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Resumo

O presente trabalho é orientado pela indagação a respeito de como as imagens digitais têm
mediado experiências estéticas e cognitivas. O contexto eleito para o desenvolvimento da
pesquisa está nas relações entre professores e estudantes no curso de Licenciatura de Artes
Visuais na modalidade em EaD. A pesquisa é configurada no curso de Licenciatura de Artes
Visuais – UAB/Unimontes. Trata-se de um processo investigativo que propõe uma análise
fazendo referências às imagens tecnológicas e sua apropriação no processo ensino e
aprendizagem, investigando de que forma elas foram utilizadas pelos professores das
disciplinas específicas do curso e como foram assimiladas pelos estudantes. Torna-se objeto
de estudo desvelar as relações dessas imagens, possibilidades e potencialidades no seu uso
como mediadoras em suas múltiplas formas de expressão O grupo de pessoas envolvidas
nesta pesquisa é constituído por dois professores formadores das respectivas disciplinas, três
tutoras a distância e quatro alunas do pólo de Lagoa Santa, totalizando um universo de nove
envolvidos diretamente. As categorias conceituais, consideradas eixos epistemológicos, são:
cultura visual, imagem digital, TICs, EaD, ambiente de aprendizagem digital, experiência
estética e artística. A abordagem desses conceitos propiciou o delineamento do campo no qual
ocorreram as mediações das imagens digitais no processo da poética visual, articulando teoria
e prática. A culminância da pesquisa permitiu algumas percepções como: as tecnologias
digitais não são absolutas, ou totalitárias, na cultura contemporânea, prevalecendo trânsitos de
territórios entre espaço digital e físico, uma relação híbrida entre materiais plásticos e mídias
visuais.

Palavras-chave: Imagens Digitais, Experiências Estéticas e Cognitivas, Ensino de Artes
Visuais

Abstract

The present work is guided by the question in respect of how the digital images have
mediated esthetic and cognitive experiences. The context chose for the developing of the
research is in the professors and students relationship in the Visual Arts graduation course in
the EaD model. The research is made in the course of Graduation in Visual Arts –
UAB/Unimontes. An investigative process that propose an analysis doing references to the
technological images and your appropriation on the process of teaching-learning,
investigating how these images was used by the professors of the specific disciplines in the
course and how it was assimilated by the students. It‟s an object that requires study to reveal
the relations between these images, possibilities and potentialities as a mediator in your
multiples forms of expression. The group of people involved in this research is constituted by
two professors of the respective disciplines, three tutors and four students from the course of
Lagoa Santa, totalizing a universe of nine people involved directly. The conceptual categories,
that are considered epistemological axes, are: visual culture, digital image, TICs, EaD, digital
learning environment, esthetic and artistic experience. The approach of these concepts makes
the delimitation of the camp where the digital images mediations in the process of the visual
poetic happened, articulating theory and practice. The pinnacle of the research allowed some
perceptions like: the digital technologies are not absolutes or totalitarians, on the
contemporary culture, remaining territory transits between digital and physic space, a hybrid
relation between plastic material and visual medias.

Key-Words: Digital Images, Esthetic and Cognitive Experiences, Visual Arts Education
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa propõe uma discussão sobre as potencialidades da imagem
digital no campo das poéticas visuais contemporâneas, numa imersão de pensamentos,
imaginações e sentimentos, buscando problematizar como ocorre o encontro de sensações,
que desvele uma linguagem a qual justapõe o empirismo, a prática à subjetividade e
simbologia. Essa justaposição integra o sapiens e demens1 num esforço que constitui a
tessitura da poesia e prosa.
De início, me posiciono como educadora, formada em Educação Artística com
ênfase em Artes Visuais. Numa perspectiva tangente no âmbito educacional e artístico, trago
uma bagagem advinda de experiências e vivências que proporcionaram repertórios e
despertaram para busca constante de possibilidades e caminhos nas práticas pedagógicas
contemporâneas. O contexto da cultura visual instiga à formulação de questões que traz a
imagem como artefato potencial desafiando agentes educacionais e modalidades de ensino, a
elaborar estratégias que possibilite ao aprendiz a cognição e a experiência estética.
Com uma trajetória no sistema educacional em EaD2, atuando na coordenação
de tutoria, no curso de Licenciatura em Artes Visuais, estabeleço algumas tessituras.
Adentrando nas possíveis formas de ensino em procedimento digital e presencial, conforme
projeto da UAB/Unimontes, constato a presença constante da imagem digital nas ações
performáticas pedagógicas. Interessa-me questionar como são as imagens digitais nas relações
de aprendizagem?
A proposta desta pesquisa tem como lócus o Curso de Artes Visuais em EaD,
mas a questão excede este espaço educativo, pois o foco está nas imagens digitais e a
modalidade EaD entra como contexto da investigação. A escolha deste campo para pesquisa
justifica por ser o ambiente de trabalho e pelo trânsito frequente, estabelecendo facilidades
nos acessos e mobilizações possíveis concernentes ao sistema. Portanto, não trago estudos
explícitos desta forma de ensino, mas contextualizo nos desdobramentos do trabalho.
A construção do conhecimento é um exercício gratificante. Configura em uma
tessitura com fios de sol, tecendo, tramando, fazendo, refazendo e compondo uma tela
multicolor, rica em semelhanças e contrastes; a tela do saber, com pontos e sobre-pontos de
vivências, sensibilidades e imaginações. A teia é constituída também de tensões, medos e
sombras que se entrelaçam entre si, uma relação existencial necessária para concretude final.
1

Conferir: MORIN, Edgar. Amor Poesia Sabedoria. 1998.
Neste texto será usada a sigla EaD como educação a distância, uma terminologia mais ampla, não restrita
somente ao ensino on-line.

2
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Nessa perspectiva, o poema de João Cabral de Melo Neto3, metaforicamente,
representa o processo de construção desta dissertação.
TECENDO A MANHÃ4
João Cabral de Melo Neto
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
Que com muitos outros galos se cruzem
Os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
Na posição de pesquisadora, realço, neste ponto inicial, a relação da temática
com as aspirações e créditos que vêm sendo direcionados a experimentações e descobertas no
processo de criação e reflexão a partir das imagens digitais, considerando assim a motivação
para este trabalho.
Martins (2007) ressalta que os aparatos tecnológicos, sobretudo a interação
com a rede mundial de computadores, têm mostrado possibilidades e instigado artistas a
3

Poeta brasileiro nascido em Recife, PE, que com sua tentativa de desvendar os elementos concretos da
realidade, inaugurou um novo modo de fazer poesia em nossa literatura. Disponível em:
http://www.resumosdelivros.com.br/j/joao-cabral-de-melo-neto/ Acesso: 17/07/2013
4
As palavras em negrito no poema foram assinaladas, representando palavras chaves para o texto dissertativo.
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experimentar projetos estéticos e conceituais. Como educadora e investigadora, busco
compreender essa dialogicidade e provocação ocasionada pelos recursos tecnológicos,
assumindo a função de mediadores5 nos processos de criação. Esses dispositivos têm
estimulado aprendizes no âmbito artístico, a ponto de proporcionar experiências estéticas,
reflexivas e criativas?
Com um aporte no campo da cultura visual, direciono os estudos propostos na
relação da imagem com educadores/educando no processo de aprendizagem e apreensão do
universo imagético. Hernandez (2011) subsidia a questão, enunciando:
... as imagens e outras representações visuais são portadoras e mediadoras de
significados e posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e
para pensarmos a nós mesmo como sujeitos. Em suma, fixam a realidade de
como olhar e nos efeitos que têm em cada um ao ser visto por essas imagens.
[...] Isso supõe que todo olhar – e o dar conta do que olhamos – está
impregnado de marcas culturais e biográficas. (HERNANDEZ, 2011, p. 33)

Esta pesquisa, intitulada “Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por
Imagens Digitais”, parte do pressuposto de que a imagem digital está inserida em contextos
múltiplos, estabelecendo relações nos olhares e interações a partir de diferentes discursos.
Ademais, ela poderá ser potencialmente mediadora nas experiências estéticas, provocando
inquietação e reflexão nas práticas pedagógicas. Essas possibilidades de processos de criação
e mecanismos de reflexão são apresentadas no trabalho de Freedman e Sthur (2009), quando
fazem referências às imagens tecnológicas, afirmando que a produção criativa e a reflexão
crítica não se separam em arte, são mutuamente dependentes. Ambas são inerentes, uma é
necessária à outra, portanto, fazer uso das imagens eletrônicas incide em dúplice processo, o
que significa desafio na educação.
Nessa conjectura, as imagens digitais, foco deste trabalho, impregnadas de
sentido, saberes e visões de mundo, suscitam a problematização da pesquisa: Como as
imagens digitais têm mediado experiências estéticas e cognitivas nas relações entre
professores e estudantes?
Tourinho e Martins observam: “... a imagem eletrônica potencializou e ampliou
as formas de recepção e visualidades estendendo seu alcance e impacto para a produção e a
criação” (2011, p.56). Com o propósito de entender a dinâmica dessa possibilidade em um
tempo/espaço predefinido, busco compreender esse potencial no cenário artístico e educativo,
particularmente no contexto da educação a distância.
5

O termo mediação será explanado no capítulo 1, contextualizando ao tema.
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O curso de licenciatura de Artes Visuais na UAB/Unimontes, em Montes
Claros, iniciou suas atividades em 2008, com uma turma por pólo, atuando em quatro regiões
distintas, em Minas Gerais, que são os municípios: Almenara, Buritizeiro, Lagoa Santa e
Urucuia. Com duração de quatro anos, possui um Projeto Político Pedagógico específico,
formatado na modalidade EaD, embora as disciplinas e diretrizes sejam semelhantes ao curso
regular presencial. O perfil dos acadêmicos envolvidos no curso são diferenciados, possuindo
limitações no que concerne ao uso diário da plataforma digital. Pode-se listar pontos como:
trabalham e moram em zona rural, regiões que não possuem internet, portanto os acessos
acontecem em fins de semana quando buscam na zona urbana, em lan houses ou casas de
parentes e amigos, a interação com a disciplina em vigor, entrando no ambiente digital e
realizando o que é proposto pelo professor.
Configura uma modalidade inovadora no âmbito das artes visuais no que tange
aos desafios representados nas relações de ensino e aprendizagem. Por ser algo novo, sem
vivências anteriores, propicia um processo de aprender a fazer fazendo, em que
reposicionamentos e adequações são necessários no transcorrer do curso. Novas metodologias
surgirão no intuito de melhorar as práticas pedagógicas dos saberes e fazeres artísticos.
Esta pesquisa propõe uma análise no tocante às imagens tecnológicas e sua
apropriação no processo ensino e aprendizagem, investigando de que forma elas foram
utilizadas pelos professores das disciplinas específicas do curso e como foram assimiladas
pelos estudantes. O recorte do estudo está em desvelar a relação destas imagens,
possibilidades e potencialidades no seu uso como mediadora em suas múltiplas formas de
expressão.
Para tanto, como campo de reflexão, foram selecionadas duas disciplinas do
curso de Artes Visuais, “Laboratório de Arte e Tecnologia” e “Laboratório de Poéticas
Contemporâneas”, por abrangerem conteúdos que, de alguma forma, lidam com as imagens
digitais, seja no processo criativo ou interpretativo. Contudo, deve-se se ressaltar que outras
disciplinas também trabalham com esse tipo de imagem, embora com diferentes abordagens.
A primeira disciplina foi desenvolvida no 5° período e a segunda, no 8° período, durante esta
pesquisa. As disciplinas foram ministradas simultaneamente em dois pólos, Urucuia e Lagoa
Santa, em Minas Gerais.
O grupo de pessoas envolvidas nesta pesquisa é constituído por professores
formadores das respectivas disciplinas, três tutoras a distância e quatro alunas do pólo de
Lagoa Santa, totalizando um universo de nove envolvidos diretamente. Não foi excluída a
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possibilidade de que outros estudantes possam contribuir com a investigação, quando
estiverem indiretamente correlacionados aos dados a serem analisados na pesquisa.
O objetivo da investigação articula referências de olhares múltiplos, na relação
com as imagens nos processos de ensinar e aprender, na experiência mediada pela imagem na
plataforma digital e nos momentos presenciais. A partir de um espaço reflexivo entre os
envolvidos, a análise resultante propõe: interpretar relatos apresentados pelos pesquisados,
observar e analisar a sala digital das disciplinas em questão, mapear as discussões
desencadeadas em torno das imagens digitais criadas por artistas e/ou mídia e a produção
imagética dos próprios estudantes.
A escolha dessa abordagem tem sido foco de estudo para a discussão das
práticas pedagógicas no âmbito artístico. As imagens digitais estão inseridas nas proposições
do ensino de artes visuais na contemporaneidade, assinalando que ela é habitada por uma
população sempre crescente de aparatos tecnológicos que produzem, reproduzem e
disseminam-nas numa velocidade extraordinária. A tecnologia tem sido meio para construção
imagética, bem como ferramenta para deflagrar interpretações e experiências estéticas.
Dessa maneira, a veiculação das imagens digitais é aspecto marcante no
cotidiano. As visualidades têm comparecido massivamente à cultura contemporânea e ocupam
especial atenção nas Artes Visuais, por constituírem elementos significativos para produção e
interpretação que promovem experiências estéticas e cognitivas. Dias (2011, p. 50) assinala:
“É o mundo das imagens, que expressam e definem a nossa forma de pensar e viver.” Nessa
ótica, a sociedade adquire comportamentos através das circunstâncias e experiências
decorrentes da comunicação imagética que estão presentes na atualidade, um processo que
constrói na mente humana, novas formas de pensar.
Nesse sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm
gerado mudanças, reduzindo fronteiras, com a intenção de tornar-se canal de produção e
disseminação de dados e ciência. O ensino a distância tem utilizado as ferramentas
tecnológicas objetivando a interatividade e construção de conhecimento. Um dos pressupostos
para esse processo é o de que, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, o saber e a
experiência são tecidos a partir de redes colaborativas, em que todos os participantes
contribuem compartilhando suas percepções e aprendizagem. As imagens digitais ocupam
lugar central no ensino de artes e no âmbito da EaD, configurando-se em um recurso potencial
para desvelar produção de conhecimento, experiência estética e criação. Nas práticas
educativas essa afirmação representa desafio, esforço e processos metodológicos
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diferenciados para que sejam proporcionados aos envolvidos experiências singulares no
percurso de interação com as tecno-imagens.
Nessa perspectiva, a pesquisa segue uma dinâmica que converge para um
processo reflexivo. Uma construção que poeticamente aproxima-se da metáfora articulada no
poema de João Cabral de Melo Neto, “Tecendo a manhã”. O autor começa parafraseando,
“um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos”. Neste estudo, o
intento não é o de tecer por um, mas por muitos, uma teia de reflexões, saberes, experiências;
uma rede, um dia-luz-balão, em que todos adentrem e interajam, em torno de práticas
pedagógicas contemporâneas no ensino das artes visuais.
Vale pontuar que essa metáfora traduz de modo excepcional a dinâmica da rede
de aprendizagem das TICs. Nela, cada colaborador, com seus fios, integrará a teia-telamanhã-de-luz, intercalando e entrecruzando fios de experiência, reflexão e afetos. Nessa
tessitura, a estrutura da pesquisa foi configurada em quatro capítulos que, de forma não linear,
compõem este trabalho, com narrativas conectadas entre si.
O capítulo inicial trata da abordagem metodológica, intitulada “Um Galo
Canta: Primeiros fios – Caminho metodológico”, um processo em que é tecida uma estrutura
de construção de investigação, traçando caminhos com as imagens digitais e sua relação com
os sujeitos envolvidos, estabelecendo cruzamentos dos fundamentos teóricos com a
sistematização das análises e interpretações dos dados obtidos no espaço reflexivo de nosso
estudo.
As categorias conceituais, consideradas eixos epistemológicos, são: cultura
visual, imagem digital, TICs, EaD, ambiente de aprendizagem digital, experiência estética e
artística. A abordagem desses conceitos propicia o delineamento do campo no qual ocorreram
as mediações das imagens digitais no processo da poética visual, articulando teoria e prática.
No tocante à investigação de campo, é apresentado o corpus da pesquisa,
detalhando todo o processo metodológico, o contato com os estudantes, tutores e professores,
a dinâmica da coleta de informações, observação e análise da salas digitais das disciplinas
selecionadas e as entrevistas realizadas.
Na segunda parte, “Alguns galos cantam: encorpando em tela – cultura visual e
as representações imagéticas digitais”, são apontadas as bases teóricas sobre os estudos da
cultura visual, imagem digital e TICs, integrando à informações coletadas no espaço da
UAB/Unimontes. Um aporte teórico em conexão com a observação do campo de
investigação.
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A terceira parte, “Mais galos cantam: erguendo tenda – Tecnologias digitais
como espaço educativo”, abarca a EaD, ambiência digital de aprendizagem, especificidades
da plataforma moodle6, a dinâmica das salas virtuais7 e como é desenvolvido o processo de
construção do conhecimento. Fundamentos que serão articulados com as informações
coletadas no percurso da investigação.
A quarta parte, “Muitos galos cantam: toldo – Experiências estéticas e
cognitivas mediadas pelas imagens digitais” que compõe a tenda consiste no relato das
preleções dos sujeitos pesquisados, com suas percepções, olhares, ações reflexivas e
produções mediadas pelas imagens digitais, como fios que se cruzam formando a tessitura.
Por fim, no arremate da tela, “Primeiras luzes da manhã”, serão delineadas as
considerações finais, realçando os entrecruzamentos dos fios com seus pontos de sustentação,
erguendo a tenda que se elevará por si, compostos de conceitos e contextos significativos, um
resultado possível pela rede formada ao longo da pesquisa.
A figura 1, uma escultura da artista americana Janet Echelman8 articula e
inspira visualmente a metáfora poética criada a partir do poema de João Cabral de Melo Neto
ao resultado deste trabalho.
A artista explora o potencial de materiais improváveis, combina o antigo com a
tecnologia de ponta para criar suas esculturas. Ou seja, de rede de pesca à água atomizada.
Remodela o espaço aéreo urbano, com monumental escultura. Um movimento de fluidez que
integra forças ambientais, como vento, água e luz solar, com um programa de iluminação que
a ondulação provoca mudanças e utiliza cores contrastantes. A forma e o conteúdo da
escultura se inspiram na interconexão de sistemas da terra. Janet agrega em seu trabalho uma
gama de profissionais, incluindo engenheiros aeronáuticos, mecânicos , arquitetos, lighting
designers, arquitetos paisagistas, e fabricantes. A escultura convida para uma pausa e
reflexão: vivemos em um tecido de malha, construções contínuas de diferentes cores e
espessuras.
6

