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Olá, prezado aluno! É uma satisfação estar com você, por meio deste livro, 
contribuindo, assim, para a aquisição de seus conhecimentos na disciplina de “Arte 
e Novas Tecnologias”. Esperamos que você nos acompanhe como leitor, mas 
antes vamos nos apresentar. Eu sou a professora Mariana Silva Franzim, graduada 
em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina, Especialista em Ilustração 
pela Unopar e Mestre em Literatura pela Universidade Estadual de Londrina, atuo 
como docente no Ensino Superior e possuo pesquisa poética nas áreas de desenho, 
fotografia e instalação. Estaremos juntos na primeira unidade: Mídias eletrônicas 
no ensino de arte, e também na terceira unidade: Fotografia, arte gráfica, videoarte. 

Eu sou a professora Laura Célia Sant’Ana Cabral Cava, sou formada em 
Educação Artística e Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
tenho especialização em Arte-Educação e Educação Infantil pela UEL e sou Mestre 
em Metodologia para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias pela Unopar. Sou 
professora do Ensino Superior e Coordenadora do Curso de Artes Visuais – Unopar 
EaD. Vocês estarão comigo na segunda unidade: Procedimentos metodológicos 
de ensino e aprendizagem a partir de meios eletrônicos, e também na quarta 
unidade: Métodos e técnicas de ensino da arte e novas tecnologias. 

Unidade 1: Na primeira unidade, Mídias eletrônicas no ensino de arte, você 
compreenderá as relações entre o ensino e os aparatos e linguagens das mídias 
eletrônicas. Você irá conhecer a produção artística ligada a tais mídias, assim como 
se tornará apto a desenvolver atividades didáticas relacionadas a este conteúdo. 

Unidade 2: Na Unidade 2, Procedimentos metodológicos de ensino e 
aprendizagem a partir de meios eletrônicos, você refletirá sobre metodologia 
e conhecerá metodologias ligadas à educação e à mídia no Brasil, mais 
especificamente no que diz respeito à integração entre o ensino de arte e os meios 
eletrônicos, e conhecerá o que dizem alguns teóricos sobre questões relativas a 
essa integração.  

Unidade 3: Já na Unidade 3, Fotografia, arte gráfica, videoarte, você conhecerá 
as manifestações artísticas elaboradas por meio da linguagem da fotografia, das 
artes gráficas e do vídeo. Você compreenderá o desenvolvimento histórico das 
diferentes técnicas e suas possibilidades de transposição para a prática de ensino 
e aprendizagem na escola.

Unidade 4: Por fim, na unidade Métodos e técnicas de ensino da Arte e Novas 

Apresentação



Tecnologias, você refletirá sobre o significado de métodos e técnicas de ensino 
e sobre as novas tecnologias, e também conhecerá alguns conceitos, como 
alfabetização digital, letramento digital e cultura digital, e conhecerá algumas 
propostas de artes visuais integradas às novas tecnologias.

Laura Célia Sant’Ana Cabral Cava

Mariana Silva Franzim



Mídias eletrônicas no ensino de 
arte

Mariana Silva Franzim

Unidade 1

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade, você irá compreender as relações entre o ensino e os aparatos 
e linguagens das mídias eletrônicas. Você irá conhecer a produção artística ligada 
a estas mídias, assim como se tornará apto a desenvolver atividades didáticas 
relacionadas a este conteúdo. 

Na seção que abre esta unidade, você conhecerá as relações entre as 
mídias eletrônicas e o processo de ensino e de aprendizagem. Você irá refletir 
acerca dos desafios metodológicos que os inventos tecnológicos fornecem ao 
educador.

Na segunda seção desta unidade, você irá aprofundar seus conhecimentos 
sobre a relação plural estabelecida entre a criação e a fruição de obras de arte 
e as mídias eletrônicas. Você irá compreender de que forma estes saberes são 
transpostos para a sala de aula, entendendo o aluno enquanto sujeito receptor 
e produtor cultural.

Seção 1 | As mídias eletrônicas e o ensino

Seção 2 | As mídias eletrônicas e a arte
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Caro aluno, as mídias eletrônicas são parte fundamental das relações humanas 
ao mediar nossa comunicação, o compartilhamento de informações e a produção 
de conhecimentos. Além destes pontos centrais, essas mídias também são parte 
essencial da produção e da fruição estética da contemporaneidade. Nesta unidade, 
conheceremos os pontos de contato entre as mídias, o ensino e a arte, assim como 
refletiremos a respeito do desenvolvimento deste conteúdo por meio de atividades 
didáticas.

Introdução à unidade
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Seção 1

As mídias eletrônicas e o ensino

Introdução à seção

Logo de início, devemos esclarecer o significado de mídia. Segundo Marilda 
Finotti Silva:

Desta forma, podemos afirmar que as mídias eletrônicas são todos os meios de 
comunicação estabelecidos por meio de aparatos que possuem funcionamento 
eletrônico. Elas modificam-se de forma acelerada e alteram profundamente as relações 
humanas, a produção e a profusão de conhecimento. Entre as décadas de 1940 e 1970, 
o cinema, a televisão, o rádio e o telefone configuraram as principais mídias eletrônicas. 
A partir da década de 1980, a tecnologia dos computadores avança rapidamente e, a 
partir destes aparelhos, é estabelecida uma revolução na forma de armazenar, processar 
e compartilhar informações. 

Douglas Adams (1952 – 2001) foi um importante escritor de ficção científica (é autor 
da série O Mochileiro das Galáxias), amante da tecnologia e grande crítico de seu próprio 
tempo. Após a sua morte, foi lançada a obra O Salmão da Dúvida (2014), que reúne 
textos esparsos e trechos de uma obra incompleta encontrados em seu computador. 
Diversos destes textos apresentam reflexões interessantes do autor acerca das mídias 
eletrônicas contemporâneas. No texto “Frank, o Vândalo”, publicado na revista MacUser, 
em 1989, Adams apresenta de forma cômica e irônica todos os empecilhos criados 
pelas ferramentas que deveriam facilitar a criação e a comunicação:

A palavra mídia significa o mesmo que meios de informação 
e comunicação. São mídias, portanto, o rádio, o jornal, a 
TV, a revista, o computador, o satélite, o panfleto, o cartaz, 
a fotografia, o cinema, a faixa, o banner, enfim, todo e 
qualquer meio por meio do qual sejam possíveis a emissão e 
recepção de mensagens. Ou seja, entende-se por mídia, ou 
mídias, os vários veículos que possibilitam a informação e a 
comunicação. (SILVA apud SILVA 2012)
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O Macintosh foi lançado cinco anos atrás e parece que faz 
mais ou menos o mesmo tempo que os pedreiros estão 
trabalhando na minha casa [...] Se eu quiser colocar uns 
armários, não preciso desmantelar a casa inteira, enviá-la ao 
carpinteiro, montar tudo de novo para que ele entenda, pedir 
que trabalhe nela, depois desmonte a casa de novo, envie-a 
de volta para mim e monte-a como estava antes para que 
possa funcionar como um espaço em que eu consiga morar. 
Então por que preciso fazer isso com o meu computador? 
Deixe-me explicar de uma maneira que faça sentido. Por 
que, quando estou trabalhando em um documento em um 
processador de textos, sempre me deparo com o mesmo 
problema? Se eu quiser fazer qualquer outra coisa com o 
documento, preciso desmantelá-lo virtualmente e enviá-lo 
para outro processador de textos que tenha o recurso que 
preciso que o outro não tem [...] O que quero é apenas o 
seguinte: 1. Ligar o computador. 2. Trabalhar. 3. Me divertir 
um pouco, desde que tenha feito o suficiente do número 2 
– o que é raro, mas esse é outro problema. Quando eu digo 
‘trabalhar’, estou falando de começar a digitar na tela e, se me 
der na telha de acrescentar um desenho, poder acrescentar 
um desenho. Ou poder importar algo do meu scanner direto 
para a tela; ou enviar algo que esteja ali para outra pessoa [...] 
Não deveríamos precisar ser tiranizados por programadores 
de aplicativos que não têm a menor ideia de como pessoas 
de verdade fazem seus trabalhos. (ADAMS, 2014, p. 102-106)

É curioso notar que grande parte das queixas de Adams em relação ao 
funcionamento do computador já foram completamente sanadas. Há pouco tempo, 
não era possível copiar e colar trechos de textos de um aplicativo para outro. Também, 
não era possível inserir uma imagem de maneira direta em um programa editor de 
textos. Vale destacar que, num momento em que ainda não havia acesso à internet 
para uso pessoal, nem tecnologias de transferência de dados sem fio, como bluetooth, 
por exemplo, o compartilhamento de dados entre pessoas e dispositivos diferentes era 
extremamente complexo e trabalhoso. Neste mesmo texto, temos o relato do autor 
sobre a dificuldade de transferir arquivos de um computador para outro:

Agora, gostaria de falar sobre armários. Sobre um armário em 
especial. É um que fica no canto do meu escritório. Não ouso 
entrar nele, porque sei que, se entrar, não sairei até o fim da



U1

13Mídias Eletrônicas no Ensino de Arte

Diversas tecnologias de transferência de dados sem fio foram desenvolvidas nos 
anos que seguiram a escrita do texto destacado anteriormente. Isto nos mostra 
a rapidez com que as mídias eletrônicas são desenvolvidas e melhoradas a fim de 
revolucionar a forma como produzimos e compartilhamos o conhecimento. Em outro 
texto posterior, de 1999, escrito dez anos após “Frank, o Vândalo”, Adams relembra seu 
primeiro contato com um computador pessoal: 

tarde; e, quando enfim saísse, seria como um homem triste e 
amargurado que perdera uma batalha contra uma monstruosa 
serpente negra e enfurecida. A monstruosa serpente negra e 
enfurecida em questão é uma pilha de um metro de altura de 
cabos, que ao mesmo tempo me provoca e me assombra [...] Eu 
odeio cabos. Eles me odeiam também, porque sabem que um dia 
irei simplesmente entrar naquele armário com um lança-chamas 
e me livrar de todos eles. Enquanto isso não acontece, os cabos 
estão determinados a extrair de mim o máximo de sofrimento 
e frustação que puderem. Não precisamos desses desgraçados. 
Não deveríamos precisar deles [...] Veja a minha atual situação, 
por exemplo. Para me proteger de Frank, o Vândalo [o eletricista 
responsável pela reforma da casa do escritor], eu transferi este 
artigo para o meu Mac portátil [...] Quando voltar parar casa com 
o artigo terminado, posso copiá-lo em um disquete – supondo 
que eu consiga encontrar algum no amontoado de capítulos 
inacabados em cima da minha mesa – e depois passa-lo para o 
meu Mac principal e imprimi-lo [...] Ou posso tentar brigar com 
o monstro dentro do armário até encontrar outro conector 
AppleTalk em alguma parte das suas entranhas. Ou posso me 
enfiar debaixo da mesa e desconectar o AppleTalk do Ilx para 
conectá-lo ao portátil. Ou... já deu para ter uma ideia, é ridículo [...] 
Tudo o que quero é imprimir a partir do meu computador portátil 
(meu pobre bebê). Na verdade, isso não é tudo o que quero. 
Quero poder transferir regularmente os arquivos da minha lista de 
contatos do portátil para o Ilx e vice-versa [...] Quero apenas leva-
lo para o mesmo quarto em que o outro está. E bum. Lá está ele. 
Na minha área de trabalho. (ADAMS, 2014, p. 106-107)

Lembro-me da primeira vez que vi um PC, computador pessoal 
[...] Ele era bem grande, em formato piramidal, com uma tela no 
topo mais ou menos do tamanho de uma barra de chocolate. 
Fiquei zanzando em volta dele por um tempo fascinado. Mas não 



U1

14 Mídias Eletrônicas no Ensino de Arte

O vídeo a seguir explica de forma sintetizada e divertida como surgiu 
e como funciona o computador: Como surgiu e como funciona 
o computador? Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=QrFIvig2Kns>. Acesso em: 06 set. 2016.

Conheça o texto completo a respeito das Tecnologias da Informação e 
Comunicação no Brasil: UNESCO. TIC na educação do Brasil. Disponível em: 
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/
access-toknowledge/ict-in-education/>. Acesso em: 6 set. 2016.

Há um termo utilizado para abarcar de uma forma geral a ampla gama de 
recursos tecnológicos aplicados à comunicação: TICs (Tecnologias da Informação 
e Comunicação). A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) reconhece a importância da aproximação entre as TICs e a escola, e 
elabora um plano de ação a ser desenvolvido em parceria com o governo de diferentes 
países no sentido de garantir o acesso dos alunos a essas tecnologias: 

A UNESCO acredita que as TIC podem contribuir com o acesso 
universal da educação, a equidade na educação, a qualidade 
de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento profissional de 
professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a 
administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada 
de políticas, tecnologias e capacidades (UNESCO, 2016a [s.p.]).

adiantou. Por mais que me esforçasse, eu não conseguia enxergar 
nenhuma utilidade que um computador pudesse ter na vida ou no 
trabalho de um escritor [...] O motivo de não conseguir imaginar 
qual a sua utilidade era eu ter uma ideia muito limitada de o que um 
computador era na verdade – como qualquer pessoa na época. 
Achava que fosse uma espécie de calculadora mais complexa. 
(ADAMS, 2014, p. 108-109)

1.1 As TICs e o processo de ensino e de aprendizagem
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O empoderamento de pessoas por meio da Alfabetização 
Midiática e Informacional (Media and Information Literacy - 
MIL) é um pré-requisito importante para promover o acesso 
igualitário à informação e ao conhecimento e os sistemas 
de mídia e informação livres, independentes e plurais. A 
Alfabetização Midiática e Informacional reconhece o papel 
fundamental da informação e da mídia em nosso dia a dia. 
Está no centro da liberdade de expressão e informação, já 
que empodera cidadãos a compreender as funções da mídia 
e outros provedores de informação, a avaliar criticamente 
seus conteúdos e, como usuários e produtores de informação 
e de conteúdos de mídia, a tomar decisões com base nas 
informações disponíveis. (UNESCO, 2016b [s.p.])

Todo o nosso trabalho no papel de educadores deve levar em consideração a 
importância de possibilitar a inclusão plena do estudante na sociedade em que está 
inserido. Para que isto ocorra, é fundamental que a criança e o adolescente tornem-
se aptos a compreender e produzir informações por meio das mídias disponíveis.

Aprofunde seus conhecimentos e compreenda as especificidades da 
alfabetização midiática e da alfabetização informacional: 
UNESCO. Alfabetização midiática e informacional (AMI).. Disponível 
em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-
information/access-to-knowledge/media-and-information-literacy/> 
Acesso em: 6 set. 2016.

Conheça a importância das TICs para o desenvolvimento social:
PEREIRA, Danilo; SILVA, Gislane Santos. As tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) como aliadas para o desenvolvimento. Disponível 
em: <http://periodicos.uesb.br/index.php/cadernosdeciencias/article/
viewFile/884/891>. Acesso em: 6 set. 2016.

Levando em consideração o impacto das TICs nas relações humanas, o combate 
à exclusão digital ganha uma nova dimensão na atualidade. O sujeito que não 
compreende e/ou produz mensagens por meio de mídias eletrônicas encontra-se em 
uma situação marginalizada. A UNESCO propõe uma frente de ação para a proliferação 
da alfabetização digital:
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A geração dos alunos que frequentam atualmente o ensino básico já foi 
alfabetizada digitalmente. Ao mesmo passo em que adquiriram a linguagem oral 
e escrita, foram introduzidos na linguagem digital. Vemos crianças em idade pré-
escolar utilizando corretamente o controle da televisão ou acessando vídeos em 
dispositivos, como tablets e celulares. Tendo isto em vista, estes meios tornam-se 
tão relevantes para o processo de expressão e de aprendizagem da criança e do 
adolescente quanto a fala e a escrita. Assim, é fundamental que o educador aproprie-
se destas mídias e permita que os estudantes façam seu uso no cotidiano escolar. É 
importante ressaltar que as atividades mediadas pelos aparatos tecnológicos devem 
ser bem planejadas e elaboradas a fim de que o objetivo didático não se perca em 
meio às demais funcionalidades dos aparatos.

Diante deste desafio, o educador deve refletir sobre seus próprios conhecimentos 
acerca das diferentes mídias eletrônicas. Douglas Adams (2014) cria um curioso 
conjunto de regras a respeito da relação entre as pessoas e a tecnologia:

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Technology.jpg>. Acesso em: 6 ago. 2016.

Figura 1.1 | Alfabetização digital

1. Tudo o que já está no mundo quando você nasce é normal, 
corriqueiro e nada mais do que parte natural da maneira como 
o mundo funciona. 2. Tudo o que é inventado entre os seus 
15 e 35 anos é novo, empolgante e revolucionário, e pode, 
inclusive, se tornar sua carreira profissional. 3. Tudo o que é 
inventado depois dos seus 35 anos vai contra a ordem natural 
das coisas. (ADAMS, 2014, p. 112)
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Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Blog1.jpg>. Acesso em: 6 set. 2016.

Figura 1.2 | Computadores pessoais em sala de aula

Quais são os aparatos eletrônicos de comunicação e 
informação que você utiliza no seu cotidiano? Televisão, 
computador, tablet, celular, smartphone, livro digital? Você 
utiliza alguma rede social ou aplicativo de comunicação? Qual 
a importância destes objetos e mídias na sua vida pessoal e 
profissional? Quanto tempo por dia você passa conectado?

Todos nós sabemos que é fundamental que o professor possua domínio dos 
conteúdos que aborda em sala de aula. Mas o que muitas vezes é esquecido é que 
este professor deve ter o mesmo domínio dos meios a partir dos quais trabalha 
didaticamente. Cada conteúdo e cada ferramenta utilizados pelo professor exige 
uma metodologia adequada. De nada adianta possuir uma sala equipada com 
ferramentas tecnológicas modernas operadas por estudantes e professores 
alfabetizados digitalmente se não houver uma boa metodologia e planejamento da 
utilização didática destes recursos. Ou seja, tendo em vista o processo de ensino 
e de aprendizagem, além de dominar o uso dos aparatos digitais, é preciso que o 
educador reflita acerca da sua prática e domine as formas de apropriação eficiente 
dos meios eletrônicos 

É possível refletir sobre a relação entre as TICs e o contexto educacional a partir 
dos três pontos destacados pela UNESCO a respeito das tecnologias da informação 
e da comunicação:
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Primeiro, as TICs são apenas uma parte de um contínuo 
desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os 
livros, todos podendo apoiar e enriquecer a aprendizagem. 
Segundo, as TIC, como qualquer ferramenta, devem ser 
usadas e adaptadas para servir a fins educacionais. Terceiro, 
várias questões éticas e legais, como as vinculadas à 
propriedade do conhecimento, ao crescente tratamento da 
educação como uma mercadoria, à globalização da educação 
face à diversidade cultural, interferem no amplo uso das TIC 
na educação. (UNESCO, 2016a, [s.p.], grifo nosso)

O primeiro ponto destacado apresenta um ponto importante: as TICs não se 
encontram desconectadas da linha de desenvolvimento dos aparatos técnicos 
utilizados em sala de aula. No texto, vemos elencadas outras ferramentas a serem 
utilizadas pelo professor, como o giz, a lousa e os livros. É importante destacar que 
as mídias eletrônicas não vêm substituir essas ferramentas, mas complementar e 
ampliar a gama de recursos didáticos disponíveis. É fundamental que o professor 
saiba reconhecer o momento correto da utilização de cada uma das técnicas e 
ferramentas disponíveis. O que nos leva ao próximo ponto elencado no trecho.

O segundo ponto nos lembra sobre a importância da utilização eficiente dos 
recursos disponíveis. De nada adianta utilizar computadores altamente sofisticados 
para a aplicação de uma atividade com conteúdo fraco e por meio de uma 
metodologia inadequada. Mesmo que o professor e os alunos saibam operar 
bem as ferramentas eletrônicas, se os objetivos da atividade não forem claros e o 
desenvolvimento não for planejado, o ganho educacional será irrelevante. É preciso 
que o professor planeje bem sua atividade e avalie a real necessidade e eficácia da 
utilização dos recursos escolhidos.  

O terceiro ponto nos leva a refletir sobre um ponto que precisa ser visto de uma 
forma global: a ética relacionada à utilização das TICs. A profusão de informações 
disponibilizadas na rede, assim como a facilidade para o seu compartilhamento, 
podem gerar apropriações indevidas, por exemplo. É importante que o professor 
reflita, junto aos alunos, acerca de questões, como a propriedade intelectual. 
Também, é de extrema relevância que questões como a veracidade e a confiabilidade 
das informações disponíveis nos meios eletrônicos sejam debatidas, a fim de o 
aluno se afirmar como sujeito crítico. Ele deve estar apto a avaliar a relevância e a 
confiabilidade das fontes das informações que ele adquire e compartilha. 

Uma situação ocorrida na véspera do Dias das Bruxas, no ano de 1938, nos 
Estados Unidos, é um ótimo exemplo do impacto causado por uma informação 
transmitida por meio de uma mídia eletrônica e da importância da capacidade de 
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recepção crítica das mensagens propagadas por tal meio. Nesta ocasião, o radialista 
e futuro cineasta Orson Welles narrou a invasão alienígena descrita na obra A Guerra 
dos Mundos (1898), de George Wells, utilizando linguagem jornalística. Milhões de 
ouvintes acreditaram se tratar de uma notícia real, o que resultou em um pânico 
coletivo que provocou tumultos em diversas cidades norte-americanas. Isto nos 
atesta o grande impacto das informações propagadas por meio das mídias.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/
Alvim-correa12.jpg>. Acesso em: 6 set. 2016.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/
War-of-the-worlds-tripod.jpg>. Acesso em: 6 set. 2016. 

Figura 1.3 | Henrique Alvim Corrêa, Ilustração 
da obra A Guerra dos Mundos, 1906

Figura 1.4 | Henrique Alvim Corrêa, Ilustração 
da obra A Guerra dos Mundos, 1906

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Correa-Martians_vs._Thunder_Child.jpg>. Acesso em: 6 set. 
2016.

Figura 1.5 | Henrique Alvim Corrêa, Ilustração da obra A Guerra dos Mundos, 1906
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Conheça mais a respeito da transmissão radiofônica de Orson Welles:
TESCHKE, Jeans. 1938: pânico após transmissão de “Guerra dos 
mundos”. Disponível em: <http://www.dw.com/pt/1938-p%C3%A2nico-
ap%C3%B3s-transmiss%C3%A3o-de-guerra-dos-mundos/a-956037>. 
Acesso em: 6 set. 2016.

Por conta da facilidade em se vincular informações na internet, muitas 
vezes, notícias e conhecimentos falsos ou distorcidos são propagados. 
Dois websites foram criados para tratar de forma crítica e humorística 
tal fato.
- O site “Sensacionalista” cria notícias falsas com alto teor crítico acerca 
de acontecimentos reais: Disponível em: <http://www.sensacionalista.
com.br/>. Acesso em: 6 set. 2016.
- O site “Surrealista” divulga notícias reais que, pelo seu teor absurdo, 
parecem ter sido inventadas. Disponível em: <http://www.surrealista.
com.br/>. Acesso em: 6 set. 2016. 

Mesmo que discutamos o uso correto das mídias eletrônicas no ensino, é preciso 
levar em consideração que, infelizmente, a maior parte das escolas do nosso país 
não está adaptada à prática do ensino informatizado. Muitas vezes, faltam televisões, 
datashows e computadores; outras vezes, os colégios possuem estas ferramentas, 
mas elas se encontram praticamente sucateadas. Consciente desta realidade:

Na busca de soluções a essas questões, a UNESCO coopera com 
o governo brasileiro na promoção de ações de disseminação 
de TIC nas escolas com o objetivo de melhorar a qualidade 
do processo ensino-aprendizagem, entendendo que o 
letramento digital é uma decorrência natural da utilização 
frequente dessas tecnologias. O Ministério da Educação 
tem a meta de universalizar os laboratórios de informática 
em todas as escolas públicas até 2010, incluindo as rurais. A 
UNESCO também coopera com o Programa TV Escola, para 
explorar a convergência das mídias digitais na ampliação da 
interatividade dos conteúdos televisivos utilizados no ensino 
presencial e a distância. (UNESCO, 2016a, [s.p.])
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Qual é a realidade das escolas da sua região? Computadores 
estão em bom funcionamento e disponíveis para os alunos? 
Os professores fazem uso eficiente deste recurso?

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Internet2.jpg/745px-Internet2.jpg>. Acesso em: 7 set. 
2016.

Figura 1.6 | Website

Diante desta realidade, de que forma o professor pode trabalhar sem deixar de 
lado as especificidades das mídias eletrônicas? Inicialmente, é preciso compreender 
que a própria lógica do pensamento foi profundamente alterada por meio das mídias 
eletrônicas. Num período anterior a estas tecnologias, o conhecimento é organizado, 
distribuído e acessado por meio do discurso oral ou da escrita impressa em livros, 
revistas ou jornais. Em ambos os casos, o conteúdo é disposto de forma linear, ou 
seja, possui uma sequência pré-estabelecida que guia o raciocínio em uma linha reta 
do começo até o final. Podemos até começar a escutar um discurso ou iniciar a leitura 
de um texto de outras partes que não do seu início, mas nesses casos a compreensão 
plena do conteúdo ficará comprometida. Com o advento da internet, outra forma de 
construção e organização do conhecimento ganha corpo: o hipertexto. Por meio 
do hipertexto vivenciamos uma leitura radial, ou seja, encontramos textos que se 
abrem em links para novos conteúdos, e assim sucessivamente, criando um labirinto 
de conteúdos entrecruzados. Quando acessamos um texto em uma página da 
internet, é comum vermos termos destacados, os quais são como portas: podemos 
acessá-los e seremos redirecionados para uma nova página. Esta página trará um 
conteúdo relacionado especificamente ao termo destacado na página anterior, 
e muito possivelmente, nesta nova página, novos termos estarão em destaque e 
darão acesso a diversas outras páginas, e assim sucessivamente. Isto demonstra 
que a leitura e o pensamento não se encontram mais necessariamente ordenados 
apenas por meio de uma lógica linear. Levando isto em consideração, é fundamental 
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garantir que o estudante se torne apto a realizar uma leitura eficiente seguindo esta 
lógica e, em seguida, que seja capaz de organizar seu próprio pensamento por meio 
deste recurso. Deste modo, sugerimos que o aluno não produza apenas textos nos 
tradicionais moldes da redação linear construída no papel pautado, mas que seja 
levado a construir textos não lineares.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Home_work_routine.jpg/800px-Home_work_
routine.jpg>. Acesso em: 7 set. 2016.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Wonderful_story%2C_curious_spelling.jpg/800px-
Wonderful_story%2C_curious_spelling.jpg>. Acesso em: 7 set. 2016.

Figura 1.7 | A escrita na infância

Figura 1.8 | O texto linear

Sugestão de atividade: construindo um hipertexto

É possível trabalhar com pontos específicos das mídias eletrônicas mesmo 
quando não possuímos estes recursos disponíveis em sala de aula. Conforme 
atestamos anteriormente, o conhecimento vinculado a estas mídias é organizado 
de uma forma diversa daquela encontrada tradicionalmente nos livros. Será que 
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nosso aluno está apto a realizar uma leitura eficiente deste conteúdo? Este ponto é 
essencial no caminho para uma alfabetização midiática e informacional. Não basta 
que o aluno saiba controlar os dispositivos eletrônicos, é fundamental que ele saiba 
interagir criticamente com o conteúdo vinculado a estes dispositivos. 

A partir de materiais muito simples, como papel, caneta e tesoura, é possível 
criar hipertextos. Divida os alunos em grupos de três a cinco estudantes e entregue 
um texto de, no máximo, uma página para cada grupo. O conteúdo do texto pode 
ser escolhido de acordo com o assunto que vem sendo trabalhado na disciplina, 
com notícias atuais, ou pode ser um texto literário, aqui nosso foco está mais na 
forma do que no conteúdo (o conteúdo pode ser trabalhado anteriormente ou num 
momento posterior com a turma). Os alunos deverão ler os textos e destacar os 
termos que considerarem importantes para a sua compreensão como um todo e os 
termos que não conhecem. A partir disto, deverão realizar uma pesquisa acerca dos 
termos destacados. Para cada termo deverão criar um novo texto com, no máximo, 
uma página. Após reunir todos os textos, os alunos deverão criar uma forma de 
guiar a sua leitura. Esta organização não deve ser linear (os conteúdos referentes 
aos termos não podem ser colocados em parênteses após os termos, nem podem 
ser colocados como notas de rodapé do texto original). Solicite que os alunos 
pensem na organização dos jogos de tabuleiros, nos quais termos são usados como 
comandos que guiam o jogador para novos locais no jogo. A mesma estratégia deve 
ser utilizada no texto.

A complexidade da atividade exige uma mediação ativa do professor, por isso, 
incentive a criatividade dos alunos e certifique-se de que eles estão refletindo acerca 
de novas formas de organização do raciocínio. Uma das formas possíveis de se 
realizar esta atividade é por meio da escrita do texto original em um papel de grandes 
dimensões (neste caso, o professor pode fornecer papel kraft), em que cada um 
dos termos destacados seja parcialmente recortado da folha, criando uma “janela” 
possível de ser aberta na folha. Atrás desta abertura, os alunos podem guardar folhas 
menores dobradas contendo o texto referente ao respectivo termo. Outra forma 
possível é por meio de teias, nas quais os alunos utilizem fios (neste caso, o professor 
pode fornecer barbante) que liguem os termos destacados aos outros textos que 
ampliem seus conteúdos. Com os hipertextos prontos, os alunos deverão percorrer 
a sala lendo as construções de cada grupo. 

