
promessa de revolução no ensino. Entretanto, poucos estudos sobre a eficácia desse novo instrumento em
situação de ensino-aprendizagem, têm sido feitos no ramo científico, entre alguns autores empenhados nos
estudos sobre a multimídia educacional estão Yager (1991), Shanck (1994), Reeves (1994), porém apesar
das concordâncias quanto aos resultados positivos do uso da multimídia na educação, existem muitas
divergências quanto ao tema.

Yager em um de seus estudos afirma que as apresentações multissensoriais aceleram e aumentam a
compreensão, e que, além disso, prendem por mais tempo a atenção da platéia. Segundo ele, isto parece
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acontecer por que os recursos usados pela multimídia têm como objetivo obter a atenção do usuário a todo o
momento.

Entretanto, há algumas controvérsias existentes com relação ao uso da multimídia educacional, dentre as
quais, a questão levantada por Reeves (1994) quanto à eficiência da quantidade de carga cognitiva na
aprendizagem, que diverge, de certa forma, da colocação anterior de Yager. Para Reeves (1994) a diminuição
da carga cognitiva exigida pela tela para permitir o enfoque em conteúdo de eventos de aprendizagem ajuda
na apreensão do assunto, assim como acredita que as cores são uma variação importante, podendo ser um
distrator ou mesmo auxiliar na aprendizagem.

Outros questionamentos existentes no âmbito da multimídia educacional são as vantagens e desvantagens do
uso individual ou em grupo dos programas de multimídia educacional, onde os estudantes podem realizar as
atividades propostas ou pesquisar sobre inúmeros assuntos, em atividades extra-classe. Schank (1994)
considera a instrução individual mais eficiente no ensino-aprendizagem. Para ele a melhor maneira de
aprender é “adquirir informação no exato momento em que precisa delas” (SHANK, 1994, p.36), isto é, de
acordo com as necessidades individuais. Essa postura de schank é compartilhada por diversos teóricos e
professores, pois a motivação é tida como um fator importante para o sucesso da aprendizagem. Entretanto,
estudos de Grégoire (1996), Turner & Dipinto (1996) mostram que os sistemas interativos por duplas e
grupos pequenos de estudantes, em sua maioria também trazem ótimos resultados na apreensão do
conhecimento.

Alguns pesquisadores como Grégoire (1996), Bracewell & Laferriére (1996) também apresentam pesquisas
que avaliam positivamente os efeitos das novas mídias na educação. Entretanto, segundo Grégoire em seu
relatório, a tecnologia por si só não otimiza o ensino aprendizagem. Pelo contrário, o mais importante é a
forma como a tecnologia é incorporada na instrução. Com isso outro ponto ganha espaço na pesquisa da
multimídia educacional. O computador precisa estar contextualizado dentro dos objetivos do ensino, na forma
de instrução. Para Grégoire (1996) o computador passou a ser visto, seus usuários, como ferramenta, por
conseguinte, os resultados dependem de como a tecnologia esta sendo usada.

Em linhas gerais, os objetivos com o computador devem ser claros, e seu uso não pode ser visto apenas
como um facilitador do trabalho do professor, e da aprendizagem com o intuito de diminuir as dificuldades
necessárias à motivação dos estudantes.

Caracterização do objeto de estudo

A cidade de Laranjeiras é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional devido à beleza de suas ruas, de suas
igrejas e de seu casario construído em modelo português nos séculos XVII, XVIII e XIX. Possui títulos como:
“Atenas sergipana”, “Museu a céu aberto” e “Berço da Cultura Negra em Sergipe”, além de ser um referencial
nacional no folclore, com alguns de seus folguedos, muitos de origens afros, entre os mais importantes do
Brasil, dentre os quais alguns já extintos no resto do país.