É uma plaforma de e-learning de código aberto (open-source) para gestão da formação e de conteúdos
formativos. É uma plataforma modular a que podem ser adicionados novos blocos e funcionalidades
desenvolvidas
pela
comunidade
„open-source‟
ou
por
terceiros.
Disponível
em:
http://www.sfm.pt/moodle/plataforma-moodle.php
7
Salas virtuais: Ambiente digital que está inserida e gerenciada pela plataforma moodle.
8
Janet Echelman é uma artista americana especializada em instalações públicas de arte e esculturas. Ela se
formou na Universidade de Harvard em 1987 com honras em Estudos Visuais.
Disponível em:
https://www.google.com.br/webhp?hl=en&tab=Tw&q=O%20presente%20trabalho%20%C3%A9%20orientado
%20pela#bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=9681ce803675c482&hl=en&q=Janet%20Echelman
Acesso em: 18/08/2013
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Convergindo ao poema e metáfora da pesquisa, os fios que se enlaçam de
forma transdisciplinar possibilitam a construção de uma rede enxertada de diversidades e
pluralidades em um contexto híbrido, que entrecruza tecnologia e artesania.

Figura 1: Amsterdam, suspended over the Amstel Rive
Fonte: http://ww1.prweb.com/prfiles/2012/12/12/10218323/AmsterdamLightFestival03.jpg Acesso em:
18/08/2013

23

CAPÍTULO I
UM GALO CANTA: PRIMEIROS FIOS –
CAMINHO METODOLÓGICO
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De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
Que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

Os primeiros fios da manhã estão prontos para serem entrelaçados. Nessa
tessitura, são levadas em conta cores, texturas e espessuras, variáveis que terão repercussões
no resultado desta construção.
Traço, aqui, os caminhos metodológicos, buscando modos de ordenar, delinear
percursos, mas de forma que sejam possíveis os ajustes, abertos a modificações, nos padrões
de entrecruzamentos de fios e de tramas, demandados para chegar a consonâncias e/ou
dissonâncias de ideias.
Intitulada “Um Galo Canta: Primeiros fios – Caminho metodológico”, a escrita
buscará desvelar sentidos, visões, experiências e trajetos desviantes.
Escrever é um ato de convicção e de ousadia, um jeito de renovar formas de
interação e de criar versões para ideias e experiências vividas. […] A escrita
é um tipo de narrativa. Ao narrar, pretendemos reinventar limites de tempo e
espaço, desejamos recriar nossas relações com o mundo e sonhamos
reinstituir sentidos, reconfigurar destinos e visualizar direções. Na narrativa,
contexto está sempre presente. Contexto temporal, espacial e cultural; ou
seja, ação que pressupõe outras pessoas num determinado tempo e lugar.
(TOURINHO; MARTINS, 2009, p. 11)

É pensando nessas perspectivas que proponho uma orientação metodológica
que una elementos, pessoas, culturas, modos de ver e refletir. Tourinho e Martins (2009)
enunciam que não existem narrativas sem pessoas e entrelaçamentos, um modo bem
semelhante ao processo de tecer uma trama. A escrita é uma forma de narrativa, que envolve
apresentações culturais, por meio de relatos, depoimentos e fazeres.
Trata-se de uma trajetória de processos, com o intento de realizar descobertas,
abrir brechas para juntar imagens e imaginações, cognição e estética em olhares singulares.
Fios de cores, tessituras diferentes, que entrelaçados em variadas performances, formam
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tecido-tela-balão, até se tornar a manhã-luz vislumbrada nesta pesquisa. Assim como o poema
sugere, fios de sol que se cruzam e tecem, começando com uma teia tênue, se incorporam em
tela. Uma prática investigativa que pretende não se acomodar às linhas teóricas e
metodológicas, mas às vivências múltiplas, agregadas às resistências, tensões, encontros e
desencontros.
Esta pesquisa, no campo da cultura visual, enfatiza experiências e olhares do
outro, juntando enredos e interpretações mediadas pela a imagem digital. Consiste em um
trabalho com olhar investigativo sobre as produções imagéticas, agenciando as diferentes
vivências dos acadêmicos em processos estéticos e cognitivos. Este olhar é de extrema
importância nos contextos de aprendizagem, potencializando e estabelecendo relações
pedagógicas no ensino de arte, a partir dos limites e possibilidades apresentadas no percurso
do ensino.
Para realizar pesquisas tendo como foco as imagens digitais é necessário
considerar as pluralidades, as diferentes experiências, as múltiplas visões. Tourinho (2012)
assinala que as imagens e seus vínculos provocam desafios, não só para os atores da pesquisa,
como também para o pesquisador em suas escolhas metodológicas e analíticas. Conforme a
escolha do ângulo e contexto das imagens, as intervenções são diferenciadas. Devem ser
pautadas na pesquisa informações sobre quem produziu, como, por que, para que e quando;
são implicações na relação dos sujeitos com as imagens.
O trabalho está situado na linha de pesquisa Cultura da imagem e processos de
mediação, na qual são demarcados os limites de nossa investigação. O percurso metodológico
é de cunho qualitativo, por estar contextualizada nos processos deflagradores de reflexões.
Calcada nos pressupostos da pesquisa qualitativa, os pesquisados são parte integrante,
enunciando significativa contribuição no processo de conhecimento. Tourinho (2012) cita
Wortmann para apresentar uma noção das abordagens qualitativas. Segundo a autora, a
pesquisa qualitativa, articula discursos que interligam ideias, imagens e práticas,
proporcionando formas de conhecimento e produção, coligadas aos modos de ser dos sujeitos
em seu meio social.
Pensar as características da pesquisa qualitativa é atrelar a subjetividade do
pesquisador com seu campo de pesquisa. As abordagens qualitativas requerem despojamento
de crença, flexibilidade e sensibilidade para compreender os possíveis vieses que o estudo
pode apresentar em seu percurso. Conduzir o processo metodológico na perspectiva
etnográfica, com cunho qualitativo, propiciará entrecruzamentos entre ciências e métodos,
possibilitando construções significativas no tema proposto pela pesquisa.
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Com essa referência, é direcionada a investigação proposta. Criou-se um
espaço reflexivo, de onde emergem em ações deflagradoras, subjetivadas em percepções
estéticas e cognitivas na produção, reprodução e interpretação das imagens digitais. O
processo de criação e significação das tecnologias digitais visuais nesta pesquisa terá uma
abordagem considerando o termo mediação. Articulando eixos teóricos de Vilém Flusser
sobre as imagens técnicas9, apropriando de suas ideias que tratam as imagens e os metajogos
de pensamentos, incorporando o jogo da poética, com autores que discutem temas como
cultura visual, TICs, EaD, ambientes digitais de aprendizagem, processos estéticos e
cognitivos, desencadeando o percurso da narrativa.
Mediação
A palavra mediação tem sido muito usada, assumindo várias acepções. Neste
trabalho, o sentido do termo mediação se estabelece no enfoque situado na imagem digital
bem como nas experiências estéticas e cognitivas do educando. Vygostky (2003) usa a
denominação mediação para designar signo, pressupondo que o signo é carregado de
significados.
Nesse sentido, as visualidades digitais da cultura contemporânea contribuem
para que as pessoas estabeleçam uma relação entre as imagens e as representações de mundo e
os modos de pensar do ser humano. Hernandez (2000) afirma que “ a importância primordial
da cultura visual é mediar o processo de como olhamos e como nos olhamos” (p.52),
colaborando com a construção de mundo, isto é, as imagens digitais assumem a função de
mediadoras nas experiências dos seres humanos. “A cultura visual assim entendida cumpre a
função de manufaturar as experiências dos seres humanos mediante a produção de
significados visuais, sonoros, estéticos, etc." (HERNANDEZ, 2000, p. 52).
A imagem digital é a matéria prima, mediacional, aguçadora de sentidos,
provocando a percepção e a imaginação, desenvolvendo a capacidade crítica, analítica e o
potencial criador, dando condições de mudar a realidade percebida de acordo com o contexto
e a necessidade.
Nas práticas pedagógicas, as imagens digitais suscitam questionamentos
quanto ao seu uso, sua função, ou seja, sua mediação. As tecno-imagens exercem ação
9

A nomenclatura “imagens técnicas” será utilizada em referência ao conceito de imagens digitais, no contexto
do pensamento flusseriano.
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mediadora quando configura a potencialização da recepção crítica, produzindo experiências
estéticas e cognitivas.
Aporte teórico
Para compreender os aspectos do foco investigativo, são tratadas algumas
categorias conceituais, que tomam parte na tessitura da ambiência desta pesquisa.
A cultura visual fornece algumas orientações para discutir a cultura
contemporânea e nela estão as imagens digitais. A imagem digital ganha cada vez mais
espaço, alargando possibilidades de criações e atribuições de sentidos. Pensar a imagem
digital no âmbito educativo é estar aberto a metodologias que contextualizem o educando em
relação à cultura imagética, ampliando as possibilidades reflexivas.
Nesse sentido, o ensino de arte desloca alguns conceitos e práticas. Sem
desconsiderar as linguagens visuais tradicionais, engendra um processo de interpretações e
criações a partir de imagens digitais, passando pela experiência estética e visualidades.
Freedman e Stuhr (2009) afirmam que as tecnologias apresentam imagens e objetos. A
facilidade e velocidade nas quais são produzidos, reproduzidos, o poder e difusão dessas
imagens reconfiguram as relações na educação.
As inovações tecnológicas e suas múltiplas tendências estão sendo utilizadas
como mediadoras, construindo uma dialogicidade com a tecnologia na concretização de
criações e interpretações.
No âmbito das artes, em particular das artes visuais, os recursos de
informática, bem como a natureza múltipla de relações, interação e
dinamicidade de rede mundial de computadores, tem apresentado
possibilidades e desafios instigantes a toda uma geração de artistas, cujas
propostas estéticas e conceituais tem buscado aprofundar os diálogos com as
novas tecnologias. (MARTINS, 2007, p.627)