Ao final do trabalho, o professor deve realizar um debate com os alunos, tendo 
como foco as dificuldades e facilidades geradas tanto na construção quanto na 
leitura destes hipertextos.
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1. Qual é o significado de mídia?

2. Cite diferentes exemplos de mídias.
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Seção 2

As mídias eletrônicas e a arte

Introdução à seção

Conforme veremos ao longo das próximas unidades, os inventos científicos 
e tecnológicos influenciaram diretamente a forma como os artistas trabalharam 
ao longo de toda a história da arte. Por exemplo, conforme o homem descobria 
novas formas de talhar minérios, fundir metais ou produzir a mais variada palheta 
de pigmentos, as produções visuais ligadas à escultura e à pintura eram inovadas. 
O mesmo acontece com as mídias eletrônicas. Como um crítico de seu próprio 
tempo, o artista apropria-se dos inventos tecnológicos, questiona suas funções na 
sociedade e reflete sobre os limites da própria arte. A seguir, veremos a forma pela 
qual as mídias eletrônicas alteram tanto a forma como os artistas produzem as obras 
de arte quanto a forma pela qual o espectador as acessa.

2.1 As mídias eletrônicas, a produção dos artistas e a recepção do público

Em Arte e mídia (2010), Arlindo Machado constrói um panorama crítico 
completo e sintético das relações estabelecidas entre a arte e a mídia. Logo de 
início o autor apresenta uma reflexão em torno do termo que nomeia este tipo de 
produção:

O vocábulo 'ARTEMÍDIA', forma aportuguesada do inglês 
'media arts', tem se generalizado nos últimos anos para designar 
formas de expressão artística que se apropriam de recursos 
tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento ou 
intervêm em seus canais de difusão, para propor alternativas 
qualitativas. Stricto sensu, o termo compreende, portanto, as 
experiências de diálogo, colaboração e intervenção crítica 
nos meios de comunicação de massa. Mas, por extensão, 
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abrange também quaisquer experiências artísticas que utilizem os 
recursos tecnológicos recentemente desenvolvidos, sobretudo 
nos campos da eletrônica, da informática e da engenharia 
biológica. (MACHADO, 2010, p. 7)

A partir de tal definição vemos a amplitude da natureza das obras que se encontram 
sob uma mesma denominação. Produções das mais diversas técnicas, suportes e 
linguagens são colocadas sob uma mesma classificação, e tão variadas quantos suas 
características formais são também seus conteúdos. O termo “artemídia” nos dá 
apenas um vislumbre da categoria de técnicas e ferramentas utilizadas na elaboração 
da obra. Machado nos alerta para este fator:

Machado aponta a importância de uma abordagem aprofundada da relação entre 
esta nova forma de arte e seus meios. O autor questiona se os produtos gerados pela 
mídia de massas seriam objetos de arte ou se, então, a arte estaria interferindo no 
sistema das mídias de massas. Logo de início Machado define que, para que uma 
produção seja reconhecida como artemídia, é preciso que ela possua algumas outras 
características além de simplesmente ter sido executada e/ou distribuída por meio 
de aparatos eletrônicos. Interessa ao autor investigar as aproximações, combinações 
e contaminações entre a arte e a mídia, “instituições tão diferentes do ponto de vista 
das suas respectivas histórias, de seus sujeitos ou protagonistas e da inserção social 
de cada uma” (MACHADO, 2010, p. 8-9). 

A fim de elucidar esta relação, o autor faz um resgate histórico da ligação entre 
a arte e a tecnologia:

[...] essa designação genérica apresenta o inconveniente de 
restringir a discussão da artemídia apenas ao plano técnico 
(suportes, ferramentas, modos de produção, circuitos de 
difusão), sem atingir o cerne da questão, que é o entendimento 
da imbricação destes dois termos: ‘mídia’ e ‘arte’. Que fazem eles 
juntos e que relação mantêm entre si? (MACHADO, 2010, p. 8-9)

A arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo. 
Bach compôs fugas para cravo porque este era o instrumento 
musical mais avançado da sua época em termos de engenharia 
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e acústica. Já Stockhausen preferiu compor texturas sonoras para 
sintetizadores eletrônicos, pois em sua época já não fazia mais 
sentido conceber peças para cravo, a não ser em termos de citação 
histórica. Mas o desafio enfrentado por ambos os compositores foi 
exatamente o mesmo: extrair o máximo das possibilidades musicais 
de dois instrumentos recém-inventados e que davam formas à 
sensibilidade acústica de suas respectivas épocas. (MACHADO, 
2010, p. 9)

Fonte: <https://goo.gl/TP0TYi>. Acesso em: 6 set. 2016.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Stockhausen_1994_WDR.jpg/800px-Stockhausen_1994_
WDR.jpg>. Acesso em: 9 set. 2016.

Figura 1.9 | Cravo do século XVI

Figura 1.10 |  Karlheinz Stockhausen produzindo música, no estúdio de música eletrônica 
de WDR, em 1994
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Da mesma forma, os artistas visuais contemporâneos apropriam-se dos meios de 
seu próprio tempo. Os aparatos eletrônicos são desenvolvidos para servirem a uma 
lógica de produção capitalista, a qual é diversa daquela que rege a criação artística: 

O desafio dos artistas que trabalham com mídias eletrônicas é, portanto, 
ultrapassar a programação funcional original dos aparatos que utiliza. A arte perturba 
e subverte o projeto original pelo qual os aparatos eletrônicos foram desenvolvidos, 
obrigando-os a serem antiprodutivos, antieficientes. Machado cita alguns exemplos 
em que isto ocorre:

[...] questões essenciais da arte contemporânea (como os 
estranhamento, a incerteza, a indeterminação, a histeria, o 
colapso, o desconforto existencial), não estão obviamente no 
horizonte do mercado e da indústria, ambientes usualmente 
positivos, otimistas e banalizados. Algoritmos e aplicativos são 
concebidos industrialmente para uma produção mais rotineira 
e conversadora, que não perfura os limites nem perturba os 
padrões estabelecidos. (MACHADO, 2010, p. 13)

Quando Nam June Paik, com a ajuda de ímãs poderosos, 
desvia o fluxo dos elétrons no interior do tubo iconoscópico 
da televisão para corroer a lógica figurativa de suas imagens; 
quando fotógrafos como Frederic Fontenoy e Andrew 
Davidhazy modificam o mecanismo do obturador da 
câmera fotográfica para obter não o congelamento de um 
instante, mas um fulminante processo de desintegração 
das figuras resultantes da anotação do tempo no quadro 
fotográfico; quando William Gibson, em seu romance digital 
Agrippa (1992), coloca na tela um texto que se embaralha 
e se destrói graças a uma espécie de vírus de computador 
capaz de detonar os conflitos de memória do aparelho – 
então não se pode mais, em nenhum desses exemplos, dizer 
que os artistas estão operando dentro das possibilidades 
programadas e previsíveis dos meios invocados. Eles estão, 
na verdade, ultrapassando os limites das máquinas semióticas 
e reinventando radicalmente os seus programas e as suas 
finalidades. (MACHADO, 2010, p. 14)
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Fonte:  <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Portrait_of_Sergio_Valle_Duarte.jpg/744px-Portrait_of_
Sergio_Valle_Duarte.jpg>. Acesso em: 9 set. 2016.

Figura 1.11 | Andrew Davidhazy, Retrato de Sergio Valle Duarte, c. de 1990

Conheça as obras de Frederic Fontenoy:
IDEIA Fixa. O corpo humano em movimento. Disponível em: <https://
www.ideafixa.com/o-corpo-humano-em-movimento/>. Acesso em: 9 
set. 2016.
Conheça a obra de William Gibson:
FURONI, Evandro. Entrevistamos William Gibson, o pai do 
ciberpunk. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/
noticia/2015/03/entrevistamos-william-gibson-o-pai-do-ciberpunk.
html>. Acesso em: 9 set. 2016. 

Os artistas desobedecem às normas que os programadores das máquinas tentam 
impor, eles criam novas regras e operam de modo a radicalizar a programação 
esperada. Desta forma, o artista torna-se um crítico da natureza e função das próprias 
máquinas e da tecnologia de uma forma geral:
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Pode-se mesmo dizer que a artemídia representa hoje a 
metalinguagem da sociedade midiática, na medida em que 
possibilita praticar, no interior da própria mídia e de seus 
derivados institucionais [...] alternativas críticas aos modelos 
atuais de normatização e controle da sociedade. (MACHADO, 
2010, p. 17)

[...] sabemos que arte é um processo em permanente mutação. 
Era uma coisa para os arquitetos egípcios, outra para os 
calígrafos chineses, uma terceira para os pintores bizantinos, 
outra ainda para os músicos barrocos ou os cineastas russos 
do período revolucionário. Nesse sentido, não é preciso muito 
esforço para perceber que o mundo das mídias, com sua 
ruidosa irrupção no século XX, tem afetado substancialmente 
o conceito e a prática da arte, transformando a criação artística 
no interior da sociedade midiática numa discussão bastante 
complexa. (MACHADO, 2010, p. 23)

Ao colocar a mídia em questão, a arte acaba abalando as suas próprias 
delimitações e nos lança de volta a uma pergunta que já nos fizemos anteriormente: 
se as obras de arte são produzidas nas mídias eletrônicas, como diferenciar, entre 
todas as produções da mídia, o que é ou não arte? Se já houve um tempo em que 
havia técnicas que eram de uso exclusivo da produção artística (por exemplo, em 
um momento em que todas as pinturas e esculturas eram técnicas empregadas 
unicamente por artistas e, desta forma, toda pintura e escultura produzida era, sem 
sombra de dúvidas, arte), atualmente esta segurança se perde:

Estas mudanças exigem de nós a elaboração de novos conceitos para definir o 
que é a arte e não há um consenso entre os críticos, historiados e filósofos da arte 
neste sentido. 

Conheça mais sobre o conceito de “tecnototenismo” de Derrick de 
Kerckhove:
GIFALLI, Marilda. Derrick de Kerckhove. Disponível em: <http://
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www.iea.usp.br/pesquisa/conferencistas-internacionais/derrick-de-
kerckhove>. Acesso em: 9 set. 2016.

Derrick de Kerckhove falando sobre tecnologia e cultura. Disponível em: 
<http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2013/tecnologia-o-
novo-totemismo>. Acesso em: 9 set. 2016. 

Conheça o trabalho de Peter Weibel. Disponível em: <https://
peterweibel07.wordpress.com/>. Acesso em: 9 set. 2016.

Conheça o pensamento de Pierre Lévy:
CADERNO de Sábado. Pierre Lévy: a revolução digital só está no começo. 
Disponível em: <http://www.fronteiras.com/entrevistas/pierre-levy-a-
revolucao-digital-so-esta-no-comeco>. Acesso em: 9 set. 2016.

Reflita acerca do desenvolvimento tecnológico:
NEGROPONTE, Nicolas. Uma história de 30 anos do futuro. Disponível 
em: <https://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_a_30_year_
history_of_the_future?language=pt-br>. Acesso em: 9 set. 2016.

Os precursores da relação entre arte e as mídias eletrônicas foram Abraham 
Palatnik (1928-) e Waldemar Cordeiro (1925-1973). Machado destaca

O desenvolvimento das artes computacionais no Brasil 
foi grandemente impulsionado pelo fato de Cordeiro ter 
organizado em São Paulo, em 1971, uma das primeiras 
conferências internacionais de computer art – a Arteônica – 
que reuniu os nomes mais importantes nessa área no plano 
mundial e colocou o país na rota internacional do uso criativo 
dos computadores na arte. (MACHADO, 2010, p. 52)
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Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/O-beijo2.jpg>. Acesso em: 9 set. 2016. 

Figura 1.12 | Waldemar Cordeiro, O Beijo, 1967 – objeto eletromecânico e fotografia

Existem técnicas exclusivas da arte? Programas de televisão 
são obras de arte? Imagens criadas para serem compartilhadas 
nas redes sociais são obras de arte? Quando compartilhamos 
a imagem de uma obra, a imagem vista na tela do computador 
é uma obra de arte? 

Não só a forma de produzir arte é afetada pelas mídias eletrônicas, a forma 
de recepção das obras pelo público também é abalada. Com o invento de novas 
ferramentas de reprodução e compartilhamento de imagens, o conceito de 
originalidade ligado à obra de arte perde gradativamente o seu sentido. A arte passa 
a ocupar novos espaços e ser acessada de formas diversas: 

Os públicos dessa nova arte são cada vez mais heterogêneos, 
não necessariamente especializados e nem sempre se dão 
conta de que os que estão vivenciando é uma experiência 
estética. À medida que a arte migra do espaço privado e bem 
definido do museu, da sala de concertos ou da galeria de arte 
para o espaço público e turbulento da televisão, da Internet, 
do disco ou do ambiente urbano, onde passa a ser fruída por 
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massas imensas e difíceis de caracterizar, ela muda de estatuto 
e alcance, configurando novas e estimulantes possibilidades 
de inserção social [...] A arte, ao ser excluída dos seus guetos 
tradicionais, que a legitimavam e a instituíam como tal, passa a 
enfrentar agora o desafio da sua dissolução e da sua reinvenção 
como evento de massa. (MACHADO, 2010, p. 29-30)

Obras de arte que se utilizam dos meios eletrônicos são vinculadas e expostas em 
ambientes diferentes daqueles tradicionais das artes. Isto demanda uma criticidade 
maior do público para que possa avaliar o teor estético daquilo que lhe é apresentado. 
Inicialmente, as produções artísticas eletrônicas não possuíam um espaço privilegiado 
no cenário artístico, mas com o passar do tempo esse cenário foi alterado:

As poéticas tecnológicas foram perdendo seu caráter marginal 
e quase underground para rapidamente se converterem nas 
novas formas hegemônicas da produção artística. Nos últimos 
anos, temos visto multiplicarem-se em todo o mundo os 
festivais, encontros e mostras dedicados exclusivamente a 
experiências de interseção da arte com a tecnologia e a ciência. 
Cada vez mais, artistas lançam mão do computador para 
construir suas imagens, músicas, textos, ambientes; o vídeo é 
agora uma presença quase inevitável em qualquer instalação. A 
incorporação interativa das respostas do público se transformou 
numa norma (quando não numa mania) em qualquer proposta 
artística que se pretenda atualizada e em sintonia com o estágio 
atual da cultura. (MACHADO, 2010, p. 53)

O que parece estar ocorrendo, em grande parte dos casos é uma 
perda sutil, mas inegável, da perspectiva mais radical da arte. 
Hoje, quando visitamos qualquer evento de arte eletrônica, de 
música digital ou de escritura interativa, ou quando folheamos 
qualquer revista dedicada a essas especialidades, não é preciso 

A facilidade de acesso às ferramentas de produção de obras tecnológicas atraiu 
um grande número de artistas, e as exposições de arte são cada vez mais tomadas 
por esta forma de produção. Machado, no entanto, alerta-nos para um perigo que 
esta tendência carrega:
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muito esforço para constatar que a discussão estética foi quase 
inteiramente substituída pelo discurso técnico, e que questões 
relativas a algoritmos, hardware e software tomaram grandemente 
o lugar das ideias criativas, da subversão das normas e da reinvenção 
da vida. (MACHADO, 2010, p. 54)

O caráter de estranhamento, provocação e impacto da arte perde força e passa 
a dar lugar à exploração vazia dos meios técnicos. Tão importante e fundamental 
quanto dominar tecnicamente o uso dos aparatos eletrônicos é apreender o 
pensamento fragmentário e subversivo da arte contemporânea. Assim, no universo 
escolar, devemos lembrar que durante as aulas de Arte o estudante assume 
simultaneamente os papéis de criador/produtor cultural e de espectador. Tendo 
isto em vista, é preciso que o professor propicie situações favoráveis para ambas 
as ações. Neste sentido, Machado nos lembra da realidade do cenário cultural e 
tecnológico do nosso país:

Em um país como o Brasil, deslocado geograficamente em 
relação aos países produtores de tecnologia e em que o acesso 
aos bens tecnológicos é ainda seletivo e discriminatório, 
uma discussão séria sobre o tema das novas tecnologias 
deve necessariamente refletir esse deslocamento e essa 
diferença, para que possa servir, ao mesmo tempo, de caixa 
de ressonância a experiências e pensamentos independentes, 
problematizadores e divergentes, que acontecem, ainda que 
marginalmente, em várias partes do mundo, sobretudo fora 
dos centros hegemônicos. (MACHADO, 2010, p. 31)

A discussão apresentada deve ser levada em consideração, sobretudo quando 
abordamos a relação entre a arte e as mídias dentro do contexto escolar. É 
fundamental que os estudantes tornem-se aptos a analisar criticamente as obras 
de arte contemporâneas, tendo como ponto de referência o seu próprio cotidiano. 
Também, é imprescindível que estes jovens se descubram como agentes culturais 
que se empoderem dos meios modernos de produção artística e se afirmem como 
sujeitos ativos na sociedade da qual fazem parte.

Sugestão de atividade 1: a fruição da arte por meio das mídias eletrônicas

Você já parou para pensar se existe alguma diferença entre observar uma 
obra de arte original, uma reprodução impressa e uma reprodução digital na tela 
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do computador? Há algum benefício em analisar obras de arte a partir de meios 
eletrônicos?

O Google, principal ferramenta online de pesquisa, possui um projeto específico 
para o compartilhamento de obras de arte, intitulado “Google Arts & Culture”. Nesta 
página, é possível acessar o acervo de diversos museus ao redor de todo o mundo.

Acesse o “Google Arts & Culture”. Disponível em: <https://www.google.
com/culturalinstitute/beta/?hl=pt-BR>. Acesso em: 9 set. 2016. 

No Google Arts & Culture, há uma seleção de milhares de obras disponíveis 
para serem visualizadas em altíssima definição. Confira:
Disponível em: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/search/
asset?project=gigapixels&hl=pt-BR>. Acesso em: 9 set. 2016. 

Ao visualizarmos a reprodução de uma obra em alta definição na tela de um 
computador, é possível ampliar a imagem exibida e observar cuidadosamente 
detalhes que não poderiam ser vistos a olho nu. Este recurso das mídias eletrônicas 
para a fruição da arte leva a relação do espectador com a obra a um novo patamar. 
Esta intimidade com os detalhes de um objeto artístico só estaria disponível a uma 
pequena parcela de pesquisadores muito renomados que conseguissem autorização 
para investigar as obras originais com uma lupa. Agora, todos nós podemos ser este 
pesquisador! 

Solicite que os alunos acessem a página do Google Arts & Culture e explorem os 
detalhes das obras que mais lhe interessarem. Você pode solicitar que eles escrevam 
suas impressões a respeito da obra no momento em veem que a reprodução da 
obra sem ampliá-la: qual imagem é vista? Quais cores predominam? Qual material o 
artista utilizou? A que esta imagem me remete? 

Após a anotação destas impressões iniciais, o aluno deverá ampliar a imagem e 
percorrer toda a sua extensão com calma e atenção. Durante este percurso, o aluno 
deverá novamente realizar as anotações de suas impressões, podendo se guiar pelas 
questões anteriores. Caso o aluno deseje, pode realizar desenhos da obra inteira ou 
de partes da obra enquanto a observa. 

Ao final da atividade, promova um debate instigando os alunos a compartilharem 
suas experiências de investigação e explorando as mudanças de percepção que 
ocorrem quando olhamos as obras ampliadas. 
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Sugestão de atividade 2: a produção da arte por meio das mídias eletrônicas

Conforme discutimos anteriormente, é fundamental que o estudante se aproprie 
dos meios de produção artística, tornando-se um agente cultural. Deste modo, 
promova uma conversa com os alunos a respeito das mídias eletrônicas que eles 
entram em contato no dia a dia: televisão, rádio, computador, smartphones, tablets 
etc. Que tipo de imagens eles veem nestas mídias? Com que finalidade elas foram 
produzidas? Eles se reconhecem nestas imagens? Se eles pudessem produzir 
conteúdo para essas mídias, que tipo de conteúdo seria? 

Caso a maior parte ou todos os estudantes possuam perfis em redes sociais, 
questione qual é o tipo de imagem que eles produzem e compartilham? O que uma 
imagem precisa ter para chamar a atenção das pessoas nas redes sociais? É possível 
criar e distribuir uma obra de arte por meio das redes sociais?

Após esta discussão, solicite que os estudantes se organizem em grupos e 
planejem uma obra que seja executada ou que possa ser distribuída por meio das 
mídias eletrônicas. Lembre os alunos, que eles não devem se ater apenas à forma 
pela qual a obra será feita, ou seja, a técnica, mas também devem elaborar seu 
conteúdo. Desafie a turma e solicite que a obra seja uma crítica aos próprios meios 
eletrônicos nos quais elas serão inseridas. Caso seja possível, peça que os alunos 
executem a obra. Se a escola não possuir as ferramentas necessárias, peça que os 
alunos elaborem um plano de execução e o apresente para a turma.

1. Os inventos científicos e tecnológicos influenciaram 
diretamente a forma como os artistas trabalharam ao longo 
de toda a história da arte. Por exemplo, conforme o homem 
descobria novas formas de talhar minérios, fundir metais ou 
produzir a mais variada palheta de pigmentos, as produções 
visuais ligadas à escultura e à pintura eram inovadas. O mesmo 
acontece com as mídias eletrônicas. De que forma acontece a 
utilização das mídias pelos artistas?

2. Qual é a definição de artemídia?
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Nesta unidade, você conheceu as relações entre as mídias 
eletrônicas e o contexto escolar. Você refletiu a respeito da 
produção e recepção de obras de artes ligadas às mídias 
eletrônicas e descobriu formas de abordar estes conteúdos 
didaticamente.

Amplie seus conhecimentos e pesquise a respeito de artistas 
contemporâneos que produzem obras a partir de aparatos e 
linguagens ligados às mídias eletrônicas.

1. As mídias eletrônicas modificam-se em grande velocidade 
e alteram profundamente as relações humanas, a produção e 
a profusão de conhecimento. A seguir, analise as sentenças a 
respeito da mídia: 

I. A palavra mídia significa o mesmo que meios de informação 
e comunicação.

II. São mídias: o rádio, o jornal, a TV, a revista, o computador, 
o satélite, o panfleto, o cartaz, a fotografia, o cinema, a faixa, 
o banner etc.

III. Todo e qualquer meio a partir do qual sejam possíveis a 
emissão e recepção de mensagens é considerado mídia.

IV. Entende-se por mídia, ou mídias, os vários veículos que 
possibilitam a informação e a comunicação.

Assinale a alternativa que elenque as sentenças CORRETAS:

a) I, II, III e IV.

b) Somente I, II e III.
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c) Somente II, III e IV.

d) Somente I.

e) Somente I, II e IV.

2. As mídias  modificam-se de forma acelerada 
e alteram profundamente as relações humanas, a produção e a 
profusão de . Entre as décadas de 1940 e 1970, 
o cinema, a , o rádio e o telefone configuraram 
as principais mídias eletrônicas. A partir da década de 1980, 
a tecnologia dos computadores  rapidamente 
e, a partir destes, é estabelecida uma revolução na forma de 
armazenar, processar e compartilhar informações.

Assinale a alternativa que apresente a sequência de termos 
que preencham corretamente as lacunas:

a) Eletrônicas – conhecimento – internet – regride.

b) Eletrônicas – conhecimento – televisão – avança.  

c) Analógicas – bens de consumo – televisão – avança.

d) Analógicas – conhecimento – internet – regride.

e) Eletrônicas – bens de consumo – televisão – avança.

3. As novas mídias eletrônicas são apropriadas pelos artistas e 
alteram a forma pela qual a arte é produzida e exibida. Analise 
as sentenças a seguir e as classifique como verdadeiras (V) e 
falsas (F):

(__) O termo artemídia, forma aportuguesada do inglês 
“media arts”, designa formas de expressão artística que se 
apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da indústria 
do entretenimento ou intervêm em seus canais de difusão 
para propor alternativas qualitativas.

(__) O termo artemídia compreende as experiências de 
diálogo, colaboração e intervenção crítica nos meios de 
comunicação de massa.

(__) O termo artemídia abrange quaisquer experiências 
artísticas que utilizem os recursos tecnológicos recentemente 
desenvolvidos, sobretudo nos campos da eletrônica, da 
informática e da engenharia biológica.



U1

39Mídias Eletrônicas no Ensino de Arte

(  ) São consideradas produções de artemídia apenas aquelas 
que são distribuídas por meio da internet.

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

a) F – V – V – F.

b) F – F – F – V.

c) V – V – V – F.

d) F – F – V – V.

e) V – V – F – F.

4. Analise as asserções a seguir:

I. O desafio dos artistas que trabalham com mídias eletrônicas 
é ultrapassar a programação funcional original dos aparatos 
que utiliza. 

PORQUE

II. A arte perturba e subverte o projeto original pelo qual os 
aparatos eletrônicos foram desenvolvidos, obrigando-os a 
serem antiprodutivos e antieficientes.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

a) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa da I.

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira.

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I.

e) As asserções I e II são proposições falsas.

5. Obras de  que se utilizam dos meios 
 são vinculadas e expostas em ambientes 

diferentes daqueles tradicionais das artes. Isto demanda uma 
 maior do público para que possa avaliar o teor 

estético daquilo que lhe é apresentado.
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Assinale a alternativa que apresente os termos que completem 
corretamente as lacunas:

a) Arte – tradicionais – distância. 

b) Computação – eletrônicos – distância.

c) Arquitetura – eletrônicos – criticidade. 

d) Computação – tradicionais – criticidade.

e) Arte – eletrônicos – criticidade.
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Unidade 2

Procedimentos metodológicos 
de ensino e aprendizagem a 
partir de meios eletrônicos

Laura Célia Sant´Ana Cabral Cava

Objetivos de aprendizagem: 

O objetivo desta unidade é levá-lo a conhecer o conceito de metodologia, 
apresentar metodologias ligadas à educação e à mídia no Brasil, refletir sobre 
a arte de forma geral e arte na educação junto às tecnologias, conhecer o 
que dizem alguns teóricos sobre questões relativas à metodologia de ensino e 
aprendizagem na integração com as mídias eletrônicas. 

Nesta primeira seção, você refletirá sobre o conceito de metodologia; 
conhecerá, de forma cronológica, metodologias ligadas à educação e à 
mídia no Brasil, desde 1960 até a contemporaneidade; e, por fim, refletirá 
sobre a arte de modo geral e a arte na educação, ligada às tecnologias.  

Já nesta segunda seção, você refletirá sobre as contribuições que o 
ensino e a aprendizagem de arte, ligados à mídia eletrônica, trazem para 
o desenvolvimento do aluno, a necessidade de formação continuada por 
parte de professores e o que dizem alguns teóricos sobre esta articulação 
entre o ensino e a mídia.   

Seção 1 | Procedimentos metodológicos em arte a partir de 
meios eletrônicos

Seção 2 | Reflexões acerca das contribuições do ensino e da 
aprendizagem de arte na articulação com a mídia eletrônica
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Prezado aluno, pensar no ensino e na aprendizagem de arte a partir dos meios 
eletrônicos requer algumas reflexões acerca da arte na humanidade, da arte na escola 
e da possibilidade de articulação com as novas tecnologias. Para isto, é relevante que 
você conheça o que tem sido feito neste campo de educação e mídia, quais são os 
teóricos que se destacam e quais são as suas propostas metodológicas.  

É importante que o professor esteja disposto e tenha conhecimento de como lidar 
com aparatos tecnológicos, pois de nada vale uma sala de aula superequipada com 
tecnologia se o professor não adequar sua metodologia. Os alunos de hoje, devido 
à nova configuração de sociedade, pensam, agem e aprendem de formas diferentes, 
portanto é preciso que o professor ensine diferente, para que os conteúdos abordados 
tenham significado a esses alunos.

Introdução à unidade
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Seção 1

Procedimentos metodológicos em arte a partir de 
meios eletrônicos

Introdução à seção

Prezado aluno, iniciamos esta seção definindo o que seja metodologia. 
Metodologia científica é uma palavra derivada de método (do Latim methodus), que 
significa “o caminho ou a via para a realização de algo”. Pensando na educação, a 
metodologia do ensino seria, então, o estudo das diferentes trajetórias traçadas/
planejadas e vivenciadas pelos educadores para orientar/direcionar o processo de 
ensino-aprendizagem em função de determinados objetivos ou fins educativos/
formativos. A metodologia pressupõe sistematização, consciência e domínio sobre 
um processo de aquisição de conhecimento.

Como nesta seção abordaremos o ensino e a aprendizagem de arte a partir 
dos meios eletrônicos, torna-se necessário fazer um breve resgate histórico sobre 
propostas metodológicas contemporâneas a partir da articulação entre educação 
e mídia em sala de aula, a partir das concepções de Paulo Freire, pois suas ideias 
influenciaram iniciativas voltadas à educação popular no Brasil, bem como, mais 
tarde, em muitos outros países da América Latina e do mundo. Neste contexto, “a 
prática social do que hoje chamamos mídia-educação era considerada como uma 
importante forma de resistência” (FANTIN, 2006, p. 65).

A mídia-educação diz respeito a duas vertentes que apresentam, de um lado, 
os públicos jovens, as formas como as gerações apropriam-se das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs), de outro lado, os modos como a instituição 
escolar e especialmente os professores vão se apropriando destes instrumentos e os 
integrando (ou não) ao cotidiano da escola. Com relação às Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC), que foram apresentadas na primeira unidade, temos:

Tecnologias da informação e comunicação é uma expressão 
que se refere ao papel da comunicação (seja por fios, cabos, 
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ou sem fio) na moderna tecnologia da informação. Entende-se 
que TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar 
a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware 
de computadores, rede, telemóveis, bem como todo software 
necessário. Em outras palavras, TIC consistem em TI bem como 
quaisquer formas de transmissão de informações e correspondem 
a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 
informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser 
entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos 
integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções 
de hardware, software e telecomunicações, a automação e 
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica, 
de ensino e aprendizagem entre outras. (WIKIPÉDIA, 2016, [s.p.])