Como forma de guardar a memória da cidade, em especial dos negros que ali viveram durante o período
escravocrata, o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe foi fundado pela Secretária da Cultura de Sergipe em 1976,
estando localizado na cidade de Laranjeiras, na Rua José do Prado Franco número 70. Instalado em um prédio
do século XIX, que durante sua história já funcionou como casa de comércio e residência ao mesmo tempo
quando era propriedade da família Nogueira de Freitas Brandão. Logo depois foi utilizado como escola,
exatoria, biblioteca pública, Museu Horácio Hora e Casa de Laranjeiras. O prédio, que também pertenceu ao
Desembargador Acchiles Ribeiro, manteve suas características neoclassicistas principalmente na sua fachada
externa, porém seu ambiente interno foi adaptado para o funcionamento do Museu.

Modelagem projetual

O projeto de multimídia se constitui de um recurso didático digital de ajuda ao professor, que possibilite
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trabalhar o multiculturalismo na sala de aula, através da cultura afro-brasileira, de forma dinâmica e
diferenciada, podendo auxiliar em alguns conteúdos das disciplinas de Artes, Geografia e História de Sergipe.
Utilizando para isso de recursos audiovisuais como animações e sons e uma interface gráfica que trabalhe as
possibilidades técnicas e estéticas das linguagens artísticas da cultura afro-brasileira, auxiliando assim, na
imersão do usuário ao utilizar-se desse material.

O projeto apresentado é composto por duas estruturas de interfaces distintas, ambas utilizando-se da estética
da xilogravura, predominante na região de Laranjeiras. Na primeira delas, onde se localizam os textos e
dados sobre a cidade de Laranjeiras, o usuário interage através das informações por meio de uma cidade
metafórica, que simula alguns de seus pontos, com algumas alterações quanto à localização de determinados
prédios, como o Museu Afro-Brasileiro e algumas construções de casas antigas.

Em um segundo momento, quando adentrado no Museu Afro-Brasileiro, o usuário navega através de uma
interface mais comum ao público, composto por menus de textos, hierarquizados de acordo com as seções da
apresentação. Utilizando-se de algumas fotos coletadas durante a pesquisa de campo e na internet,
ilustrações de grafismos e representações artísticas africanas e animações durante o processo de transição
entre as seções, além de trilha em background (fundo musical), para auxiliar a imersão do usuário.

Os menus simples, sejam em formato de texto ou imagens, procuram diminuir a sobrecarga cognitiva do
usuário, dispensando-o da árdua tarefa de aprender ações e comandos utilizados usualmente por
programadores.

Aplicação em sala de aula e teste de usabilidade

O público alvo escolhido para experimentação do material multimídia produzido foram 10 jovens do 7º Ano do
ensino fundamental, com faixa etária entre 11 e 13 anos da Escola Estadual Joana de Freitas, Propriá/SE.
Entre as características dos estudantes escolhidos está o contato com conteúdos de História da Arte e
estarem iniciando apenas agora os estudos da História e Cultura Afro-brasileira.

Iremos avaliar durante essa pesquisa qualitativa a eficiência da multimídia educacional juntamente ao ensino
tradicional, realizado pelo professor de Artes e a resposta dos alunos diante da proposta de usabilidade que
acompanha o projeto, segundo os preceitos da Heurística de Nielsen. Para isso os alunos jovens irão ser
acompanhados durante o uso da ferramenta educacional, sendo identificadas suas dificuldades e capacidade
cognitiva diante do material apresentado, assim como responderão um questionário referente ao conteúdo
estudado durante o dia de experimentação para entendimento do conteúdo assimilado durante o aprendizado.

Dentro dos 10 preceitos de Nielsen pudemos identificar após a analise:

1- Visibilidade de Status do Sistema: Todos os 10 alunos conseguiram ver sem dificuldade em que parte do
material multímidia se encontravam, pela identificação de cada seção escrita no canto superior direito.

2- Relacionamento entre a interface do sistema e o mundo real: Toda interface foi devidamente identificada
por todos os usuários, sem linguagens de programação avançada distante da capacidade cognitiva do usuário.