Esse processo de construção e transformação da realidade suscita novas
abordagens das linguagens artísticas, seus códigos, e suas especificidades e imersões nas
relações entre as pessoas. São propostas que trazem, em seu bojo, possibilidades que
provocam novos conceitos e desdobramentos, desafiando novas leituras, reflexões
direcionadas para as imagens digitais.
Desse modo, as imagens digitais tomam parte ativa na cultura contemporânea.
Sua produção e circulação têm sido cada vez mais crescentes através das inovações
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tecnológicas. Flusser (2002) aborda a imagem técnica, ou tecno-imagem, como sendo a
invenção do mundo da atualidade. Essas imagens são produzidas por aparelhos, dispositivos
tecnológicos10, são imagens formadas por pontos e pixels, resultantes de cálculos
matemáticos. Elas já não são mais criadas a partir da ação da mão sobre planos; realizam a
materialização de conceitos do mundo.
Flusser (2008) aprofunda seus estudos sobre imagens técnicas, situando na
Revolução Industrial as transformações que resultaram nos referenciais do sujeito
contemporâneo e seu comportamento frente à tecnologia. Martins (2009), abordando o
pensamento do autor, afirma que embora ele tenha sido uma referência nos meios de
comunicação na sociedade tecnológica: “as motivações de Flusser não estavam exatamente
nos media, mas nos seres humanos, sua habilidade para criar e pensar, para mudar a si
mesmos e ao mundo à sua volta.” (p.2)
É nos fluxos das imagens digitais que a sociedade está imersa, apresentando
uma dinâmica provocante para desvelar a pluralidade de imagens inseridas no cotidiano, uma
cultura visual que configura em um mundo de representações. Frente a essa multiplicidade
imagética alguns autores enfatizam o papel da imagem na vida das pessoas e a necessidade de
reflexão sobre tais imagens para uma imersão nas experiências estéticas. Meira (2003)
discorre, em sua obra, que a imagem tem o papel de agregar significados e comportamentos
do cotidiano. As visualidades contemporâneas consistem em significações que requerem um
olhar sensível e formulações estéticas. Hernandez (2006) ressalta o valor da cultura visual,
como mediadora para o saber olhar e a experiência estética.
Dewey (2010) afirma que a experiência é contínua, no processo de viver.
Todavia, essas experiências só poderão ser aprofundadas se houver uma integração entre
outras experiências. Acerca disso, Dewey (2010) assevera que “... temos uma experiência
singular quando o material vivenciado faz o percurso até sua consecução. Então, é só então,
ela é integrada e demarcada no fluxo geral da experiência proveniente de outras
experiências.” (p.109)
Costa e Martins (2009) afirmam que as visualidades têm ocupado um lugar de
destaque na contemporaneidade. A inserção da linguagem cinematográfica na educação,
busca contemplar o ensino das imagens e seus aspectos possibilitando os processos de criação

10

Os termos aparelhos , aparatos, tecno-imagens, recursos tecnológicos, artefatos ou dispositivos tem o mesmo
sentido, neste texto, tendo o Flusser e Agamben como referência.
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e aprendizagem do educando. Nesse sentido, aplica-se essa concepção às imagens digitais de
maneira global.
... amplia as possibilidades de discussões no âmbito dos processos de criação
e da experiência estética propriamente dita, bem como somar-se aos
processos de aprendizagem, estimulando os mecanismos cognitivos de
reflexão e análise, ajudando na formação para o exercício consciente e
crítico da cidadania... (COSTA; MARTINS, 2009, p.198)

O uso das imagens digitais vem sendo fomentado por esferas educacionais,
oportunizando experiências estéticas aos educadores e educandos, com suas multiplicidades
de expressões. Resultam do desenvolvimento tecnológico, e apresentam possibilidades
inovadoras, ao se utilizarem de elementos da visualidade numa dimensão contemporânea com
novas linguagens artísticas. Fusari e Ferraz (2001) pontuam que, na contemporaneidade, as
oportunidades no campo das imagens, com os novos meios, complementam as experiências
com as artes tradicionais. Barbosa (1998) ressalta que a educação precisa prestar atenção no
discurso visual, para a compreensão e avaliação de todo tipo de imagem.
Ao lado das experimentações nos processos de criação, as novas tecnologias
têm aberto novos campos de ação para as instituições culturais que abrigam
trabalhos artísticos os mais diversos, produzidos na atualidade ou em outras
épocas. Dentre outras, as mudanças propiciadas pelo uso das novas
tecnologias podem ser sentidas nos campos de atuação de centros culturais,
galerias e museus, que têm a oportunidade de experimentar novas linhas de
trabalho além de ampliar a acessibilidade e visibilidade de seus acervos.
(MARTINS, 2007, p. 630)

O saber e o produzir das multimídias são caminhos para novas descobertas em
dimensões artísticas e estéticas. O professor de arte deve estabelecer relações com os recursos
tecnológicos, identificando processos de leituras e criações de imagens digitais, propondo
discussões, exercitando nos educandos o olhar crítico frente à cultura imagética.
Espera-se que o aluno possa aperfeiçoar e enriquecer suas experiências
artísticas e estéticas, edificando progressivamente uma identidade orientada
para a participação crítica e responsável na sociedade, com direitos e deveres
ao longo da vida. (ARSLAN; IAVELBERG, p.4, 2006)

As tecnologias de informação e comunicação apresentam possibilidades para o
processo ensino e aprendizagem, propiciando experiências estéticas e cognitivas mediadas por
imagens digitais, sejam fixas ou em movimento. Plataformas são construídas nos sistemas
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computacionais, com finalidades específicas, formatando metodologias para a aprendizagem
coletiva em rede.
Nessa perspectiva, o ensino a distância consiste em uma modalidade mediada
pelas TICs, numa lógica em que são anuladas as limitações do tempo e da distância. A
imagem digital no âmbito artístico em EaD configura-se em um recurso potencial que pode
contribuir no processo de ensino.
Com esses aportes teóricos, a pesquisa propõe dialogar com autores e refletir
pensamentos e ideias acerca das abordagens suscitada na proposta investigativa. Portanto, o
universo reflexivo está inserido em um espaço que consiste em tecnologias de informação e
comunicação. Constitui uma aprendizagem em rede colaborativa requerendo da pesquisadora
ações associadas ao processo interativo no ambiente digital, entrelaçadas as produções
imagéticas e discussões no contexto presencial.
Pesquisa em Ambientes Digitais de Aprendizagem
A pesquisa etnográfica e os estudos visuais estabelecem uma relação de
proximidade. Sarah Pink (2007) nota que estão sendo incorporadas as mídias eletrônicas nos
trabalhos de etnógrafos, como espaço cultural, social por meio de interatividades e
experiências que são formadas no campo da pesquisa. No trabalho de produção do
conhecimento por meio da etnografia é necessária a compreensão e análise de imagens, a
partir de sua criação, inserção no processo, bem como análise do verbal disponibilizado na
plataforma digital, não buscando uma verdade unívoca e sim a relação dessas imagens com os
investigados. Consiste em um processo aberto, reflexivo, sendo explorada a experiência de
cada um e as informações coletadas na ambiência digital, gerando o conhecimento e ideias
proporcionadas pela etnografia. Com o crescente avanço das tecnologias computacionais,
apresentando características próprias, emanam-se estudos e análises para compreensão da
complexidade que esses novos ambientes midiáticos configuram.
Os

ambientes

digitais

produzem

um

deslumbramento

nas

práticas

comunicacionais até então vivenciadas. A tecnologia digital passa a fazer parte do cotidiano
das pessoas, definindo identidades. Os mecanismos articulados, nessa nova realidade, exigem
formas de conhecimentos e habilidades para a apreensão do ambiente digital e implicações
concernentes ao processo.
A atividade de aprendizagem online, um artifício considerado ainda recente,
gera certa improvisação frente a situações ainda não experimentadas no contexto da
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interatividade. Demanda, portanto, elaborações de métodos e modelos para adequações às
práticas comunicacionais. Nesse sentido, surgem investigações com a finalidade de validar
conhecimentos por meio da pesquisa sistemática no campo digital. Morin (2003) define as
teorias científicas como sistemas de ideias proporcionando uma organização de dados.
Segundo esse autor, quando se tratam de dados desconhecidos, é necessário construir novas
teorias.
O ambiente digital provoca alguns deslocamentos, exigindo novos percursos
metodológicos. Pesquisadores perceberam que a etnografia opera com estratégias que podem
ser utilizadas nos estudos das culturas via online. Braga (2006) ressalta:
Entretanto, pensar as dinâmicas culturais ocorrentes no contexto da Internet
implica uma reflexão prévia sobre as especificidades desse campo empírico,
angulada pelas questões que a problematização da investigação suscita. O
método etnográfico pode ser pertinente e operativo, apesar de muitas vezes
demandar a complementação de outros aportes teórico-metodológicos. (p.3)

Para a autora, a pesquisa etnográfica, até então, foi desenvolvida com grupos
sociais de modo presencial, sendo uma novidade no ambiente de comunicação digital, o que
representa desafios metodológicos, requerendo ajustes nos pressupostos da etnografia. Amaral
(2010) em sua discussão sobre a etnografia e a pesquisa na cibercultura, cita Hine e Kozinets.
Esses autores postulam aspectos direcionando os estudos desse método que começa surgir no
âmbito da pesquisa. Hine (2009) assinala que na etnografia virtual11, as variáveis aparecem de
modo reflexivo e subjetivo. Contudo, o processo etnográfico não está restrito apenas ao
online, mas também ao offline pela imersão do pesquisador com o próprio meio.
Amaral (2010) cita algumas terminologias, criadas para designar as pesquisas
online: netnografia, etnografia digital, webnografia e ciberantropologia. Termos que,
segundo a autora, apresentam distinções em suas definições, mas para vários pesquisadores,
dentre eles o Kozinets (2010), não é necessário essa multiplicidade de termos, pois geram
dificuldades nos resultados obtidos. No entanto, o autor afirma que a netnografia, pontua as
especificidades do método adaptado ao ambiente digital na forma de coleta de dados, na ética
e análise da pesquisa.
Seguindo com o pensamento de Amaral (2010), a construção do campo de
pesquisa é concretizada na observação e processo interpretativo, considerando três fronteiras,
espacial, temporal e relacional nas esferas analítica, ética e pessoal.
11

Termo utilizado pela autora como sinônimo de digital.
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Nesta perspectiva, vale ressaltar que a ambiência digital é um importante
elemento de análise e averiguações, com possibilidades de resultados consistentes e
subjetivos, mas também inclui o processo de investigação presencial, quando se realizam
colóquios com os pesquisados, de maneira a perceber minúcias substanciais para a pesquisa.
Essas adaptações constituídas na pesquisa científica, no que tange a
investigação em ambientes digitais de aprendizagem, tornam-se relevantes à pesquisa
qualitativa nesse procedimento metodológico.
A proposta da pesquisa compreende caminhos em que uma de suas etapas
consiste na pesquisa do Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA. A investigação na
ambiência digital é um procedimento metodológico, de cunho qualitativo com uma dinâmica
de investigação e análise da ambiência do processo ensino e aprendizagem em EaD. Tendo
como pressuposto as múltiplas narrativas por meio do discurso em texto e/ou produção
imagética, apresentadas no contexto das experiências estéticas, cognitivas, mediadas pelas
imagens digitais e TICs.
O AVA oferece múltiplas ferramentas para a construção do conhecimento,
interatividade e experiências estéticas. Uma investigação que circunscreve as possibilidades
exploradas pelo educador e educando, bem como as possíveis conexões promovidas no
percurso do processo de aprendizagem.
O recorte que integra esta pesquisa proporcionará reflexão e interpretação de
dados coletados no ambiente online, articulado a procedimentos presenciais, denominada,
portanto, uma pesquisa híbrida.
O ambiente digital e suas múltiplas possibilidades de construção do saber
passam a fazer parte da prática pedagógica do educador, recursos tecnológicos que se
interrelacionam desencadeando processo de aprendizagem, em que ficam registradas de forma
crescente e abrangente as interações, reflexões, experiências estéticas, fazeres e saberes
construídos no desenvolvimento do tema proposto.
Os procedimentos metodológicos incluem a observação não-participante do
ambiente digital, visando perceber a dinâmica promovida pelo educador a partir das imagens
digitais. Compreender de que forma educador/educando lidam com essas imagens.
Observação – É uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de
determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os
fatos, os fenômenos que se pretende investigar. A técnica da observação
desempenha importante papel no contexto da descoberta e obriga o
investigador um contato mais próximo com o objeto de estudo.
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 74)
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Essa etapa foi cercada de cuidadosa atenção, para que não fosse feita uma mera
transposição de dados quantitativos, comprometendo a apreciação de cunho qualitativo. Os
cuidados com essa fase aprofundou-se na análise e reflexão dos dados coletados. A
observação no AVA não é totalizante, por não conter todas as percepções dos envolvidos no
processo, exigindo etapas de investigação em contato presencial com os pesquisados.
Essa trama tecida é resultante das informações obtidas nas salas virtuais das
disciplinas analisadas. Fios foram revertidos para a observação da disciplina “Laboratório de
Arte e Tecnologia”, vivenciada em período anterior, 5° período, processo concluído em 2011.
Por meio dos fóruns discursivos e outras ferramentas, buscou-se ações, repertório imagético,
exposição de ideias na plataforma, e com fios que se cruzaram sem a preocupação da
linearidade, estabeleceu-se amarrações com percepções e acepções dos olhares dos
pesquisados e pesquisadora.

Figura 2: Sala Digital da disciplina Laboratório de Arte e Tecnologia
Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem - Virtualmontes
Acesso: 18/03/2013

Em continuidade, fios foram entrecruzados com a disciplina desenvolvida no
período da pesquisa, 8° período, “Laboratório de Poéticas Contemporâneas”. Um
procedimento que captou o processo desencadeado na ambiência digital, a interatividade, a
construção coletiva, em torno das imagens digitais. Nessa articulação, foi gerado um rizoma,
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por meio das ferramentas disponíveis na plataforma de aprendizagem. Uma etapa significativa
que apontou dados e informações para a proposta do trabalho.
O termo rizoma foi usado por Deleuze e Guattarri (2000), no livro Mil Platôs,
em que discorrem a noção de multiplicidade, colocando no centro ontológico os processos de
movimento em vez de noções estáticas e definidas. O rizoma deve agenciar as produções, sem
estruturas pré-determinadas, conexões abertas vindas de várias direções. A ação rizomática
configura em hibridações que podem passar por mudanças tomando formas diferentes, de
acordo com as vivências e contatos, formas diferenciadas de olhar e os efeitos sobre cada um.