1.1 Mídia e educação

Apresentaremos cronologicamente propostas metodológicas voltadas ao 
ensino e à aprendizagem na integração entre mídias e educação.

Na década de 1960, surgiu o projeto Leitura Crítica dos Meios de Comunicação, 
da União Cristã Brasileira de Comunicação (UCBC), cuja ênfase estava na análise 
crítica das mídias, que abordava a forma como as crianças as recebiam e sugeria 
que professores e famílias usassem o que eles viam na TV como oportunidades “para 
discussões mais amplas sobre as relações familiares, políticas, econômicas e sociais” 
(MORAN, 1991, p. 28). A partir de programas de televisão propunha-se que houvesse 
uma análise de forma lúdica e criativa sobre a produção de vídeos por crianças, 
embora fosse esporádica tal prática nas escolas (GIRARDELLO; OROFINO, 2012). 

Nos anos de 1970, outra proposta significativa apresentada foi a pedagogia da 
linguagem total, do educador costa-riquenho Francisco Gutierrez, que defendia a 
necessidade de a escola estar receptiva às novas formas de produção da cultura. Sua 
proposta metodológica dialogava com a epistemologia de Paulo Freire, propondo, 
assim, uma alfabetização que envolvesse leitura de mundo e expressividade sobre 
o mundo; deste modo, iniciaram-se outras propostas, como mídia-educação e 
educomunicação, nas quais a ênfase estava na produção de comunicação nas 
práticas de mediação escolar (GIRARDELLO; OROFINO, 2012). 

No final da década de 1980, a pesquisa em comunicação na América Latina viveu 
uma virada sociocultural, com a proliferação das pesquisas de recepção. Em todo 
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o continente, a pesquisa voltou-se para os modos como as camadas populares 
percebem e se apropriam das mensagens midiáticas, inaugurando um diálogo 
com os estudos culturais com outros países. Na América Latina, este debate ganhou 
visibilidade e solidez teórico-metodológica a partir da obra de autores como Néstor 
García Canclini, Guillermo Orozco e, sobretudo, Jesús Martín-Barbero (GIRARDELLO; 
OROFINO, 2012).

O estudo da recepção diz respeito a uma abordagem diferenciada dos meios de 
comunicação inseridos no processo de interação social.

A proposta de produção criativa com as mídias na escola e a ênfase na atividade das 
audiências verificada empiricamente pelos estudos de recepção foram fundamentais 
para a atual configuração da relação comunicação–educação no Brasil. Com isso 
poderiam alcançar o que Paulo Freire já havia destacado: “que a importância do ato 
de ler implica sempre percepção crítica, interpretação e ‘reescrita’ do lido” (FREIRE, 
1981, p. 13). 

Outras iniciativas surgiram, como: os estudos da relação comunicação–educação 
(Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), que adotaram o 
termo educomunicação e criaram a Revista Comunicação e Educação. Em 1991, foi 
criado o Grupo de Trabalho Educação e Comunicação, que discutia esta temática 
entre mídia e educação sob diferentes enfoques teórico-metodológicos. 

Houve, também, influências exteriores que ajudaram na construção deste campo 
de pesquisa no Brasil. Um trabalho que dialogou com teóricos europeus da mídia-
educação foi o de Maria Luíza Belloni, que, em fins dos anos 1980 e início dos 1990, 
elaborou o Programa de Formação do Telespectador, um material de orientação 
docente com a proposta de leitura crítica das mídias, e publicou, em 2001, o livro 
O que é Mídia-Educação (GIRARDELLO; OROFINO, 2012).

Na última década, intensificou-se o intercâmbio com a discussão internacional 
no campo da mídia-educação, destacando-se encontros, como: IV Cúpula Mundial 
de Mídia para Crianças e Adolescentes, promovida em 2004 pela prefeitura do Rio 
de Janeiro com apoio da UNESCO, e parcerias entre grupos de pesquisa da PUC-Rio 
e da UFSC, com Pier Cesare Rivoltella (UCSC/Milano), entre outros. 

Além disso, houve várias experiências positivas neste campo, como a produção 
colaborativa da Carta de Florianópolis para a Mídia-Educação (GIRARDELLO; 
FANTIN, 2009a, p. 161), que reivindicava a presença da mídia-educação na formação 
de professores e a importância da efetiva participação de crianças, jovens e adultos 
nos projetos de Mídia-educação, entre outros (GIRARDELLO; OROFINO, 2012).

Já no final da década de 1990, foi aumentando o interesse dos pesquisadores 
pelo tema, “impulsionados talvez por pesquisas de audiência que apontavam as 
crianças como um dos segmentos mais assíduos do público de televisão no Brasil” 
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(DUARTE; SANTIAGO, 2007, p. 26 apud GIRARDELLO; OROFINO, 2012, p. 83).

A recepção infantil de televisão e cinema passou a ser tema de diversas pesquisas, 
com referenciais variados, como os estudos culturais e as teorias das mediações 
latino-americanas, o dialogismo sócio-histórico e os estudos da subjetividade de 
inspiração foucaultiana.

As Diretrizes Curriculares Nacionais destacam que os professores devem estar 
aptos a “relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos” (BRASIL, 2006).

Os autores David Buckingham e Cary Bazalgette, Henry Giroux, Peter McLaren e 
Douglas Kellner foram referência para trabalhos atentos aos modos de ressignificação 
e resistência construída pelos consumidores de produtos midiáticos.

Há um consenso entre os pesquisadores da área, com relação à noção de 
que toda recepção midiática envolve a produção de sentidos e uma construção 
negociada de significados que acontece por meio de mediações, como a da família 
e a da escola, sendo o consumo e a leitura dos produtos culturais considerados 
instâncias produtivas, no sentido proposto por Martín Barbero. 

É importante que a criança tenha a experiência de produzir textos midiáticos 
(fotos, vídeos, roteiros, gravações orais etc.), para que ela possa ser uma leitora mais 
apta e crítica do que vê na televisão ou encontra na internet. Neste processo de 
como sabemos, o “ler” e o “escrever” associam-se, demandando dos educadores 
a preocupação com o letramento digital em um sentido amplo (SOARES, 2002 
apud GIRARDELLO; OROFINO, 2005, p. 84), e com a participação e a visibilidade 
da produção midiática das crianças no espaço escolar (GIRARDELLO; OROFINO, 
2005). 

Há diversos métodos de pesquisa e prática cultural, desde a pesquisa de 
recepção para um mapeamento do consumo cultural dos estudantes, passando 
por metodologias de trabalho educativo que levam em consideração os temas 
geradores apontados pelos próprios estudantes, até práticas de produção midiática 
(como definição e realização de reportagens, campanhas educativas e produção de 
ficção em diversos formatos, com o uso de rádio, jornal, animação, livros eletrônicos, 
fotografia digital e pinhole, edição de áudio e vídeo, frequentemente compartilhados 
via internet).

Na Unidade 4, daremos continuidade aos métodos e procedimentos de 
propostas metodológicas que integram educação e mídia, abordando questões 
como: alfabetização midiática, letramento midiático, cultura midiática, entre outras.

De acordo com Fantin, a mídia-educação é importante para todas as idades, 
desde o ensino básico, transcendendo o ambiente escolar. “Todos precisam ser 
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‘mídia-educados’”, adolescentes, jovens, adultos, professores e também as famílias. 
Para ela, no Brasil, há muita coisa a se fazer até que a mídia-educação seja uma 
matéria consolidada nas escolas e na sociedade; para Fantin (2001), é preciso que a 
mídia-educação esteja presente no currículo escolar, na formação de professores e 
nas políticas públicas.

Segundo Fantin (2001, p. 2): 

Assista à entrevista com a Profa. Dra. Monica Fantin, realizada durante o 
Seminário Mídia-Educação, promovido pela ONG ENCINE em parceria 
com o TVez. Qual o conceito de mídia-educação? Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=kVwGLcoNnig>. Acesso em: 03 
out. 2016.

Apresentaremos, de forma sucinta, o uso das TICs – Tecnologias de 
Informação e de Comunicação – por meio dos principais documentos 
oficiais que abordam este assunto:

O volume introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
do Ensino Fundamental destaca “a necessidade crescente do uso de 
computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, 
para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da 
informação e se instrumentalizem para as demandas sociais presentes 
e futuras” (BRASIL, 1997a, p. 67). Os PCN de Matemática, por sua vez, 
reforçam esta ideia ao sinalizarem os computadores como recursos 
didáticos indispensáveis na atual sociedade, cada vez mais permeada por 
recursos tecnológicos (BRASIL, 1997b).

[...] a idéia de educação para as mídias é condição de ‘educação 
para a cidadania, sendo um instrumento fundamental para a 
democratização de oportunidades educacionais e do acesso 
ao saber e, portanto, de redução das desigualdades sociais’.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n° 
9.394/96) tece comentários favoráveis para a formação básica do cidadão 
em nível de Ensino Fundamental, entre outros elementos, a compreensão 
da tecnologia e suas implicações na sociedade. Para o Ensino Médio, este 
marco legal recomenda, no artigo 35, inciso IV, que sejam explorados 
os conhecimentos “científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. 

Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, estabelece propostas e diretrizes 
para a ampliação da educação profissional no Brasil para o atendimento da 
necessidade de melhor preparação para o trabalho. Obtendo como base 
essa lei, surgiu a necessidade da elaboração de uma proposta de educação 
tecnológica nas escolas. 

Em dezembro de 2007, foi criado o Decreto n° 6.300, que dispõe a respeito 
do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), o qual 
trata do uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
nas redes públicas de Educação Básica. Segundo esse decreto, o uso 
pedagógico dos recursos tecnológicos tem por finalidade contribuir para 
a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, à rede 
de internet e a outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade 
escolar e a população próxima da escola (BRASIL, 2007).

As TICs vão além de uso de internet. De acordo com Tedesco (2004, p. 96): 
“São consideradas Tecnologias da Informação e Comunicação, as redes 
de informáticas e os dispositivos que interagem com elas”. No entanto, 
conforme foi apresentado na Unidade 1, de acordo com Tedesco (2004), 
estas novas tecnologias não substituem o uso das tecnologias anteriores, 
sendo necessário um equilíbrio entre as novas tecnologias e as tecnologias 
convencionais na escola.

Como ajudar a transformar o que já sabemos sobre a relação 
das crianças com a cultura das mídias em referências e 
inspirações para o trabalho de ensino em sala de aula?

Apresentaremos, a seguir, duas sugestões de propostas artísticas integradas 
às mídias eletrônicas destinadas a alunos da Educação Básica, ou seja, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O professor deverá respeitar a idade 
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dos alunos, para que, de acordo com suas idades, aumente o grau de complexidade 
da proposta. É importante que se exijam conhecimentos adequados a cada etapa.

Proposta 1 

1. Solicitar aos alunos que fotografem a arquitetura dos prédios de suas cidades, 
principalmente os mais antigos, os de Patrimônio Público/Tombados, para, 
posteriormente, pesquisar sobre o estilo de arquitetura. Exemplificando: no caso 
de Londrina, uma cidade do norte do Paraná, mais especificamente, em uma de 
suas ruas, Rua Sergipe, existem alguns imóveis que receberam em sua arquitetura 
características da Art Déco, estilo artístico de caráter decorativo que surgiu na 
Europa na década de 1910, atingindo os Estados Unidos e outros países do mundo 
na década de 1930. Esse estilo esteve presente na arquitetura, design industrial, 
mobiliário, moda e decoração.

Veja o livro de Antonio Castelnou, que surgiu a partir desta pesquisa.

Fonte: Castelnou (2002).

Figura 2.1 | Livro Arquitetura – Art Déco

2. Caso a pesquisa fosse em Londrina, ela seria em torno da Art Déco. Para a 
realização deste trabalho, o professor deverá iniciar com uma aula expositiva sobre 
o estilo pesquisado.  

3. Em seguida, deverá pedir aos alunos que façam pesquisas na internet sobre o 
estilo apresentado, a partir de sites indicados pelo professor e textos complementares.

4. Por fim, o professor sugerirá aos alunos que construam um hipertexto, tirando 
trechos dos textos lidos, imagens do estilo arquitetônico de sua cidade, vídeos, 
músicas, sugestões de links, entre outros.
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Hipertexto: é a leitura não-linear de um determinado assunto, 
possibilitando acessar outros links relacionados ao assunto em questão.
De acordo com Xavier (apud MARCUSCHI, 2010), o hipertexto apresenta-
se como um desafio diferente na sua forma de interpretar o mundo, 
como uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga 
com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua superfície 
outras formas de textualidade, articula diferentes tipos de textos: visual, 
sonoro, escrito e outros, e  possibilita a inter-relação entre as pessoas 
por intermédio dos meios de comunicação, facilitando, assim, o acesso 
e ampliando as informações. Quanto à característica do hipertexto, no 
que diz respeito a uma leitura não apenas de palavras, mas de imagens, 
sons, gráficos e outros, os autores fazem um paralelo com Paulo Freire, 
quando esle diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra.

Proposta 2 

Nesta proposta, sugerimos que o professor trabalhe com seus alunos a construção 
de um vídeo por meio do programa do Windows, o Movie Maker, disponível na 
web para ser baixado gratuitamente no computador. Esse programa é um software 
de edição de vídeos que possibilitará que os alunos desenvolvam a experiência da 
pesquisa e do conhecimento, propiciando a eles serem autores e coautores no 
processo de criação do seu vídeo educativo.

Nos dizeres de Moran (2001, p. 33-34):

Como nosso assunto aqui nesta unidade é sobre mídias eletrônicas e o ensino e 
a aprendizagem de arte, faz-se necessário pensar sobre a arte de um modo geral e 
a arte na escola.

Os meios de comunicação operam imediatamente com o 
sensível, o concreto, principalmente a imagem em movimento. 
Combinam a dimensão espacial com sinestésica, onde o ritmo 
torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam 
a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada 
e racional. Imagem, palavra e musica, integra-se dentro 
de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto 
emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente 
as mensagens.
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1.2 A arte no mundo e o ensino e a aprendizagem de arte

O homem primitivo criava, para a resolução de seus problemas, ferramentas para 
realizar seu trabalho, isso em todos os tempos, pois, ao criar, o homem transforma-
se e transforma a natureza por meio do seu trabalho, criando, assim, novas maneiras 
de ver e sentir a si, ao outro e ao seu meio (LEONTIEV, 1987).

Portanto, desde a pré-história, a tecnologia estava presente. Marshal McLuhan 
(apud NUNES, 2007) considera a tecnologia a extensão do homem, pois este tem 
fascinação por ela; o autor faz uma analogia entre essa fascinação do homem com 
a tecnologia e o mito de Narciso, que ficou entorpecido pelo fato de tomar como 
outra pessoa sua própria imagem refletida na água, maravilhado por sua própria 
extensão. Desta forma, MucLuhan traz a seguinte ideia: o homem torna-se fascinado 
por suas extensões em qualquer material que não seja o dele próprio. 

Na compreensão de Denardi (2010), a criação artística é uma exigência da 
necessidade humana de perceber e entender a representação da realidade humano-
social, de expressar e objetivar significados e valores coletivos. Entender a arte como 
um meio do indivíduo retornar ao coletivo, em que o homem exprime a experiência 
daquilo que seu tempo histórico e que suas condições sociais e materiais permitem, 
é fundamental. Por meio da arte, o homem torna-se consciente de sua existência 
como ser social.

Com relação à cultura, a arte apresenta-se por meio das manifestações expressas 
em bens materiais (bens físicos, como: pintura, escultura, desenhos, instalação etc.) 
e imateriais (práticas culturais coletivas, como: música, teatro, dança etc.). Olhando 
a arte por uma perspectiva antropológica, é possível considerar que toda produção 
artística e cultural é um modo pelo qual os sujeitos entendem e marcam a sua 
existência no mundo.

A arte é conhecimento construído pelo homem através dos tempos; ela é um 
patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito a este saber. 
Tratar a arte como conhecimento é ponto fundamental e condição indispensável 
para o enfoque contemporâneo do ensino de arte.

A arte é linguagem, sendo assim, uma forma de expressão e comunicação 
humana. Por ser uma linguagem, é uma forma de expressar emoções, ideias, 
vivências, entre outros; é, também, uma forma de comunicação. A compreensão 
dessa comunicação só se torna possível se o outro interpretar a mensagem. 
Transpondo-a para o ensino de arte na escola, ela possibilita que o aluno se expresse 
e compreenda determinados códigos artísticos. 

Por meio da arte “dialogamos com o mundo”, expressão que Paulo Freire (1996) 
já mencionava ao se referir à leitura de mundo. Este diálogo nos faz compreender 
de maneira mais crítica, sensível e aguçada as cores, as formas, os gestos, os 
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movimentos, os sons, outras culturas, a natureza, os objetos, os fatos, as pessoas, o 
mundo e nós mesmos.

De acordo com Martins, Picosque e Guerra (1998), pela arte compreendemos o 
pensamento de um povo, seus ritos, suas religiões, seus costumes e suas culturas, 
o que revela também os diferentes tipos de relações entre os indivíduos dentro de 
uma determinada sociedade.

Pensando no ensino de arte, este possibilita o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
social, ético e estético. As propostas artísticas bem elaboradas possibilitam que o 
aluno aproprie-se dos conteúdos trabalhados e desenvolva seu conhecimento 
artístico, estético e contextualizado.

Por intermédio do ensino de arte, o aluno tem um conhecimento mais intenso 
de si e de mundo. Nesse conhecimento de mundo estão as mídias eletrônicas, as 
quais serão o assunto que abordaremos na próxima seção. Concluímos, assim, esta 
seção, remetendo-nos a Filho (2000, p. 48, grifos nossos):

[...] a relação que cada indivíduo estabelece com o mundo, 
com os outros e consigo próprio passa a ter a tecnologia 
como mediadora e, ao mesmo tempo, a própria tecnologia 
é, também, fruto de mediações. Esta mediação generalizada 
é que estabelece os parâmetros de uma nova cultura, que 
passamos a chamar de comunicacional, em cujo contexto os 
meios de comunicação são as tecnologias mais extensivas, 
embora não sejam as únicas presentes.

1. O que é metodologia no ensino?

2. Que potencialidades o ensino de arte promove no desenvolve 
no aluno?
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Seção 2

Reflexões acerca das contribuições do ensino e da 
aprendizagem de arte na articulação com a mídia 
eletrônica

Introdução à seção

Iniciamos esta seção com um questionamento: quais são os procedimentos 
metodológicos de ensino e aprendizagem que o professor deverá utilizar no ensino 
de arte a partir dos meios eletrônicos?

Lembrando de que, quando nos referimos aos meios eletrônicos, podemos 
chamá-los de mídias eletrônicas, conforme foi apresentado na Unidade 1, na qual, 
logo no início, há uma definição de mídia: [...] “entende-se por mídia, ou mídias, 
os vários veículos que possibilitam a informação e a comunicação” (SILVA 2007 
apud SILVA, 2012, p. 11). Assim, podemos perceber que as mídias eletrônicas são 
todos os meios de comunicação estabelecidos por meio de aparatos que possuem 
funcionamento eletrônico.

Aparato significa luxo e esplendor, no nosso caso seria um conjunto de elementos, 
conjunto de aparelhos. Com relação às novas tecnologias, entendemos aparatos 
tecnológicos como recursos tecnológicos.

[...] tem se generalizado nos últimos anos para designar 
formas de expressão artística que se apropriam de recursos 
tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento em 
geral, ou intervêm em seus canais de difusão, para propor 
alternativas qualitativas. [...] o termo compreende, portanto, 
as experiências de diálogo, colaboração e intervenção crítica 

2.1 Ensino e aprendizagem de arte articulados com as mídias 
eletrônicas

Quando unimos as mídias e a arte, remetemo-nos a Machado (2010, p. 7-8), que 
aborda o conceito de “artemídia” da seguinte maneira:
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nos meios de comunicação de massa. Mas, por extensão, abrange 
também quaisquer experiências artísticas que utilizem os recursos 
tecnológicos recentemente desenvolvidos, [...] incluímos, 
portanto, no âmbito da artemídia não apenas os trabalhos 
realizados com mediação tecnológica em áreas mais consolidadas, 
como as artes visuais e audiovisuais, literatura, música e artes 
performáticas, mas também aqueles que acontecem em campos 
ainda não inteiramente mapeados – como a criação colaborativa 
baseada em redes, as intervenções em ambientes virtuais ou 
semivirtuais [...]. Nesse sentido, 'artemídia' engloba e extrapola 
expressões anteriores, como 'arte & tecnologia', 'arte eletrônicas', 
'arte-comunicação', 'poéticas tecnológicas' etc.

Fonte: <http://gepoteriko.pbworks.com/w/page/78219062/CHARGES%20TECNOLOGIA>. Acesso em: 21 jul. 2016.

Figura 2.2 | O pensador e o clicador

Estradas, cartas, rádio, telefone, televisão, computador… o homem, em todos os 
tempos, vem procurando novos meios para se expressar, houve uma evolução das 
linguagens desde a oralidade até a linguagem digital. Com o surgimento da escrita, as 
ações humanas, incluindo o processo comunicativo e a produção de conhecimento, 
passam a ser registradas, o que permite avanços científicos significativos, inclusive 
com relação ao desenvolvimento de novos processos técnicos e suportes que 
potencializam a própria comunicação humana.

Nesta perspectiva, Kenski (1998) salienta que a história da evolução da humanidade 
atrela-se à história da evolução tecnológica, indicando que a popularização de uma 
determinada tecnologia proporciona novas possibilidades de aprendizagem e, 
consequentemente, requer novas estratégias de ensino.

A tecnologia Educacional fundamenta-se em uma opção 
filosófica, centrada no desenvolvimento integral do homem 
inserido na dinâmica da transformação social; concretiza-se 
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pela aplicação de novas teorias, princípios, conceitos e técnicas, 
num esforço permanente de renovação da educação. (BRASIL, 
2016, [s.p.])

As mídias eletrônicas possibilitam a informação e a comunicação, e modificam-se 
em grande velocidade, alterando profundamente as relações humanas, a produção e 
o conhecimento. De acordo com Malaguzzi (1999, p. 71 apud FANTIN, 2007, p. 1-2).

Os sentidos culturais das sociedades contemporâneas se 
organizam cada vez mais a partir das mídias, que, sendo parte 
da cultura, exercem papel de grandes mediadoras entre os 
sujeitos e a cultura mais ampla, modificando as interações 
coletivas. Nesta perspectiva, a dimensão político-cultural da 
educação deve envolver as grandes transformações sociais 
no campo da economia, da ciência, da arte e das relações 
humanas. Estas forças influenciam a maneira de as pessoas 
se relacionarem com as diferentes realidades da vida e 
determinam em alguma medida, ‘a emergência, nos níveis 
tanto geral quanto local, de novos métodos de conteúdo 
e prática educacional, bem como de novos problemas e 
questões existenciais’.

A sociedade contemporânea está cada vez mais protagonizada pelas mídias, 
desta forma, uma sociedade muito diferente da de décadas atrás. Houve uma 
transformação, por parte das pessoas, com relação à forma de se comunicar, de 
agir, de estudar e de aprender, portanto os professores precisam pensar em outras 
maneiras de ensinar, que não as convencionais. De acordo com Lévy (2000): 
a humanidade está vivendo um novo espaço de comunicação, cabendo a cada 
pessoa se preparar para explorá-lo.
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Fonte: <http://soleitura23013.blogspot.com.br/2013/05/esta-semana-poderemos-ler-e-comentar.html>. Acesso em: 20 jul. 
2016.

Figura 2.3 | Só leitura

Esta nova dinâmica de estruturação da sociedade da informação pressupõe novos 
posicionamentos dos indivíduos, novas configurações teóricas, novos desafios e, 
obviamente, a quebra de alguns paradigmas, principalmente no campo da educação.

A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola 
pode ser a forma mais enganosa de ocultar seus problemas 
de fundo sob a égide da modernização tecnológica. O desafio 
é como inserir na escola um ecossistema comunicativo 
que contemple ao mesmo tempo: experiências culturais 
heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da informação 
e da comunicação, além de configurar o espaço educacional 
como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve 
seu encanto. (BARBERO apud MORAN, 2007, p. 162-166)

Independentemente do uso de mídias eletrônicas em sala de aula, o professor 
precisa constantemente se atualizar e, se preciso, mudar sua metodologia. Pensando 
nos dias atuais, não podemos esquecer que a maioria dos alunos, sejam eles crianças, 
jovens ou adultos,  estão conectados com o mundo digital e se comunicam a todo o 
instante por meio das redes sociais, de celulares, da internet e de outros dispositivos.

Machado (2001)  trata sobre o papel determinante dos computadores na 
formação de novas mentalidades, de pensamento e de ação, na criação artística 
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e na constituição das ciências. Os aspectos estruturais do que tem se chamado 
cultura e conhecimento devem-se à compreensão das mudanças promovidas pela 
informática. Qualquer reflexão acerca da cultura contemporânea e seu futuro deve 
levar em consideração a enorme incidência dos meios eletrônicos e da informática 
(LEVY, 2002). 

A introdução de tecnologias digitais nas escolas suscita mudanças na construção 
do conhecimento, na produção no armazenamento e na difusão das informações. 
Desperta, desta forma, questionamentos sobre métodos didáticos tradicionais e 
clama por uma emergente redefinição do papel do professor e de sua relação e 
interação com os alunos. De acordo com Domingues (2002, p. 13):

Segundo Kenski (2003, p. 21), em cada época tais mudanças acontecem fazendo 
com que mudem “[...] maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam também suas formas 
de comunicar e de adquirir conhecimentos”. Sendo assim, uma escola, nos moldes 
da escola tradicional, com aulas expositivas e alunos enfileirados recebendo os 
conteúdos passivamente, não cabe mais na contemporaneidade.

Kenski (1996, p. 133) descreve os alunos de hoje da seguinte forma:

[...] é um fato incontestável que no momento contemporâneo 
a vida se alimenta das tecnologias e configura estreitas 
interfaces criativas e técnicas, num contexto transdisciplinar 
baseado em conceitos fundamentais da ciência, da arte, da 
filosofia, da comunicação, da educação, dos negócios, em 
âmbito privado e institucional, atendendo aos desafios da 
revolução numérica, com a presença de sistemas artificiais 
que provocam mudanças e modelam outras formas de viver 
marcadas por relações sociais que subvertem princípios 
vigentes em sociedades anteriores.

Sabendo muitas coisas ouvidas no rádio, vistas na televisão, 
em apelos de outdoors e informes de mercado e shopping 
centers que visitam desde pequenos, vídeos-game, discos a 
laser, gravadores e muitos outros aparelhos que a tecnologia 
vem colocando à disposição para serem usados na vida 
cotidiana.
Estes alunos estão acostumados a aprender através dos sons, 
das cores, das imagens fixas das fotografias ou, em movimento, 
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nos filmes e programas televisivos. [...] O mundo desses alunos 
é polifônico e policrômico. É cheio de cores, imagens e sons, 
muito distante do espaço quase que exclusivamente monótono, 
monofônico e monocromático que a escola costuma lhes oferecer. 

As mídias eletrônicas oferecem recursos diversificados, que facilitam o 
aprendizado do aluno e possibilitam um trabalho interdisciplinar, pois permitem 
envolver várias áreas do conhecimento e articular várias linguagens da arte, como: 
“criar e editar imagens, conhecer e redigir roteiros de peças teatrais, escutar música, 
assistir filmes e espetáculos, visitar museus e exposições virtuais, interagir com obras 
de arte” (EVANGELISTA, 2011, p. 3).

Domingues (2002, p. 61-62) pontua que a arte transcende a contemplação 
passiva de imagens, sons e textos, para a geração de um evento:

A arte é acima de tudo comunicação, ou seja, um evento a ser 
vivido em diálogo com um sistema dotado de hardware e software 
e não mais como um objeto. A partilha com os participantes da 
experiência modifica a relação obra-espectador, pois não mais se 
trata de um público em atitudes contemplativas, mas de sujeitos/
atuantes que recebem e transformam o proposto pelo artista, 
em ações e decisões que são respondidas por computadores. É 
o fim do 'espectador' em sua passividade. A passividade é trocada 
pela possibilidade. O espectador, que somente experimentava a 
dinâmica da obra nas etapas interpretativas de natureza mental, 
troca sua atitude por possibilidades que devem ser exploradas ao 
provocar um sistema.

Fonte: <https://gediscursivos.wordpress.com/2014/07/23/as-confusoes-entre-charges-e-
cartuns/>. Acesso em: 20 out. 2016.

Figura 2.4 | Contato humano
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Pensando no ensino de arte e nas formas de trabalhar com os aparatos 
tecnológicos, destacamos alguns, como: o suporte artístico (aparato no qual está 
inserida a obra); a materialidade da obra, pensando na passagem de uma estrutura 
palpável até um meio quase incorpóreo, como o virtual; as novas funções dos 
elementos envolvidos no advento artístico, tendo como resultados dos novos usos 
das tecnologias na arte, novos conceitos e valores, as relações entre o autor, a obra 
ou objeto, o espectador e o usuário. 

A forma como crianças e jovens acostumaram a se expressar é  polivalente 
em razão das linguagens midiáticas com as quais convivem a todo instante. 
Assim, a escola que não leva em consideração outras linguagens como formas de 
conhecimento, exigindo apenas a escrita e o raciocínio lógico, deixando de lado os 
meios midiáticos e, especificamente, o ensino de arte,  está se contrapondo a esta 
forma de expressão.

