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“A educação é um ato politico”: saberes, práticas e 
ações do Laboratório de Arte Eletrônica (PUC-Rio) 
Rejane Spitz1

Resumo

Em 1992, ao iniciarmos as atividades pioneiras 

do Laboratório de Arte Eletrônica (LAE) da PUC-Rio, 

questionávamos a dimensão politica da arte digital 

na América do Sul: qual deveria ser o papel de um 

artista eletrônico em contextos de extrema pobreza 

e desigualdade social? Ao longo de seus 25 anos 

de existência, o Laboratório de Arte Eletrônica (LAE) 

tem desenvolvido projetos de Arte Eletrônica rela-

cionados a questões sociais relevantes para a po-

pulação sul-americana, trabalhando com temáticas 

tais como analfabetismo digital e educação, fome 

e segurança alimentar, meio ambiente e sustentabi-

lidade, campanhas de prevenção e saúde publica. 

Neste artigo, discutiremos o surgimento do uso de 

recursos computacionais no ambiente acadêmico 

de Artes & Design. Em seguida, apresentaremos o 

Laboratório de Arte Eletrônica, seus objetivos edu-

cacionais, e ainda uma coletânea de seus principais 

projetos, ressaltando a dimensão politica da Arte 

Eletrônica como potencial agenciadora de novas 

formas de organização social e de praticas sociais 

transformadoras.

Palavras-chave
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1. Introdução

As experiências educacionais no campo da 

Computação Gráfica em cursos de Artes & Design 

nos anos 80 foram fruto de iniciativas individuais e 

corajosas de alguns poucos educadores2 que se 

aventuraram a inserir conceitos e praticas digitais 

em suas aulas. Esses profissionais eram, em geral, 

autodidatas em questões computacionais, e tiveram 

que enfrentar obstáculos e dificuldades impostas 

pela grande maioria dos educadores de Artes, que 

via com muita resistência a introdução dessa nova 

tecnologia no ambiente educacional artístico (SPITZ, 

1993).

À medida que a computação foi ganhando im-

portância em outras áreas do saber, durante essa 

mesma década, foi consolidando-se, também, como 

um campo de conhecimento necessário para as áre-

as de Artes e Design. Disciplinas de Computação 

Gráfica e Multimídia foram sendo incluídas, ao final 

dos anos 80, no currículo de graduação de muitos 

desses cursos, em vários países, inclusive no Brasil. 

Em 1987, o Departamento de Artes & Design da PU-

C-Rio inseriu a disciplina “Introdução à Computação 

Gráfica” em sua grade curricular de graduação, que 

tive a honra de ministrar. Tudo era novo, original, não 

havia formulas a seguir, cada educador criava sua 

própria ementa, seu próprio programa de aulas. Tive 

a oportunidade de participar do primeiro encontro 

de educadores da ACM SIGGRAPH, em Anaheim, 

Califórnia, em 1987, no qual cerca de 300 educado-

res de Artes e de Ciência da Computação buscavam 

compartilhar suas diferentes e inéditas experiências 

e praticas acadêmicas.

O início dos anos 90 foi uma época extrema-

mente fértil para o ensino de Artes & Design: a tecno-

logia computacional – em sua coexistência com prá-
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ticas artísticas seculares – permitia uma interessante 

confrontação entre o tradicional e o novo. Os edu-

cadores de mídias digitais já não desejavam apenas 

ter acesso a esses recursos, mas queriam também 

pesquisar, experimentar, criar e desenvolver projetos 

artísticos com o uso de recursos computacionais, e, 

principalmente, gerar reflexões e experiências edu-

cacionais ousadas e inovadoras. O espírito curioso e 

a atitude questionadora desses educadores abriram 

caminhos para o desenvolvimento e a consolidação 

dessas tecnologias na educação.