3- Liberdade e controle do usuário: Os botões de retorno a páginas anteriores e inicio estiveram de fácil
acesso, com apenas 2 usuários com dificuldade.

4- Consistência: A coerência em toda identidade visual escolhida garantiu completa identificação dos usuários,
sem confusão entre botões e iconografias.

5- Prevenção de erros: A navegação transcorreu normalmente com todos os usuários, sem bugs e quebras de
link.

6- Reconhecimento ao invés de lembrança: A fácil identificação na navegação permitiu apenas 1 dos usuários
perdesse no conteúdo, corrigindo em seguida.
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7- Flexibilidade e eficiência de uso: Apesar de não se utilizar de teclas de atalhos o conteúdo pôde ser
facilmente navegado, principalmente por leigos, pois sua interface foi desenvolvida visando justamente esses
usuários, os quais entre os selecionados, têm ou já tiveram acesso a novas tecnologias ao menos de forma
básica, seja através de computadores ou smartphones.

8- Estética e design minimalista: Os textos foram utilizados de forma objetiva, dando enfoque maior as
galerias do acervo do Museu, música, animações e ilustrações. Cabendo ao professor o papel de mediador do
conteúdo mais vasto.

9- Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e sanar erros: As mensagens de erro surgiram em 3
momentos durante a aplicação do conteúdo digital. Contudo o texto objetivo escolhido acabou sendo
facilmente apreendido pelos usuários, evitando a frustração maior por parte do estudantes.

10- Ajuda e documentação: Nessa parte da avaliação a maioria dos usuários, 7 deles, precisaram de auxílio
inicial para entender a proposta, contudo isso ocorreu pelo fato de ser o primeiro contato de todos com um
material voltado a multimídia educacional. Logo, acredita-se que em uma experiência posterior esse problema
virá a ser sanado.

Após a inserção de forma tradicional do conteúdo sobre a História da Arte Afro-Brasileira com enfoque na
cultura afro do município de Laranjeiras e aplicação do conteúdo suplementar através do protótipo em
multimídia educacional, foi aplicado um questionário de 4 questões, sendo dessas 2 de verdadeiro ou falso,
cada uma com 4 itens e duas questões discursivas, e posteriormente a discussão ampla do tema em sala de
aula, chegamos a algumas conclusões preliminares sobre a eficiência do processo de aprendizagem
estabelecido:

Os alunos obtiveram uma maior nota avaliativa nas questões objetivas, maior parte delas presentes no
material multimídia. Acreditamos que isso aconteceu principalmente pela maior capacidade cognitiva
principalmente para pequenas informações proporcionadas pelos recursos áudio visuais do protótipo.

A questão discursiva referente ao conteúdo apresentado de forma tradicional,com quadro e texto impresso,
obteve mais acerto que a do protótipo. O que pode significar uma melhor capacidade de aprendizado quando
o aluno tem contato com mais textos, discussões em sala de aula e feedback do professor ao invés da
máquina.

Na discussão em sala sobre a experiência dos alunos observamos que apesar da familiaridade e entusiasmo
com as novas mídias os alunos precisaram da metodologia tradicional para cobrir lacunas ligadas a
profundidade discursiva de alguns pontos do tema e melhor assimilar conteúdos mais vastos, seja em texto
ou ambiguidade conceitual.

Considerações finais

Ao analisar-se o conteúdo teórico da temática delimitada pelo projeto e aplicar o projeto em sala de aula,
percebe-se a importância da discussão sobre a importante contribuição que a multimídia pode trazer para a
educação básica brasileira, e dos estudos sobre a conceituação da cultura e a sua reação diante das
transformações ocorridas na sociedade, geradas principalmente pela globalização. Destacando-se o empenho
de algumas regiões, para conservar suas tradições, em um trabalho de resistência à homogeneização cultural
e a necessidade da difusão do multiculturalismo na sala de aula.
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