O professor precisa observar o que está acontecendo nos meios de comunicação 
e articulá-los com os conteúdos que irá trabalhar em sala de aula, discutindo-o de 
forma crítica com seus alunos, ajudando-os a perceberem os aspectos positivos 
e negativos das abordagens sobre cada assunto, a analisarem de forma crítica a 
influência que os meios de comunicação exercem sobre as pessoas, a pensarem 
até que ponto há veracidade nas notícias que são veiculadas na mídia, conhecerem 
vários pontos de vista a respeito de um mesmo assunto, pois, quando o professor 
traz uma notícia transmitida no jornal, na televisão, nas redes sociais, nas revistas, 
entre outros, ele possibilita esta análise crítica. Mas, antes de tudo, o professor 
precisa saber lidar com toda esta tecnologia, acreditar que realmente ela venha 
somar com a educação/o ensino de arte, com a forma de aprender dos alunos, 
com sua metodologia, que, como já foi dito anteriormente, deverá ser adequada ao 
uso destes aparatos tecnológicos, e, por fim, realizar cursos de formação para estar 
sempre atualizado.

De acordo com  Moran (2007), precisamos estabelecer pontes efetivas entre 
educadores e meios de comunicação. Educar os educadores para que, junto aos  
seus alunos, compreendam melhor o fascinante processo de troca de informação-
ocultamento-sedução e os códigos polivalentes e suas mensagens. Educar para 
compreender melhor seu significado dentro da nossa sociedade, para ajudar na sua 
democratização, na qual cada pessoa possa exercer integralmente a sua cidadania. O 
autor apresenta três níveis em que pode ser pensada a relação entre Comunicação, 
Meios de Comunicação e Escola. São eles: 1. organizacional;  2. de conteúdo; 3. 
comunicacional:

Professor, que espaço escolar você pretende oferecer a este 
novo aluno, descrito por Kenski (1996, p. 133)?

Figura 2.4 | Contato humano
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- no nível organizacional: uma escola mais participativa, 
menos centralizadora, menos autoritária, mais adaptada a 
cada indivíduo. Para isso, é importante comparar o nível do 
discurso - do que se diz ou se escreve - com a práxis - com as 
efetivas expressões de participação. 

- no nível de conteúdo: uma escola que fale mais da vida, dos 
problemas que afligem os jovens. Tem que preparar para o 
futuro, estando sintonizada com o presente. É importante 
buscar nos meios de comunicação abordagens do quotidiano 
e incorporá-las criteriosamente nas aulas. 

- no nível comunicacional: conhecer e incorporar todas as 
linguagens e técnicas utilizadas pelo homem contemporâneo. 
Valorizar as linguagens audiovisuais, junto com as 
convencionais. (MORAN, 2007, p. 162-166)

Barbosa (2005, p. 110) comenta que “para compreender e fruir a arte produzida 
pelos meios eletrônicos, o público necessita de uma nova escuta e de um novo 
olhar”. Os alunos vivem neste mundo tecnológico, portanto conhecimentos sobre 
as novas formas de produção e criação de imagens são essenciais para repensar o 
ensino da arte na atualidade. 

De acordo com CATALÀ DOMÈNECH (2011), o poder visual de comunicação é 
tremendo, a imagem revela por meio do visual, indo além dos limites entre o artístico 
e o estético, criando desdobramentos que atingem todos os domínios do saber.

Em todos os tempos, a arte sempre esteve ligada a mudanças gradativas de 
suportes artísticos, criando novos conceitos a partir da tecnologia e da aplicação de 
novos recursos técnicos aplicados à arte. 

A participação da máquina no processo criativo passa por inúmeras possibilidades, 
como coadjuvante ou ativa, como uma ferramenta técnica que dá vazão ao processo 
artístico, conceitual, uma presença sólida ou insólita. A ação tecnológica nas áreas 
artísticas pode ser vistas nas artes visuais e audiovisuais, na literatura, na música e 
nas artes performáticas. Naturalmente, as técnicas, os artifícios e os dispositivos de 
que se utiliza o artista para conceber, construir e exibir seus trabalhos não são apenas 
ferramentas inertes nem mediações inocentes, indiferentes aos resultados, que se 
poderia substituir por quaisquer outras. Eles estão carregados de conceitos, eles têm 
uma história, eles derivam de condições produtivas bem determinadas.
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No site “Enciclopédia Itaú Cultural: Arte e Tecnologia”, as formas 
artísticas são agrupadas por afinidades conceituais. Arte holográfica, arte 
em meios digitais, arte e comunicação, hibridismo/hipermídia, arte na 
rede/web art, interação arte-ciência, poesia e novas tecnologias, música 
eletroacústica, vídeo-arte e vídeo instalação. 

Sugerimos assistirem ao vídeo sobre artes visuais, música e tecnologia de 
Jarbas Jácome. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/explore/
canal/detalhe/jarbas-jacome-gil70-2012/>. Acesso em: 3 out. 2016.

Jarbas Jácome é músico e artista visual, e concebeu a obra Oriente para a 
mostra Gil70. Neste vídeo, Jácome fala sobre a obra criada para a mostra 
e de como Gil participou diretamente da composição dela.
O depoimento foi gravado durante a exposição Gil70, em dezembro de 
2012, no Itaú Cultural, em São Paulo (SP). 

Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/explore/arte-e-tecnologia/> 
e <https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=Jarbas+J%C3%A1come>. 
Acesso em: 3 out. 2016.

Esses conceitos procuram dar conta das grandes 
linhas de força das poéticas tecnológicas no Brasil, 
em torno das quais se aglutinaram os artistas. Eles não 
têm validade universal (em outros países, os conceitos 
artísticos devem ser diferentes), mas expressam no 
nosso modo de ver, a maneira como se manifestou 
a relação entre arte e tecnologia no Brasil em seus 
primeiros 50 anos. (MACHADO, 2016, [s.p.])

Na articulação entre arte e mídia, surge a artemídia, que, de acordo com Machado 
(2002):
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Se é verdade que toda arte é feita com os meios de seu tempo, 
a artemídia representa a expressão mais avançada da criação 
artística atual. Hoje, cada vez mais, os artistas lançam mão 
de câmeras, computadores, sintetizadores para construir 
suas imagens, suas músicas, seus textos, seus ambientes. De 
repente, nos damos conta de uma multiplicação vertiginosa 
de trabalhos realizados com pesada mediação tecnológica. 
Naturalmente, as técnicas, os artifícios, os dispositivos de que se 
utiliza o artista para conceber, construir e exibir seus trabalhos 
não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes, 
indiferentes aos resultados, que se poderiam substituir por 
quaisquer outras. Eles estão carregados de conceitos, eles 
têm uma história, eles derivam de condições produtivas bem 
determinadas. A artemídia, como qualquer arte fortemente 
determinada pela mediação técnica, coloca o artista diante 
do desafio permanente de se contrapor ao determinismo 
tecnológico, de recusar o projeto industrial já embutido nas 
máquinas e aparelhos, evitando assim que sua obra resulte 
simplesmente num endosso dos objetivos de produtividade 
da sociedade tecnológica. Ela traça uma diferença nítida entre 
o que é, de um lado, a mera produção industrial de desenhos 
agradáveis para as mídias de massa e, de outro, a busca de uma 
ética e uma estética para a era eletrônica.

Na sala de aula, o trabalho com a artemídia poderá ser muito rico, pois possibilita 
inúmeras reflexões, se o professor souber utilizá-la e planejar sua aula de modo que 
a arte integre-se com a tecnologia, mas sempre com um olhar crítico com relação 
aos pontos positivos e negativos.

Uma característica de uma sociedade midiatizada são as múltiplas formas 
de mediação e difusão de diferentes saberes que são modificados na maneira 
de aprender. A tecnologia, na contemporaneidade, não agrega somente novos 
artefatos e novos modos de fazer, introduz também outra dinâmica em que o 
tempo e o espaço são reelaborados, produzindo novas formas de relacionamento 
entre as pessoas. Estas continuam buscando um sentido para sua existência que, 
para Bakhtin (2003), é encontrado nas relações estabelecidas por intermédio da 
linguagem, portanto, na comunicação.

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para 
a melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias na 
escola não é por si só garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente 
modernidade pode mascarar um ensino tradicional com base na recepção e na 
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memorização de informações (GATTI, 1993).

Portanto, o professor deve se preparar para utilizar as mídias eletrônicas, refletir 
sobre elas e saber como utilizá-las pedagogicamente, pois de nada serve apenas 
utilizá-las sem traçar um caminho de procedimentos metodológicos com relação a 
como utilizá-las de forma crítica, portanto o professor precisa verificar se a sua ação 
pedagógica está de acordo com o que pesquisas de teóricos nesta área de mídias 
educação sugerem para o ensino e a aprendizagem de arte.

Pensar no espaço escolar é pensar em algo vivo. Neste contexto, as mídias 
eletrônicas têm como objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 
aproximando conteúdos aprendidos na escola da sociedade e do mundo em que o 
aluno vive.

A relação entre os campos da comunicação e da educação, que as mídias 
eletrônicas possibilitam, propicia a transversalidade como um desafio importante 
para a escola, considerando-se a complexidade do momento histórico em que 
vivemos e seus processos de construção de subjetividades decorrentes dos novos 
modos de ler, ver, pensar e aprender.

Como você vê esta articulação entre mídia e educação, mas 
especificamente no ensino de arte? Você concorda que é 
possível utilizá-la de forma crítica, instrumental e produtiva 
e de modo que integre diversos meios e tecnologias neste 
fazer educativo?

A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa apresenta questões norteadoras para 
a construção de práticas pedagógicas dialógicas, hipertextuais e contextualizadas, 
portanto, pertinente à linha de pesquisa de Arte e Tecnologia. A autora apresenta a 
necessidade de promover a reflexão acerca de ações que favoreçam a autonomia 
e o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, bem como a aproximação dos 
repertórios em torno da cultura visual.

As artes visuais oportunizam os alunos a experimentarem múltiplas culturas 
visuais, a dialogarem com as diferenças e a conhecerem outros espaços e possibilidades 
inventivas e expressivas, ampliando os limites escolares e criando novas formas de 
interações artísticas e de produção cultural, sejam elas concretas e/ou simbólicas.

Pensemos então em alguns caminhos indispensáveis para trabalhar os 
conteúdos da disciplina de arte utilizando as mídias eletrônicas como instrumento. 
Na organização deste trabalho, é fundamental a especialização dos saberes; 
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1.

Fonte: <http://gepoteriko.pbworks.com/w/page/78219062/CHARGES%20TECNOLOGIA>. Acesso em: 4 
ago. 2016.

a colaboração transdisciplinar e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e 
a consideração do conhecimento como um valor precioso, de utilidade na vida 
econômica. 

A utilização das mídias eletrônicas na educação escolar veio contribuir na 
inovação da prática do professor em seu trabalho cotiano em sala de aula. No plano 
didático, o uso de recursos tecnológicos traz também competições de diferentes 
ordens, envolvendo a necessidade de rever princípios, conteúdos, metodologias e 
práticas harmonizáveis com as potencialidades dos instrumentos digitais.

O docente necessita dominar seus conteúdos,  para que isto ocorra, ele precisa 
buscar novos conhecimentos por meio de uma formação continuada no decorrer 
de toda sua carreira profissional. O professor, como sujeito do saber, é mediado pelo 
diálogo da relação entre ele, o aluno e o saber, como escreveu Paulo Freire (2002, 
p. 25): “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 
produção ou sua construção”.

Modernizar a ________ ________ não é sinônimo de ________ 
o ensino. A simples introdução da tecnologia não muda a 
________ […] “A tecnologia não constrói nada, é uma ________. 
Quem faz a diferença é ________ e aluno”.
(Fonte: BRUGNOLO, 2014)

Marque a alternativa correta que preenche as lacunas na 
ordem sequencial.

a) Sala de informática – modernizar – ferramenta – 



U2

69Procedimentos metodológicos de ensino e aprendizagem a partir de meios eletrônicos Procedimentos metodológicos de ensino e aprendizagem a partir de meios eletrônicos

2. Há um consenso entre pesquisadores sobre a recepção 
midiática e os setores que ela envolve. Cite algumas 
características da recepção midiática, de que forma elas 
acontecem e quais os setores envolvidos. Escreva, também, 
como Martín-Barbero propõe o consumo e a leitura dos 
produtos culturais.

Esperamos que essa unidade tenha provocado reflexões e 
que, a partir dela, você tenha compreendido a relevância deste 
trabalho que integra o ensino e a aprendizagem de arte e mídias 
eletrônicas.

Nessa unidade, apresentamos o conceito de metodologia, 
algumas propostas metodológicas ligadas à educação e à mídia 
no Brasil; refletimos sobre a arte de modo geral e arte na educação 
junto às tecnologias; vimos o que dizem alguns teóricos sobre 
questões relativas à metodologia de ensino e aprendizagem na 
integração com as mídias eletrônicas.  

metodologia – professor.
b) Sala de aula – inovação – metodologia – ferramenta – 
tecnologia.
c) Sala de aula – modernizar – ferramenta – metodologia – 
professor.
d) Sala de aula – modernizar – metodologia – ferramenta – 
professor. 
e) Sala de informática – modernizar – didática – ferramenta 
– tecnologia.
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2.

Considerando o exposto anteriormente, assinale a alternativa 
correta:

a) Para a utilização dos meios tecnológicos em sala de aula, 
não basta apenas mudarmos os materiais ou marcas, é 
preciso que haja uma mudança de conteúdos por parte dos 
professores.

Fonte: <http://daianeshalom.blogspot.com.br/2011/01/tiras-e-charges-engracadas-de.html>. Acesso em: 
5 ago. 2016.

1. O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo ________ 
de conteúdos, tornando-os mais ________ e fazendo com que 
o aluno adote uma ________ mais ________. Fonte: BRUGNOLO, 
2014)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
na ordem sequencial.

a) Individual – atraentes - linha – teórica.

b) Interativo – atraentes - postura – participativa.

c) Interativo – efetivos- linha – participativa.

d) Interativo – efetivos- postura – teórica.

e) Individual – atraentes – aversão – participativa.
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3. Que suportes midiáticos o professor não pode deixar de 
usar no ensino e na aprendizagem de arte?

4. Pensando no ensino de arte e nas formas de trabalhar com 
os aparatos tecnológicos, o que podemos destacar? 

5. A __________, na contemporaneidade, não agrega somente 
novos __________ e novos modos de fazer, introduz também 
outra dinâmica em que o __________ e o __________ são 
reelaborados.

Assinale a sequência de palavras que se encaixam corretamente 
nas lacunas.

a) Tecnologia – artefatos – aluno – professor.

b) Aula – conteúdos – tempo – espaço.

c) Tecnologia – tempo – aluno – professor. 

d) Tecnologia – artefatos – tempo – espaço.

e) Metodologia – conteúdos – tempo – material.

b) Para a utilização dos meios tecnológicos em sala de 
aula, não basta apenas mudarmos os móveis ou espaços, é 
preciso que haja uma mudança de conteúdos por parte dos 
professores.

c) Para a utilização dos meios tecnológicos em sala de aula, 
não basta apenas mudarmos os suportes ou as ferramentas, 
é preciso que haja uma mudança de espaço por parte dos 
professores.

d) Para a utilização dos meios tecnológicos em sala de aula, 
não basta apenas mudarmos os suportes ou as ferramentas, 
é preciso que haja uma mudança de metodologia por parte 
dos professores.

e) Para a utilização dos meios tecnológicos em sala de aula, 
não basta apenas mudarmos os quadros de giz ou as marcas, 
é preciso que haja uma mudança de espaço por parte dos 
professores.
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Fotografia, arte gráfica, 
videoarte

Mariana Silva Franzim

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade, você irá conhecer as manifestações artísticas elaboradas por meio 
da linguagem da fotografia, das artes gráficas e do vídeo. Você irá compreender 
o desenvolvimento histórico das diferentes técnicas e as suas possibilidades de 
transposição para a prática de ensino e aprendizagem na escola.

Nesta seção, conheceremos a história dos processos da arte gráfica 
e da fotografia, assim como analisaremos o seu uso na produção de 
diversos artistas. Ainda nessa seção, investigaremos a possibilidade de 
utilização destas técnicas em sala de aula.

Esta seção é dedicada ao desenvolvimento e à produção da videoarte 
em duas diversas formas. Conheceremos a produção de diversos artistas, 
assim como as possibilidades de transposição didática do conteúdo.

Seção 1 | Fotografia e arte gráfica

Seção 2 | Videoarte

Unidade 3
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Caro aluno, a linguagem das manifestações artísticas renova-se de acordo 
com o avanço tecnológico. Nesta unidade, iremos investigar a forma pela qual a 
produção artística foi afetada pelo invento de diversos maquinários. As técnicas de 
impressão, a fotografia e o vídeo apresentaram novas problemáticas e possibilidades 
de exploração poética. É fundamental que nós, enquanto artistas, pesquisadores e 
professores, compreendamos os processos que perpassam estas produções. Por 
meio de tal reflexão nos tornaremos aptos a utilizar os recursos tecnológicos em 
nossa produção e atuação educativa.

Introdução à unidade
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Seção 1

Fotografia e arte gráfica

Introdução à seção

Historicamente, a Arte foi constantemente afetada pelos novos inventos. Conforme 
a sociedade especializava-se em determinadas atividades, estas passavam a influenciar 
a forma pela qual os artistas trabalhavam. A invenção da impressa e da fotografia 
revoluciona a linguagem e a produção dos artistas. Estes passam a colocar em 
questão o seu fazer e se apropriam das novas ferramentas e artefatos para a criação 
de objetos poéticos. Nesta seção, iremos conhecer a forma pela qual a arte foi afetada 
pela fotografia e refletiremos acerca do desenvolvimento das artes gráficas.

1.1 A Fotografia

Diversos aparatos anteciparam o surgimento da câmera fotográfica. Artistas do 
Renascimento utilizavam maquinários a fim de sistematizar aquilo que observavam 
em planos e linhas que guiavam a composição. Por meio de caixas e jogos de 
espelhos planificavam a imagem projetada em uma superfície e a partir desta 
realizavam suas composições. Leonardo da Vinci foi um dos artistas a utilizar a 
câmara obscura como recurso na elaboração de suas obras.

Fonte: <http://photos.com.br/wp-content/uploads/2014/01/foto-1.jpg>. Acesso em: 1 ago. 2016.

Figura 3.1 | Ilustração de uma câmara obscura de 1544
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Fonte: <https://goo.gl/RWJXWh>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/eqNyEu>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.2 | Ilustração de um artista desenhando com o auxílio de uma câmera obscura, c. 
de 1850

Figura 3.3 | Ilustração que demonstra a formação da imagem

Arlindo Machado, em Pré-cinemas & pós-cinemas (1997), aponta que a 
objetividade, a redução mimética e coerente do visível proporcionadas por estes 
maquinismos e exploradas na arte renascentista influenciaram as pesquisas que se 
desenrolaram no século XIX e resultaram na descoberta de sais fotoquímicos, que 
permitiram a fixação de imagens formadas pela luz em superfícies planas, como o 
papel sensibilizado com esses materiais fotossensíveis. Assim, surge a fotografia, e 
por meio dela o ato da criação artística torna-se mediado de uma nova forma pelas 
ferramentas tecnológicas:
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Ou seja, a fotografia retirou da cena pictórica o último gesto 
artesanal, representado pela mão do homem, abrindo a 
possibilidade de uma produção inteiramente automática e 
tecnológica da imagem, dando nascimento, portanto a uma 
imagem da qual a intervenção do homem pode ser excluída. 
Ninguém exprimiu melhor do que André Bazin o espanto e 
o fascínio dessa imagem objetivada: ‘Pela primeira vez – 
afirma ele –, entre o objeto inicial e a sua representação nada 
se interpõe a não ser outro objeto. Pela primeira vez, uma 
imagem do mundo exterior se forma automaticamente sem 
a intervenção crítica do homem, segundo um determinismo 
rigoroso. [...] Todas as artes são fundadas sobre a presença 
do homem; só na fotografia contamos com a sua ausência’. 
(MACHADO, 1997, p. 227)

As imagens produzidas pelas primeiras fotografias eram muito diferentes 
das imagens que geramos com as potentes máquinas de fotografia instantâneas 
acopladas em nossos telefones celulares. A seguir, vemos a imagem do que é 
considerada a primeira fotografia do mundo, realizada por Joseph Nicéphore Niepce 
(1765-1833). 

Fonte: <https://goo.gl/SPT6HV>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.4 | Joseph Nicéphore Niepce – Vista da janela em Le Gras, 1826
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Conheça mais acerca das primeiras fotografias da história: 
MÖDERLER, Catrin. 1816: primeira fotografia. Disponível em: <http://
www.dw.com/pt/1816-primeira-fotografia/a-515945>. Acesso em: 11 
jul. 2016. 
IPHOTO Channel. As 20 primeiras fotos da História da Fotografia. 
Disponível em: <http://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/as-
20-primeiras-fotos-da-historia-da-fotografia>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

Atualmente, a linguagem fotográfica encontra diversas funções. Inicialmente, 
as imagens fotográficas surgiram como curiosidades científicas, logo em seguida, 
criou-se a ilusão de que elas suplantariam as demais artes bidimensionais, tais 
como o desenho e a pintura. Apenas depois de um tempo que a fotografia adquiriu 
status de verdade e passou a ser utilizada como testemunho permanente de um 
acontecimento fugidio. É nesta categoria que se encontram as fotografias jornalísticas. 
Sua principal intenção é narrar e comprovar determinado acontecimento. É nossa 
função, enquanto artistas e educadores, investigarmos as proximidades entre a 
fotografia e a arte. 

Arlindo Machado (2016) lembra-nos da geração de artistas que atuaram no 
momento do surgimento da fotografia. A influência desta última é inegável na obra 
desses artistas, o autor apresenta-nos um exemplo:

Edgar Degas, que nasceu quase simultaneamente com 
a invenção da fotografia, utilizou extensivamente essa 
tecnologia, não apenas para estudar o comportamento da luz, 
que ele traduzia em técnica impressionista, mas também em 
suas esculturas, para congelar corpos em movimento com o 
mesmo frescor com que o fazia o rapidíssimo obturador da 
câmera. (MACHADO, 2016, p. 2)

Na imagem a seguir, vemos um exemplo da influência da fotografia na pintura de 
Degas. É possível perceber o entendimento da cor enquanto luz e o enquadramento 
é completamente revolucionário, as figuras estão organizadas em uma diagonal em 
que partes do corpo são deixadas de fora. Esta construção encontra-se mais próxima 
da estética da fotografia do que da tradição da pintura. O próprio título faz referência 
à forma pela qual o artista entrou em contato com a imagem a ser construída:
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A seguir, vemos exemplos da influência da fotografia nas esculturas do mesmo 
artista. As figuras equilibram-se em instantes congelados de um movimento do 
corpo:

Fonte: <https://goo.gl/CCbskH>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.5 | Edgar Degas – Ballet visto de uma caixa, 1885

Fonte: <https://goo.gl/7oeqEI>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.6 | Edgar Degas - Grande Arabesco, entre 1885-90
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Fonte: <https://goo.gl/nYPzXu>. Acesso em: 11 jul. 2016. Fonte: <https://goo.gl/t2lxKG>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.7 | Edgar Degas - Dançarina, 
entre 1882-1895

Figura 3.8 | Edgar Degas – Sem título, 
sem data

Degas produziu suas próprias fotografias que serviram de base para a realização 
de obras em linguagens diversas, como as que vimos anteriormente.

Fonte: <https://goo.gl/lppy7O>. Acesso em: 11 jul. 2016. Fonte: <https://goo.gl/7Xdkj2>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.9 | Edgar Degas – Mulher 
secando suas costas após o banho, 1896

Figura 3.10 | Edgar Degas – Dançarina 
ajustado a alça, entre 1895-1896
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O fato de Edgar Degas ter criado essas fotografias, ainda que ele mesmo seja 
um artista, não faz com que estas fotos sejam consideradas arte. O artista não as 
concebeu como obras de arte finalizadas. Para ele, a fotografia tinha função de 
recurso que auxiliava a elaboração das verdadeiras obras de arte, estas realizadas por 
meio de desenhos, pinturas e esculturas. Portanto, neste caso, a fotografia por si só 
era mais uma ferramenta a serviço de outras linguagens.

As fotografias executadas por um dos pioneiros desta arte, o francês Eugène Atget 
(1857-1927), eram criadas para serem vendidas aos pintores que as utilizavam como 
referências para suas composições. Atget inovou, pois, em vez de produzir retratos, 
o fotógrafo preferiu registar a paisagem urbana de uma Paris que logo deixaria de 
existir por conta das intensas renovações arquitetônicas implantadas com a chegada 
do século XX.

Fonte: <https://goo.gl/9nkcjq>. Acesso em: 30 jun. 2016. Fonte: <https://goo.gl/CyclbL>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Figura 3.12 | Eugène Atget – Rua de 
Paris, entre 1919-1920

Figura 3.13 | Eugène Atget - Avenida 
Strasbourg, 1912

Fonte: <https://goo.gl/TlgGDj>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Figura 3.11 | Eugène Atget – Saint-Cloud (jardins do palácio de Philippe, Duque de Orleans), 
1922
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Fonte: <https://goo.gl/QpTF1O>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Figura 3.14 | Eugène Atget – Café 'A l'Homme armé', 1900

ESPM, Centro de Fotografia. Simplicidade surrealista: o parisiense Eugène 
Atget. Disponível em: <http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/
simplicidade-surrealista-o-parisiense-engene-atget/>. Acesso em: 30 
jun. 2016.

BORGES, Rejane. As fotografias de George Brassaï. Disponível em: 
<http://obviousmag.org/sphere/2012/12/as-fotografias-de-george-
brassai.html>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

George Brassaï (1899-1984) nasceu na região da Transilvânia, na época território 
húngaro, hoje romeno. Em suas fotografias, podemos notar o estabelecimento de 
uma linguagem artística da fotografia. Neste caso, a fotografia não está a serviço de 
outras linguagens, ela mesma é construída como arte autônoma. 
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Na sua opinião, uma pessoa com deficiência visual ou cega 
pode ser fotógrafa? 
Como seriam as fotografias realizadas por uma pessoa com 
estas características? 

Evgen Bavcar (1946-) é um artista esloveno que possui uma característica peculiar 
para um fotógrafo: ele é cego. Bavcar perdeu completamente a visão na adolescência 
por conta de dois acidentes, desde então o artista produz fotografias que nunca será 
capaz de ver, guiado, principalmente, pelo tato e pela audição. 

Conheça a obra de Evgen Bavcar: 
ESPM, Centro de Fotografia. Evgen Bavcar: o que há entre o fotógrafo 
e a fotografia? Disponível em: <http://foto.espm.br/index.php/sem-
categoria/evgen-bavcar-o-que-ha-entre-o-fotografo-e-a-fotografia/>. 
Acesso em: 11 jul. 2016. 

Para conhecer mais a respeito da obra de Bavcar, assista ao trecho 
de Janela da Alma, documentário realizado por João Jardim e Walter 
Carvalho, que trata das questões da visão, do olhar e das imagens. 
Entenda mais a respeito da produção do documentário:
CONTI, Mario Sergio. Documentário “Janela da Alma” discute questões 
do ver e da visão. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/
ilustrada/critica/ult569u741.shtml>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

Sugestão de atividades didáticas a partir de Janela da Alma:
MOGADOURO, Cláudia. Cinema e educação: janela da alma. Disponível 
em: <http://neteducacao.com.br/experiencias-educativas/ensino-
medio/artes/cinema-e-educacao-janela-da-alma>. Acesso em: 11 jul. 
2016.

Além de artistas como Brassaï ou Bavcar, que concebem fotografias como obras 
de arte, há aqueles artistas que se apropriam das imagens fotográficas presentes no 
cotidiano e as ressignificam, transformando-as em obras de arte. 
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Andy Wahrol (1928-1987) foi um artista multimídia norte-americano e é um dos 
grandes representantes da Pop Art. Warhol apropria-se de imagens midiáticas e da 
cultura de consumo em massa e as ressignifica transformando-as em obras de arte. 
Imagens de ícones, como Marilyn Monroe, são apropriadas e reproduzidas por meio 
de serigrafias em múltiplas cores. A partir desta mesma técnica, o artista problematiza 
e expõe a banalização da violência e da morte ao reproduzir imagens de acidentes 
fatais de carro retiradas de jornais impressos.

Fonte: <https://goo.gl/2fbXgN>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Figura 3.15 | Jack Mitchell – Andy Warhol, entre 1966 - 1977

Aprofunde seus conhecimentos acerca da obra de Andy Warhol:

GIANOTTI, Marco. Andy Warhol ou a sombra da imagem. Revista ARS, 
São Paulo, v. 2, n. 4, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202004000400008>. Acesso 
em: 30 jun. 2016. 

FORTUNA, Daniele Ribeiro. Andy Aranhol e a linguagem do 
simulacro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR 
EM SOCIAIS E HUMANIDADES, 2012. Rio de Janeiro. Resumos... Rio 
de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2012.  Disponível em: 
<http://www.aninter.com.br/ANAIS%20I%20CONITER/GT08%20
Comunica%E7%E3o,%20artes%20e%20cidades/ANDY%20WARHOL%20
E%20A%20LINGUAGEM%20DO%20SIMULACRO%20-%20trabalho%20
completo.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Cindy Sherman (1954-) é uma artista norte-americana que utiliza a linguagem 
fotográfica de forma revolucionária. A artista utiliza o próprio corpo como suporte 



U3

91Fotografi a, arte gráfi ca, videoarte Fotografi a, arte gráfi ca, videoarte

na criação de cenas inusitadas. Apesar de tirar fotos de si, o resultado não são 
autorretratos, pois a imagem construída não remete à identidade da própria artista.