O caráter pioneiro dessas iniciativas educacio-

nais é evidenciado por KING (2002), quando define 

três fases distintas do uso de recursos computa-

cionais por artistas e designers: a Fase 1 – “a era 

dos pioneiros” – que cobre o período de 1956 a 

1986, quando “os artistas se caracterizavam por 

seu engajamento com tecnologias computacionais 

primitivas para a produção de imagens, tecnologias 

essas que incluíam circuitos digitais e analógicos, 

que pouco se assemelhavam aos computadores de 

hoje”; a Fase 2 - de 1986 a 1994 - denominada de 

“era da caixa de pintura digital” (“the Paintbox era”), 

quando os computadores pessoais e os programas 

“amigáveis” (user-friendly) para produção de imagens 

e animações se popularizaram; e, finalmente, a Fase 

3 - de 1995 em diante - marcada pelo surgimento 

e disseminação da Internet, denominada pelo autor 

como “a era multimídia” (KING, 2002, p. 88).

Em meio a tal efervescência computacional no 

campo das Artes & Design, em 1992 surgia o Nú-

cleo de Arte Eletrônica (NAE) - que posteriormente 

passou a se chamar Laboratório de Arte Eletrônica 

(LAE) - espaço que abriga alunos e docentes de vá-

rias áreas do saber, que, de forma integrada, criam, 

desenvolvem e produzem projetos de Artes & Design, 

subsidiados por agências de fomento à pesquisa ou 

em parceria com instituições e empresas.

A natureza de nossos trabalhos demanda a 

formação de equipes multidisciplinares e multiface-

tadas. A necessidade de domínio de teorias e de téc-

nicas bastante variadas – que incluem áudio, vídeo, 

ilustração e animação de imagens, programação e 

estruturação de formas de navegação, criação de 

espaços virtuais, uso de sensores, robótica, mo-

delagem de sólidos, design de objetos, design de 

jogos, criação de personagens, cenários, interfaces, 

aplicativos para celulares, realidade virtual e aumen-

tada, dentre outros - exige dos alunos e docentes 

uma constante atualização, um enorme interesse nas 

possibilidades criativas propiciadas pelas novas tec-

nologias e uma grande dose de ousadia.

São tamanhas as mudanças tecnológicas verifi-

cadas, nos últimos anos, nas áreas de expressão e 

comunicação interativa, que a cada projeto, somos 

obrigados a adquirir uma substancial bagagem de 

conhecimentos específicos. Adotamos, desde o prin-

cípio, uma metodologia de trabalho dinâmica e de-

mocrática, que permanece sendo usada, com rigor, 

até hoje: todos os integrantes da equipe atuam em 

todas as fases dos projetos, desempenhando dife-

rentes atividades e contribuindo em diferentes áreas. 

Como diz Paulo Freire, “não há saber mais ou saber 

menos, mas saberes diferentes” (1991).

“Embora cada membro da equipe tenha um pa-

pel predefinido, de acordo com sua expertise 

principal, encorajamos todos os membros a de-

sempenharem papéis diferentes, nos diversos 

estágios do projeto. Em nossas reuniões, os 

músicos dão opinião sobre as cores, os anima-

dores discutem os códigos, e os programadores 

ajudam a criar imagens” (SPITZ, 1995, p. 16). 

Desde a sua criação, o Laboratório de Arte 

Eletrônica (LAE) tem contribuído para o desenvolvi-

mento das áreas de Computação Gráfica, Arte Ele-
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trônica, Web Design, Game Design, dentre outras, 

no Brasil, sendo pioneiro na aplicação e desenvolvi-

mento de várias técnicas e métodos relacionados a 

projetos nessas áreas. A necessidade de renovação 

constante, de atualização e aprendizagem frequen-

te de novas técnicas e métodos, levam o aluno a 

manter-se atento às novidades e aberto para a ab-

sorção de novos conhecimentos. As possibilidades 

de atuar com várias mídias em paralelo, de opinar 

em diferentes setores do projeto e de participar de 

reuniões abertas concorrem para que o aluno tenha 

uma visão global do processo projetual, na área de 

Mídia Digital.

2. “A educação é um ato politico”

Ao iniciarmos as atividades do Laboratório de 

Arte Eletrônica (LAE) da PUC-Rio, questionávamos a 

dimensão politica da arte digital na América do Sul: 

qual deveria ser o papel de um artista eletrônico 

em contextos de extrema pobreza e desigualdade 

social? 