Figura 3: Sala Digital da disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem - Virtualmontes
Acesso: 18/03/2013

Como suporte à etapa de observação, adotou-se um diário de campo, no qual
foram registradas informações e impressões sobre a dinâmica dos pesquisados e o contexto
observado.
Diário de Campo
O diário de campo revelou-se um valioso instrumento nessa etapa,
possibilitando o registro das informações, reflexões e considerações referentes às observações
realizadas no ambiente digital. Essas anotações permitiram a descrição do processo ensino e
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aprendizagem realizado na sala, percebido com as investigações nos fóruns discursivos, chats
e outros recursos que foram utilizados pelo professor.
O diário de campo é um instrumento utilizado pelos investigadores para
registrar/anotar os dados recolhidos susceptíveis de serem interpretados.
Neste sentido, o diário de campo é uma ferramenta que permite sistematizar
as experiências para posteriormente analisar os resultados. Cada investigador
tem a sua própria metodologia na hora de levar a cabo o seu diário de
campo. Neste, pode-se incluir ideias desenvolvidas, frases isoladas,
transcrições, mapas e esquemas, por exemplo. O que importa mesmo é que o
investigador possa apontar no diário aquilo que vê/observa ao longo do seu
processo de investigação para depois analisar e estudar.
(Disponível em: http://conceito.de/diario-de-campo)

Nessa fase, fios foram entrelaçados em vários tons e texturas, pois de forma
singular verificaram-se postagens, comentários, discussões, dúvidas, construções poéticas,
produção imagética e proposições nos fóruns que desencadearam o pensamento analítico.
Essas observações buscaram estabelecer relações com as imagens digitais, associadas às
possíveis experiências estéticas e aos saberes tecidos no ambiente digital.
Na busca desses subsídios, foi possível constatar limites, situações ocorridas
durante o processo de construção estética, desenvolvida na disciplina investigada. Barreiras
apresentadas pelo próprio sistema web e moodle12 que, de alguma forma, interferiu na
consolidação das produções e reflexões dos envolvidos, variáveis interessantes e relevantes de
serem pontuadas no diário.
Segundo Amaral (2010) o diário de campo tem a função emotiva, empírica,
reflexiva e analítica. Essas funções são essenciais para uma pesquisa que visa estudar as
relações dos sujeitos com a imagem digital. Este trabalho apoiou em experiências,
flexibilidades de interpretações e olhares múltiplos, aspecto integrante da cultura visual, os
cruzamentos de vários olhares, rizomas que são articulados entre os efeitos da imagem, na
visão de cada pesquisado. Hernandez (2011) enuncia que a cultura visual não seria um quê ou
um como, mas constitui em um espaço de relação que liga pontes, “que se projeta entre o que
vemos e como somos vistos por aquilo que vemos” (p.34).
Nesse sentido, o diário de campo foi um espaço propício, para descrever as
relações percebidas: experiências pessoais do observador, reflexões e análises das apreensões,
registradas no acompanhamento do processo estético e cognitivo mediadas pelas imagens
digitais. O diário consistiu em duas partes: descritiva e reflexiva. Na descritiva, foram feitos
12

Em etapa posterior é feita descrição sobre o sistema moodle
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relatos sobre o espaço digital, sujeitos, diálogos desenvolvidos na ambiência do processo. Na
reflexiva, fez-se o registro do ponto de vista do investigador, realçando apreensões, ideias e
subjetividades. Essa postura foi examinada no trabalho de Gerhardt e Silveira (2009).
As investigações no ambiente digital, acopladas a outros métodos,
contribuíram para a consolidação da pesquisa em questão. O acompanhamento do processo de
interpretações e criações foi um método utilizado na disciplina Laboratório de Poéticas
Contemporâneas, por ser vivenciada no momento decorrente da pesquisa.
Acompanhamento do processo de interpretações e criações de imagens digitais
O foco da pesquisa está nas práticas de criação e interpretação, a partir da
imagem digital, conjeturando a compreensão das práticas metodológicas e as relações
imagéticas entre os sujeitos envolvidos. As imagens são inseridas nas salas digitais? De que
maneira?Como o professor trabalha com elas para ampliar as possibilidades de apropriação e
interpretação de imagens visuais em geral? Há outros espaços nos quais os estudantes se
relacionam com essas imagens? Nos encontros presenciais, são oportunizadas reflexões a
respeito das vivências e aproximações com as imagens digitais? Nessa direção, o
acompanhamento da disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas permitiu observar o
contexto configurado.
Para a efetivação dessa etapa, foram estabelecidas duas frentes: 1)
Acompanhamento na plataforma virtual do processo de discussões, postagens de imagens e
possíveis ponderações; 2) Encontros presenciais, explanação de conteúdos e o uso das
imagens, produção dos acadêmicos, reflexões e exposição das produções imagéticas.
Na cultura contemporânea, são configurados numerosos repertórios de
visualidades, mediados por aparatos tecnológicos que, embora cada vez mais sofisticados,
também têm se tornado mais populares, proporcionando acesso a um número sempre
crescente de usuários. Criar narrativas e produzir críticas são possibilidades incontáveis que a
cultura visual oferece. Miranda (2012) aponta que a forma mais adequada de desenvolver
práticas artísticas é promover a experiência estética a partir de formas participativas e
relacionais. O autor continua enfatizando que as imagens da cultura visual devem passar por
um processo de transformações conceituais, “desfocadas e refocadas, colocadas em
perspectiva, roteirizada em novos relatos, remixadas, sequencialmente em histórias inéditas”.
(p. 80). Nesse sentido, acompanhar as experiências dos aprendizes e a mediação realizada por
imagens digitais foi, seguramente, um dos eixos-base para o norteamento desta pesquisa.
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Vídeos
Um instrumento inserido no percurso metodológico foi a utilização de
filmagem dos encontros presenciais, realizados na disciplina Laboratório de Poéticas
Contemporâneas. Os encontros, conforme estrutura metodológica da UAB, aconteceu em
duas ocasiões, quando professor e estudantes interagem presencialmente, vivenciando
atividades práticas e teóricas.
Registrar a interação entre educador e educando, articulado ao processo de
construção de conhecimento, artístico e estético, tornou-se um importante recurso de análise.
A filmagem possibilitou a descrição das ações, auxiliando na reflexão, vez que foram
captados na íntegra os procedimentos desenvolvidos.
Martins (2008), ao estabelecer relações entre a mediação de eventos por
aparelhos produtores de imagem e o evento propriamente dito, sugere que a reprodução
técnica permite percepção, abstração, imaginação, podendo apresentar uma envergadura para
provocar emoções. No caso desta investigação, o registro imagético do processo propiciará
ver e rever, observando e buscando informações com maior precisão de detalhes, no que se
refere a pontos de vistas e conceitos relativos ao objeto em questão.
Nessa ação, os tutores ajudaram, realizando as filmagens durante as aulas
presenciais. Foram registradas imagens que certificam os depoimentos dos pesquisados.
Fotografias e Prints
Com o objetivo de capturar imagens, impressões e produções, foram feitos
registros fotográficos durante as práticas de criação, reflexão e exposição da produção
relacionadas às imagens digitais. Fotografar momentos do processo criativo e produções
endossou os dados e as informações da pesquisa, propiciando a captura de olhares, pequenos
gestos, fazeres e resultados.
Os prints foram um recurso de registros imagéticos do ambiente digital. As
telas captadas registram os instrumentos tecnológicos explorados nas salas da plataforma de
aprendizagem, podendo ser estendidos a outros espaços digitais, que porventura tenham sido
usados, como blogs, links e outros suportes de caráter computacional.
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Entrevistas semi-estruturadas
Como parte das orientações metodológicas adotadas, realizaram-se entrevistas
com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Por meio de relatos, manifestação de opiniões e
outras explanações, possibilitou esboçar pistas sobre as relações estabelecidas pelos
participantes com as imagens digitais, compreendendo posicionamentos, repertórios e
referenciais culturais, mediante as percepções das diversas significações e interpretações
desveladas nas respostas apresentadas. As entrevistas propiciaram espaços de reflexão,
permitindo a expressão de particularidades, olhares singulares, embora todos estivessem
inseridos em um mesmo contexto vivencial:
A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua
situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes,
valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em
contextos sociais específicos. (GASKELL, 2004, p. 65)

As entrevistas foram individuais, com a finalidade de fornecer descrições
detalhadas sobre as possibilidades e as relações com as imagens digitais, subsidiando os
referenciais desenvolvidos na pesquisa. Para a realização das entrevistas foram criados
roteiros prévios, com os temas centrais e problema da pesquisa, direcionadas aos objetivos
inicialmente propostos no projeto. As entrevistas aconteceram em tempos e espaços
diversificados. Os estudantes foram entrevistados no pólo de estudos presenciais. Professores
e tutores foram entrevistados em locais determinados e pré-agendados em comum acordo, em
encontros individuais. Utilizou-se o gravador digital, garantindo o registro das informações
fornecidas pelo entrevistado. Os entrevistados firmaram a concordância em participar da
pesquisa e das entrevistas por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após as
gravações, foi feito o trabalho de transcrição, gerando os documentos disponíveis para
análises e interpretações dos dados.
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CAPÍTULO II
ALGUNS GALOS CANTAM:
ENCORPANDO EM TELA – CULTURA
VISUAL E AS REPRESENTAÇÕES
IMAGÉTICAS DIGITAIS
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“E se encorpando em tela, entre todos,”

Neste capítulo, são tecidas tramas de fios, buscando alguma luz sobre as
representações imagéticas no contexto da cultura visual, no processo de construção de
significações, deslocamentos, concepções contemporâneas das imagens, suas múltiplas
possibilidades na produção e interpretação mediadas pelos aparatos tecnológicos.
As tecnologias visuais estabelecem relações com as TICs, com repercussões e
implicações na vida cotidiana contemporânea. A EaD, como modalidade de ensino com base
na rede mundial de computadores, trabalha na perspectiva de conhecimentos a serem
construídos coletivamente, deslocando conceitos de ensinar e aprender numa perspectiva
tecnológica. Tramas construídas com entremeios de vivências e percepções conquistadas no
processo investigativo desta pesquisa.
Fios chegam de direções diferentes, vozes carregam experiências e
conhecimento, tanto de autores “renomados” quanto de aprendizes e professores cujas
projeções são mais restritas ao círculo de relações mais próximas. Importa que as ideias, os
afetos, as experiências sejam entrecruzadas, na tessitura dessa rede colaborativa, em que todos
são protagonistas na edificação da tenda do saber alicerçadas em vivências cotidianas no
processo ensino e aprendizagem.
Cultura Visual
O panorama contemporâneo vivencia profundas transformações nas relações
do ser humano com o mundo. Nesse contexto, as representações visuais têm se destacado, e
suas múltiplas formas de exibição trazem implicações nas redes sociais. Diante da
multiplicidade de produção visual e disseminação, é necessária uma nova forma de pensar,
articular artefatos visuais, práticas artísticas e inserir as visualidades contemporâneas no
ensino de arte.
O número crescente de artefatos de imagens da cultura visual não apenas
influencia, mas impacta, de certa maneira, o nosso modo de pensar, fazer e
ensinar arte, criando uma rede de interconexões entre formas visuais
(TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 53)
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Conforme Hernandez (2011) a cultura visual propõe uma transformação no
ponto central do olhar. Reconhecendo a multiplicidade no ver e sua incompletude. A
disciplina nos olhares deve ser abandonada para que tenha a flexibilidade de ver além da
superfície.
Nessa direção, a cultura visual compõe o cenário contemporâneo, congregando
pensamentos e conceitos sobre aspectos da visualidade, entrecruzando em campos diversos,
pautados na crítica, reflexão e significados imagéticos.
Martins (2007) ressalta que a cultura visual inquire a imagem como caminho
ao conhecimento, que proporciona conhecer realidades do outro e ampliam as visões de
mundo, deixa de ser subordinadas ao texto como ilustrativas, mas possui liberdade para
alcançar a mente. Complementando, Nascimento (2011) assinala que o campo da cultura
visual se efetiva com as articulações destes diferentes saberes, levando a compreensão dos
efeitos e do poder nas ações de subjetivação que as imagens exercem, especialmente na
contemporaneidade. Esse potencial das imagens, a influência que elas exercem na sociedade,
a facilidade de produção e de veiculação exige uma pedagogia do olhar, uma educação da
cultura visual.
Tourinho e Martins (2011) assinalam conceitos e contextualizam a educação da
cultura visual. Apontam como campo de estudo transdisciplinar, que pesquisam a produção
artística do passado, mas postulam que seu enfoque são os fenômenos visuais atuais, em suas
funções e práticas que dependem do ponto de vista de quem observa.
Seus objetos de estudo e produção incluem não apenas materiais visuais
tangíveis, palpáveis, mas também modos de ver, sentir e imaginar através
dos quais os objetos visuais são usados e entendidos. Consequentemente, as
metodologias da cultura visual são híbridas, diversificadas, podendo utilizar
elementos práticos e empíricos bem como abordagens teóricas e criativas.
Como campo dinâmico, em constante transformação, a cultura visual busca a
saturação do nosso cotidiano com informação e entretenimento visualmente
mediados. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p.53)

Em consonância com essa concepção Dias (2011), ressalta que a educação da
cultura visual é um conceito recente que coloca em evidência as manifestações de
visualidades do cotidiano, provocando práticas de “produção, apreciação e crítica de artes e
que desenvolvem cognição, imaginação, consciência social e sentimento de justiça”. (p. 54)
Nesse contexto, a cultura visual assume uma postura que, de forma
transdisciplinar, estuda e investiga as imagens numa perspectiva social, com proposições que
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estimulam a produção ativa da cultura. Trata-se de um processo de agenciamento de
maturação crítica e de atitude perante as visualidades. Nascimento (2011) salienta:
“...a Educação da Cultura Visual não se contenta com a análise dos
elementos visuais como se tivessem “verdades” a serem extraídas ou
identificadas. Não se preocupa com descrições psicológicas ou formais. Não
pretende enaltecer o artista como um sujeito iluminado, tampouco como
gênio. Também não almeja fazer marketing artístico e cultural, divulgando
ou enaltecendo a “obra” ou a produção de determinado artista. (p.214)