1.1.1 Experimentações analógicas

A fotografia analógica é aquela gerada por um processo não digital, ou seja, as 
imagens obtidas por meio de um processo no qual um filme colocado em uma 
câmera é sensibilizado pela luz; por meio de um processo químico, esse filme é 
transformado em um negativo, a partir do qual são geradas ampliações. Durante 
muito tempo, esta foi a principal forma de produção de fotografias. As câmeras 
analógicas e os filmes faziam parte do cotidiano de artistas, jornalistas, cientistas e 
estavam presentes nos momentos comemorativos nas casas de grande parte da 
população.

Atualmente, os processos analógicos em fotografia perderam espaço para as 
modernas, práticas e supereficientes câmeras digitais. Porém, há artistas e entusiastas 
que permanecem produzindo suas fotos de forma analógica. Esta tendência ganhou 
força com um movimento conhecido como “Lomografia”. As Lomos são câmeras 
de plástico soviéticas, criadas durante a Guerra Fria, para estarem presentes no 
cotidiano de todos. Essas câmeras eram baratas, pequenas, leves, resistentes e de 
fácil manuseio.

Conheça a obra de Cindy Sherman:
ESPM, Centro de Fotografia. A fábrica de mulheres de Cindy Sherman. 
Disponível em: <http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/a-
fabrica-de-mulheres-de-cindy-sherman/>. Acesso em: 30 jun. 2016.

RAMOS, Angélica da Costa. Cindy Sherman: não somos aquilo 
que pensamos ser. Disponível em: <http://p3.publico.pt/cultura/
exposicoes/9685/cindy-sherman-nao-somos-aquilo-que-pensamos-
ser>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

RIBEIRO, Alessandra Monachesi. Cindy Sherman: sobre o feminino. 
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S1415-11382008000100004>. Acesso em: 30 jun. 2016.  
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Fonte: <https://goo.gl/tFzbNy>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.16 | Câmera modelo Diana

A marca ressurge com força, mantendo seus princípios, os quais são adotados 
por uma legião de amantes da fotografia, profissionais ou amadores. O conceito 
central da Lomografia é a experimentação: todos podem ser fotógrafos e não há 
certo ou errado na hora de fotografar. Tal noção pode ser notada quando lemos as 
dez regras de ouro da Lomografia: 

1. Leva a tua Lomo onde quer que vás; 2. Fotografa a qualquer 
hora do dia ou da noite; 3. A Lomografia não interfere na tua 
vida, é parte dela; 4. Aproxima-te o mais possível do objeto 
a ser fotografado; 5. Não olhes pelo visor; 6. Não penses; 7. 
Sê rápido; 8. Não precisas saber com antecedência o que 
fotografaste; 9. Nem depois; 10. Não te preocupes com 
quaisquer regras. (FERNADES, 2016, [s.p.])

Esta forma de encarar a fotografia populariza-se, e estes preceitos podem 
ser adotados independentemente da marca da máquina fotográfica utilizada. 
O interessante da fotografia analógica é a sua imprevisibilidade. Mesmo que seja 
possível observar a composição da fotografia a ser tirada por meio de um visor e de 
controlarmos a abertura, velocidade ou características do filme, não é possível ter 
controle total do processo. Só conheceremos, de fato, a imagem que produzimos 
depois de relevada. Este descontrole é algo muito interessante a ser explorado, 
as imagens que nós próprios geramos podem nos surpreender. Que tal resgatar 
aquelas câmeras há muito esquecidas no fundo do armário?
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Aprofunde seus conhecimentos a respeito da Lomografia:
FERNANDES, Cátia. Uma breve história da Lomografia. <http://
obviousmag.org/archives/2010/07/uma_breve_historia_da_lomografia.
html>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Website oficial da Lomography. Disponível em: <http://www.lomography.
com.br/>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

Fonte: <https://goo.gl/AVnCqI>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/8BVhTJ>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.17 | Fotografia tirada por Veera Sasidhar Jangam com uma câmera analógica 
modelo Diana F+

Figura 3.18 | Fotografia tirada por Veera Sasidhar Jangam com uma câmera analógica com 
lentes do tipo olho de peixe
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Fonte: <https://goo.gl/Aapbyk>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.19 | Fotografia de Cameron Russell obtida através da câmera analógica LC-A+RL

Você sabia que é possível construir uma máquina fotográfica a partir de objetos 
simples como uma caixa de sapatos? A câmera pinhole (buraco de agulha) é um 
mecanismo que produz fotografias sem utilizar lentes. Por meio de um pequeno 
furo realizado em uma câmera escura (a qual pode ser qualquer objeto oco, como 
uma caixa de fósforos, de sapatos ou uma lata), a luz atinge uma folha de material 
fotossensível que se encontra no interior dessa câmera (e no lado oposto ao furo) e 
produz uma fotografia a ser revelada por meio de processos químicos.

Fonte: <https://goo.gl/VayGLx>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Figura 3.20 | Câmera fotográfica pinhole Kidz Labs
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A fotografia digital gerou um controle maior das imagens produzidas e de sua 
edição em comparação ao processo analógico. Todas as fotografias que produzimos 
com as câmeras de nossos celulares, distribuímos e observamos por meio das telas 
de nossos computadores são digitais:

Obtenha mais informações sobre câmeras pinhole e descubra como criar 
sua própria máquina fotográfica artesanalmente. Disponível em: <http://
pinhole.net.br/>. Acesso em: 11 jul. 2016.  

1.1.2 A fotografia digital

A câmera digital revoluciona as formas de produção, exibição e distribuição de 
imagens:

O princípio de funcionamento de uma câmera digital e de uma 
que utiliza filme é o mesmo. Ambas capturam a imagem fazendo 
a leitura da quantidade de luz que é emanada ou refletida pela 
cena. A câmera tradicional usa um suporte físico, o filme, que 
consiste em uma pelica plástica, para armazenar a foto; e, 
sobre o filme, existe um produto químico, que é sensibilizado 
pela luz e faz o registro da imagem. Nesse caso, temos dois 
componentes, o produto químico e o suporte, num único 
elemento, o filme. Os produtos químicos usados para registrar 
a imagem consistem em sais de prata que possuem o formato 
de grãos. Ao receber a luz vinda da lente, os grãos sofrem uma 
reação química e registram as diferentes intensidades de luz, 
ficando mais claros ou escuros dependendo da quantidade 
de luz recebida. A câmera digital separa esses elementos, usa 
um cartão de memória para armazenar a foto e, no lugar do 
produto químico, utiliza um sensor eletrônico para fazer o 
registro de luz. O sensor formado por pixels, formando uma 
matriz de linhas e colunas. Numa comparação mais simples, 
cada pixel pode ser comparado a um grão de sais de prata do 
filme tradicional. Uma vez registrada a cena pelo sensor, os 
dados são enviados para a memória da câmera e, em seguida, 
para o cartão de memória. (RAMALHO, 2004, p. 2-3)
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A imagem digital é um subproduto da guerra fria e da exploração 
espacial, onde os cientistas tiveram que desenvolver uma 
maneira de enviar imagens captadas em locais distantes para 
os centros de pesquisa na terra. Assim, cada pequeno ponto de 
imagem (denominado "pixel") é transformado em números e 
depois em impulsos elétricos transmitidos através do espaço. 
Estas imagens eram normalmente digitalizadas na resolução 
de 800 X 800 pixels totalizando 640.000 elementos individuais 
de imagem para compor cada foto [...]. O conceito de Imagem 
Digital ainda permanece nebuloso mesmo para uma boa parte 
dos fotógrafos profissionais. Existem novos termos, novos 
procedimentos e novos processos envolvidos, surgem a cada 
desdobramento da tecnologia novos equipamentos que 
devem ser dominados, softwares que devem ser aprendidos 
e linguagens a serem conhecidas e desenvolvidas. É como 
iniciar o estudo de fotografia outra vez dentro de uma nova 
realidade [...]. A eliminação do filme, a imediata visualização 
da foto tirada e a rápida decisão pelo seu aproveitamento 
e a transferência direta da foto tirada para o computador 
ou impressora constituem-se nas grandes vantagens 
da fotografia digital, ou seja, para se chegar ao arquivo 
digitalizado correspondente a uma tomada, basta conectar 
a câmera digital ou cartão de memória ao computador por 
meio de um cabo e simplesmente copiá-lo. (IGLESIAS, 2016)

Fonte: <https://goo.gl/WZwtrj>. Acesso em: 12 jul. 2016.

Figura 3.21 | Kodak DCS 100, a primeira câmera digital do mundo, acoplada à uma câmera 
Nikon F3
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Sugestão de atividade didática

A fotografia é uma linguagem que pode ser amplamente abordada em sala de 
aula. É possível, inclusive, explorar a transdisciplinaridade por meio de um trabalho 
conjunto com as disciplinas de Física, Matemática e Química.

Pergunte aos alunos:

- O que é fotografia?

- Para que serve uma fotografia?

- Por que as pessoas tiram fotos?

- Quantas fotografias você vê por dia?

- Onde estão as fotografias que você vê?

- Quais são as imagens que mais aparecem nas fotografias que você vê ao longo 
do dia?

- Você fotografa? Quantas fotos você tira por dia?

- Onde você exibe/compartilha suas fotos?

- Qual câmera você utiliza?

- O que aparece em suas fotografias?

- Fotografia é arte? Por quê?

A partir deste diálogo é possível abordar questões, como: a função da fotografia, 
seu lugar no cotidiano dos alunos, a natureza de suas imagens, sua produção e sua 
vinculação. No momento da discussão, você pode apresentar gradativamente os 
conteúdos teóricos e históricos da fotografia aos alunos. Assim que eles estiverem 
familiarizados com o assunto, é interessante que eles conheçam as diferentes 
formas como os artistas trabalham com a linguagem fotográfica. Alguns artistas 
interessantes a serem abordados são: Eugène Atget (1857-1927), Man Ray (1890-
1976), Georges Brassaï (1899-1984), Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Diane Arbus 
(1923-1971), Miguel Rio Branco (1946-), Cindy Shermann (1954-), entre outros. 

A fotografia é uma excelente linguagem a ser trabalha em atividades práticas em 
sala de aula. Os alunos podem experimentar duas ações diferentes: a apropriação e 
a produção de imagens. 
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- Sugestão de atividade prática 1 (apropriação):

Assim como Andy Warhol, os alunos poderão escolher imagens que, por algum 
motivo, atraiam a sua atenção. Cada aluno deve apresentar a imagem escolhida 
para a turma, e um diálogo livre sobre as impressões geradas pelas imagens deve 
ser estabelecido. Essas imagens devem ser manipuladas, e esta manipulação pode 
ser feita digitalmente (por meio de programas de edição de imagens) ou de forma 
analógica (alterações realizadas sobre a fotografia impressa por meio de técnicas, 
como o desenho, a pintura ou a colagem). Por meio da manipulação, o aluno irá se 
tornar um agente cultural e o autor de uma nova obra. A imagem que irá surgir desta 
ação será única. Ao final da manipulação das imagens, cada aluno deve reapresentar 
a imagem à turma. Neste momento, devem observar quais são os elementos ainda 
identificáveis da fotografia original. Incentive os alunos a refletirem sobre as novas 
relações e impressões geradas pelas modificações. 

- Sugestão de atividade prática 2 (produção):

É muito provável que todos os alunos sejam produtores habituais de fotografias, 
as quais são produzidas por meio das câmeras de celulares e distribuídas por meio 
de redes sociais. O interessante é fazer que os alunos criem fotografias de uma 
forma diversa daquela a que eles estão habituados. Ao tirar um selfie, que tal refletir 
acerca da criação de identidade? E se, em vez de tirar uma foto do próprio rosto, o 
aluno se propusesse a tirar uma foto de tudo aquilo que defina a sua personalidade? 
Ou então, se no lugar de olhar para si mesmos, os alunos se empenhassem em olhar 
para a escola? Um edifício exibe marcas da passagem do tempo, assim como a pele 
exibe rugas, cicatrizes e tatuagens. Quais são as marcas visíveis nas superfícies da 
escola? A máquina fotográfica pode ser utilizada como um coletor dessas marcas.

Aprofunde seus conhecimentos acerca da relação entre a fotografia e a 
arte: 
RAMOS, Matheus Mazini. Fotografia e arte: demarcando fronteiras. 
Disponível em: <http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_12/
contemporanea_n12_12_matheus.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016. 

1.2 Arte Gráfica

A arte gráfica abrange as produções visuais realizadas por meio de processos de 
impressão e, muitas vezes, está atrelada à transmissão de uma ideia ou mensagem. 
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É por conta das artes gráficas que temos jornais, revistas, cartazes, outdoors e 
embalagens multicoloridas e repletas de informações. Inicialmente, a impressão de 
imagens e textos era feita por meio do processo de impressão artesanal de gravuras. 
Por exemplo, para fazer cópias impressas de um livro era necessário criar matrizes 
para cada uma das páginas. Isto tornava o processo demorado em demasia. 
Johannes Gutenberg (c. de 1398-1468) criou uma prensa de impressão que utilizava 
tipos móveis, ou seja, em vez de criar uma matriz de impressão para cada folha, 
agora era possível organizar e reorganizar as letras na matriz para a impressão de 
cada uma das folhas, tornando o processo mais ágil do que nunca. Esse processo 
recebeu o nome de tipografia e permitiu o invento da imprensa.

Fonte: <https://goo.gl/KFxyjz>. Acesso em: 17 jul. 2016.  

Figura 3.22 | Página de uma das bíblias impressas por Gutenberg – entre 1452-1454

Conheça a história das Artes Gráficas. Disponível em: <http://www.
regiaonews.com.br/noticias/121826>. Acesso em: 17 jul. 2016.

Conheça a evolução das máquinas de impressão. Disponível em: <http://
www.tipografos.net/tecnologias/maquinas-antigas.html>. Acesso em: 
17 jul. 2016.

Martinho Lutero (1483-1546) contribuiu para a história da impressa ao traduzir a 
bíblia pela primeira vez para o alemão, permitindo maior circulação do texto sagrado. 
Martinho também criou e distribuiu panfletos com mensagens atreladas à Reforma 
Protestante. 
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Fonte: <https://goo.gl/WzySbS>. Acesso em: 17 jul. 2016.

Figura 3.23 | Primeira página do Antigo Testamento da Bíblia traduzida para o alemão, de 
Martinho Lutero, 1523

Leia o artigo a respeito das diferenças tipográficas ao longo das primeiras 
impressões da bíblia. HEITLINGER, Paulo. Lutero e o impacto da Reforma 
protestante na imprensa. Disponível em: <http://tipografos.net/historia/
lutero.html>. Acesso em: 17 jul. 2016.  

Obtenha mais informações a respeito da história da escrita impressa: 
CHARTIER, Roger. Do código ao monitor: a trajetória do escrito. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-40141994000200012>. Acesso em: 17 jul. 2016.  

Os processos de impressão e distribuição de imagens sofreram diversas 
modificações ao longo do tempo, acompanhando os inventos tecnológicos. Artistas 
apropriaram-se destes aparatos e os utilizaram a serviço de suas pesquisas poéticas. 
Um exemplo são os cartazes publicitários de Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), 
criados para promover shows de cabarés: 
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Fonte: <https://goo.gl/bQcBCv>. Acesso em: 17 jul. 2016. Fonte: <https://goo.gl/G6VzxU>. Acesso em: 17 jul. 2016.

Figura 3.24 | Henri de Toulouse-Lautrec – 
Caudieux, 1893

Figura 3.25 | Henri de Toulouse-Lautrec – 
Reine de Joie, 1892

Outro grande exemplo da história das artes gráficas foi o movimento artístico 
desenvolvido na Rússia da década de 1920. Um grupo de artistas estava comprometido 
com a mudança política e social por meio da arte, da propaganda e da cultura de 
massas. Vladimir Mayakovsky (1893-1930), Kazimir Malevich (1878-1935), Alexander 
Rodchenko (1891-1956), El Lissitzky (1890-1941) e Vladimir Tatlin (1885-1953) foram 
artistas que produziram uma estética revolucionária de cartazes.

Fonte: <https://goo.gl/EHhVUa>. Acesso em: 21 jul. 2016.

Figura 3.26 | Cartaz de Vladimir Mayakovsky
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Fonte: <https://goo.gl/dx3Erv>. Acesso em: 21 jul. 2016.

Figura 3.27 | Cartaz de Kazimir Malevich

Fonte: <https://goo.gl/ACDZnS>. Acesso em: 21 jul. 2016. Fonte: <https://goo.gl/lX4di6>. Acesso em: 21 jul. 2016.

Figura 3.28 | Cartaz de Vladimir Mayakovsky Figura 3.29 | Cartaz de El Lissitzky

Leia a respeito da ostra de mestres da arte gráfica italiana no MNBA. 
Disponível em: <http://www.museus.gov.br/tag/mestres-da-arte-
grafica-italiana/> Acesso em: 21 jul. 2016. 
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Conheça o festival mostra arte gráfica contemporânea em Londres. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/04/festival-
mostra-arte-grafica-contemporanea-em-londres.html>. Acesso em: 21 
jul. 2016.

1. De que forma o invento da fotografia afetou a produção dos 
pintores?

2. Cite a principal diferença entre os procedimentos dos artistas 
George Brassaï (1899-1984) e Andy Warhol (1928-1987).
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Seção 2

Videoarte

Introdução à seção

É impossível falar de vídeo sem nos voltarmos ao cinema. A videoarte 
contemporânea está atrelada de forma direta aos primórdios do cinema, o momento 
em que as imagens em movimento prometiam a criação de um universo onírico, 
palpável e controlável, um período no qual as imagens não estavam submetidas a 
nenhuma estrutura fixa de narração. Durante muito tempo, o cinema, ou a produção 
de imagens em movimento, estava ligado a práticas de ilusionistas e cientistas. Foi 
um longo caminho até que o cinema se colocasse a serviço de contar histórias e se 
tornasse uma forma de lazer das massas. A natureza da videoarte remonta diretamente 
a este tempo primevo. A fim de investigarmos este complexo e difuso começo da 
animação de imagens bidimensionais, iremos até a obra Cinemas & Pós-cinemas, de 
Arlindo Machado (1997). Nessa obra, o autor propõe-se a investigar as formas que 
deram origem ao cinema e, num salto, examina aquilo que chama de pós-cinema, ou 
seja, a videoarte contemporânea. 

Machado nos lembra que, na “Alegoria da Caverna”, Platão descreve uma 
complexa sala de projeção que muito se assemelha a um cinema. 

Conheça a “Alegoria da Caverna”. Disponível em: <http://www.usp.br/
nce/wcp/arq/textos/203.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016.

Machado (1997) reflete acerca da prática dos homens pré-históricos que realizavam 
pinturas rupestres em lugares de difícil acesso no interior das cavernas. O autor 
questiona qual seria a motivação desta ação e sugere uma hipótese: 
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Hoje, os cientistas que se dedicam ao estudo da cultura do 
período magdalenense não têm dúvidas: nossos antepassados 
iam às cavernas para fazer sessões de ‘cinema’ e assistir a elas. 
Muitas das imagens foram gravadas em relevo na rocha e os 
seus sulcos pintados com cores variadas. À medida que o 
observador se locomove nas trevas da caverna, a luz de sua 
tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos [...] E 
assim, à medida que o observador caminha perante as figuras 
parentais, elas parecem se movimentar em relação a ele [...] 
e toda a caverna parece se agitar em imagens animadas. 
(MACHADO, 1997, p. 13-14)

Notamos, portanto, que a busca pela animação de imagens bidimensionais é algo 
que acompanha o desenvolvimento da humanidade desde o seu início. Conforme 
as inovações tecnológicas são desenvolvidas, novas possibilidades de animação 
de imagens são criadas. Machado destaca que “Qualquer marco cronológico que 
possam eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a procura do 
cinema são tão velhos quanto a civilização de que somos filhos” (1997, p. 14), ou seja, a 
história do vídeo e do cinema inicia-se muito antes do invento das câmeras filmadoras 
e das salas de projeção. O autor destaca o filme O filme antes do filme (1985), de 
Werner Nekes, no qual é apresentada ao espectador a história, não só do cinema, 
mas também de todas as “brincabraques e gerinconças caseiras, destinadas a projetar 
artesanalmente imagens em movimento e que se vêm acumulando séculos após 
séculos” (MACHADO, 1997, p. 14).

Aprofunde seus conhecimentos acerca das estéticas tecnológicas:
ARANTES, Priscila. Estéticas tecnológicas: paradigmas contemporâneos. 
Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/050.pdf>. 
Acesso em: 15 jul. 2016.

Os brinquedos ópticos apresentados logo no início do filme possibilitam a criação 
de animações de forma muito simples. A confecção desses brinquedos pode ser 
adaptada e levada à sala de aula como atividade didática. Confira a sugestão de 
montagem de um taumatrópio:
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Sugestão de atividade didática: taumatrópio

Você sabia que é possível realizarmos um desenho animado usando somente os 
materiais cotidianos do espaço escolar? Construir esta forma de animação irá nos 
auxiliar a compreender os conceitos básicos do vídeo, que veremos mais à frente.

O taumatrópio é um brinquedo óptico criado no século XIX pelo médico inglês 
John Ayrton Paris. O efeito obtido é de uma animação curta, que exibe apenas um 
movimento. Este efeito está próximo àquele obtido nos gifs que estão presentes em 
grande parte das redes sociais.

Conheça a história e a definição de gif: 
BRITO, Edivaldo. O que é GIF?. Disponível em: <http://www.techtudo.
com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html>. Acesso em: 15 jul. 
2016.

O material necessário para essa atividade será: compasso (ou um objeto redondo 
que sirva como molde para marcar o papel), papel cartão (ou qualquer tipo de papel 
resistente e de gramatura alta), papel sulfite, tesoura, lápis de cor, elástico e cola.

- Desenhe e recorte um círculo no papel cartão e dois no papel sulfite.

- Faça um desenho diferente em cada um dos círculos de papel sulfite. As 
imagens devem ocupar a mesma posição no papel e devem representar duas partes 
diferentes de um movimento, ou então dois objetos separados que quando unidos 
complementem-se. Observe o exemplo a seguir, no qual um dos círculos exibe um 
ramo de flores, enquanto no outro podemos ver um vaso vazio:

Fonte: <https://goo.gl/ccQvwI>. Acesso em: 15 jul. 2016. Fonte: <https://goo.gl/0oHV21>. Acesso em: 15 jul. 2016.

Figura 3.30 | Lado 1 de um taumatrópio – 
autor desconhecido, 1825

Figura 3.31 | Lado 2 de um taumatrópio – 
autor desconhecido, 1825
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- Cole cada um dos círculos de sulfite em um dos lados do disco de papel cartão. 
A segunda imagem deve ser colada de ponta cabeça em relação à primeira. 

- Assim que a cola secar, faça dois furos nas extremidades do disco, um à esquerda 
e o outro à direita. Os furos devem estar alinhados na mesma altura.

- Corte o elástico em duas partes iguais e prenda cada uma das partes em cada um 
dos furos do disco.

- Segure cada um dos elásticos com cada uma das mãos na altura dos olhos e 
friccione os dedos fazendo com que o disco gire. 

O movimento do disco fará com que você enxergue as duas imagens sobrepostas, 
como se fossem uma só. A imagem a seguir ilustra o efeito obtido ao girar o disco 
contendo a imagem do ramo de flores e do vaso:

 Fonte: <https://goo.gl/Lfn3yA>. Acesso em: 15 jul. 2016.

Figura 3.32 | Simulação do efeito obtido ao girar o taumatrópio – autor desconhecido, 
1825

Confira um vídeo com a execução de um taumatrópio. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=fJHUc0AfJF8>. Acesso em: 15 jul. 2016.  

Conheça detalhes da história e execução de diversos brinquedos ópticos, 
como o caleidoscópio, o taumatrópio, o fenacistoscópio, o zootrópio e o 
flip book.
CENTRO de Formação da Associação Educativa para o Desenvolvimento 
da Criatividade. Os instrumentos ópticos e a ilusão de movimento. 
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Disponível em: <http://elearning.criatividade.net/mod/book/tool/print/
index.php?id=55773> Acesso em: 15 jul. 2016. 

2.1 A história do vídeo

Além dos brinquedos ópticos que criavam animações a partir de desenhos, o 
desenvolvimento da fotografia foi de fundamental importância para o invento do 
vídeo.  Étienne-Jules Marey (1830 – 1904) foi um fisiologista francês interessado no 
movimento animal. Ele criou o cronofotógrafo e o fuzil fotográficos, inventos que 
antecederam a câmera filmadora. Ambos os inventos permitiam a decomposição de 
um movimento em uma série de imagens, e “uma vez decompostos os movimentos 
dos animais, era possível estudá-los em detalhe” (MACHADO, 1997, p.15-16). O 
interesse do invento era analisar as imagens estáticas e não recompor artificialmente o 
movimento, tal qual é feito no vídeo.

Fonte: <https://goo.gl/JjcOV2>. Acesso em: 21 jun. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/6MwkbG>. Acesso em: 21 jun. 2016.

Figura 3.33 | Étienne-Jules Marey – Pelicano voando, c. de 1882

Figura 3.34 | Étienne-Jules Marey – Salto com vara, 1890
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Fonte: <https://goo.gl/Nok6EB>. Acesso em: 21 jun. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/kUYLHI>. Acesso em: 21 jun. 2016.

Figura 3.35 | Fusil fotográfico de Étienne-Jules Marey

Figura 3.36 | Louis Poyet – O fuzil fotográfico de Étienne-Jules Marey, 1882

Os cientistas que desenvolveram e trabalharam com maquinismos da mesma natureza 
que os de Marey estavam interessados na decomposição e análise do movimento, e não 
na sua reconstituição artificial. As imagens produzidas por estes artefatos influenciaram 
a representação do movimento na arte bidimensional mesmo antes do surgimento 
do vídeo. Foi a partir destas imagens da decomposição do movimento que artistas do 
movimento futurista desenvolveram sua pesquisa poética visual. Observe as semelhanças 
entre as fotografias de Marey e as pinturas de Giacomo Balla:
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Fonte: <http://goo.gl/GKCsHc>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/du6WNV>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Figura 3.37 | Giacomo Balla – Carro em movimento (estudo) - Velocidade Abstrata, 1913

Figura 3.38 | Giacomo Balla – Dinamismo de um cão na coleira, 1912

Conheça uma análise da obra de Giacomo Balla a partir da sua relação 
com a fotografia e a decomposição e ilusão de movimento.
NOBLAT, Ricardo. Pintura. Dinamismo de um Cão na Coleira 
(1912). Disponível em: <http://noblat.oglobo.globo.com/
noticias/noticia/2010/03/pintura-dinamismo-de-um-cao-na-
coleira-1912-276550.html#>. Acesso em: 22 jun. 2016.
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O dadaísta Marcel Duchamp (1887-1968) executa a obra Nu descendo a escada n°2 
(1912) influenciado pelas imagens do fotógrafo britânico Edward James Muggeridge 
(1830-1904). 

Fonte: <https://goo.gl/hldOUY>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Figura 3.39 | E. J. Muybridge – Mulher descendo a escada, séc. XIX

Quando exibidas em sequência, cada uma das fotos de Muybridge 
observadas anteriormente gera uma animação. Conheça o resultado: 
E. J. Muybridge. Sequência animada de mulher descendo a 
escada. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/96/Eadweard_Muybridge_1.gif>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Fonte: <https://goo.gl/d6ZjHL>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Figura 3.40 | Marcel Duchamp – Nu descendo a escada n° 2, 1912
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Estas obras atestam o profundo interesse de artistas de diversas linguagens na 
criação de uma técnica que permitisse dar conta da ilusão de movimento nas imagens 
bidimensionais.

Apesar da grande influência destes experimentos na arte, não foi pela via da 
pesquisa científica que a criação do vídeo chegou a termo. Foi necessário que outro 
grupo, interessado não na simples decomposição do movimento, mas sim na sua 
reconstrução artificial, avançasse em suas pesquisas e revolucionasse a linguagem 
bidimensional. Compunham este grupo ilusionistas e industriais. Entre os ilusionistas, 
podemos citar Charles-Émile Reynaud (1844-1918) e Marie-Georges-Jean-Méliès (1861-
1938). Na categoria dos industriais pioneiros do cinema, temos Thomas Alva Edison 
(1847-1931) e os irmãos Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (1862-1954) e Louis Jean 
Lumière (1864-1948). O francês Charles-Émile Reynaud construiu mecanismos, como 
o Praxinoscópio, em 1877, e o Teatro Óptico, em 1888, e é considerado o criador do 
primeiro desenho animado. Reynaud é responsável pela primeira exibição pública da 
projeção de imagens animadas em 1892.

Quando assistimos a um vídeo, as imagens estão de fato em 
movimento, ou tudo não passa de uma ilusão? 

Fonte: <https://goo.gl/ybp23S>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Figura 3.41 | Praxinoscópio de Émile Reynaud, 1879
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Fonte: <https://goo.gl/KqAdSd>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Figura 3.42 | Louis Poyet – Primeira performace pública do Teatro Óptico de Reynauds em 
Paris, 1892

Conheça os primeiros desenhos animados da história realizados por 
Charles-Émile Reynaud, por meio do Praxinoscópio, entre 1877 e 1879: 
O fumante. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a2/Emile_Reynaud_Bande_praxinoscope_1.ogg>. Acesso 
em: 22 jun. 2016. 
O trapezista. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2f/Emile_Reynaud_Bande_praxinoscope_2.ogg>. Acesso 
em: 22 jun. 2016. 
A rosa mágica. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2c/Emile_Reynaud_Bande_praxinoscope_3.ogg>. Acesso 
em: 22 jun. 2016.
O macaco músico. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e8/Emile_Reynaud_Bande_praxinoscope_4.
ogg>. Acesso em: 22 jun. 2016.  