E como deveríamos ensinar métodos e técni-

cas de mídias digitais, a nossos alunos, de forma a 

contemplar o potencial transformador e a dimensão 

politica da Arte Eletrônica, e não a apenas repetir 

velhas formulas e padrões ditados pelo uso comer-

cial da tecnologia?

“A educação é um ato político”, e o ato de edu-

car significa “impregnar de sentido o que fazemos 

a cada instante”, diz Paulo Freire (1991). Em conso-

nância com tal visão, acreditamos, desde o inicio de 

nossas atividades, que projetos de Arte Eletrônica 

poderiam gerar conhecimento e conscientização e, 

assim, sensibilizar e transformar o cidadão, com vis-

tas a proporcionar a melhoria das condições de vida 

em nosso planeta.

As mídias digitais permeiam nosso imaginário e 

nosso cotidiano, apontando novos caminhos para a 

reflexão teórica e estabelecendo novas bases para a 

prática contemporânea de artistas. Nesse cenário, o 

artista eletrônico assume um papel de destaque, não 

apenas como elemento de intermediação entre o ser 

humano, sua cultura e sua tecnologia, mas como um 

agenciador de novas formas de organização social e 

de praticas sociais transformadoras.

Conscientes de nossa responsabilidade social, 

desenvolvemos no Laboratório de Arte Eletrônica 

pesquisas e projetos relacionados a temáticas tais 

como analfabetismo digital e educação, fome e segu-

rança alimentar, meio ambiente e sustentabilidade, e 

saúde publica, dentre outras. Apresentamos alguns 

exemplos desses projetos, a seguir:

a) “Você tem fome de que?”

Em 2003 foi iniciado no LAE o projeto da ins-

talação artística “Você tem fome de que?”3, que fo-

caliza as causas e desafios do problema da fome 

e da miséria, no Brasil e no mundo. Tais questões 

são discutidas a partir dos depoimentos de pessoas 

oriundas de diferentes regiões e localidades brasi-

leiras, selecionadas em razão da natureza da sua 

prática profissional, de seu nível educacional e so-

cioeconômico, e de seu contexto cultural de origem.

O projeto analisou as diferenças entre as neces-

sidades, anseios e expectativas de diferentes seg-

mentos socioeconômicos dessa população, tanto no 

tocante à alimentação e necessidades básicas, bem 

como nos seus projetos de vida. Os sujeitos foram 

entrevistados durante sua “hora do almoço” – o que 

para muitos significava um lauto almoço em restau-

rante sofisticado, e para outros, um rápido lanche 

num quiosque, ou mesmo a comida requentada das 

suas marmitas (Fig. 1).



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

325

Figura 1. exemplos de sujeitos entrevistados para o pro-
jeto “Você tem fome de que?”

Entrevistas semiestruturadas foram feitas em 

concordância com uma abordagem metodológica 

qualitativa, na qual formulamos cinco questões bá-

sicas: Você tem fome de que? O que mais (além 

de comida) você precisa para ser feliz? O que você 

sabe sobre a fome (fatos e números)? O que você 

faz pra ajudar a eliminar ou reduzir a fome? O que 

você acha que pode ser feito para eliminar ou reduzir 

a fome?

Os entrevistados puderam discorrer livremente 

sobre diferentes aspectos do problema4. Em seus 

depoimentos, falaram de seu conhecimento (ou falta 

de conhecimento) sobre os números dramáticos da 

fome, compartilharam conosco seus pensamentos 

e ideias sobre como podemos reduzir ou eliminar a 

fome, sobre o que estavam fazendo para que isso 

pudesse ocorrer, e sobre o que deveria ser feito. 

Os depoimentos coletados foram organizados e 

apresentados, de forma interativa e imersiva numa 

instalação multimidiática, na forma de uma cafeteria 

(Fig. 2). 

Figura 2. vista geral e detalhe da instalação multimidiática 
“Você tem fome de que?” 