Neste sentido, o elemento nucleador da educação da cultura visual consiste nas
interpretações, ou seja, ver criticamente, desencadeando desconfianças nas verdades que as
imagens expressam. Um foco desvinculado de estudos analíticos formais, em que mais
interessa o questionamento nas diversas formas de pensar e produzir imagens do que sublimar
uma determinada obra ou artista. Os regimes discursivos intervêm nos processos de produção
e recepção de imagens resultando em relações de saber e poder, a cultura visual focaliza no
questionamento destas relações.
Considera-se que a cultura visual propõe o deslocamento conceitual e visual e
configura-se em práticas que potencializam a imagem como mediadora para experiências
estéticas e de criação. Sendo assim, emergem contextos em que novas realidades são
construídas. Neste estudo, especificamente, o interesse recai sobre as imagens digitais.
Arenas Visuais – um processo contínuo no contexto da cultura visual
O mundo está saturado de artefatos visuais, que inevitavelmente conclamam o
espectador, atraindo, ou não, olhares. Exige cada vez mais competências para a interpretação
e análise crítica desses fluxos imagéticos.
As arenas visuais estão em processo de expansão contínua. As mídias
tradicionais e as multimídias transitam informações multifacetadas, assumindo dimensões
variadas. Esta proliferação de visualidades no cotidiano das pessoas demanda a compreensão
de signos e símbolos inerentes entre si que se constituem em cultura visual.
Nesta perspectiva a cultura visual consiste em “uma prática de produção de
significado que depende do ponto de vista do observador/espectador.” (TOURINHO;
MARTINS, 2011, p. 53). A amplidão destas arenas de visualidades contagia e influencia nos
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modos de pensar, remetendo a uma proposta de compreensão desta cultura, enxertada de
tecnologias visuais.
Trataríamos de considerar a Arte, os artefatos que integram a cultura visual,
como formas de pensamento, como um idioma que deva ser interpretado,
como uma ciência, ou um processo diagnóstico, no qual deva tentar
encontrar o significado das coisas a partir da vida que os rodeia.
(HERNANDEZ, 2000, p.53)

Neste sentido, as tecnologias visuais são artefatos de reflexão, compreensão de
pensamentos e significados culturais. O âmbito artístico é o espaço que deve promover
reflexão no intuito de desvelar as diferentes visualidades, considerando o contexto que está
inserido o artefato e o sujeito.A compreensão dos dispositivos visuais implica em habilidades
sensitivas, como a imaginação e criação. Tourinho e Martins (2011) assinalam:
A compreensão crítica demanda um olhar criativo que surpreende ao propor
e visualizar desvios vigentes. A imaginação é a principal aliada do olhar
criativo, pois provoca modos de pensar/visualizar/representar objetos,
acontecimentos, pessoas e espaços que não são – ou ainda não foram –
comumente experienciados. (p. 53)

Entra em questão na compreensão crítica, o olhar capaz de provocar desvios,
propor alternativas não configuradas ainda nas formas visuais padrões. Romper estigmas,
protótipos, modelos predeterminados, requer o desprendimento muitas vezes de considerações
convencionais e se dispor a ver o que não estar prontamente mostrado. A imaginação é
elemento importante para visualização e construção de pensamentos. Efland (2010) ressalta
que a imaginação potencializa a cognição, para desenvolver a compreensão e o conhecimento.
O olhar crítico desvincula a visão padronizada e escópica, que interfere de maneira
preponderante ato de ver, e articula na investigação promovendo mudanças em conceitos,
realizando diferentes visões de mundo.
Nascimento (2011) salienta que a cultura visual possibilita o questionamento
das práticas de “assujeitamento ou de subjetivação desencadeadas pelas interpretações que
fazemos das imagens, ou seja, a maneira que passamos a ser sujeitos de um determinado
modo e não do outro.” (p.215). Neste contexto, as imagens veiculam significados que ajudam
na reflexão e construção do sujeito, consolidando novos modos de ver, pensar e fazer, não
subordinado a regras e convenções.
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A identidade nesta conjuntura, segundo Hall (2007), é mediada pelos sistemas
de comunicação interligados e as mídias visuais, são desvinculadas de tempos, lugares e
tradições específicas, imprimindo a ideia de livre flutuação. Apresenta fragmentação
estrutural, com deslocamentos e fronteiras indefinidas. São diferentes modos, apelos e
possíveis escolhas frente ao consumismo, chamado pelo autor de “supermercado cultural”.
Neste sentido, é conformado no sujeito contemporâneo aspectos de
descentração, configurando em interfaces de conexões a uma realidade informatizada,
interligada em rede mundial e mídias visuais, promovidas pelas telemáticas. As imagens
possuem subjetivação que devem ser questionadas e interpretadas, objetivando desvelar os
discursos que estão inseridas nas informações imagéticas. As práticas de interpretações
subjetivas demanda do sujeito a percepção aguçada, fora de uma cultura naturalizada, aceita
como pensamentos padronizados.
O assujeitamento ou a subjetivação é a prática de apreensão e percepção dos
diferentes modos de ser e de mudança frente as relações de saber e poder imbricadas nos
artefatos visuais.
Imagem
A presença da imagem na sociedade é um fenômeno imperativo para o
desvelamento de uma cultura, carregada de valores, costumes, crenças e poderes. A imagem
ocupa estudos que buscam elucidar a importância da sua subjetividade e dos elementos
inseridos, suas implicações, aspectos imprescindível na produção e interpretação imagética.
Flusser (2002) conceitua imagens como superfícies que, independentemente do
espaço e do tempo, têm a intenção de representar algo. “Imagens são códigos que traduzem
eventos em situações, processos em cenas. Não que as imagens eternizem eventos; elas
substituem eventos por cenas.” (2002, p.8) Nessa perspectiva, a imagem estabelece relação
imediata do sujeito com o mundo. De acordo com a ideia de Flusser (2002), há uma inversão
das funções, o homem passa a viver em função da imagem e não imagens em função das
necessidades do homem. A função da imagem, segundo Meira (2003), é de agregar
significados, comportamentos da cotidianidade. A autora afirma:
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A imagem tem papel virtual agregador de significados, formas,
comportamentos reais do cotidiano vital. Imagens mostram a exterioridade
dos fenômenos intersubjetivos que se concretizem em gestos, formas,
agenciamentos culturais, através dos quais a sociedade exerce sua
criatividade. (MEIRA, 2003, p. 52)

Ainda conforme a autora, a imagem oferece possibilidades de conexão do
imaginário ao real, do distante com o próximo. A experiência com imagens promove a
percepção de identidades e as relações sociais, fenômenos que exteriorizam a
intersubjetividade e que materializam a criação humana. No que diz respeito ao ato de criar,
Ostrower (2009) define:
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez,
a de relacionar, ordenar, configurar, significar. (2009, p. 9)

Dessa capacidade de configuração e atribuição de significados surge a imagem,
uma relação da interioridade com elementos exteriores, de virtualidades e realidades
projetadas imageticamente com acúmulos de valores e padrões interligados a um determinado
espaço e tempo. Trata-se de artefatos sociais e históricos do mundo, abordados por
Nascimento (2011) como uma modalidade de pensamentos que são materializados como
prática social. Uma ideia que pressupõe que toda produção e recepção de imagens são
processadas seguindo regra numa relação de poder.
As imagens são produzidas, veiculadas e interpretadas a partir da existência
de certas regras específicas quanto ao tempo e lugar e que definem, em uma
época dada, as condições que o sujeito tem que obedecer quando participa do
processo de produção e disseminação e interpretação. As imagens circulam
no campo social e se relacionam de acordo com as conveniências e
contingências, podendo servir tanto às estratégias de dominação quanto de
resistência ou recusa. (NASCIMENTO, 2011, p.216)

Cada tempo e local determinam parâmetros, regras que são impostas ao
produtor de imagens bem como àquele que interpreta tais imagens. As imagens no âmbito
social são inseridas com interesses múltiplos que são aplicadas de acordo com as situações. O
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processo histórico da humanidade direciona pensamentos numa relação de domínio e
dominados, estabelecendo a priori formas de produção e recepção dos artefatos visuais.
Nessa perspectiva, Joly (2004) afirma que a imagem está presente na
experiência humana, assumindo a função singular de representação cultural. São consonâncias
de pensamentos que inserem a imagem em um contexto social peculiar de cada cultura.
Formas, cores, temas, e elementos diversos são determinantes para o desvelamento particular
das imagens e estabelecem influências nas relações sociais. Francastel (1987) postula que as
imagens associam uma maneira de ver segundo nosso modo de interpretar. Interpretamos as
imagens adaptando a nossa realidade, nossa prática cultural, sendo assim cada indivíduo
possui diferentes níveis de vivência.
Archer (2008) postula, em sua abordagem sobre a arte contemporânea, que a
imagem sofre influências segundo valores de uma época, mas mesmo rompendo com
paradigmas, permanece o conceito de identidade. Exemplificou esse pensamento com a
Assemblage13, tendência da arte contemporânea, ressaltando que por mais que possam
agregar certas imagens para uma produção artística, estas não perdem totalmente a
identificação do cotidiano do qual foram extraídas.
A forma como uma pessoa vê alguma imagem acontece mediante o repertório
visual que já possui. Segundo Martins (2011), “quando vemos um objeto, uma cena ou forma
pela primeira vez, buscamos situá-lo/localizá-lo no nosso repertório visual rastreamos algum
tipo de relação que seja familiar ou corresponda a categorias visuais conhecidas.” ( p.60).
Na contemporaneidade, as imagens digitais assumiram uma relevância
especial, é o resultado de meios multimidiáticos, construídas através da manipulação
tecnológica com uma produção e circulação cada vez mais crescentes.
Imagem Digital
As imagens digitais estão presentes no dia a dia das pessoas. Estão inseridas de
forma multifacetada em todos os meios de comunicação. Tais imagens em seu contexto
carregam poder publicitário, político e social. Nos dias atuais estas merecem especial atenção
por exercer influência no comportamento humano.
13

O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador Jean Dubuffet (19011985) para fazer referência a trabalhos que, segundo ele, “vão além das colagens”. O princípio que orienta a
feitura de assemblages é a “estética da acumulação”. Todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à
obra de arte. O trabalho artítico visa romper definitivamente as fronteiras entre arte e vida cotidiana;
Fonte:http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verb
ete=325 . Disponível em: 28/10/2012
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Martins (2007) postula que as imagens analógicas e digitais, fixas e em
movimento, têm dominado a cotidianidade a ponto do cidadão contemporâneo não percebêlas em suas dimensões e representações. Tourinho e Martins (2011), ante a essa saturação de
imagens, asseveram a necessidade de tempo e aprimoramento para compreensão destes
aparatos.
Estamos em um mundo saturado por monitores painéis e telas de diferentes
tamanhos, em que imagens e objetos atraem e repelem olhares, cobram e
desviam atenção. Nosso trabalho também está sendo mediado por esses
aparatos imagéticos que exigem, cada vez mais, tempo e habilidade aguçada
para interpretação e negociação. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p.52)

Nesses termos, a cultura contemporânea configura uma geração amalgamada
aos dispositivos tecnológicos, consistindo em funções múltiplas. Aparatos multimidiáticos
que intencionalmente ou não, subordina o olhar do sujeito. As pessoas retêm as tecnoimagens
mecanicamente, sem abstraí-las de forma crítica, ao contrário, tornam banal sua absorção. O
aguçamento para a interpretação dos artefatos visuais é preeminente nas visualidades
eletrônicas, pois sem perspicácia as visualidades consomem a percepção, imaginação,
destituindo a capacidade crítica.
Na pesquisa etnográfica no ambiente digital, especificamente na sala de
Laboratório Arte e Tecnologia, constatou-se no fórum inicial a presença desses aparatos no
cotidiano dos acadêmicos, quando respondem o questionamento sobre os recursos utilizados
nas práticas pedagógicas e artísticas. Em entrevista realizada a professora A, ministrante da
disciplina “Laboratório de Arte e Tecnologia”, foi relatado que em sua vida diária é utilizado
os recursos telemáticos, com imagens no skype, em reuniões de vídeo-conferência. Salienta
ainda que utilizar a câmera fotográfica é um recurso tecnológico para a captação de imagens
utilizando também o seu uso como atividades em sala de aula.
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Eu acredito, eu coloco todas as minhas fichas nas imagens digitais. Primeiro,
se hoje eu tenho um grupo de acadêmicos que não nasceram na era
tecnológica, já temos um número fantástico de artistas todo voltado para a
arte e tecnologia. Mais na frente um pouco, você vai ver, que a tecnologia
vai fazer parte, vai dominar. Não se tem mais como tirar isso do cotidiano do
acadêmico. Se hoje foi novidade, para este grupo que vai chegar à
universidade que nasceu na época da tecnologia, eles já vão chegar lá
conhecendo. As imagens digitais vão fazer parte do cotidiano.

(Professora A, entrevista, 2013)14

Entrecruzando com a visão da educadora, Flusser (2008) ressalta que:
As imagens técnicas que serão o universo habitado por nossos netos excluem
perguntas do tipo: “são elas verdadeiras ou falsas?”, “são elas autênticas ou
artificiais?” e, sobretudo: “o que significam?” ... Os nossos netos, melhor do
que nós, compreenderão a dinâmica do diálogo telematizado: todos
dominam todos e são por todos dominados. (FLUSSER, 2008, p. 176 e 177)

Na visão de Flusser (2008), o que importa não é distinguir entre imagens más
ou boas, mas distinguir entre as imagens pouco informativas e imagens muito informativas, o
que ele denomina de “estética pura”. O autor salienta que a geração futura será uma geração
cibernética, estabelecendo uma relação de domínio pleno entre aparelho/sujeito e
sujeito/aparelho.
Nesta contextura, a reflexão emerge para o desenvolvimento da tecnologia. São
cada vez mais produzidos sofisticados aparelhos, trazendo benefícios à sociedade, não se
discute aqui o capitalismo incutido neste processo, mas a autonomia dos usuários com as
invenções que estão de posse. Será que de fato haverá uma geração que vai operar a cultura
digital com autonomia? Não seria uma visão utópica declarar que a sociedade está chegando a
uma era que vivenciará a plenitude da tecnologia, sem espaços para o matérico? Não seria
uma utopia negativa achar que o ser humano alcançará satisfação vital imergidos na era da
máquina?
A máquina não é humana, não interessa em entender, apalpar, sentir pontos,
cálculos, apenas concebe, pois é assim que funciona. O ser que se constitui humano é provido
de virtualidades, contagiadas de desejos, imaginações e sensações. Pensar numa sociedade
14

O procedimento de transcrição das entrevistas por não se tratar de análise de discurso, foi feito de forma não
literal. Frases excessivamente coloquiais, interjeições, falas incompletas, cacoetes, repetições, etc. forma
corrigidas no processo de transcrição, não alterando seu sentido original. MANZINI, Eduardo José.
Considerações sobre a transcrição de entrevistas. In A entrevista como instrumento de pesquisa em Educação e
Educação Especial: uso e processo de análise. Marília: Unesp. Tes<e de Livre-docência em Educação. Disp. em
<http://www.oneesp.ufscar.br/texto_orientacao_transcricao_entrevista>. Acesso em 21 set. 2013.
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cibernética puramente seria talvez uma ideia reducionista, deixando de lado atributos
essenciais na constituição bio da criatura humana. A ideia de trânsitos entre a cultura
cibernética e a matéria física dilui a impressão de homem máquina que se projeta para o
futuro. Promover espaços partilhados entre a cibernetização e artefatos não cibernéticos
representa um elemento que compõe de forma mais rica a cultura contemporânea, ou seja,
caracterizado pelo hibridismo, uma natureza que abriga diversidades, mais com consonâncias
possíveis. Neste contexto, pensar na ideia absoluta da ambiência digital, é desconsiderar as
possibilidades múltiplas de criação e de relação do ser humano.
A cultura contemporânea está imersa em visualidades tecnológicas, com
veiculação e proliferação gigantesca. Neste desenho, suscitam questionamentos como: esta
disseminação de maneira incomensurável tem contribuído na produção de conhecimento?
Tem sido dispositivos para o processo criativo? Que facilidades surgiram com a profusão de
imagens em rede?
As tecnoimagens se encontram em arenas, apresentando aspectos que podem
assumir funções de facilitador para apreensão de noções diversificadas no âmbito educacional
e formação crítica. A educadora que assume estar em transição nessa era tecnológica,
apresenta como vantagem o fácil acesso às imagens, aponta a dificuldade que se apresentava a
15 anos atrás em conseguir um material pedagógico para se trabalhar as imagens em sala de
aula. Ressalta que se tem acesso á internet, o acesso às imagens é ilimitado.