Machado (1997) destaca que os primeiros entusiastas do cinema ansiavam pela 
criação de um espetáculo que causasse grande impacto emocional do espectador:
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Nem é preciso dizer que foi essa a posição que prevaleceu entre 
o público, esse público inicialmente maravilhado com a simples 
possibilidade de ‘duplicação’ do mundo visível pela máquina 
(o modelo de Lumière) e logo em seguida deslumbrado com 
o universo que se abria aos seus olhos em termos de evasão 
para o onírico e o desconhecido (o modelo de Méliès) [...]. 
Certamente, o que atraía essas massas às salas escuras não 
era qualquer promessa de conhecimento, mas a possibilidade 
de realizar nelas alguma espécie de regressão, de reconciliar-
se com os fantasmas interiores e de colocar em operação a 
máquina do imaginário. (MACHADO, 1997, p. 18-19)

Tendo isso em vista, fica muito clara a natureza e a função da imagem em 
movimento no momento da sua criação. Esta estava muito mais próxima do misticismo 
e da imaginação, afastada da função de carregar um atestado da verdade (conforme 
vemos atualmente no vídeo jornalístico ou nos vídeos das câmeras de segurança), de 
propaganda política e mercadológica, ou então de simples suplente do teatro como 
forma de contação de histórias. É de fundamental importância destacar este ponto, pois 
retornaremos a ele quando pensarmos no papel da videoarte contemporânea.

É preciso compreender um fenômeno do nosso corpo que permite a existência 
tanto do cinema quanto do vídeo: “a persistência da retina, ou seja, esse ‘defeito’ que têm 
os olhos de reter durante algum tempo a imagem que neles é projetada” (MACHADO, 
1997, p. 19). Joseph Plateau publica sua tese de doutorado em 1829 sobre o tema e ela 
influencia o desenvolvimento dos dispositivos pré-cinematográficos:

[...] o fenômeno da persistência da retina nada tem a ver com 
a sintetização do movimento: ele constitui, aliás, um obstáculo 
à formação de imagens animadas, pois tende a superpô-las na 
retina, misturando-as entre si. O que salvou o cinema como 
aparato técnico foi a existência de um intervalo negro entre a 
projeção de um fotograma e outro, intervalo esse que permitia 
atenuar a imagem persistente que ficava retida pelos olhos. O 
fenômeno da persistência da retina explica apenas uma coisa no 
cinema, que é o fato justamente de não vermos esse intervalo 
negro [...]. A síntese do movimento se explica por um fenômeno 
psíquico (e não óptico ou fisiológico) descoberto em 1912 por 
Wertheimer e ao qual ele deu o nome de fenômeno phi: se 
dois estímulos são expostos aos olhos em diferentes posições, 
um após o outro e com pequenos intervalos de tempo, os 
observadores percebem um único estímulo que se move da 
posição primeira à segunda. (MACHADO, 1997, p. 20)



U3

116 Fotografi a, arte gráfi ca, videoarte

Isso significa que, ao vermos um filme, não estamos vendo imagens que se 
movimentam, mas sim uma sequência de fotografias estáticas separadas por espaços 
vazios. O movimento não passa de uma ilusão gerada pelo nosso próprio cérebro. O 
grande desafio foi encontrar a quantidade de imagens exibidas numa sequência em cada 
minuto para que o efeito do movimento fosse representado da forma mais verossímil 
possível:

Que poderia haver de mais descontínuo do que uma sequência 
de imagens fixas diferentes, separadas por intervalos vazios 
que ocupam justamente os deslocamentos suprimidos? Ora, 
o objetivo principal do dispositivo cinematográfico é produzir 
um efeito de continuidade sobre uma sequência de imagens 
descontínuas. Para isso é preciso saber escolher a diferença 
mínima entre as imagens, capaz de simular um deslocamento 
(um movimento) sem que a descontinuidade estrutural seja 
notada [...] Foram necessários ajustes complicados, ao longo 
de pelo menos duas décadas de história, para obter essa 
diferença justa, seja regulando a velocidade de projeção ou a 
quantidade de fotogramas por segundo ou ainda a quantidade 
de projeções de cada fotograma na tela, de modo que nem 
o movimento resultasse ‘quebrado’ aos olhos do espectador, 
nem o intervalo vazio, perceptível. (MACHADO, 1997, p. 21)   

Podemos concluir, portanto, que o cinema, assim como o vídeo, é uma arte que 
trabalha esteticamente com o tempo. As imagens são organizadas temporalmente e 
esta organização permite criar as mais diversas alterações temporais: imagens que se 
movem com maior rapidez do que seria possível na realidade, ou então movimentos 
que se desenrolam lentamente. Saltos na linha temporal também podem ser observados 
em ações que se sucedem sem uma linha de causalidade. 

2.2 O vídeo e a arte contemporânea

Diversos aparatos tecnológicos desenvolveram-se nos últimos séculos e tornaram a 
arte do filme e do vídeo muito presentes no nosso cotidiano. O invento da televisão e 
dos computadores inaugurou uma nova linguagem, diversa daquela criada pelo cinema. 
Se o vídeo torna-se um meio apropriado a diversos fins, qual seria a sua relação com a 
arte? 

Artistas como Nam June Paik (1932-2006), Skip Sweeney (1946-) e James Seawright 
(1936-) foram pioneiros na utilização artística dos recursos oferecidos pelo vídeo. A 
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videoarte, em relação ao cinema, elimina a necessidade de exibição por meio da 
projeção em uma sala escura. O vídeo também se aproxima dos recursos eletrônicos, 
afastando-se da fixação de imagens em filmes fotossensíveis. As imagens deixam de ser 
analógicas e tornam-se digitais:

[...] as câmeras eletrônicas diferem das câmeras fotográficas e 
cinematográficas por retalharem as imagens numa sequência 
de linhas de retículas, de modo a possibilitar varrê-las por 
feixes de elétrons e assim convertê-las numa sequência de 
impulsos elétricos, que serão, por sua vez, distribuídos através 
de ondas ou gravados em suportes eletromagnéticos. Em 
outras palavras, a imagem eletrônica não consiste em outra 
coisa que um conjunto de linhas superpostas e sucessivas, 
cada uma delas constituída por um número dado de pontos 
elementares de cor, que se juntam num quadro para formar 
um painel de retículas, à maneira da técnica pictórica do 
mosaico. Ela é também uma imagem iridescente, uma 
imagem-luz, em que a informação plástica coincide com a 
fonte luminosa que a torna visível. Tecnicamente, a imagem 
eletrônica se resume a um ponto luminoso que corre a tela, 
enquanto variam sua intensidade e seus valores cromáticos. 
Isso significa que, em cada fração do tempo, não existem 
propriamente uma imagem na tela, mas um único pixel, um 
ponto elementar de informação de luz. A imagem completa, o 
quadro videográfico, já não existe no espaço, mas na duração 
de uma varredura completa da tela, portanto, no tempo. A 
imagem eletrônica já não é, como eram todas as imagens 
anteriores, ocupação da topografia de um quadro, mas 
síntese temporal de um conjunto de formas em mutação [...]. 
Na realidade, as câmeras eletrônicas constituem os primeiros 
dispositivos enunciadores realmente capazes de anotar o 
tempo em imagens sequenciais, uma vez que o cinema apenas 
simula um efeito de duração por uma sucessão de fotogramas 
fixos. (MACHADO, 1997, p. 72)

Conheça a obra de Nam June Paik: 
ROC, João. A arte eletrônica de Nam June Paik. Disponível em: 
<http://lounge.obviousmag.org/zoom_nas_visceras/2015/02/a-arte-
eletronica-de-june-paik.html>. Acesso em: 17 jul. 2016.



U3

118 Fotografi a, arte gráfi ca, videoarte

Blog dedicado à obra do artista. Disponível em: <http://
namjunepaikvideoart.blogspot.com.br/>. Acesso em: 17 jul. 2016.

Ainda que no vídeo os processos sejam diversos daqueles utilizados pelo cinema, o 
tempo ainda é o elemento central na produção e fruição destas obras. Machado (1997) 
nos lembra que, apesar de o vídeo ter ganhado muito com o desenvolvimento formal e 
tecnológico tanto do cinema quanto da televisão, tornou-se muito fácil ignorar que ele, 
assim como qualquer outra linguagem, possui suas especificidades: 

Nesse sentido, a vídeo-arte foi pioneira em denunciar e negar 
essa tendência passiva do vídeo, ao mesmo tempo em que 
logrou definir para ele estratégias e perspectivas próprias. 
Mais recentemente, com a generalização da procura de uma 
‘linguagem’ específica, o vídeo deixa de ser concebido e 
praticado apenas como uma forma de registro ou de sistema 
de expressão pelo qual é possível forjar discursos sobre o 
real (e sobre o irreal). Em outras palavras, o caráter textual, o 
caráter de escritura do vídeo, sobrepõe-se lentamente à sua 
função mais elementar de registro. (MACHADO, 1997, p. 188) 

Indo além do registro da realidade, as potencialidades do vídeo expandem-se, 
e seu caráter experimental torna-se ainda mais notável. Machado, por exemplo, 
cita artistas que utilizam o vídeo para trabalhar com a linguagem escrita, como 
Richard Serra (1939-), Antonio Muntadas (1942-), Melo e Castro (1932-) e Arnaldo 
Antunes (1960-). A junção entre estas duas linguagens, audiovisual e escrita, atesta a 
característica híbrida do vídeo:

[...] ele opera com códigos significantes distintos, parte 
importados do cinema, parte importados do teatro da 
literatura, do rádio e, mais modernamente, da computação 
gráfica [...]. Esse talvez seja justamente o ponto-chave da 
questão. O discurso videográfico é impuro por natureza, ele 
reprocessa formas de expressão colocadas em circulação 
por outros meios, atribuindo-lhes novos valores, e a sua 
‘especificidade’, se houver, está sobretudo na solução peculiar 
que ele dá ao problema da síntese de todas essas contribuições. 
(MACHADO, 1997, p. 190-191)
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Confira alguns exemplos de videoarte: 

- Videoarte realizado a partir da obra O corpo de Arnaldo Antunes. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Uc,zfTHPtgmY>. 
Acesso em: 16 jul. 2016. 

Diferente do cinema, Machado (1997) defende que é possível situar temporalmente 
com segurança o início do vídeo: na experimentação da década de 1960. Neste 
momento, o próprio cinema já havia revolucionado a sua linguagem. O surgimento da 
videoarte está diretamente vinculada a esta experimentação. Machado (1997) também 
defende que não é possível criar um léxico dos procedimentos do vídeo com o intuído 
de normatizar sua produção e a fruição do espectador. A linguagem do vídeo é aberta e 
flexível, porém é possível encontrar algumas tendências que foram praticadas ao longo 
do tempo. No surgimento do vídeo não havia a possibilidade de geração e exibição de 
imagens em alta definição, portanto os artistas criaram recursos, como a decomposição 
e a aproximação dos objetos, para gerar imagens claras, visto que imagens em baixa 
definição exibidas em telas pequenas das primeiras televisões não eram favoráveis para a 
vinculação de cenas amplas repletas de detalhes. Hoje, mesmo havendo a possibilidade 
da captação e exibição de vídeos em alta definição, as práticas e linguagens tradicionais 
afetam a forma como os artistas contemporâneos criam seus próprios vídeos. Por 
exemplo, a montagem intelectual cinematográfica explorada por Sergei Eisenstein 
(1898-1948) também se faz presente no vídeo: “juntam-se duas imagens para sugerir 
uma nova relação não presente nos elementos isolados; e assim, por meio de processos 
de associação, chega-se à ideia abstrata e ‘invisível’” (MACHADO, 1997, p. 195). Como 
exemplo de tal tipo de montagem, Machado (1997) cita uma cena do filme 2001: Uma 
odisseia no espaço (1968), do diretor Stanley Kubrick (1928-1999):

Notadamente naquele corte preciso que faz saltar de um 
osso jogado ao ar por um macaco pré-histórico para uma 
sofisticada aeronave, sintetizando quase uma dezena de 
milênios de evolução tecnológica do homem. (MACHADO, 
1997, p. 195)
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Segundo Machado (1997), o espectador do vídeo é diferente do espectador do 
cinema. O espectador do cinema compra um ingresso, adentra um espaço definido 
exclusivamente para a exibição do filme e acompanha o desenrolar de uma narrativa do 
começo ao fim. O vídeo não tem um espaço privilegiado, pode ser exibido por meio 
de diversos aparatos e nos mais variados ambientes. O espectador do vídeo muitas 
vezes se percebe assistindo a um vídeo sem que o tenha procurado. Isto acontece 
quando caminhamos pela cidade e vemos televisores ligados em vitrines de lojas de 
eletrodomésticos, quando paramos em um sinaleiro e próximo a ele está um moderno 
outdoor digital, ou então quando caminhamos entre as obras de uma exposição de arte 
e adentramos uma sala onde uma videoarte é exibida. Assim como o espectador da 
televisão, muitas vezes chegamos no meio da exibição de um vídeo e partirmos antes 
do seu fim, ou seja, ao produzir um vídeo, devemos levar em conta que o contato do 
espectador será fragmentário. Machado também destaca que o espectador do vídeo, 
dependendo do suporte pelo qual acessa o vídeo, torna-se também manipulador da 
obra, podendo acessá-la a partir de diferentes pontos, alterando a ordem de exibição, 
pulando ou adiantando determinados trechos.

Há uma certa margem de autonomia na ‘leitura’ efetuada pelo 
telespectador, que torna até inúteis quaisquer tentativas mais 
ambiciosas de controlar a mensagem dentro de limites muito 
definidos. Nesse pormenor, aliás, a montagem videográfica se 
distingue nitidamente da montagem intelectual de Eisenstein, 
no sentido de que os seus resultados, no plano da significação, 
são bem menos controláveis do que podem ser no cinema. 
(MACHADO, 1997, p. 199)

Machado aponta a importância, no vídeo, de criar indo além e subvertendo as 
funções dos aparatados tecnológicos que possuímos. Como criadores não devemos 
nos limitar a seguir apenas os procedimentos padrões dos recursos que temos à mão. 
Devemos construir novas técnicas e novos processos de produção de imagens no 
tempo. Entre os artistas que inovaram no uso destas tecnologias, Machado (1997; 2016) 
nos apresenta uma lista: Wolf Vostell, Nam June Paik, Ernie Kovacs, Jean-Christophe 
Averty, Peter Greenaway, Zbigniew Rybczynski, Raul Ruiz, Walter e João Moreira Salles, 
Bill Viola e Jean-Luc Godard.
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2.3 A videoarte e a Educação

Podemos trabalhar a videoarte com os alunos de variadas faixas etárias do ensino 
formal e não formal, por diversas vias. É importante introduzir os alunos a partir do 
pensamento a respeito da construção da imagem no tempo. Os vídeos, assim como 
as demais manifestações construídas a partir das mais diversas linguagens artísticas, 
não precisam necessariamente contar uma história. É interessante abordar o assunto 
partindo daquilo que os alunos já conhecem a respeito do vídeo. Questione a turma a 
partir de perguntas, como:

- Você já assistiu a algum vídeo?

- Onde vê vídeos? Na televisão? No computador? No celular?

- Qual é o conteúdo dos vídeos que você assiste?

- Em média, qual é a duração dos vídeos que você assiste?

 - Como você acha que os vídeos são feitos?

- Você já produziu algum vídeo?

- Caso tenha produzido, qual era o conteúdo? Qual ferramenta você utilizou para 
gravá-lo? Como e onde você o exibiu ou compartilhou?

É muito provável que todos os alunos tenham tido contato com vídeo, seja como 
espectadores ou produtores. As mídias eletrônicas e redes sociais facilitam e estimulam 
a produção e vinculação de imagens de diversas linguagens, inclusive do vídeo.

Toda obra em vídeo precisa contar uma história?

Conheça plataformas que permitem a vinculação e compartilhamento 
de vídeos, como o Youtube (<https://youtube.com/>), o Vimeo (<https://
vimeo.com/>), o Snapchat (https://www.snapchat.com/), o Instagram 
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(<https://www.instagram.com/>), aplicativo para o compartilhamento de 
fotos que mais recentemente permite a vinculação de vídeos curtos, e 
Flipagram (<https://flipagram.com/>). Este último possui, inclusive, uma 
categoria destinada aos vídeos de arte (<https://flipagram.com/channels/
artfeatures-175>). Acesso em: 28 nov. 2016.

Conheça programas gratuitos de edição de vídeos:
Os 10 melhores editores de vídeo gratuitos para Windows. Disponível em: 
<https://filmora.wondershare.com.br/video-editor/free-video-editing-
software-windows.html>. Acesso em: 9 ago. 2016. 
Cinco programas gratuitos para editar vídeos. Disponível em: <http://
www.tecmundo.com.br/programas/84156-5-programas-gratuitos-
editar-videos.htm>. Acesso em: 9 ago. 2016.
Sete dos melhores editores de vídeo gratuitos para Windows. Disponível em: 
<http://www.tecmundo.com.br/edicao-de-video/101938-7-melhores-
editores-video-gratuitos-windows.htm>. Acesso em: 9 ago. 2016.

Após refletir acerca dos vídeos que os alunos conhecem, proponha que eles criem um 
vídeo, utilizando as câmeras de seus celulares, como nunca viram antes, completamente 
diferente de tudo aquilo que conheçam. Este exercício de experimentação deverá 
permitir que eles percebam que possam criar, de fato, algo novo e desvinculado das 
exigências midiáticas: “longe de deixar-se escravizar por uma norma, por um modo 
estandardizado de comunicar, obras realmente fundantes na verdade reinventam a 
maneira de se apropriar de uma tecnologia” (MACHADO, 2016, p. 5). Após produzir os 
vídeos, os alunos também devem planejar a sua forma de exibição e distribuição.

1. De que forma é possível desenvolver uma atividade prática a 
respeito do vídeo em sala de aula sem a utilização de câmeras 
ou recursos digitais?
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2. Qual movimento modernista foi influenciado pelos aparatos 
de decomposição do movimento que originaram o cinema?

Nesta unidade, você pôde conhecer três diferentes linguagens da 
arte: a fotografia, a arte gráfica e a videoarte. Você compreendeu 
o contexto histórico e social do surgimento e desenvolvimento 
destas tecnologias, assim como refletiu sobre a sua transposição 
didática para o ambiente da sala de aula. 

Dê continuidade à sua investigação por meio da pesquisa 
de novas tecnologias vinculadas a cada uma das linguagens 
trabalhadas e a sua relação com a produção artística e didática.

1. Atualmente, a linguagem fotográfica encontra diversas 
funções. Inicialmente, as imagens fotográficas surgiram como 
curiosidades científicas; logo em seguida, criou-se a ilusão de 
que elas iriam suplantar as demais artes bidimensionais, tais 
como o desenho e a pintura. Apenas depois de um tempo que 
a fotografia adquiriu status de verdade e passou a ser utilizada 
como testemunho permanente de um acontecimento 
fugidio. É nesta categoria que se encontram as fotografias 
jornalísticas. Sua principal intenção é narrar e comprovar 
determinado acontecimento. É nossa função, enquanto 
artistas e educadores, investigarmos as proximidades entre a 
fotografia e a arte. 
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Reflita acerca do texto e, com base em seus conhecimentos 
sobre fotografia, analise as sentenças a seguir:

I. Diversos aparatos anteciparam o surgimento da câmera 
fotográfica. Artistas do Renascimento utilizavam maquinários, 
como a câmera obscura, a fim de sistematizar aquilo que 
observavam em planos e linhas que guiavam a composição. 

II. A imagem fotográfica possibilita a criação de imagens de 
forma totalmente automática e tecnológica, deixando de 
lado a marca da mão daquele que a produz. 

III. A fotografia apresenta novas questões para a arte e faz 
com que outras linguagens, como o desenho e a pintura, 
sejam colocados em questão.

IV. A fotografia toma o lugar da pintura, e seu surgimento 
gera a morte de diversas linguagens artísticas. 

Assinale a alternativa que elenque as sentenças CORRETAS:

a) I, II e III.

b) Somente II.

c) I, II e IV.

d) Somente III e IV.

e) Somente I e II.

2. Edgar Degas – Ballet visto de uma caixa, 1885.

Fonte: <https://goo.gl/o9qXp8>. Acesso em: 11 jul. 2016.
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3. Edgar Degas – Dançarina ajustado a alça, entre 1895-1896.

Fonte: <https://goo.gl/4rYIC0>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Observe a imagem e classifique as sentenças a seguir entre 
verdadeiras (V) e falsas (F):

(__) Edgar Degas foi um pintor que utilizou amplamente a 
fotografia a fim de estudar a luz e o movimento dos corpos. 

(__) Após o surgimento da fotografia, Edgar Degas abandona 
a pintura e passa a atuar exclusivamente como fotógrafo.

(__) Deve-se ao estudo da fotografia o entendimento da cor 
enquanto luz e o enquadramento revolucionário das pinturas 
de Degas. 

(__) É possível perceber a influência da fotografia na pintura 
de Degas por meio da organização diagonal da forma, na 
qual partes do corpo representado são deixadas de fora.

(__) Degas foi um dos pintores a repudiar o invento da 
fotografia e a permanecer fiel à pintura durante toda a sua 
vida.

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

a) V – V – F – F – V.

b) F – V – F – F – V.

c) F – F – V – V – F.

d) V – F – V – V – F.

e) V – V – V – F – F.
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Fonte: <https://goo.gl/hOQdBC>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Eugène Atget – Saint-Cloud (jardins do palácio de Philippe, Duque de 
Orleans), 1922.

Analise as imagens e reflita acerca dos trechos a seguir a 
respeito da relação entre as fotografias de Edgar Degas e de 
Eugène Atget:

I. Tanto as fotografias de Degas quanto de Atget serviam 
como base para a elaboração de obras em outras linguagens. 

PORQUE

II. Enquanto Degas fotografa como forma de estudo para 
suas próprias obras, Atget vendia suas fotografias para 
outros pintores, que as utilizavam como referência para suas 
composições. 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA: 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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4. Andy Wahrol (1928-1987) foi um artista ____________ norte-
americano e é um dos grandes representantes da ____________. 
Warhol apropriava-se de imagens midiáticas e da cultura de 
consumo em massa e as ressignificava, transformando-as 
em obras de arte. Imagens de ícones, como Marilyn Monroe, 
são ____________ e reproduzidas por meio de serigrafias 
em múltiplas cores. A partir desta mesma técnica, o artista 
problematizou e expôs a banalização da violência e da morte 
ao reproduzir imagens de acidentes fatais de carro retiradas 
de jornais impressos.

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas:

a) Multimídia – arte abstrata – apropriadas. 

b) Manual – pop arte – apropriadas.

c) Multimídia – pop arte – inventadas.

d) Manual – arte abstrata – inventadas.

e) Multimídia – pop art – apropriadas.

5. Analise as sentenças a seguir:

I.É impossível falar de vídeo sem nos voltarmos ao cinema. 

PORQUE

II. A videoarte contemporânea está atrelada de forma direta 
aos primórdios do cinema, o momento em que as imagens 
em movimento prometiam a criação de um universo onírico, 
palpável e controlável, um período no qual as imagens não 
estavam submetidas a nenhuma estrutura fixa de narração.

A respeito destas asserções, assinale a alternativa CORRETA: 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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Métodos e técnicas de ensino 
da arte e novas tecnologias

Laura Célia Sant’Ana Cabral Cava

Objetivos de aprendizagem:  

O objetivo desta unidade é levá-lo a compreender o significado de métodos 
e técnicas de ensino; refletir sobre as novas tecnologias e o ensino de arte; 
entender o conceito de alfabetização digital, letramento digital, cultura digital; 
e, por fim, conhecer algumas propostas que integram o ensino de arte e as 
novas tecnologias.

Nesta seção, apresentaremos o conceito de métodos e técnicas de 
ensino, refletiremos sobre as novas tecnologias e o ensino de arte, e 
abordaremos o conceito de alfabetização e letramento digital.

Já nesta segunda seção, abordaremos sobre cultura digital e 
apresentaremos algumas propostas que integram o ensino de arte e as 
novas tecnologias.

Seção 1 | Ensino de arte e as novas tecnologias: alfabetização 
e letramento digital

Seção 2 | O ensino de arte e as novas tecnologias: cultura 
digital e currículo

Unidade 4
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Prezado aluno, que bom que você chegou até a quarta unidade! Nela você dará 
continuidade às suas reflexões acerca das novas tecnologias no contexto escolar. 
É importante que você compreenda que inserir as novas tecnologias na escola não 
diz respeito apenas a dominá-las, mas, sim, saber utilizá-las em prol de um ensino 
de qualidade, que faça sentido ao aluno.

Introdução à unidade
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Seção 1

Ensino de arte e as novas tecnologias: 
alfabetização e letramento digital

Introdução à seção

Iniciaremos esta seção com a definição de método. Lalande (1999) nos apresenta 
três definições com base no Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia:

Métodos, técnicas e didática de ensino são utilizados pelo professor, ou o 
instrutor de ensino, para ensinar aos seus alunos. Por exemplo: um professor que, ao 
propor aos alunos que representem por meio do desenho um determinado objeto e, 
em seguida, representem-no por meio de uma escultura, para ensinar o conceito de 
bidimensional e tridimensional, na aula de artes visuais, está fazendo uso da didática, 
que é uma técnica de ensino, ou seja, uma maneira de ensinar. Quando o ensino parte 
do contexto do aluno, neste caso, a sala de aula e o trabalho realizado, o conteúdo 
trabalhado tem mais significado ao aluno, faz sentido, o mesmo podemos afirmar 
quando o professor une a arte e as novas tecnologias, pois estas, em sua maioria, 
fazem parte do cotidiano do aluno.

A didática é, também, uma ciência, que estuda os métodos e as técnicas de 

A primeira refere-se ao seu sentido etimológico de demanda, 
assumindo como consequência o significado de 'esforço 
para atingir um fim'. Seguindo essa ideia, agregam-se a essa 
noção de método, a de investigação - essa, segundo Lalande, 
uma acepção antiga usada especialmente por Aristóteles. 
Portanto, originalmente, a palavra método estaria associada 
às ideias de demanda, empenho por um objetivo, investigação 
e estudo. Dessa noção embrionária de método, duas acepções 
modernas – diferentes, embora 'muito próximas' seriam 
derivadas: a de caminho e a de prescrição. A ideia de método 
como caminho não supõe uma fixidez determinada por uma 
premeditação. (UNESP, 2012 [s.p.])
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ensino. Quando dizemos que alguém não sabe ensinar, queremos dizer que esta 
pessoa não tem didática. Às vezes, o professor tem um grande conhecimento teórico, 
no entanto não tem didática, não sabe como transmitir seus saberes com relação à sua 
disciplina de forma clara, compreensível; também, não utiliza, por exemplo, imagens, 
esquemas, vídeos, textos complementares e outros recursos que poderiam facilitar 
a compreensão. Neste caso, dizemos que o professor não sabe fazer a transposição 
didática.

Gil considera que os métodos e técnicas de ensino servem para “[...] conduzir o 
estudante a integrar no seu comportamento, conhecimentos, técnicas, habilidades, 
hábitos e atitudes que hão de enriquecer a sua personalidade” (1997, p. 109). 

Pela ótica de Gil (1997), a metodologia didática se faz valer de determinados 
métodos e técnicas que, ao nosso ver, juntam-se a outros aspectos necessários para 
a formação do processo de ensino-aprendizagem.

O primeiro método a ser aplicado é o de “construção da sala de aula”, no sentido de 
sua organização, para o desenvolvimento intelectual do aluno. Para o cumprimento dos 
objetivos didáticos, é necessário que essa sala seja construída a partir da necessidade 
de coexistência de dois grupos distintos: no primeiro grupo, temos os professores; já 
no segundo, temos os discentes (alunos) (GIL, 1997).

A construção de sala de aula perpassa pelo estabelecimento de regras consensuais, 
de convivência democrática, em que predominem o respeito mútuo, a cordialidade, 
o companheirismo e, acima de tudo, o arbítrio. O método de construção da sala
representa também o respeito à pontualidade, o cumprimento de prazos e estrita
observância aos deveres, e isso serve para os dois grupos em questão (GIL, 1997).

Estabelecida a construção deste espaço, por meio do método de construção 
da “sala de aula”, pode-se passar à utilização de técnicas que visam à mudança de 
comportamento, que ,segundo Gil (1997), é um enfoque indispensável para orientação 
da aprendizagem.

Para que haja uma aplicação de métodos e técnicas adequadas ao ensino, é preciso 
que haja um locus de aplicação, neste caso a sala de aula ou qualquer ambiente de 
aprendizagem adequado, tais como: bibliotecas, laboratórios, oficinas, fóruns de 
discussão interativos, entre outros.

Os métodos e as técnicas didáticos servem para reordenar a passagem do 
senso comum para a construção do pensamento científico e a metodologia, com a 
objetividade de aguçar o espírito crítico.

Cabe à escola ou a outro ambiente de aprendizagem difundir os conteúdos vivos, 
concretos, indissoluvelmente ligados às realidades sociais. Os métodos de ensino 
não partem de um saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência 
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do aluno confrontada com o saber trazido de fora. O professor neste processo é o 
mediador, figura indispensável.

1.1 Ensino e aprendizagem de Arte integrada às novas tecnologias

Após esta reflexão acerca dos métodos e das técnicas no processo de ensino-
aprendizagem, vamos dar continuidade a ela, mas agora nos direcionando ao ensino 
e à aprendizagem de arte integrada às novas tecnologias.