O visitante entra na instalação, pega a sua 

bandeja, e é convidado a ouvir os depoimentos já 

armazenados no banco de dados. Ao final de cada 

apresentação de depoimento, o visitante é convidado 

a interagir de forma dinâmica e a compartilhar suas 

ideias, dando o seu próprio depoimento. As mesmas 

perguntas feitas aos entrevistados são feitas aos vi-

sitantes, numa forma lúdica e amigável. Ao final, o 

visitante pode criar um prato virtual com sua refeição 

favorita, que aparecerá então em sua bandeja. As 

respostas e escolhas de cada visitante são arma-

zenadas num banco de dados, tornando-se parte 

integrante do projeto. (Fig. 3)

Figura 3. detalhes da instalação multimidiática “Você tem 
fome de que?”

O projeto demandou da equipe do LAE conheci-

mentos em várias áreas do design e da computação, 

englobando as etapas de: realização e transcrição 

das entrevistas, edição de vídeos e pós-produção, 

desenvolvimento de interfaces gráficas, animação, 

desenvolvimento de programação, prototipagem vir-

tual dos elementos em 3D, produção de mock-ups e 

dos produtos finais (terminal, bandeja e prato) (Fig. 

4 e 5), uso de sensores, criação de material gráfico 

(folhetos), criação de site na web, além de tradução 

das entrevistas e colocação de legendas no vídeo. 

Sua realização envolveu alunos de graduação, pós-

-graduação e professores do Departamento de Ar-

tes & Design da PUC-Rio, alunos de graduação e 

pós-graduação da Engenharia e da Informática da 

PUC-Rio, bem como ex-bolsistas do LAE.
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Figura 4. detalhe do projeto de bandeja interativa: mock-
up virtual (à esquerda), e bandejas já finalizadas (à direi-
ta), em alumínio com pratos de plástico transparente, feitos 
especialmente para o projeto, com o apoio do INDT.

Figura 5. detalhes da montagem do terminal desmontável, 
feito especialmente para a instalação.

A instalação multimidiática “Você tem fome de 

que?” foi exibida na Mostra Cinético Digital no Insti-

tuto Itaú Cultural, em São Paulo, de julho a setembro 

de 2005, no Festival Art Outsiders, Maison Europée-

ne de la Photographie, em Paris (França), de setem-

bro a outubro de 2005 (a convite do Governo da 

França, representando a área de Arte Eletrônica no 

“Ano do Brasil na França”), nas Tendas da PUC-Rio 

(2006), e no evento realizado pelo Núcleo de Arte 

e Tecnologia da Escola de Artes Visuais, no Rio de 

Janeiro (2006). Foram também apresentados e publi-

cados em congressos internacionais vários trabalhos 

a respeito do projeto (SPITZ, 2004, 2005a, 2005b).

b) “Arte com Ciência”

O projeto “Arte com Ciência” foi desenvolvido 

em 2012/2013, numa parceria entre o Laboratório 

de Arte Eletrônica (LAE) e o Instituto de Pesquisas 

em Tecnologia e Inovação (IPTI)5. Seu objetivo foi 

consolidar uma metodologia reaplicável de aprimo-

ramento do ensino e da aprendizagem de ciências 

exatas e naturais, através de uma abordagem que 

explorava a relação entre arte (sensibilização), ciên-

cia (método) e ecologia (meio-ambiente), aplicada 

a instituições de nível médio. A partir de conceitos 

propostos em feiras de ciências por alunos de es-

colas estaduais dos municípios de Estância, Santa 

Luzia do Itanhy e Indiaroba, no Sergipe, a equipe do 

LAE, em parceria com o IPTI, desenvolveu instala-

ções interativas para serem exibidas no Museu da 

Gente Sergipana, em Aracaju.

A instalação “Vida no Manguezal”, que teve a 

forma de um jogo interativo que reproduzia as ca-

racterísticas ambientais de um manguezal sergipano, 

objetivou conscientizar a população local sobre a im-

portância da preservação de espécimes em extinção 

do manguezal, com foco no crustáceo aratu (Fig. 6).

Figura 6. detalhes da instalação interativa “Vida no Man-
guezal”, exibida no Museu da Gente Sergipana, Aracaju, 
Sergipe, em 2013.
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Figura 7. detalhes da instalação interativa “Fogão Solar”, 
exibida no Museu da Gente Sergipana, Aracaju, Sergipe, 
em 2013.