Quase sem fronteiras, desde que você tenha acesso à internet, você tem
acesso à imagens. De certa forma também democratizou o produtor, hoje
qualquer pessoa produz imagem dessa natureza, que seja fotografia. Então,
não tem mais a ideia que pra ser um produtor você tem que ter prérequisitos, a não ser pré-requisitos mesmo de produção, de questões
estéticas. Mas em questões técnicas eu acho que desde que você tenha acesso
à máquina, você produz, tanto, pra fruição, como para produção,
democratizou, e o acesso é muito amplo. Acho isso muito positivo.
(Professora B, entrevista, 2013)

De igual modo, as tutoras revelaram a facilidade e a rapidez de acesso às
imagens, apontando a princípio como um benefício no processo de ensino. Assinalam que a
profusão das imagens possibilita a aprendizagem tornando o processo mais explícito. “É um
meio rápido, mais fácil de entendimento, você chega onde você quer, passa o conteúdo de
uma maneira clara.” (Tutora A, entrevista, 2013). “Às vezes você está precisando de uma

50

imagem que vem lá do outro lado do mundo. Eu acho que a vantagem é a rapidez. Você tem
em mãos a produção.” (Tutora B, entrevista, 2013)
Neste processo de profusão imagética, a pedagogia do olhar ocupa um espaço
distinto, a não alienação frente às imagens, ou seja, o despojamento de regimes escópicos,
adestramentos culturais para uma interpretação aberta e flexível. Os dispositivos visuais
eletrônicos exercem poder sobre pensamentos e subjetividades, pela sua capacidade de
controle e condutas, impondo valores e modelando comportamentos.
Ao ilimitado crescimento dos dispositivos no nosso tempo corresponde uma
igualmente disseminada proliferação de processos de subjetivação. Isso pode
produzir a impressão de que a categoria da subjetividade no nosso tempo
vacila e perde consistência; mas se trata, para ser preciso, não de
cancelamento ou de uma superação, mas de uma disseminação que leva ao
extremo o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda
identidade pessoal. (AGAMBEN, 2009, p. 41-42)

A identidade singular na contemporaneidade é comprometida pelo fluxo
imagético que adentra de forma sutil, descaracterizando autenticidades próprias do ser
humano, perdendo a consciência que tem de si mesma. O acúmulo de informações imagéticas,
em tempo curto, imagem sobrepondo imagens, desestabiliza o sujeito, mascarando sentidos e
elementos incorporados na imagem. Os educadores entendem que a rapidez com que as
imagens são transitadas nas telemáticas impossibilita uma interpretação crítica. A imagem é
constituída de poder, e ainda que não esteja claro a sua intenção, subliminarmente ela impõe
valores. A professora B (2013) assinala que vemos as imagens de forma muito inocente,
subestimamos as imagens, pontua que esta falta de um olhar crítico e de discernimento
representa um problema. As tutoras ao enunciarem sobre as imagens digitais apontam o fator
tempo, como um aspecto que prejudica a absorção imagética de forma mais crítica e
consciente.
As desvantagens da profusão de imagens digitais é o acúmulo, tem vezes que
você não consegue de fato entender, é muita informação em curto tempo, e
não há uma explicação, não há um tempo suficiente, para pessoa, identificar,
analisar aquelas imagens, acaba sendo muito rápido. Então muitas vezes
você nem percebe direito o que aquelas imagens estão falando, o que aquelas
imagens quer de você. (Tutora A, entrevista, 2013)
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Acho que ultimamente está faltando esta reflexão. Não são todos que tem
esta consciência que a imagem visualizada tem um objetivo, ela está ali para
representar alguma coisa, eles não tem este tempo de refletir. (Tutora B,
entrevista, 2013)

A tutora C (2013), direciona sua reflexão para a questão da maturação, a
capacidade de entender e se posicionar frente a imagem, é configurada em um estágio de nível
crítico e de conhecimento em que cada pessoa se encontra. Analisar, descartar ou absorver as
tecnoimagens são atribuições que diz respeito à formação humana, psicológica, social,
artística e emocional.
O ponto alto dos depoimentos está na forma de recepção das imagens, seja na
vida social, ou mesmo em âmbitos educacionais. A passividade em receber a imagem e a
incipiência nesta contextura provoca um olhar alheio, acrítico, que não produz conhecimento
e construção de mundo. Não interessa perguntar o que esta imagem significa, mas o que ela
quer de mim?
Como ver? A partir de onde ver? O que limita a visão? Para que olhar? Com
quem ser? Quem consegue ter mais de um ponto de vista? A quem se cega?
A quem se cobrem os olhos? Quem interpreta o campo visual? Que outros
poderes sensoriais desejamos cultivar além da visão? (HARAWAY apud
MARTÍN, 2013, p.352)

Ao olhar imagens, o interesse deve estar no confronto com pensamentos,
intenções que estão saturadas imageticamente confirmando ideias e gerando outras
configurações de pensamento. A cultura das mídias digitais imagéticas amplia as
possibilidades de visualidades, tornando complexo o posicionamento do sujeito que olha, e os
questionamentos que devem ser provocados.
Nesta visão, percebe-se que há pressão dos artefatos visuais, contaminando
comportamentos identitários. A tecnologia e seus aparatos imagéticos penetram na vida, no
cérebro, capturando o fascínio das pessoas, e sem se dar conta o ser humano está enredado
com os dispositivos eletrônicos visuais.
Em discussão realizada pela educadora e estudantes nos fóruns da plataforma
digital da disciplina “Laboratório de Arte e Tecnologia, os estudantes em sua maioria
responderam que fazem uso do computador e internet para pesquisas e estudos. Outros
citaram dispositivos eletrônicos no uso diário, e a câmara digital para registrar o cotidiano, o
que evidencia haver uma relação próxima com as imagens digitais. A análise desse fórum,
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explicita que as inovações da telemática estão bem presentes no dia a dia, com a ressalva de
que esses recursos são utilizados para atender necessidades práticas. Tal constatação suscita
uma reflexão: quais são as necessidades capitais do ser humano?
O sistema capitalista e a massificação de produção subliminarmente promovem
uma compulsão pela aquisição de dispositivos telemáticos. Preliminarmente, o produto
inquire a necessidade. Nas postagens feitas nas salas digitais, observou-se a inserção de
imagens na intenção de representar imageticamente a discussão da temática.
A figura a seguir, postada por um acadêmico mostra a estratégia da indústria
para incutir na mente humana os produtos tecnológicos, com um discurso levando o sujeito a
acreditar que na atualidade não possuir uma máquina de última geração é alienar, provocando
uma competitividade alarmante no mercado. No contexto em que esta imagem foi inserida, se
discutia a presença da tecnologia, como importante na sociedade, o que caracteriza de certa
forma uma aceitação passiva sem maiores questionamentos.

Figura 4: Imagem postada por acadêmicos na sala digital
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=51655
Acesso em: 18/03/2013

Quanto ao uso das tecnologias para criação digital artística, nas discussões
realizadas nos fóruns da sala, alguns acadêmicos citam que, embora não trabalhem com
produções imagéticas elaboradas, conhecem programas específicos de criação e montagem de
imagens fixas e em movimento, como coreldraw, visio, paint, fotoshop e moviemaker. Grande
parte dos estudantes revela desconhecer os recursos de manipulação de imagens dos
programas específicos. Ou seja, as imagens digitais estão imbricadas na vida dos estudantes,
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mas de maneira limitada, pois eles não possuem experiência no processo de produção a partir
dos aparatos tecnológicos, conforme figuras 5 e 6.

Figura 5: Postagem de acadêmicos na sala digital
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=51655
Acesso em: 18/03/2013
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Figura 6: Postagem de acadêmicos na sala digitalFigura
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=51655
Acesso em: 18/03/2013

Segundo Flusser (2002), as imagens técnicas são aquelas produzidas por
aparelhos, diferentemente das imagens tradicionais: “as imagens tradicionais precedem os
textos, por milhares de anos, e as imagens técnicas sucedem aos textos altamente evoluídos”
(2002, p. 13). Na visão deste autor, a imagem técnica é mediadora das relações estabelecidas
entre o ser humano e o mundo.
Martins (2009), acerca das imagens técnicas, numa visão flusseriana assinala:
As imagens técnicas, portanto, são produzidas com as pontas dos dedos, por
meio de teclas. Estas, ao serem acionadas, deflagram, nos aparelhos,
processos invisíveis aos olhos humanos, que resultam no agrupamento dos
elementos pontuais, transformando-os em superfícies imaginadas... Pois que
as imagens técnicas não são superfícies, mas projeção de pontos que,
reunidos (mas nunca ligados entre si), esforçam-se para retornar da
zerodimensionalidade à bidimensionalidade, imaginando superfícies. (p.5)

A fotografia surge e rompe com padrões e regras acadêmicas, vêm atender uma
emergência de uma era moderna.
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Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto
quanto possível, na imagem, ou melhor, na sua reprodução. E cada dia fica
mais nítido a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelos
jornais ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, e as imagens. Nesta,
a unicidade e a durabilidade se associam tão intimamente como, na
reprodução, a transitoriedade e a reprodutibilidade. (JÚNIOR; FURTADO;
ALVARENGA apud BENJAMIM, 2008, p. 101)

A fotografia, segundo Aumont (1993, p.164), tem sua origem quando o “traço
é fixado mais ou menos em definitivo, finalizado para certo uso social.” Em seguida inaugurase o cinema e mais tarde a televisão e o vídeo. Este autor menciona características como:
imagem fixa e imagem móvel. A imagem móvel pode tomar múltiplas formas, imagens
mutáveis, a cinematográfica, a videográfica e outras formas têm manifestado na cultura
contemporânea, presentes em performances artísticas.
Martins (2007) afirma que as imagens digitais podem ser criadas a partir da
linguagem própria através de códigos, são possibilidades de criação que não seja reproduções
do mundo lá fora:
E, desde as imagens analógicas, o advento das imagens digitais vem
mudando radicalmente as relações de produção imagética, colocando em
questão os próprios conceitos de imagem, representação, realidade,
interação, interface, dentre outros. (MARTINS, 2007, p. 118)

Evidencia-se que a imagem digital é traço marcante da cultura contemporânea,
apresentando cada vez mais facilidades e condições de produção através dos meios
eletrônicos. Tourinho e Martins (2011) ressaltam que a tecnologia digital amplia de forma
expressiva a produção de imagens e a transportação dessas imagens "por meio de câmeras de
celulares, câmeras fotográficas, computadores, criando links e tornando-as públicas na
internet" (p. 56), são evoluções que propiciaram transformações na atualidade. Assim:
Cada vez mais, tecnologias para construção de tecno imagens são
disponibilizadas em aparelhos de uso quotidiano. Câmeras digitais entre
outros aparelhos constituem-se em item básico para a grande parcela da
população urbana das metrópoles mundiais. (MARTINS; BATISTA, 2012,
p. 106)