Os computadores estão cada vez mais sofisticados, baratos e acessíveis. Assim, 
podemos perceber que a tecnologia está cada vez mais difundida e presente na 
sociedade, sendo consumida todos os dias e por várias pessoas de diferentes áreas. 
No entanto, no campo da educação e, mais especificamente, no ensino de artes 
visuais, não estão tão presentes assim.

A maioria dos computadores no ambiente escolar são utilizados apenas por alguns 
professores, os que mais entendem e que já os usam no seu cotidiano ou por aqueles 
que aceitam a ideia de inseri-los na educação. O ideal seria que todos os utilizassem, 
mas esta não é a realidade.

O que se vê, na maioria das escolas, são as tecnologias apenas somadas a outros 
tópicos. Cursos de informática, uma sala de computação junto a outras salas nas 
escolas, um capítulo do livro didático abordando as novas tecnologias, atividades nos 
computadores somados às outras atividades, enfim, são algo a mais que o professor 
deverá dar conta, fazendo com que o resto dos conteúdos do currículo fiquem 
apertados no tempo restante, causando, assim, mais resistência com relação ao uso 
das novas tecnologias.

Há que se pensar em integrar educação e novas tecnologias, e não adicionar, 
como o que vem acontecendo. Esta integração deve constar nas matérias, no ensino, 
no aprendizado, na escola e na profissão do professor. Caso contrário, estarão sempre 
em descompasso com certos discursos teóricos e com a realidade da presença dessas 
novas tecnologias nas escolas. Além disso, não basta apenas uma pedagogia integrada, 
elas devem conceber novos métodos e ferramentas pedagógicas integradas.

Observando toda a tecnologia presente no nosso cotidiano, 
podemos perceber que houve uma conexão entre as pessoas, 
desde o mais longínquo contexto até o mais próximo, fazendo 
com que crianças, jovens e adultos, em tempo real, passassem 
a ter acesso aos mais diversos acontecimentos e informações. 
Como nós, professores mediadores, podemos lidar com esta 



U4

140 Métodos e técnicas de ensino da arte e novas tecnologias

rapidez de informação em sala de aula? Pensando no ensino de 
arte, como podemos utilizar os meios de comunicação, as novas 
tecnologias e a rapidez das informações em prol de um ensino e 
aprendizagem de qualidade?

Fonte: <http://domacedo.blogspot.com.br/2011/02/nani-ve-o-poder-das-redes-sociais.html>
Acesso em: 21 jul. 2016.

Figura 4.1 | Nani vê o poder das redes sociais

Para entender o que seja esta integração, iniciamos exemplificando com o uso 
de diversos aparelhos eletrônicos em nossas casas, como: rádio, TV, computador, 
vídeo e outros, que são distintos entre si e, provavelmente, um dia serão integrados 
em um único aparelho. Outro sentido à palavra integração é que esses aparelhos 
estarão integrados na sociedade. As novas tecnologias serão integradas à sociedade 
quando não forem ferramentas suplementares, agregadas ao que existiu antes, mas 
sim tiverem determinado lugar e se tornarem naturais e "invisíveis", como no caso do 
telefone, da calculadora de bolso e da televisão.

Pensando na escola, podemos afirmar que as novas tecnologias estão sendo 
integradas às disciplinas e estas estão sendo influenciadas por elas. Desta forma, tudo 
deve ser novo: as novas tecnologias, e também, novas formas de ensinar. Elas devem 
conceber, conforme apresentamos anteriormente, além de uma pedagogia integrada, 
novos métodos e ferramentas pedagógicas integradas.

Segundo Behrens (2000, p. 29):
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Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade 
espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos 
e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma 
das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a 
variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua 
compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. 

Conhecimento e pedagogia devem ser integrados para construir as habilidades 
profissionais do futuro professor. Portanto, cursos de formação tornam-se fundamentais 
para que o docente desempenhe bem seu papel como educador, e este é o ponto-
chave desta mudança.

No campo educacional, existe uma nova forma de ensinar e aprender, pois os 
alunos interagem com muita facilidade com as novas tecnologias, conectando-se 
com o mundo de uma maneira muito diferente da de décadas atrás. A maioria desses 
alunos domina as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de um jeito muito 
dinâmico: ao mesmo tempo, falam em iPhones, acessam notebooks, ouvem músicas 
em iPods e ainda interagem com diversas pessoas por meio das redes sociais. Desta 
forma, um grande desafio para as escolas e para os professores e um questionamento 
torna-se pertinente: como ensinar esses estudantes?

Entendemos que toda esta informação disponível seja transformada em 
conhecimento, portanto o professor deve enxergar as potencialidades que as novas 
TIC trazem, facilitando a aprendizagem dentro da estrutura de pensamento que os 
alunos têm e levam para escola. O acesso à tecnologia no ambiente escolar deve ser 
priorizado para que o aluno não se sinta deslocado daquilo que, para ele, já é algo 
natural.

Para que não haja um abismo entre o professor, que não domina as tecnologias, 
e o aluno, que já tem domínio sobre elas, há a necessidade de cursos de formação 
voltados para o educador, como já foi dito anteriormente. O entendimento dessa 
necessidade deve partir do próprio docente, que tem de se preparar para lidar com 
a linguagem das novas tecnologias e aplicá-las de modo que o aluno estabeleça um 
significado a partir do conteúdo ou tema que está sendo trabalhado em sala de aula, 
integrando-se à nova realidade. Para isso, o investimento nesses cursos de formação 
torna-se essencial.

Um grande desafio, neste sentido, é que o professor seja criativo e inovador, em 
busca de novos conhecimentos. Isto significa romper com metodologias que não 
reconhecem o aluno como protagonista de seu próprio conhecimento, que é uma 
característica atual devido ao constante acesso às informações.



U4

142 Métodos e técnicas de ensino da arte e novas tecnologias

No ensino e na aprendizagem de arte, um exemplo bom para que haja a integração 
entre a arte e as novas tecnologias são os vídeos. Um grande aliado neste quesito é 
o site Youtube, que reúne muitos documentários e vídeos didáticos. Fazendo uma 
seleção, é possível encontrar uma grande variedade para se trabalhar os conteúdos de 
arte. Outro recurso que dá para ser explorado e aproveitado são os telefones celulares, 
de forma pedagógica e produtiva, para que se efetive o processo de aprendizagem. 
Hoje, a maior parte destes aparelhos permite o acesso à internet para realizar pesquisas, 
por exemplo. Porém, é importante que o professor oriente seus alunos a buscarem 
em sites confiáveis, para que tragam informações corretas relacionadas aos conteúdos 
que estão sendo estudados. Além disso, é importante relacionar o cotidiano das salas 
de aulas aos conteúdos já previstos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) 
no que se refere às novas tecnologias.

A criação de um blog é outra possibilidade muito interessante; nele, orientados 
pelo professor, os alunos podem explorar as possibilidades de elaboração do layout, 
a escolha das cores, linhas, formas, podendo até mesmo introduzir um artista como 
referência para a criação da identidade visual. Assim, é possível explorar junto aos 
alunos não só os conteúdos específicos da disciplina, mas também a ideia de criação, 
de como fazer (ARTE NA ESCOLA, 2016).

A professora espanhola Maria Luisa Bellido Gant discute amplamente 
as manifestações artísticas na era digital no livro Arte, museos y nuevas 
tecnologias (2001). Para a autora, a internet ganhou importância como 
instrumento que abriga novas manifestações artísticas ao mesmo tempo 
em que serve como meio de difusão de coleções e serviços dos museus. 
Na rede mundial de computadores, podem ser encontradas diferentes 
inserções de instituições culturais, tais como museus, galerias e outros. Há 
sítios cuja organização corresponde à organização de suas instituições em 
seus mundos físicos. São ambientes digitais que apresentam informações 
de sua sede geograficamente localizada, imagens digitalizadas de suas 
obras cuidadosamente preservadas em seus acervos, textos sobre arte, 
entre outros serviços. Além disso, incluem contatos para agendamento 
de visitas monitoradas às exposições. Alguns apresentam a iniciativa 
de orientar os visitantes virtuais a movimentar-se na página eletrônica, 
ampliando as possibilidades de aprendizagem a partir desta experiência.
Na internet, podem ser encontrados, também, sítios de instituições 
ligadas à arte que não têm equivalência com um espaço físico. Nestes 
ambientes, encontram-se alojados “acervos” formados por obras de arte 
criadas, originalmente, em linguagem digital, que não correspondem a 
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um duplo “lá fora”. São museus e outras entidades e projetos virtuais, 
cuja realidade tem autonomia em relação ao mundo físico, abertos à 
interação do público em visitas virtuais, numa relação de tempo real 
(MARTINS, 2007, p. 627-636).

Pensando na integração entre arte e novas tecnologias, vejamos algumas 
ferramentas que podem ser utilizadas no ensino-aprendizagem. Algumas destas já 
foram mencionadas nas unidades anteriores, e outras você, provavelmente, já tenha 
familiaridade: 

• Espaços de interação e discussão (Fóruns): é a ferramenta interativa bem comum. 
O fórum também é conhecido como “lista de discussão” ou “grupo de discussão”. 
Estes podem ser: públicos abertos a todos, sem restrição, embora precise que um 
usuário esteja registrado; ou privados, quando apenas os usuários registrados nele 
podem ler e publicar mensagens. Os fóruns podem ser mediados ou não.

• Correio eletrônico (e-mail): sistema de transmissão de mensagens escritas de 
um computador para outro.

• Locais de conversa (Chats): O chat é uma ferramenta complexa, pois depende 
da inter-relação de vários fatores que surgem da situação. Um dos caminhos é 
o professor observar as sinalizações sobre o que os alunos expressam nos vários 
espaços do ambiente do curso. "O mais importante é a credibilidade do professor, sua 
capacidade de estabelecer laços de empatia, de afeto, de colaboração, de incentivo, 
de manter o equilíbrio entre flexibilidade e organização" (MORAN, 2000. p. 55). A 
possibilidade de compartilhar no contexto virtual é extremamente importante, pois é 
na troca de experiências, reflexões e sentimentos entre os alunos que se fortalece o 
trabalho coletivo e colaborativo. O professor nesta abordagem atua como mediador 
e desenvolve também ações investigativas. Ele analisa, ao mesmo tempo, o processo 
de aprendizagem do aluno que se expressa na sala virtual e a sua própria prática 
pedagógica. Esta forma de atuação permite ao professor colocar-se como parceiro 
dos alunos respeitando seu estilo de trabalho, a sua autoria e as estratégias adotadas 
(ALMEIDA, 2001). O chat permite uma conversa em tempo real entre os participantes 
e um brainstorm entre eles. 

• Blogs: Os blogs são páginas criadas e publicadas por meio de serviços 
especializados, que permitem que seus usuários registrem e publiquem, por meio da 
linguagem verbal (por exemplo, escrita) e não verbal (por exemplo, imagens, áudios 
e vídeos), informações, opiniões e ideias. Os conteúdos são armazenados em ordem 
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cronologicamente inversa, com as atualizações mais recentes no topo da página. Um 
diferencial dessas páginas é que permitem a interação entre os autores e leitores 
por meio do registro de seus comentários. A escola que possui acesso à internet não 
pode fazer de conta que os blogs não existem. Porém, mais do incluir a utilização dos 
blogs na educação, é necessário refletir sobre as suas possibilidades pedagógicas. 
Encontram-se várias definições sobre blogs, entre elas, Gutierrez (2004, p. 123) 
apresenta que:

Os weblogs têm sua origem no hábito de alguns pioneiros 
de logar a web, anotando, transcrevendo, comentando 
as suas andanças pelos territórios virtuais. Para iniciar um 
blog é necessário escolher um site que ofereça o serviço 
criação, hospedagem e publicação na internet. Existem 
serviços gratuitos que não exigem conhecimentos técnicos 
especializados sobre linguagens de programação para a 
criação de páginas na internet, e que oferecem recursos e 
apresentam os mesmos ícones utilizados nos editores de textos 
para a edição das fontes: negrito, itálico, alinhado a esquerda 
etc. Por apresentar também esta facilidade, diariamente são 
criados milhares de blogs nos mais diversos idiomas e com os 
mais variados temas, inclusive educacionais.

• Ferramentas colaborativas: Trata-se de um ambiente colaborativo de aprendizagem 
com o uso do computador. É aquele que permite uma comunicação e uma ação 
igualmente dividida e hierarquizada, com o suporte de alguns recursos tecnológicos, 
auxiliando várias pessoas a manterem suas participações. Esta participação deverá 
ocorrer de forma não linear, em “mão-dupla”, assim todos podem interagir no processo 
de comunicação. Por isso, os ambientes colaborativos dizem respeito ao processo, 
ao produto e à avaliação. Desta forma, existe um único objetivo a ser alcançado por 
todos os participantes que deverão trabalhar juntos para a execução desta meta. Esses 
ambientes são diferentes dos de trabalhos em grupo tradicionais, cujas tarefas são 
divididas e os resultados posteriormente agrupados; na aprendizagem colaborativa, 
todas as tarefas são executadas por todos os participantes. Com relação ao ensino, 
percebe-se que nos últimos tempos a internet tem oferecido diversos recursos que 
permitem a interação entre os usuários. Assim, surge a possibilidade de utilizá-los para 
a criação de ambiente de aprendizagem colaborativa. Entre esses recursos estão os 
blogs, chats, fóruns e wikis; o conjunto destas ferramentas, que possuem em comum 
um aspecto dinâmico de comunicação, mostra-se atraente, pois tem o poder de 
aproximar as pessoas, seus pensamentos e sentimentos. Por isso podem ser utilizados 
como grandes aliados no processo educacional, pois são motivadores e fazem parte 
do mundo, do repertório e das necessidades de grande parte dos estudantes. Caso 
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essas ferramentas estejam integradas a um projeto interdisciplinar, serão mais bem 
utilizadas. Sendo assim, para que o trabalho colaborativo funcione, é preciso trabalhar 
uma visão holística da realidade, tornando qualquer situação de aprendizagem muito 
mais significativa. Os projetos irão dar o suporte para que os conteúdos deixem seu 
estado estanque e assumam uma visão transdisciplinar, cuja aquisição se fará por meio 
do diálogo e de interações, ou seja, uma aprendizagem que acontece de forma ativa.

• World Wide Web – navegação livre na internet: significa rede de alcance mundial 
e também conhecida como web, ou WWW – World Wide Web. É um sistema de 
documentos em hipermídia, que são interligados e executados na internet. Os 
documentos do world wide web podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos 
e figuras, e, para que a informação possa ser visualizada, utiliza-se um programa de 
computador chamado navegador, que descarrega estas informações e as mostra na 
tela do usuário. O usuário pode então seguir as hiperligações na página para outros 
documentos, ou mesmo enviar informações de volta para o servidor (INFOPÉDIA, 2016; 
BOEIRA, 2011; PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012; SIGINIFICADOS, 2016). 

A didática do professor em relação a essas ferramentas poderá ser melhorada 
e, certamente, o ensino e a aprendizagem acontecerão de forma significativa, pois 
muitas delas fazem parte do cotidiano do aluno.

Hoje, com o acesso à informação e ao conhecimento, ficamos interligados numa 
rede mundial, e as informações são processadas com velocidade e por meio de 
diferentes canais de comunicação. Deste modo, é estabelecida uma nova maneira 
de organizar, selecionar e construir conhecimento. Neste contexto, novas exigências 
são postas à educação e, por consequência, ao educador, que se encontra diante de 
uma realidade para a qual não recebeu informação, vendo-se obrigado a incorporar 
novas concepções sobre as relações do saber, reformular suas práticas e fazer uso dos 
diversos recursos de comunicação. (KWIECINSKI, 2013) 

Portanto, diante desse contexto, que rumo o professor deve tomar? Como articular 
as novas tecnologias com o ensino e a aprendizagem de arte? Este questionamento 
nos leva a refletir sobre a necessidade da alfabetização e do letramento digital, e 
abordaremos estes assuntos a seguir.

1.2 Alfabetização e letramento digital
Quando ouvimos dizer que alguém é alfabetizado, supomos que ele saiba ler, 

escrever e realizar as quatro operações matemáticas. Possuir estes saberes são 
requisitos necessários para a inserção do sujeito na sociedade. Mas, à medida que 
a sociedade se organiza, cada vez mais em torno da internet, criando a "Sociedade 
da Informação", surge outro tipo de alfabetização, a alfabetização digital. Da mesma 
forma que não aprendemos automaticamente a escrever quando ganhamos uma 
caneta ou um lápis, também não aprendemos a usar todas as potencialidades do 
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computador e da internet sem um treinamento adequado.

Pois bem, ao nos referirmos à alfabetização digital, estamos falando sobre um 
sujeito que tem preparo e capacidade de utilização das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) de forma plena, valendo-se de suas possibilidades múltiplas, 
em suas diferenciadas plataformas, compondo a partir das ferramentas encontradas 
para melhorar o desempenho, a ação e a condição de trabalho e sua realização. 
Significa, por exemplo, entender de que forma funcionam recursos, como: planilhas, 
processadores de texto, apresentações em slides, comunicadores virtuais, redes 
sociais, ferramentas de edição de vídeos, músicas e tantas outras funcionalidades que 
estão presentes no universo digital (MACHADO, 2012).

Os grupos sociais de uma dada sociedade podem se utilizar das tecnologias digitais 
como uma ferramenta para se organizarem. Isto começa a ocorrer a partir da década 
de 1970, quando as mídias, por estarem inseridas na cultura globalizada, passam a 
exercer o papel de mediadoras entre os sujeitos e a cultura. Os sentidos culturais das 
sociedades organizam-se cada vez mais a partir das mídias, modificando as interações 
coletivas. Estas forças influenciam a maneira pelas quais as pessoas se relacionam 
com as diferentes realidades da vida (MALAGUZZI, 1999).

Pensando no aluno e no professor, por mais que se fale que as atuais gerações 
de crianças e de jovens cresceram com a TV, o vídeo, o controle remoto, a mudança 
propiciada pelas mídias e pelas redes ainda está longe de ser suficientemente 
problematizada na formação de educadores e na prática pedagógica. O acesso a 
estes meios de informação, principalmente a internet, embora seja muito utilizado, é 
altamente fragmentado, e isto determina a qualidade das interações dos sujeitos com 
a informação veiculada por este tipo de mídia digital.

Fonte: <http://mai-brito.blogspot.com.br/2010/12/nascidos-na-era-digital.html>. Acesso em: 21 set. 2016.

Figura 4.2 | Nascidos na era digital
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Esta fragmentação das informações veiculada pelas mídias digitais deve ser 
discutida em cursos de formação de professores, visto que a visão desarticulada dos 
acontecimentos nas mídias, somada à fragmentação dos saberes acadêmico, dificulta 
uma reflexão sobre a relação entre as mídias, a comunicação e a educação.

Essa formação não diz respeito apenas aos professores, mas também aos alunos 
que devem ter uma recepção ativa das informações. Pois, sem uma mediação 
sistemática, que os auxilie na construção de uma reflexão mais crítica em relação ao 
que assistem, leem e ouvem, terão no máximo uma reflexão parcial sobre linguagens 
e conteúdos, que impede uma compreensão mais rica (GIRARDELLO, 2000).

As mídias não só asseguram formas de socialização e transmissão simbólica, como 
também participam da nossa prática sociocultural na construção de significados da 
nossa forma de entender o mundo, por isso a necessidade de mediações pedagógicas.

Com relação à mediação no ensino de arte, segue um exercício de 
mediação proposto por Martins (2011, p. 313):

[...] imagine a pintura a óleo em uma tela de 
54,5×65,5cm. Nela, vemos uma tela sobre um 
cavalete. Na frente do cavalete, uma pessoa sentada 
em uma cadeira pinta a tela, meio de costas para nós, 
tendo uma paleta na mão esquerda, um pincel na mão 
direita e o seu olhar dirigido para o canto esquerdo: 
uma mesa recoberta com um tecido amarronzado 
com um ovo branco. Não há identificação do lugar, 
apenas um fundo acinzentado. Perdoe a descrição 
simplificada, mas espero que meu caro leitor tenha 
percebido que a cena mostra a ação de um pintor 
que parece observar um ovo e pinta a tela. Mas o que 
pinta na tela? Excluo essa informação e não mostro a 
imagem, pois a provocação mediadora é justamente a 
pergunta: O que o pintor estaria pintando? 

Outra sugestão provocadora, em que o professor age como mediador, foi tema 
do fórum de discussão da disciplina Leitura de Imagem com base (MARTINS, 1998) no 
curso de Artes Visuais.

Observe com atenção a imagem a seguir:
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Fonte: <http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/isto-nao-e-um-cachimbo.html>. Acesso em: 23 set. 2016.

Figura 4.3 | Isto não é um cachimbo

Essa imagem é uma reprodução da pintura do pintor surrealista belga René Magritte. 
Este quadro, uma das obras-primas surrealistas, foi pintado em 1929 e faz parte de uma 
série, na qual a imagem realista é acompanhada pela inscrição Ceci n'est pas une pipe 
(Isto não é um cachimbo).

Com base nessa imagem e nos seus dizeres, dê sua opinião sobre o que o artista 
disse: "Se eu tivesse escrito sob meu quadro 'Isto é um cachimbo', eu teria mentido". 
O que o artista quis dizer? Afinal, isto é um cachimbo?

Elencaremos a seguir, de forma sucinta, algumas das características do professor 
mediador: o professor mediador é aquele que dinamiza sua aula; que está entre 
dois ou mais; age como um orientador entre conteúdos e alunos; sabe lidar com os 
erros; ajuda seus alunos com a organização; é um estimulador de aprendizagens e de 
superação de obstáculos; é um instigador, fazendo com que seu aluno seja curioso, 
levante hipóteses, construa conceitos, valores, atitudes e habilidades.

Ele deverá agir também como um provocador que desconstrói certezas 
e problematiza conteúdos (como no caso citado anteriormente, o quadro de 
Magritte). Outra característica é a interação do professor mediador com seus alunos, 
a flexibilidade nas atitudes e o estabelecimento de vínculos. O professor mediador 
deverá se mostrar competente na sua área de atuação, transmitindo conhecimento 
e domínio teórico na forma de conduzir sua aula, deve favorecer a postura reflexiva 
e investigativa de seus alunos. Desta maneira, ele irá colaborar para a construção da 
autonomia de pensamento e de ação, ampliando a possibilidade de participação 
social e desenvolvimento mental, capacitando os alunos a exercerem o seu papel de 
cidadão do mundo.

Agora, voltando à questão da alfabetização digital, não é suficiente colecionar 
imagens, sons e audiovisuais informatizados ou saber sobre suas técnicas, “é preciso 
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aprender a elaborar e a intervir no processo comunicacional que se dá entre professores 
e alunos com essas mídias, para ajudar na realização da cidadania contemporânea” 
(REZENDE E FUSARI, 1995, p. 68). 

Pesquisas apontam que muitos professores utilizam a mídia em âmbito pessoal, 
mas muito pouco na dimensão educacional, e quando isto ocorre, é de forma pouco 
transformadora, tradicional. Neste sentido, é preciso que haja uma metodologia que 
dialogue com os alunos, instigue-os a refletir sobre determinados assuntos, que faça 
a mediação, por isso a necessidade de cursos de formação. Questões como: o que é 
pesquisa na internet, como navegar e produção coletiva e colaborativa são assuntos 
que poderiam ser discutidos com os professores nesses cursos. Enfim, implica 
que o professor tenha uma postura “crítica e criadora” a respeito de capacidades 
comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está 
sendo oferecido pelas mídias, para interagir significativamente com suas produções, 
para produzir mídias e também educar para a cidadania (FANTIN, 2006).

A utilização da mídia na educação diz respeito a educar para/sobre as mídias, 
com as mídias e por meio das mídias, a partir de uma abordagem crítica, instrumental 
e expressivo-produtiva (RIVOTELLA, 2002), aproveitando-se de todos os meios e 
tecnologias disponíveis, como computador, internet, celular, fotografia, cinema, vídeo, 
livro, CD e DVD, e integrando-os com a corporeidade, a expressividade, o teatro, a 
dança etc. (FANTIN, 2006).

Educar para as mídias: não ignorar sua existência e saber utilizá-las.

Educar sobre as mídias: refletir sobre o que é negativo nas mídias e o que podemos 
extrair de positivo no processo de ensino-aprendizagem.

Educar com as mídias: integrá-las à educação.

Educar por meio das mídias: ir além, ultrapassar as barreiras do tempo e espaço 
escolar para imergir na cultura.

O uso da internet e do celular entre crianças, jovens e adultos é frequente, portanto, 
na escola, pode ser redimensionado, e suas interações podem ser mais ativas com a 
possibilidade de comunicação e produção de cultura de modo reflexivo. Assim, os 
alunos devem interagir com os objetos que alimentam o pensar e o fazer, como os 
produtos culturais: livros, filmes, programas de televisão, sites da internet, peças de 
teatro, apresentações musicais, mostras de dança, exposições etc., aproximando a 
cultura do pensar. Isto implica problematizar e refletir sobre as objetivações ali presentes 
e as mediações sociais capazes de fazer com que estas culturas possam ser vividas 
de diferentes formas, e não apenas como consumo e substituição (PERROTTI, 1990).

As atividades pedagógicas devem ampliar o repertório dos alunos, além de levá-los 
aos espaços formadores de referências culturais, sejam em espaços reais ou virtuais 
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diversos, transitando em diferentes culturas e tempos históricos, gêneros, linguagens e 
estéticas. No ensino de arte, isto se torna totalmente possível e significa o investimento 
em mediações que possibilitem a interação com as culturas, que entram na prática 
pedagógica, sobretudo as culturas das mídias. 

Há um avanço tecnológico mundial constante. Pensando no campo da arte, este 
avanço provoca o artista a estabelecer um diálogo de sua poética com os novos meios 
tecnológicos, portanto, esta aproximação entre artista e tecnologia faz-se fundamental. 
Transpondo para o contexto escolar, da mesma forma que o artista se aproxima da 
tecnologia, também o professor, fazendo com que seus alunos tenham conhecimento 
com relação aos meios tecnológicos e os utilizem. Para que isto aconteça de maneira 
eficaz, torna-se necessário que este professor escolha conteúdos adequados e que 
façam sentido ao aluno, que tenham significado (ALMEIDA, 2003).

Por meio de problematizações, o professor deverá ampliar o repertório do aluno, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois a maior parte consome 
aquilo que vem da cultura de massa. Assim, o docente pode discutir a complexa 
questão da qualidade, da construção, do gosto e o que estas produções significam na 
contemporaneidade.

Pensando no ensino-aprendizagem de arte, é de extrema relevância o repertório 
imagético, sonoro, gestual, o conhecimento de manifestações artísticas diversas, para 
melhorar a qualidade da produção artística do aluno e o desenvolvimento de uma 
poética pessoal. Por exemplo, quando se trata do repertório imagético (obras de arte) 
que o professor apresentará aos seus alunos, é necessário todo um trabalho com 
relação ao critério na seleção das imagens/obras, pois a prática pedagógica sempre 
envolve intencionalidades. Isto nos remete a Martins (2006), que apresenta uma 
proposta de curadoria educativa que basicamente é fazer escolhas. A autora, com 
relação às escolhas das obras de arte feitas pelos professores, aponta algumas questões 
importantes. Ao escolherem as obras de arte, os educadores estão cientes de suas 
escolhas? Escolhem apenas obras com as quais sabem lidar ou colocam para seus 
alunos obras e produções culturais que também os inquietem? Essa escolha poderá ter 
como critério a provocação e a inquietação, não precisa ser necessariamente aquela 
imagem aprazível, com artistas renomados. É interessante promover situações em 
que as imagens possam provocar não só momentos de encantamento, mas também 
de estranhamento. 

De acordo com Cava (2014), o curador é aquele que, de certa forma, conduz um 
projeto, uma proposta que culmina em uma exposição em um museu, galeria ou 
outro espaço destinado à arte. É ele quem faz uma leitura em relação aos trabalhos 
que serão expostos e os organiza nesse espaço. O curador precisa ter uma percepção 
aguçada e sensível, no sentido de promover um espaço estimulante, interrogante 
e provocador ao público. Pensando no contexto escolar, o espaço estimulante, 
interrogante e provocador seria a própria sala de aula. 
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Neste caso, pensando no professor como curador, segundo Cava (2014), é ele 
que seleciona as obras de arte que irá trabalhar, respeitando uma unidade entre elas, 
organiza o espaço escolar onde irá expô-las e planeja propostas artísticas a partir 
da leitura de obra de arte e apreciação estética. Nesta analogia entre ambos e suas 
funções, realizar uma curadoria educativa é saber fazer escolhas de obras de arte com 
o objetivo de explorar a potência da arte como veículo de ação cultural. O curador
tem a função de tornar a arte acessível a um público diversificado para dinamizar a
relação entre arte, indivíduo e sociedade; da mesma forma, neste papel, o professor
articula arte, aluno e sociedade.

Repertório: 

Pensando na alfabetização digital, ela apresenta diversos desafios para o educador, 
pois em que medida o sujeito estará alfabetizado se não for capaz de ver, interpretar 
e problematizar as imagens da TV, de assistir e entender aos filmes, de analisar as 
publicidades criticamente, de ler e problematizar as notícias dos jornais, de escutar e 
de identificar programas de rádio, de saber usar o computador, navegar nas redes e 
de produzir outras representações por meio de diversas mídias? Assim, estas e outras 
mídias não podem mais estar excluídas de um processo de alfabetização, já que, além 
da capacidade de decodificar e codificar mensagens, de interpretar, de compreender e 
de produzir, supõe-se que estar alfabetizado, hoje, envolve as múltiplas alfabetizações, 
que dizem respeito à construção da cidadania real e virtual e à possibilidade de 
participar da sociedade de maneira diferenciada, por meio de experiências culturais 
diversas, e não só pela linguagem escrita (FANTIN, 2006).