Já a instalação “Fogão Solar” buscou mostrar 

as vantagens dessa tecnologia alternativa em rela-

ção aos demais métodos de cozimento de alimentos, 

transmitindo conceitos físicos sobre tempos de pre-

paro dos alimentos e informando sobre a economia 

de gás possibilitada por essa forma de cozimento 

(Fig. 7).

c) “Sentidos do Nascer”

O projeto “Sentidos do Nascer” é uma exposi-

ção interativa e itinerante (Fig. 8), que tem por ob-

jetivo a valorização do parto normal e nascimento, 

de forma a influenciar na modificação da cultura e 

contribuir para a redução da cesariana desnecessá-

ria e da prematuridade iatrogênica no Brasil. Finan-

ciado pelo CNPq, pelo Ministério da Saúde e pela 

Fundação Bill & Melinda Gates, o projeto expositivo 

e a execução das instalações de mídia interativa da 

exposição itinerante “Sentidos do Nascer” foram 

desenvolvidos pelo LAE (em parceria com o LaDeh/

PUC-Rio), sob a coordenação de Bernardo Jefferson 

de Oliveira (UFMG) e Sonia Lansky (Secretaria de 

Saúde de Belo Horizonte).

Figura 8. detalhes do projeto da exposição interativa e 
itinerante “Sentidos do Nascer”

Durante seu percurso na exposição, os visi-

tantes se identificam com as temáticas do parto e 

nascimento – apresentadas por meio de elementos 

lúdicos e interativos, que provocam sensações, ex-

periências e reflexões - tornando-se, assim, protago-

nistas da transformação.
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“Gestação” é o primeiro módulo da exposição, 

e consiste em um cenário onde o visitante se vê 

“grávido”. Sensores interativos mapeiam a estrutura 

do corpo do visitante, e atribuem uma gravidez ilusó-

ria a partir de uma imagem de vídeo em tempo real 

exibida em um monitor vertical que simula um espe-

lho. O espaço proporciona uma experiência lúdica e 

uma oportunidade para refletir sobre as questões da 

gestação e sobre o plano de parto (Fig. 9).

Figura 9. detalhes do ambiente “Gestação” da exposição 
“Sentidos do Nascer”

“Diálogos” é o segundo módulo da exposição. 

Neste espaço o visitante participa de um debate 

envolvendo diferentes atores e pontos de vista so-

bre a melhor forma de nascer, no qual são se dis-

cutem tendências, mitos e o senso comum sobre 

o nascimento. Este ambiente apresenta monitores 

suspensos, num formato semicircular, onde atores 

caracterizados como obstetras, enfermeira, doula, 

parturiente, mãe, avó, amiga e marido da parturiente 

se comunicam entre si, e com o visitante (Fig. 10). 

Figura 10. detalhes do ambiente “Diálogos” da exposição 
“Sentidos do Nascer”

No módulo “Nascimento”, os visitantes passam 

por um estreito e comprido túnel, feito de tecido, 

macio, aquecido, aconchegante e flexível, simulando 

o processo de nascimento de um bebê por parto va-

ginal. Tal vivência sensorial dá ao visitante a oportu-

nidade de sentir e explorar o momento da passagem 

do ventre para o mundo (Fig. 11).

Figura 11. detalhes do ambiente “Nascimento” da expo-
sição “Sentidos do Nascer”

O ambiente “Convivência” é o módulo final da 

exposição, criado para troca de experiências. Nes-

se espaço o visitante encontra informações mais 

aprofundadas, assiste a filmes sobre o nascimento, 

conversa com facilitadores e outros visitantes, po-

dendo ainda gravar depoimentos, e participar de 

jogos, palestras e debates (Fig. 12).
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Figura 12. detalhes do ambiente “Convivência” da expo-
sição “Sentidos do Nascer”