Nesse sentido, esses dispositivos apresentam modos de ser e ver, requerendo
das pessoas a competência para vivenciarem experiências que propiciem a apreensão da
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realidade e que as imagens digitais não venham limitar a produção criativa que o aparelho
delibera.
Colecionadores de Imagens e Produtores de Imagem – uma abordagem flusseriana
No universo das imagens digitais prevalecem poderes que desenham o perfil do
sujeito contemporâneo. Segundo Flusser (2008) essa geração pode ser considerada précibernética, que tropeça de abstração em abstração, de valor em valor, buscando alcançar o
concreto. Nesta configuração, surgem conceitos que buscam explicar o fenômeno da criação
de imagens por meio de aparelhos. Esta é uma sociedade que mais coleciona, ou que mais
produz imagens? Pensar no processo de criação que envolve a habilidade humana e a
capacidade do aparato tecnológico é aceitar as possibilidades de simulações geradas por uma
linguagem numérica, mas por outro lado é desafiar sua agilidade em subverter a máquina.
Neste contexto, elucida-se a ideia do “input e do output da imaginação,
deixando a própria imaginação como „caixa preta‟.” (FLUSSER, 2008, p. 23) O input faz
referência aos gestos do produtor, que além da visão de determinada situação, agrega as
imagens previas. O lado output concebe novas imagens que representam modelos para
experiências futuras.
As imagens técnicas significam a junção de pontos formando uma superfície,
que não são palpáveis, não sendo concebíveis ao ser humano. Somente o aparelho pode juntar
estes pontos fazendo o que é inimaginável humanamente. Configura-se em virtualidades que
são consolidadas, tornando-as visíveis. Esta visibilidade concebe a imagem, aparelhos
programados para gerarem artefatos visuais, e o que é visto é a projeção de cálculos, uma
expressão de linguagem de programação, constituindo em uma simulação e não uma
representação do real.
O autor denomina de imagens prováveis aquelas originada da programação do
aparelho. O aparelho produz aquilo que o fotógrafo quer, mas o fotógrafo só pode fazer aquilo
que está calculado e programado no aparelho. Neste sentido, há contradições entre o escopo e
a produção das imagens técnicas. O propósito de tais imagens é a informação de forma
imprevisível, mas as imagens geralmente são criadas em conjunturas prováveis. Os produtores
de imagem, para sair desta previsibilidade, devem subverter o programa, contrariar o interior
dos aparelhos. “É preciso lutar contra a automaticidade” (FLUSSER, 2008, p.34), para que se
possam produzir imagens informativas, ou, imagens improváveis.
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As imagens técnicas apresentam uma dicotomia, programas nos aparelhos,
executado por cientistas e técnicos, e o inverso, subversão do que foi programado, pelos
produtores das imagens. Configura em uma luta entre programador e a liberdade de criação
informativa, ou seja programador e desprogramador. O desafio da sociedade telemática é a
produção de informações novas. O autor chama estes sujeitos produtores de jogadores.
Imprime a ideia de que o artista deixa de ser visto enquanto criador, passando a ser visto
como jogador que joga com pedaços disponíveis de informação, com o propósito de produzir
informação nova.
O artista é um jogador que não se prende às informações da máquina, é
engajado à oposição, institui um diálogo entre nova informação e informação já retida. Uma
rede dialógica que é possível pela mediação da telemática e neste circuito está arraigada uma
complexa cadeia de funções e o fluxo de informações recebidas pelo cérebro humano e os
computadores. O autor estabelece uma distinção entre o supercérebro da máquina e o cérebro
humano, observando que, enquanto a sociedade informática é controlada por emissores
centrais, a mente humana é orientada por engrenagens de pensamentos, desejos e vivências
dispersas.
Neste sentido, a sociedade computacional, não permite liberdade na elaboração
de informações novas, improváveis, mas induz a um comportamento robótico, automático,
um comportamento de funcionário. Os dispositivos possuem a característica de regulação que
captura o desejo do indivíduo, que se aprisiona irrefletidamente. Em outras palavras é
designado ao ser humano apertar teclas, com automatismos sem o engajamento da ventura nas
elaborações das imagens.
Este é o desenho do jogo fechado, consistindo em troca de símbolos que já
estão dominados no programa. Os aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento
humano, resultante de teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam
símbolos contidos em sua “memória”, em seu programa. Agamben (2009) abaliza que a tarefa
de liberar o corpo dos dispositivos não é simples, pelo enlaçamento feito entre o ser humano e
os aparelhos.
A cultura contemporânea está envolvida numa dinâmica de praticidade,
agregando em seu dia-a-dia os aparatos tecnológicos, conformando em suas programações e
cálculos binários, criando de uma certa forma uma amalgamação, configurando em uma
complexidade a coexistência libertária do ser humano com os aparelhos e telemática.
A mente humana com suas engrenagens peculiares supera os códigos
maquínicos, pois ligado à razão está o sensitivo, memória, cultura e consciência. Uma
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natureza que gera a percepção e o pensamento criativo, potencialidades que subvertem
qualquer ordem e regime predeterminado. As séries de operações numéricas e a linguagem de
programação que simulam imagens técnicas são subvertidas por mentes munidas de
imaginação, sensibilidades e pensamentos criativos.
Depois da conceituação da imagem e em especial a imagem digital, outras
terminologias são abordadas sobre a tecnologia e educação. Concepções fundamentais para se
compreender a imagem na modalidade da educação a distância, dimensões que entrecruzam a
imagem nos processos de aprendizagem e apreensão de mundo. São delineações que
configuram as influências das técnicas na imagem e a imprescindível inserção das imagens
nas tecnologias. A presença da imagem torna-se um recurso importante nos processos
educativos ligados às TICs.
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs
A cultura contemporânea instaura a era digital, em que informação e
comunicação articulam-se de modo extraordinário. Sobre as tecnologias de informação e
comunicação – TICs, Fuser (2007) afirma que as redes de comunicação garantem a
informatização da sociedade, em todos os âmbitos, no campo político e do poder, nas relações
humanas, alcançando esferas mais sensíveis, como a afetividade.
Com as TICs há uma transformação nos modos de ver, pensar e agir das
pessoas em sociedade. As tecnologias se fazem presentes em todas as formas de acesso à
comunicação. De acordo com Fuser (2007):
Vivemos agora, uma “terceira modernidade”, com a disseminação das TICs.
Estão em curso profundas mudanças de comportamento a partir do uso
constante dos equipamentos de informática, associados à telecomunicação
em grau de sofisticação até há pouco apenas imaginando, e em perspectiva
de convergência tecnológica que apontaria para uma cibersociedade. A
intensificação das tecnologias digitais traz conseqüências diversas no nível
do cotidiano das pessoas, em todas as esferas, de maneira diferenciada mas
socialmente ampla. Na prática cotidiana da disseminação de informações,
isso é perceptível de múltiplas formas, a ponto de se tornar difícil a tarefa de
se desenvolver qualquer atividade que não esteja total ou parcialmente
inserida nos novos aparatos tecnológicos de informação. (p. 74)

Os aparatos tecnológicos estão presentes no cotidiano das pessoas.
Praticamente todas as tarefas do dia a dia utilizam os equipamentos de informática, que
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reconfiguram as faces de interação na sociedade. A interatividade mediada pela rede
possibilita a comunicação digital. Roester (2007) ressalta que essas interações virtuais dão um
novo sentido cultural quanto ao tempo e ao espaço vivenciado na história. Os dispositivos de
comunicação e informação fazem com que a localização geográfica perca relevância em
relação aos recursos tecnológicos. Multiplicam-se e intensificam-se as possibilidades de
interação a distância. De acordo com ela
Está surgindo uma nova ordem social e comunicacional que se apresenta
pela cibercultura – cultura que inter-relaciona informação, comunicação e
tecnologia, gerada por meio de softwares especiais, pela interligação dos
computadores e pelos dispositivos de comunicação – oportunizando a
desmaterialização espacial e corporal por meio da possibilidade de participar
de espaços virtualizados, do instantaneismo das relações sociais e da troca de
conhecimentos. (ROESTER, 2007, p.179)

No cenário contemporâneo, a comunicação forjada pela cibercultura é
propiciada pela tecnologia. Lévy (1999) assinala que o ciberespaço é o resultado de uma
busca por experiências coletivas de uma comunicação inovadora, em âmbito internacional.
Afirma ainda que esse é um novo espaço de interatividade e que “cabe apenas a nós explorar
as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e
humano.” (p. 11) Há uma proliferação, um transbordamento de dispositivos, os bancos de
dados, os hipertextos, as tecnoimagens e as redes crescem admiravelmente. Para o autor, há
um turbilhão de comunicação e uma explosão das mídias, uma guerra de imagens e
propagandas.
O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O
termos especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga,
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.
Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modo de pensamento e
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço. ( LÉVY 1999, p. 22)

Confirmando o proposto pelo autor, a sociedade se transforma no mesmo passo
do desenvolvimento tecnológico e da expansão do ciberespaço. Tal expansão conhece poucas
fronteiras, amparadas pelas redes de computadores interconectados, capazes de gerar cultura.
O sujeito contemporâneo está imerso no mundo de signos, de imagens que dão sentido e razão

60

à existência. Levy (1999) acrescenta que as imagens, as construções de linguagem por meio
de aparatos técnicos inventados e produzidos estão impregnados na alma do homem. Esse
mesmo autor cita as tecnologias como produtos de uma sociedade e natureza cultural. Nesses
termos, conceitua três entidades: a técnica, como artefatos eficazes; a cultura, como dinâmica
das representações e a sociedade, que inclui pessoas, seus laços, suas trocas, suas relações de
força. Nesse contexto, a imagem é produto de representação cultural que carrega significados
relevantes no processo de compreensão e transmissão de conhecimentos.
A imagem digital e as tecnologias propiciam a produção e o consumo, com
múltiplos aparatos eletrônicos como os e-books, e-business, e-learning e outros.
No âmbito artístico, o sistema digital e telemática modifica as formas de
criação, transmissão e compreensão. As margens deslocam para uma dimensão universal,
tornando um fenômeno de construção coletiva. Imagens que são projetadas e operadas
numericamente, gerando as tecnologias visuais.
...a produção imaterial das novas economias virtuais gera um forte impacto
sobre as práticas artísticas e a produção simbólica, de modo geral, tornandoas vulneráveis aos assédios eletrônicos que as rarefazem ao criar modos de
apropriação virtuais, coletivos e simultâneos. (TOURINHO; MARTINS,
2011, p.65)

No universo artístico, as TIC‟s provocaram mudanças representativas, as
máquinas digitais tornaram-se ferramentas para novas formas de produção. As imagens de
última geração resultam de diálogos entre artistas, técnicos e computadores. Zanini (2009)
aponta como fator determinante o deslocamento da produção artística em que criações
individuais e suportes físicos, convencionais mudam para a criação eletrônica coletiva,
configurando numa dimensão interativa. O imaginário artístico assume espaços múltiplos
numa perspectiva de obra aberta15, “não apenas porque admitem uma multiplicidade de
interpretações, mas sobretudo porque são fisicamente acolhedora para a imersão ativa de um
explorador e materialmente interpenetradas nas outras obras da rede” (Lévy, 2011, p.149). Na
cibercultura a obra não possui limites nítidos e quanto mais possui dispositivos de criação
coletiva e interativa mais a produção artística assume a característica desta tendência e será
menos convencional, um espaço que se comunica de forma rizomática, permitindo uma
cadeia de entendimentos sem estar condicionados a regras e padrões tradicionais, na condução
do processo de fruição.
15

Umberto Eco, A Obra Aberta, São Paulo, 1969.
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É incontestável que a cibertecnologia é interesse do poder estatal, pela sua
potencialidade, representa ainda competição entre as grandes empresas que criam softwares
cada vez mais sofisticados. Todavia, também é inegável a contribuição que oferece para os
processos cognitivos e para o desenvolvimento da autonomia, para a busca da informação e
das aprendizagens. De acordo com Lévy (1999):
O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário,
apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da
inteligência coletiva. É assim, por exemplo, que os organismos de formação
profissional ou de ensino a distância desenvolvem sistemas de aprendizagem
cooperativa em rede. (p. 29)

Os sistemas educacionais têm desenvolvido programas que utilizam a
plataforma digital para desenvolver processos de ensino e aprendizagem. Busca-se configurar
uma modalidade de ensino que promova a construção do saber através de redes colaborativas.
Ou seja, o conhecimento é consolidado pela troca de informações e experiências. Nesse
contexto, As imagens digitais ganham espaço e são consideradas mediadoras para a apreensão
e aprendizagem. Toda dinâmica desse processo é realizada no AVA. Um sistema de ensino
desenvolvido a distância com metodologias próprias.
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CAPÍTULO III
MAIS GALOS CANTAM: ERGUENDO
TENDA – TECNOLOGIAS DIGITAIS
COMO ESPAÇO EDUCATIVO
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“se erguendo tenda, onde entrem todos”

Nesta parte da construção de nossa tenda, foram cruzados fios de pensamentos
e concepções referentes aos suportes tecnológicos, ferramentas inovadoras no processo de
aprendizagem. Trata-se da modalidade de ensino EaD e de um espaço rico e instigante que
oferece múltiplas possibilidades, potencialidades configuradas em interação, descobertas e
construções de pensamentos e concepções.
A plataforma digital disponibiliza muitos recursos a serem explorados por
educadores e educandos. Requer-se uma nova postura por parte dos docentes e um perfil
diferenciado é solicitado do discente: autonomia, protagonismo, iniciativa, criatividade,
concentração e percepção são algumas das variáveis destacadas entre os envolvidos da
educação online.
Para esse cenário digital, alguns elementos são imprescindíveis. A
interatividade pode ser considerada peça molar do processo, que possibilita troca de
experiências conhecimentos e intercâmbios de culturas distintas. É o saber sendo construído a
partir de vivências e pensamentos diversificados. Outro elemento em destaque está nas
representações visuais, que integram a compreensão e interpretação de temas propostos no
ambiente de aprendizagem. Numa era em que prevalece a reprodutibilidade técnica das
imagens, as tecnologias imagéticas têm seu potencial evidenciado na educação e em especial
no ensino de Artes Visuais.
Outras variáveis compõem esse universo: um conjunto de partes e partículas
configuradas no ambiente virtual de aprendizagem16 assim denominado.
EaD
A educação a distância surge na contemporaneidade como uma modalidade
que alcança uma dimensão ampla no campo espacial e temporal com possibilidades múltiplas
de formação humana, acadêmica e profissional. Mill (2006) assegura que as telemáticas, fusão
das tecnologias de comunicação e informática, impulsionaram e ampliaram imensamente as
possibilidades no campo da educação. Com a mediação da tecnologia e web, o processo
ensino e aprendizagem é desenvolvido, numa interligação entre aprendiz, tecnologia e sistema
educacional.
16

A terminologia Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA é usado pela instituição Unimontes fazendo
referência à plataforma digital da EaD.
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Hoje a tecnologia dos ambientes de rede é um meio para facilitar a interação
social, viabilizar a aprendizagem individual através das interações com um
grupo, e um meio para possibilitar a criação coletiva de um conhecimento
compartilhado. Neste novo modelo, é possível cada estudante interagir com
o professor e com as bases de conhecimento computadorizadas, assim como
é possível interagir também com outros estudantes. O aluno pode aprender
diretamente da base de conhecimento ou através de outro estudante, sem ser
necessária a presença física do professor para apresentar o material
instrucional. (LINS; MOITA; DACOL, 2006, p. 2 e 3)

A EaD é uma modalidade de ensino que alcança um público em condições
mais restritas de acesso aos aparelhos culturais, e aos fluxos de informação.A pluralidade de
informações e produção cultural é mais intensa nos grandes centros de conhecimento e nas
instituições de ensino superior, em especial as universidades federais e estaduais.
Constata-se um avanço nesse modelo educacional, com uma expansão
extraordinária. Nos últimos anos, foi construído no Brasil um cenário favorável à EaD, com
destaque a algumas iniciativas:
• evolução da legislação a partir da EaD na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9394-96);
• reestruturação da modalidade de EaD em função do atual desenvolvimento
tecnológico, em especial das TDIC;
• melhoria na própria modalidade como resultado de estudos e pesquisas da
área;
• maior preocupação com a superação da cultura/mentalidade de EaD como
educação de segunda categoria, etc.;
• políticas públicas de formação pela modalidade;
• iniciativas de EaD mais robustas e mais bem estruturadas; e
• instalação da Universidade Aberta do Brasil (UAB)17, especialmente por
ter incorporado as universidades federais (que têm maior poder de opinião
do ponto de vista acadêmico e compõem o principal grupo de leigos-críticos
à modalidade).(MILL, 2011apud MILL; BIANCHI, 2012, p. 17)

As instituições incorporam uma estrutura organizacional. Cada universidade
desenvolve suas propostas de educação a distância, adequando às necessidades e perfil de seu
público, como mostra a figura 7. A Unimontes, em convênio com o MEC, inclui sua oferta
educacional o programa UAB – Universidade Aberta do Brasil. Por meio desse programa, são
17

O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por meio da
educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação
básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já graduados. Também
pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública. Outro
objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema
nacional de educação superior a distância.
Disponível: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=510&id=12265&option=com_content&view=article
Acesso em: 31/03/2013

65

realizados cursos semipresenciais em diferentes pólos no estado de Minas Gerais. Dentre eles
o curso de licenciatura de Artes Visuais, concluindo, em 2013, a quarta turma de formandos.