Mas em que medida os professores estão alfabetizados nessas linguagens e 
trabalhando com essas múltiplas alfabetizações? 

Neste sentido, torna-se importante definir o que seriam múltiplas alfabetizações. São 
elas: alfabetização visual, alfabetização estética, alfabetização midiática, alfabetização 
cultural, enfim, as múltiplas alfabetizações na perspectiva das multiliteracies. 

Numa simplificação conceitual, repertório ou subcódigo é o arquivo 
dinâmico de experiências reais ou simbólicas de uma pessoa ou 
grupo social […] tem recorrência no conceito de memória, de 
imaginação e, em última instância, no de conhecimento. Mas 
é importante ter sempre presente o aspecto dinâmico desses 
conceitos. Assim como repertório, a memória, a imaginação e o 
conhecimento não são arquivos mortos, passivos. (MESERANI, 
1986 apud MARTINS; PISCISQUE; GUERRA, 1998, p. 21)



U4

152 Métodos e técnicas de ensino da arte e novas tecnologias

Quando mencionamos a noção de alfabetismo, estamos nos referindo ao 
alfabetizado e encontramos aí a noção de literacy, que significa circular por outros tipos 
de representações da realidade que não acontecem apenas pela escrita e envolvem as 
representações visuais, musicais, corporais, digitais, informáticas e outras que vão além. 
A noção de alfabetismo está ligada à noção de alfabetização nas múltiplas linguagens, 
e, nesta perspectiva, há pessoas que falam de alfabetização científica, literária, artística, 
estética e cultural (FANTIN, 2006).

Assim, pensar este novo conceito de alfabetização, que inclui não apenas as 
mídias escritas, implica pensar nas bases teóricas que fundamentam e legitimam esse 
conceito e nas políticas públicas, no investimento e na formação para se trabalhar 
com essa nova perspectiva. 

Se a maior parte da experiência cultural das crianças, adolescentes e jovens 
vem do repertório das mídias, sobretudo a partir das imagens em movimento, dos 
programas de televisão e dos filmes, e considerando que na nossa cultura a televisão 
tem uma enorme inserção na vida das pessoas, precisamos problematizar esta 
questão. Não podemos negar o papel socializador que a TV também desempenha ao 
disponibilizar um repertório comum a todas as pessoas. Embora o contraponto disso 
seja a massificação, sabemos também que a apropriação é ativa e que a recepção é 
contextualizada a partir de diversos fatores, como a história pessoal e cultural, o grupo, 
o gênero, a classe etc., como enfatiza Thompsom.

A expectativa em relação à alfabetização digital é formar pessoas/alunos que 
sejam capazes de encontrar, avaliar e usar a informação eficazmente para resolver 
problemas ou até mesmo tomar decisões. Uma pessoa alfabetizada em informação 
seria aquela capaz de identificar a necessidade de informação, organizá-la e aplicá-
la na prática, integrando-a aos conhecimentos existentes e usando-a na solução de 
problemas. Desta forma, para que haja a inclusão digital, não é necessário apenas 
comprar computadores para a população de baixa renda e ensinar as pessoas a 
utilizarem este ou aquele software. Ter ou não acesso à infraestrutura tecnológica é 
apenas um dos fatores que influenciam a inclusão/exclusão digital, não é o único nem 
o mais relevante (BONILLA, 2005).

Fazendo um paralelo entre alfabetização midiática e alfabetização visual, remetemo-
nos a Hernandez (2007). Segundo o autor, precisamos alfabetizar visualmente nossos 
alunos, isto quer dizer que devemos enfrentar o desafio de: adquirir um “alfabetismo 
visual crítico” que permita aos alunos analisar, interpretar, avaliar e criar a partir da 
relação entre os saberes que circulam pelos textos orais, auditivos, visuais, escritos, 
corporais e pelos textos vinculados às imagens que saturam as representações 
tecnologizadas nas sociedades contemporâneas, pois vivemos em um mundo 
inundado por imagens, novas tecnologias e, quando utilizamos estes aparatos em prol 
da educação, aproximamo-nos mais dos contextos de nossos alunos.
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Nosso assunto, agora, amplia-se um pouco mais, pois apresentaremos o conceito 
de letramento digital, que abarca o conceito de alfabetização digital. Segundo Buzato 
(2006), letramento digital diz respeito a uma série de saberes, que não cabem apenas 
no conceito de alfabetização, necessitando, assim, ir além. Mesmo sabendo “ler e 
escrever”, codificar e decodificar mensagens escritas, muitas pessoas não aprenderam 
a construir uma argumentação, redigir um texto no Word, interpretar um gráfico do 
Excel, encontrar um livro em um catálogo, entre outros. A esta competência o autor 
denomina letramento, que se constrói na prática social, e não na aprendizagem do 
código por si.

Também, não se trata apenas de ensinar o sujeito a usar teclados, interfaces 
gráficas e programas de computador, mas de inseri-lo em práticas sociais, nas quais 
a escrita, mediada por computadores e outros dispositivos eletrônicos, tem um 
papel significativo. Logo, letramento digital seria a habilidade para construir sentido, 
capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente a informação eletrônica.

O conceito de letramento delineia-se para além do processo de alfabetização, ou 
seja, “enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou 
grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio – históricos da aquisição 
de um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 1998, p. 20). Logo, ele resulta 
de um processo social, que considera o uso social destas práticas, caracterizando-se 
como um processo amplo que abrange o sujeito alfabetizado e aquele que não é 
alfabetizado. 

Letramento digital seria a ação de interagir, para além de interpretar, ou seja, o 
sujeito tem a possibilidade de, nas práticas de leitura e escrita, além de interpretar e 
repercutir sua interpretação no seu convívio social, avançar nas práticas, interagindo 
com o texto, no qual a interação passa a ser uma intervenção. Pensando na escola, 
esse letramento digital repercute na introdução e expansão das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC). Podemos considerar que a inclusão digital é um 
dos processos que antecede o letramento digital, pois as oportunidades não são iguais 
para todos os cidadãos. No entanto, não basta somente que o sujeito tenha o acesso 
às TIC, mas que também avance da mera utilização funcional para o patamar de 
interatividade, havendo de fato a inclusão digital para o letramento digital, denominado 
como fluência tecnológica:

A fluência tecnológica se aproxima do conceito de letramento 
como prática social, e não como simplesmente aprendizagem 
de um código ou tecnologia; implica a atribuição de significados 
a informações provenientes de textos construídos com 
palavras, gráficos, sons e imagens dispostos em um mesmo 
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As possibilidades de comunicação por meio das tecnologias e mídias fazem com 
que o professor repense o processo de ensino-aprendizagem desencadeando novas 
práticas e novos eventos de letramento.

Este espaço que as mídias proporcionam a interação entre escritor e leitor, que se 
materializa por meio da tela, pode ser denominada ciberespaço, ou seja, uma rede 
de conexões sem limites, na qual as relações são imediatas entre texto e contexto, 
entre locutor e interlocutor, em que os conceitos espaciais e temporais revestem-se 
de um novo significado com caráter flexível e volátil, e o concreto dá lugar ao virtual. 
O papel passa a conviver com o texto digital mediado pela mecânica da web, que se 
apresenta a partir de uma tela. Este suporte para a interação, aberto como um novo 
espaço de escrita, altera os processos de produção de texto e as estratégias de leitura 
desencadeando mais um patamar no processo de letramento (ARAUJO, 2008). De 
acordo com Kenski (1998, p. 64):

A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e 
sequencial das imagens e textos escritos e se apresenta como 
fenômeno descontínuo. Sua temporalidade e espacialidade, 
expressas em imagens e textos nas telas, estão diretamente 
relacionadas ao momento de sua apresentação. Verticais, 
descontínuos, móveis e imediatos, as imagens e os textos 
digitalizados a partir da conversão das informações em bytes 
têm o seu próprio tempo, seu próprio espaço fenomênico da 
exposição. Eles representam, portanto, um outro tempo, um 
outro momento revolucionário, na maneira de pensar e de 
compreender.

No ciberespaço, as práticas e os eventos de letramento começam a ser mediadas 
por um conjunto de gêneros virtuais de modo que a capacidade interativa e 
multissensorial oferecida pela multimídia que constitui os gêneros virtuais instigam 
o sujeito a lançar mão de novos processos cognitivos ajustáveis à dinâmica de
interação desse espaço.

plano, bem como localizar, selecionar e avaliar criticamente a 
informação, dominando as regras que regem a prática social da 
comunicação e empregando-as na leitura do mundo, na escrita 
da palavra usada na produção e representação de conhecimentos. 
(ALMEIDA, 2005, p. 174)
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[...] a Cibercultura é a cultura contemporânea marcada pelas 
tecnologias digitais. Vivemos já a Cibercultura. Ela não é o 
futuro que vai chegar, mas o nosso presente (homebanking, 
cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, 
imposto de renda via rede, entre outros).

O que as TIC podem trazer com contribuição efetiva à 
evolução do letramento é o emprego das múltiplas linguagens 
hipermidiáticas para a representação do próprio pensamento 
associado com a recuperação instantânea e a leitura de textos 
e hipertextos produzidos por si mesmo ou pelo outro, para 
o diálogo de idéias, a reconstrução do pensamento a partir
do pensamento explicitado pelo outro, a análise da própria
representação com a possibilidade de reelaboração. Emerge
uma nova concepção do erro como objeto de análise, revisão
e reformulação, cuja compreensão pode levar à evolução e à
aprendizagem. (ALMEIDA, 2005, p. 183-184)

A escola continua tendo um papel importante na formação letrada do sujeito 
rumo ao letramento digital, mesmo com toda a mudança descrita até aqui. A 
palavra escrita ou lida terá sempre o lugar de destaque no processo de ensino-
aprendizagem, em companhia dos gestos, das emoções, dos vários instrumentos 
de apoio, somados agora ao uso do computador.

As principais características desse mundo digital são a mobilidade, a 
multifuncionalidade, a convergência e a integração. Neste sentido, é possível “a 
realização de atividades diferentes num mesmo aparelho, em qualquer lugar, como 
acontece no telefone celular (que serve para falar, enviar torpedos, baixar músicas)” 
(MORAN, 2011, p. 89). A sociedade vive, hoje, a Cibercultura. Segundo Lemos (2003, 
p. 12):

A partir de diferentes linguagens a informação torna-se um caminho aberto para 
a produção do conhecimento, com o perfil de um sujeito investigador que, a partir 
da seleção de informações, na busca do novo, do desconhecido, encaminha suas 
averiguações de acordo com seus interesses a fim de formular respostas para seus 
questionamentos. 

Esta nova forma de aprendizagem se caracterizaria por ser mais dinâmica, 
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participativa, descentralizada (da figura do professor) e pautada na independência, 
na autonomia, nas necessidades e nos interesses imediatos de cada um dos alunos 
que são usuários frequentes das tecnologias de comunicação digital.

Não há dúvida que o auxílio dos meios de comunicação tradicionais (rádio, TV, 
jornais, revistas etc.) e agora modernos (internet, CD, CD-Rom, DVD), na escola, 
ajuda a consolidar a cultura da escrita. 

Assim, compreendemos o letramento digital como uma expressão da relação 
dialógica. Acreditamos no seu potencial no campo educacional, no âmbito da sala 
de aula, visto que, aberto à pluralidade de vozes e à construção coletiva, possibilita o 
diálogo crítico, investigativo e construtivo do conhecimento.

No letramento digital, entende-se o processo de ensino-aprendizagem de arte. 
Neste sentido, é necessário propor atividades que integrem arte, educação e cultura, 
contemplando as necessidades dos alunos, inclusive daqueles que têm poucas 
oportunidades de contato com as diversas manifestações culturais.

1. O que é alfabetização digital?

2. Como o professor pode ampliar o repertório cultural do
aluno?
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Seção 2

O ensino de arte e as novas tecnologias: cultura 
digital

Introdução à seção

2.1 Cultura digital

Nesta seção, abordaremos o conceito de cultura digital. Esperamos que você tenha 
compreendido a relevância da integração do ensino de arte com as novas tecnologias 
e a utilize em seu contexto de sala de aula como uma possibilidade contemporânea 
a mais para que o ensino e a aprendizagem de arte aconteçam de forma eficaz e em 
consonância com a nova configuração de sociedade e o novo aluno.

O conceito de cultura digital não está consolidado. Aproxima-se de outros, 
como: sociedade da informação, cibercultura, revolução digital, era digital. Cada 
um deles, utilizados por determinados autores, pensadores e ativistas, demarca esta 
época, quando as relações humanas são fortemente mediadas por tecnologias e 
comunicações digitais (CULTURA DIGITAL, 2016).

Cultura digital é um conceito novo. Parte da ideia de que a 
revolução das tecnologias digitais é, em essência, cultural. 
O que está implicado aqui é que o uso de tecnologia digital 
muda os comportamentos. O uso pleno da Internet e do 
software livre cria fantásticas possibilidades de democratizar 
os acessos à informação e ao conhecimento, maximizar os 
potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores 
que formam o nosso repertório comum e, portanto, a nossa 
cultura, e potencializar também a produção cultural, criando 
inclusive novas formas de arte. (CULTURA DIGITAL, 2016)
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É de extrema relevância que a educação aborde as grandes transformações sociais, 
econômicas, científicas, artísticas, afetivas e relacionais propiciadas pelas tecnologias 
nos últimos anos. Esta correlação nos aponta não apenas o modo como as pessoas 
lidam com as realidades da vida, como também sugere a emergência de novas 
questões existenciais, novos problemas e novas práticas educativas com seus métodos 
e conteúdos em constante tensão entre as necessárias continuidades e rupturas.

Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas 
ações. Eles nos permitem interpretar significativamente as 
ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles constituem 
nossas ‘culturas’. Contribuem para assegurar que toda ação 
social é ‘cultural’, que todas as práticas sociais expressam ou 
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de 
significação. (HALL, 1997, p. 16)

Traçando um paralelo entre cultura digital e cultura visual, esta pode também ser 
denominada estudos visuais, um campo de estudos recente em torno da construção 
do visual nas artes, na mídia e na vida cotidiana. Os estudos acerca da cultura visual 
enfrentam o desafio de repassar um “alfabetismo visual crítico”, que permita aos 
aprendizes analisar, interpretar, avaliar e criar a partir da relação entre os saberes 
que circulam pelos textos orais, auditivos, visuais, escritos, corporais e por aqueles 
vinculados às imagens que saturam as representações tecnologizadas nas sociedades 
contemporâneas. Nesta proposta, o professor deverá facilitar experiências reflexivas 
críticas, que permitam aos estudantes terem a compreensão de como as imagens 
influem seus pensamentos, suas ações e sentimentos, bem como refletir sobre 
suas identidades e contextos sócio-históricos. Além disso, deverá propiciar que os 
estudantes participem de experiências vivenciadas de aprendizagem, a partir das quais 
possam aprender a resolver questões que dão sentido ao mundo onde vivem, nas 
suas relações com os outros e consigo mesmo.

As artes visuais apresentam-se cada vez mais dependentes da cultura dos meios 
de comunicação da vida cotidiana e novas tecnologias. Deste modo, trabalhar com 
a cultura visual permite uma aproximação com estas novas realidades na perspectiva 
de reconstrução das próprias referências culturais e das maneiras como as pessoas se 
olham e são olhadas. É um olhar mais atento ao mundo. É promover uma aproximação 
entre “lugares” culturais e os alunos, para que estes encontrem suas referências para 
construir suas experiências de subjetividade.

Todo saber que não faz parte do currículo a escola exclui. Desta forma, a proposta é 
representar os objetos e os usos cotidianos que a escola exclui, que são marginalizados, 
mas que estão contribuindo para construir as subjetividades de crianças e jovens. 
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Vemos diariamente inúmeras imagens, carros de vários modelos, pessoas 
vestidas cada uma de seu jeito ou estilo. Há ainda a poluição visual das cidades, com 
propagandas e pichações, a televisão, a internet, as fotos de jornais e revistas... Alunos 
e alunas usam adereços nos cabelos e enfeitam cadernos com ilustrações de todo 
tipo. Estes elementos visuais estão carregados de informações sobre nossa cultura e 
o mundo onde vivemos.

A cultura visual – nome desse novo campo de estudo – propõe que as atividades
ligadas à arte passem a ir além de pinturas e esculturas, incorporando publicidade, 
objetos de uso cotidiano, moda, arquitetura, videoclipes e tantas representações 
visuais que o homem é capaz de produzir. Trata-se de levar o cotidiano para a sala de 
aula, explorando a experiência e a realidade dos estudantes. 

Essa "alfabetização visual" dará ao aluno condições de conhecer melhor a sociedade 
em que vive, interpretar a cultura de sua época e entrar em contato com a de outros 
povos. Além disso, possibilitará a compreensão crítica da representação visual, das 
funções sociais e das relações de poder às quais se vincula a cultura visual, que ocupa 
uma parte significativa da experiência cotidiana das pessoas.

Trata-se, portanto, de repensar a partir de outro ângulo alguns problemas do 
momento cultural que vivemos, como um campo de investigação transdisciplinar. Um 
exemplo desta proposta de cultura visual é fazer exercícios que possam relacionar o 
mundo da arte com o imaginário popular, com base em um tema ou em um problema 
comum, transitar do conhecido em direção ao desconhecido, e também construir 
pontes, em termos de apropriações, entre a cultura visual popular e as artes visuais, 
tidas como tradicionais, mas que, em situações de intertextualidade, produzem novas 
representações e novos significados. 

A seguir, alguns passos serão apresentados como sugestão para este trabalho de 
cultura visual: a primeira tarefa é propor um tema ou problema em torno do qual 
se desenvolve a investigação. O passo seguinte é coletar evidências (de imagens, 
artefatos, eventos, textos, documentos, arquivos etc.). Em seguida, pode-se explorar o 
conteúdo das representações da cultura visual, sua retórica e seu simbolismo cultural. 
No fim do trajeto, decide-se o que fazer para dar conta do que foi aprendido, com a 
finalidade de divulgar, com os outros e para os outros, as experiências e descobertas 
que cada um realizou.



U4

160 Métodos e técnicas de ensino da arte e novas tecnologias

Como a formação inicial está preparando os professores para 
atuarem com as tecnologias e a cultura digital na prática 
pedagógica? 

Programas do MEC

Veja a seguir alguns projetos que o MEC – Ministério de Educação – 
criou para levar tecnologias digitais às escolas, embora, segundo alguns 
especialistas, a qualidade e a quantidade de sua oferta ainda sejam 
insuficientes:
• Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), que leva
computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais às escolas.
• Um Computador por Aluno (UCA), que distribui netbooks para os
estudantes e, mais recentemente, a distribuição de tablets para os
professores do ensino médio.
• Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), para promover o acesso à
internet.
• Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia
Educacional (ProInfo Integrado), que orienta os educadores sobre o uso
dessas tecnologias.

Embora haja este descompasso com relação ao uso e à manutenção de 
computadores, a realidade das escolas brasileiras é que estas contam 
com televisão, aparelhos de DVD, núcleos e laboratórios de informática, 
entre outros. Entretanto, a incorporação das inovações tecnológicas só 
fazem sentido se contribuir para a melhoria da qualidade do ensino.

2.2 Propostas artísticas que integram arte e novas tecnologias

1ª Proposta

A proposta é a utilização de vídeo. Nela, o aluno precisa ser orientado pelo 
professor e saber tratar e modificar imagens em softwares de edição. Este trabalho 
deverá ser realizado com calma, sempre a partir de uma discussão acerca do assunto. 
O professor deverá apresentar aos alunos alguns tipos de arte que utilizam estas 
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ferramentas e também como são utilizados pela sociedade de modo geral. Segundo 
Moran, por se tratar de uma “[...] linguagem audiovisual que desenvolve múltiplas 
atividades perceptivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade 
com um papel de mediação primordial no mundo [...]” (1995. p. 29). E complementa:

No entanto, o autor chama a atenção para a maneira de sua utilização, visto que 
muitos professores acabam o utilizando para “tapar buracos”.

1ª etapa: pedir que os alunos gravem com seus celulares, em um tempo curto, 
estipulado pelo professor, por exemplo, um minuto, a paisagem que eles veem de 
uma janela de sua casa. Este vídeo deverá ser enviado ao professor, que, durante 
uns três dias, apresentará alguns vídeos dos alunos, por exemplo, dez por dia, e 
concomitantemente apresenta obras de artistas, de diferentes épocas, que pintaram 
o gênero paisagem.

2ª etapa: é importante que o professor mostre que não há um jeito certo de
representar, e sim um jeito próprio, de acordo com a poética do artista e seu contexto 
histórico. Esta proposta é possível quando o professor apresenta diferentes paisagens: 
na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, no Barroco, a partir do século XX e 
na Contemporaneidade. Podem ser imagens fotográficas também, em vez de pintura.

3ª etapa: apresentar um vídeo (sugestão: Arte na escola), que aborda a temática 
paisagem. 

4ª etapa: realizar um momento de conversa sobre o assunto abordado: o que é 
paisagem urbana e paisagem rural? Que artista contemporâneo utiliza esta temática 
ou faz interferência na paisagem?

2ª Proposta: análise de obras.

Idas a espaços culturais: Esta é uma alternativa para as aulas de artes visuais, desde 
a mais simples exposição, como em uma feira com arte popular, até galerias, ateliês, 
museus e bienais, caso haja estas possibilidades. Ali os alunos entram em contato com 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical 
e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, 
somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por 
todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, 
informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), 
em outros tempos e espaços. (MORAN, 1995, p. 28)
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as obras e podem conferir de perto, dependendo do tipo de exposição, a aproximação 
entre arte e tecnologia ou, quando não houver esta aproximação, o professor em 
sala de aula poderá lançar esta possibilidade utilizando-se da possibilidade de apreciar 
obras criadas para os espaços virtuais e disponíveis na internet. Caso não haja a 
possibilidade de aula de campo, os alunos poderão conhecer estes espaços via vídeos 
(documentários) ou visitas virtuais a museus que disponibilizam seus acervos online, a 
partir daí o professor pode lançar uma proposta artística.

3ª Proposta: construção de blog.

Junto aos seus alunos, o professor poderá criar um blog. Considerados páginas 
pessoais, em formato de diários, pode-se dizer que são ferramentas tecnológicas de 
inclusão na comunidade web. Por meio dos blogs podem acontecer publicações, 
como charges, vídeos, textos, links, imagens, entrevistas, filmes, notícias, fotografias 
e reproduções de trabalhos artísticos realizados, apresentados, na maioria das vezes, 
cronologicamente disponibilizados por períodos determinados ou não.

Certamente, quando o professor consegue apresentar os conteúdos utilizando 
os aparatos tecnológicos como ferramentas e, principalmente, conectando esses 
conteúdos aos contextos de seus alunos, a aprendizagem significativa acontecerá.

Hipertexto digital
Outra possibilidade de aliar o ensino de artes visuais às novas 
tecnologias é o trabalho intertextual, pois traz à tona uma modalidade 
de pensamento eminentemente imagético e desterritorializado. Quando 
nos referimos ao trabalho intertextual, a sugestão é que seja construído 
no computador, trata-se de um hipertexto, no qual o aluno, a partir do 
conteúdo estudado, percorre um caminho, em que poderá ser utilizado 
um programa, como o Word, no qual ele possa inserir vídeos, músicas, 
imagens, charges, entre outros.

1. O que a didática estuda?
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2. O que significa letramento digital?

Nesta unidade, vimos o significado de métodos e técnicas de 
ensino; refletimos sobre as novas tecnologias e o ensino de arte; 
definimos o que seja alfabetização digital, letramento digital, 
cultura digital; e, por fim, apresentamos algumas propostas que 
integram o ensino de arte e as novas tecnologias.

A contribuição dos novos meios tecnológicos no ensino e na 
aprendizagem de arte é extremamente favorável, tendo em vista 
que é capaz de tornar as aulas mais dinâmicas, instigantes, próximas 
dos contextos dos alunos e mais ricas com relação aos recursos.

1. Ao nos referirmos à alfabetização digital, estamos falando
sobre um sujeito que tem preparo e capacidade de utilização
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) de
forma plena, valendo-se de suas possibilidades múltiplas,
em suas diferenciadas plataformas, compondo, a partir das
ferramentas encontradas para melhorar o desempenho, a
ação e a condição de trabalho e sua realização (MACHADO,
2012).

De acordo com o texto, isto significa, por exemplo, entender 
de que forma funcionam recursos, como:

a) Planilhas, músicas, processadores de texto, mesmo não
sabendo utilizar redes sociais e ferramentas de edição de
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vídeos, pois estes exigem um domínio de um profissional.

b) Saiba utilizar redes sociais com muita habilidade, enviando
e recebendo mensagens, saiba digitar, mesmo não sabendo
utilizar outras funcionalidades que estão presentes no universo
digital.

c) Mesmo não sabendo utilizar planilhas, processadores de
texto, apresentações em slides, comunicadores virtuais, saiba
participar de redes sociais, e algumas outras funcionalidades
que estão presentes no universo digital.

d) Saiba utilizar apresentações em slides e redes sociais,
enviando e recebendo mensagens e algumas funcionalidades
que estão presentes no universo digital, no entanto estes
últimos exigem domínio de um profissional.

e) Planilhas, processadores de texto, apresentações em slides,
comunicadores virtuais, redes sociais, ferramentas de edição
de vídeos, músicas e tantas outras funcionalidades que estão
presentes no universo digital.

2. Segundo Buzato (2003), letramento digital diz respeito a
uma série de saberes, que não cabem apenas no conceito
de alfabetização, necessitando, assim, ir além, ou seja,
serem “letradas”. Mesmo sabendo “ler e escrever”, codificar
e decodificar mensagens escritas, muitas pessoas não
aprenderam a construir uma argumentação, redigir um texto
no Word, interpretar um gráfico do Excel, encontrar um livro
em um catálogo, dentre outros. A essa competência o autor
denomina letramento, que se constrói na ________________, e
não na aprendizagem do código por si.

Também, não se trata apenas de ensinar o sujeito a usar 
teclados, interfaces gráficas e programas de computador, mas 
de inseri-lo em práticas sociais, nas quais a escrita, mediada 
por computadores e outros dispositivos eletrônicos, tem um 
________________.

Logo, letramento digital seria a habilidade para ________ 
________, capacidade para localizar, filtrar e avaliar ________ 
informação eletrônica.

Assinale a sequência correta que preenche as lacunas:
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a) Prática escolar – papel significativo – saber digitar –
sempre.

b) Prática social – didática escolar – construir sentido –
sempre.

c) Prática escolar – papel significativo – saber digitar –
criticamente.

d) Prática social – papel significativo – construir sentido –
criticamente.

e) Prática social – papel irrelevante – construir sentido –
sempre.

3. “Cultura digital é um conceito novo. Parte da ideia de que
a revolução das tecnologias digitais é, em essência, cultural.
O que está implicado aqui é que o uso de tecnologia digital
muda os comportamentos. O uso pleno da Internet e do
software livre cria fantásticas possibilidades de democratizar
os acessos à informação e ao conhecimento, maximizar os
potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores
que formam o nosso repertório comum e, portanto, a nossa
cultura, e potencializar também a produção cultural, criando
inclusive novas formas de arte.” (PRADO; PRADO, 2008).

Com quais conceitos se aproximam do conceito de cultura 
digital?

a) Conceitos como: sociedade, computador, revolução
industrial, era digital.

b) Conceitos como: comunidade da informação, internet,
revolução cultural, era digital.

c) Conceitos como: sociedade da informação, cibercultura,
revolução digital, era digital.

d) Conceitos como: era da tecnologia, cibercultura, revolução
industrial, era contemporânea.

e) Conceitos como: sociedade contemporânea, cibercultura,
revolução industrial, era digital.
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4. O ato de ensinar e de aprender difere em cada época, 
ou seja, está de acordo com o contexto vigente, posto 
que a escola não é neutra e faz parte da sociedade, sendo 
assim, sofre influência dela. Neste sentido, tapar os olhos e 
não perceber a urgência de mudanças de paradigmas, com 
relação à educação e ao modo de ensinar, diante deste novo 
aluno, é persistir na cegueira.

Relacione o texto com a charge a seguir e responda o que ela 
representa diante deste novo contexto de sociedade.

a) Apresenta o retrocesso da escola diante desta nova geração 
de alunos.

b) Apresenta o avanço da escola diante desta nova geração 
de alunos.

c) Apresenta o aluno que não difere um quadro de giz de uma 
tela de computador.

d) Apresenta que o quadro está com defeito, pois não há 
ícones para clicar.

e) Apresenta que o aluno não conhece um quadro de giz, pois 
está alienado.

Fonte:  <http://gepoteriko.pbworks.com/w/page/78219062/CHARGES%20TECNOLOGIA>. Acesso em: 2 
nov. 2016.

Figura 4.4 | Charges Tecnologia

5. São páginas criadas e publicadas por meio de serviços 
especializados que permitem que seus usuários registrem 
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e publiquem, por meio da linguagem verbal (por exemplo, 
escrita) e não verbal (por exemplo, imagens, áudio e vídeo), 
informações, opiniões e ideias. Um diferencial dessas páginas 
é que permitem a interação entre os autores e leitores por 
meio do registro de seus comentários (BOEIRA, 2016).

O texto apresentado anteriormente se refere a:

a) Espaços de interação e discussão.

b) Blog.

c) Chat.

d) Ambiente de Aprendizagem.

e) Correio Eletrônico.
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