A exposição tem seus territórios ainda amplia-

dos por meio das redes sociais, o que está permitin-

do promover e divulgar os eventos em pauta, disse-

minar informações complementares e intensificar o 

diálogo com o público, incluindo seu repertório, suas 

experiências, comentários e críticas, bem como suas 

referências culturais, o que acontece especialmente 

após sua visitação presencial à exposição, dando 

continuidade a tal experiência. Tendo sido concebida 

de modo a ocupar espaços públicos de ampla cir-

culação, visando atingir um número significativo de 

visitantes, a exposição foi exibida em Belo Horizonte 

(Minas Gerais), no Rio de Janeiro e em Niterói (Rio 

de Janeiro), e também em Brasília (Distrito Federal), 

com participação estimada de 30 mil pessoas, du-

rante um período de 12 meses, em 2015. Em cada 

local, contou-se com o envolvimento dos pesquisa-

dores das instituições participantes do projeto, além 

das parcerias locais comunitárias, governamentais 

e não governamentais. A exposição “Sentidos do 

Nascer” continua sendo exibida em várias cidades 

brasileiras, e em breve terá uma nova versão, em 

caráter permanente, a ser exibida pelo Ministério da 

Saúde em espaço próprio de exposição, a ser criado 

na cidade do Rio de Janeiro.

Considerações finais

Novos códigos, conceitos e produtos tecnoló-

gicos surgem incessantemente e são lançados pela 

indústria, a cada dia, trazendo novas possibilidades 

artísticas, mas também causando interrupção e rup-

tura em relação aos projetos e ideias que se basea-

vam nas premissas anteriores, ou dependiam delas 

para existirem. Um dos maiores desafios da Arte 

Eletrônica e’ justamente o de se manter atual – e 

viva – diante das inúmeras mudanças de paradigmas 

tecnológicos verificadas nas ultimas décadas, e dos 

custosos recursos necessários para sua constante 

atualização.

Infelizmente muitas das obras descritas neste 

artigo já não podem ser vistas ou vivenciadas, em 

virtude dessa intensa “efemeridade tecnológica” na 

qual vivemos. E nunca há suficiente tempo ou recur-

sos para que se atualize constantemente um projeto 

de Arte Eletrônica, seja através da transposição de 

uma mídia em outra, da adaptação dos códigos a 

uma nova linguagem, ou do ajuste dos efeitos, cro-

matismos e resoluções da obra a um novo hardware.

No entanto, tal fenômeno de efemeridade ou rá-

pida obsolescência tecnológica – apesar de perver-
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so - não reduz a importância ou a perenidade de um 

projeto de arte eletrônica, quando seu significado 

é pertinente. Bambozzi, Bastos & Minelli (2010), ao 

se referirem aos capítulos de seu livro sobre arte 

em mídias moveis, afirmam que “são textos cuja ca-

pacidade de imaginar futuros não e’ diminuída pela 

rapidez com que as tecnologias do que tratam são 

eventualmente substituídas”, pois tanto os problemas 

abordados quanto os questionamentos sugeridos 

pelos autores “perduram para além da eventual ob-

solescência ou sucesso das tecnologias” (p. 31).

Descrevemos, neste artigo, alguns dos pioneiros 

projetos produzidos pelo Laboratório de Arte Ele-

trônica da PUC-Rio, ao longo de seus 25 anos de 

existência, pois – a despeito de sua efemeridade 

tecnológica – desejamos deixar um registro de seu 

caráter pioneiro, sua contribuição educacional e sua 

dimensão politica.
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Notas
1 Laboratório de Arte Eletrônica (LAE) – 

Departamento de Artes & Design – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brasil. rejane@puc-rio.br

2 Citamos os nomes dos pioneiros educadores 
Joan Truckenbrod, Stephen Wilson, Joel Slayton, 
Cynthia Beth Rubin, Donna Cox, Barbara Mones 
e Eduardo Kac, entrevistados em 1990/1991 
pela autora durante sua pesquisa de Doutorado 
sobre o ensino de Computação Gráfica para 
Artes & Design (SPITZ, 1993).

3 A partir da pesquisa de pós-doutorado 
conduzida pela autora na University of California, 
Berkeley, no Space Sciences Laboratory 
(California, EUA, 2002) e no CADRE Laboratory 
for New Media /San Jose State University (San 
Jose, Califórnia, EUA, 2003), com apoio do 
CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico).

4 Maiores detalhes sobre o projeto podem ser 
encontrados no site do projeto “Você tem fome 
de que?” <http://lae.dad.puc-rio.br/voce-tem-
fome-de-que/>

5 Contando ainda com a participação da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da 
Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 
(SEED-SE), com financiamento da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP).
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