Figura 7: Estrutura do EaD
Fonte: Material Didático – Gestão de Educação a Distância – CEAD/Unimontes/2012

Esse modelo de educação, que constituiu uma tendência contemporânea,
diversifica as possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem, numa perspectiva de
construção do conhecimento de forma coletiva. A interação social, o compartilhamento do
saber e as experiências consolidam a aprendizagem em rede.
Assim, a interlocução é possibilitada tanto por suportes tecnológicos para
comunicação síncrona/simultânea (como em webconferência, salas de batepapo, etc.), quanto para comunicação assíncrona/diferida (a exemplo de
fóruns, ferramentas para edição de textos web e e-mails). (MILL; BIANCHI,
2012, p.12)

Nesse prisma, as multimídias propiciam caminhos diversificados para novas
descobertas em dimensões artísticas e estéticas. O professor de arte deve estabelecer relações
com os recursos tecnológicos, identificando processos de leituras e criações de imagens
digitais, propondo discussões, exercitando nos educandos o olhar crítico frente à cultura
imagética.
As estratégias de inserção de recursos audiovisuais na educação e em especial
na EaD propiciam experimentações das dinâmicas de construções e desconstruções, gerando o
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conhecimento. No âmbito da EaD configura-se em um recurso potencial que desvela
produção de conhecimento, experiência estética e criação.
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
As inovações tecnológicas a partir da internet abriram espaço para os
ambientes virtuais de aprendizagem – AVA. Essa nomenclatura foi consagrada no Brasil,
conforme Paiva (2010). Prado et al (2012) asseguram que os AVAs são sistemas
computacionais com a finalidade de desenvolver atividades educacionais mediadas pelas
TICs. Possuem ferramentas específicas para a ambiência digital no processo ensino e
aprendizagem.
Nos modelos de EaD vigentes na atualidade, o ambiente virtual de
aprendizagem tem se configurado como o principal meio para as interações
entre os participantes (alunos, tutores virtuais e presenciais, professores
coordenadores de disciplinas, coordenadores dos cursos e equipe gestora)
nas disciplinas de determinado curso. A riqueza técnico-pedagógica
agregada ao AVA elevou sobremaneira a sua importância em relação aos
outros tipos de suportes midiáticos para materiais didáticos de cursos pela
EaD (materiais impressos, audiovisuais, teleconferências etc.) Atualmente é
difícil encontrar uma experiência de formação em EaD que não faça uso de
algum ambiente virtual de aprendizagem. (MILL; SILVA, 2012, p.41)

Os ambientes digitais favorecem a interação entre os envolvidos no processo
com base no trabalho coletivo. Professores e estudantes estabelecem relações utilizando
ferramentas proporcionadas pelo AVA. Segundo Mill e Silva (2012), os AVAs mais
populares estão instalados na plataforma Moodle. Um sistema computacional que oferece
recursos interativos sincronicamente ou de forma assíncrona18, dependendo da adequação dos
participantes. Nesse processo, é possível disponibilizar dados, textos, imagens, ou acessá-las
em tempos e desde locais diversos.
As principais ferramentas constituídas no AVA são: foruns, textos em formatos
diversos, hipertextos, wiki, chat, glossário, questionário, enquete e outros. Abaixo, quadro
descritivo, das ferramentas mais comuns no AVA.
18

Interação assíncrona os interlocutores se comunicam sem estabelecerem ligação direta. A interação não é
intermediada por recursos que permitem aos interlocutores acompanharem o
que o(s) outro(s) deseja(m) comunicar no momento exato em que a comunicação é emitida. Assim, os usuários
podem ou não estarem ligados em rede simultaneamente. A interação síncrona ocorre em tempo real, ou seja, os
interlocutores encontram-se ligados simultaneamente em rede e utilizam recursos que permitem aos envolvidos
acompanharem o que o(s) outro(s) deseja(m) comunicar.
Disponível em: http://penta3.ufrgs.br/PEAD/Semana01/texto_interacao.pdf Acesso em: 15/01/2013
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FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Materiais

A ferramenta Materiais agrega todos os tipos de conteúdos que compõem o curso:
documentos diversos, páginas criadas com o uso do editor de textos ou arquivos de
outros sites visualizados no ambiente do curso. Geralmente os professores
disponibilizam nas disciplinas os seguintes tipos de materiais: textos ou livros
digitais, guias de estudos, artigos, reportagens, links para páginas externas, vídeos,
apresentações multimídias (tipo PowerPoint), hipertextos diversos, imagens, sons e
músicas etc.. Os alunos têm acesso a esses materiais durante a unidade trabalhada,
podendo organizar-se para estudar de acordo com sua disponibilidade.

Fóruns

Tarefas

Diários

Lição

Questionários

O Fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona com inúmeras
possibilidades. Na EaD, as atividades de discussão assíncronas como o fórum
possibilita são fundamentais. Com está ferramenta, o professor poderá propor
diferentes atividades como: realizar discussões e aprofundamentos sobre o tema;
tirar dúvidas e sugestões referentes ao tema/unidade; apresentar contribuições e
indicações; etc.. Os Fóruns organizam mensagens em vários formatos e estrutura,
podendo conter anexos. As mensagens de um fórum podem ser avaliadas pelo
formador e podem também ser, opcionalmente, enviadas por email aos
participantes.
A ferramenta Tarefa possibilita atividade semelhante às tarefas tradicionais da
educação presencial. A partir de um enunciado em que o professor solicita ao
estudante a realização de determinada atividade, a ferramenta cria formas de envio
do trabalho final em formato digital para o ambiente virtual de aprendizagem. Uma
tarefa pode ser realizada no próprio ambiente (online) ou postadas após realização
off-line. É possível anexar textos, imagens, vídeos etc. As atividades podem ser
avaliadas, com atribuição de notas aos participantes. O professor tem visualização
do desempenho dos estudantes individualmente ou coletivamente.
Os Diários são utilizados para registro de reflexões orientadas por tutores ou
docentes (ou outro moderador). Geralmente o diário é usado para o estudante anotar
periodicamente as suas reflexões e registrar seu progresso no curso. Como o diário
é uma ferramenta pessoal, os registros de um estudante não podem ser vistos pelos
colegas do curso.
As Lições são páginas com conteúdos a ser tratado pelo grupo, normalmente
contendo ao final atividades com uma pergunta e possíveis respostas. À medida que
o estudante escolhe suas respostas, avança-se para a página seguinte ou retorna-se
para a página anterior. A Lição permite a inserção de conteúdos (texto e imagens
estáticas) e possibilita ricas possibilidades de organização dos conteúdos, questões e
atividades.
A ferramenta Questionário é, basicamente, a sistematização de um conjunto de
questões para que os estudantes as respondam. O Questionário possibilita
configurações especiais para que o docente trate as informações/respostas de
diferentes formas. As questões de um questionário são categorizadas e arquivadas
no ambiente virtual de aprendizagem, podendo ser reutilizadas em futuros
questionários do curso. No Questionário são permitidas questões de múltipla
escolha, verdadeiro ou falso, respostas curtas ou longas etc.. De acordo com a
configuração, o estudante pode ter uma ou mais oportunidades de resolver cada
pergunta e, de acordo com sua resposta, pode também visualizar um
feedback/comentário do professor.
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Chat ou bate-papo

O bate-papo é uma ferramenta do ambiente virtual de aprendizagem que possibilita
a realização de discussões virtuais por texto de modo síncrono. Pelo chat, duas ou
mais pessoas podem acessar o AVA e conversar, por texto e ao mesmo tempo,
sobre temas diversos. O uso de ferramentas síncronas no processo educacional da
EaD é importante porque dinamiza as atividades e quebra a diferença
espaçotemporal entre os participantes.

Esta atividade possibilita aos participantes criar e manter uma lista de definições,
como um dicionário, permitindo a visualização de termos e conceitos referentes ao
Glossário
conteúdo trabalhado. As entradas podem ser pesquisadas/buscadas em diferentes
formatos e, também, podem ser transferidas de um glossário para outro.
Quadro 1: Descrição sucinta das ferramentas mais comuns no ambiente virtual de aprendizagem
Fonte: Material Didático – Elaboração e Produção de Materiais em EaD – CEAD/Unimontes/2012

A Universidade Estadual de Montes Claros customizou a plataforma Moodle e
criou

o

Virtualmontes.

Para

acessá-lo

é

necessário

o

endereço

eletrônico:

hhpt://www.virtualmontes.unimontes.br.

Figura 8: Página Principal – Virtualmontes
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/ Acesso em: 31/03/2013

A figura 9 apresenta a página inicial do virtualmente. Os usuários devem se
cadastrar, acadêmicos, professores, tutores e demais profissionais envolvidos, para acessarem
as salas digitais das disciplinas do curso.
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Figura 9: Página de entrada do Virtualmontes - Cadastramentoo
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/login/index.php Acesso em: 31/03/2013

A página principal é constituída de espaços, também chamados boxes, com
links que direcionam para determinadas funções. Esses boxes estão localizados nas laterais e
na área central, espaço em que se apresentam todas as salas digitais nas quais os usuários
estão cadastrados. Nessa plataforma, são configuradas as salas e respectivas disciplinas.
Constitui um espaço organizado de modo semelhante à página principal. Os materiais de
estudo estão distribuídos nos boxes, bem como os recursos da plataforma e participantes da
disciplina.
Os recursos tecnológicos no AVA apresentam múltiplas funções. Cada função
é representada por ícones, conforme figura que se segue:
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Figura 10: Ícones mais usados no AVA
Fonte: Material Didático – Educação Aberta a distância – CEAD/Unimontes - 2012

O AVA é um espaço com proposições de construção do saber através de um
processo em rede colaborativa. Os envolvidos tecem o conhecimento utilizando ferramentas
tecnológicas que possibilitam a comunicação e interação, a partir de temáticas inseridas na
plataforma virtual para serem discutidas e apreendidas. Os temas tornam-se mais
compreensíveis

quando

interligados

a

elementos

imagéticos,

num

processo

de

interlinguagens.
Nesse sentido, assinala-se o pensamento de Vigotski (1998) quando aponta a
imagem como criação do ser humano, que é elaborada para ser vista por outros seres
humanos, permeada de representações culturais, tanto de quem cria quanto no contexto em
que a imagem está inserida. Os seres humanos produzem as imagens com intenções, querendo
transmitir uma informação e objetivando que espectadores compreendam sua comunicação.
Vigotski (1998) trata o campo visual como sendo uma forma integral de apreensão, diferente
da linguagem escrita. A percepção visual, portanto, tem importância nuclear no AVA, por ser
uma modalidade de ensino que não conta com uma estrutura física, mas um sistema digital,
requerendo aparatos e suportes que instigam o cognitivo e o visual para a consolidação da
aprendizagem.
Com essa concepção, segundo Lévy (1996), é possível pensar que o AVA é o
espaço para a virtualização, ou seja, é um espaço para questionar o processo de criação. Sendo
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assim o AVA oferece possibilidades de interação e construção do conhecimento.
Independentemente de outros meios nos quais possam ocorrer processos de virtualização, a
plataforma digital, através das tecnologias da informação e da comunicação, potencializa e
consolida novas aprendizagens, abrindo o leque de possibilidades no processo educativo,
viabilizando o ensino a distância.
Na investigação feita no AVA, na disciplina “Laboratório de Arte e
Tecnologia”, foi possível relatar a disposição de ferramentas e produtos pedagógicos
disponibilizada na primeira página, tais como: caderno didático, plano de ensino, arquivos de
textos auxiliares, slides da apresentação dos conteúdos no presencial, calendário geral do
curso e links que enriquecem e ampliam as discussões temáticas. Vale destacar que esses
produtos são diretrizes básicas, requeridas aos professores formadores.
No ambiente virtual de aprendizagem – AVA, as educadoras19 fizeram uso de
algumas ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento das aulas: fóruns, ferramenta
tarefa, software GIMP20. Esses recursos facilitaram o processo cognitivo e estético dos
estudantes, desencadeando discussões, reflexões, pesquisas, trocas de experiências e
construção do conhecimento.
A seguir, a figura 11 mostra a sala digital da disciplina “Laboratório de Arte e
Tecnologia”.

19

Os estudos virtuais da disciplina “Laboratório de Arte e Tecnologia”, aconteceram no período de 19 a 30 de
setembro de 2011. Esta disciplina foi ministrada a princípio pela professora Marilúcia Oliveira dando
continuidade ao processo a professora Márcia Teixeira Frota.
20
GIMP é um acrônimo para GNU Image Manipulation Program. É um programa livremente distribuído para
tarefas como o retoque de fotos, composição de imagem e criação de imagem. Disponível em:
http://www.gimp.org/about/introduction.html Acesso: 29/08/2013
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Figura 11: Disciplina Laboratório de Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=1487 Acesso em: 18/03/2013

Na página inicial, foram inseridas imagens digitais diversas para chamar a
atenção dos participantes. São imagens que desvelam o propósito vinculado aos estudos
naquele espaço/tempo. A página digital é dividida em boxes centrais, sequenciando as
unidades dos conteúdos previstos, conforme o material didático.
A entrada na sala digital demonstra o perfil do educador e sua relação com a
disciplina. A página inicial pode ser a primeira sinalização de estudos instigantes,
provocativos e criativos se forem disponibilizados artefatos visuais que despertem a
curiosidade e percepção do participante. Inserir uma imagem, meramente, para compor um
espaço, descontextualizada com o que se vai trabalhar, é destituir o potencial imagético no
processo de aprendizagem. Portanto, uma imagem perderá seu sentido se utilizada tão
somente com fins ilustrativos, ou mais agravantes ainda, como decorativas, sem conexões ao
conteúdo a ser vivenciado.
Na primeira página, foi inserida uma imagem produzida tecnologicamente,
retirada da internet, conforme figura que se segue:
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Figura 12: Imagem Automóvel+velocidade+luz – Giacomo Balla
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=1487
Acesso em: 18/03/2013

A imagem disponibilizada faz referência à velocidade da tecnologia na
sociedade contemporânea, uma dinâmica espantosa na produção, reprodução e disseminação
imagética. A imagem é composta de formas geometrizadas, abstratas, não convencionais, que
sugerem movimento e velocidade. Uma metáfora que leva a reflexão, associada à frase de
Drumond, representa uma crítica à aceleração que se encontra a sociedade. As invenções
tecnológicas acontecem em alta velocidade, levando o ser humano a esta competição
interminável.
Nesta perspectiva, a imagem inserida enleva significações concernentes a
disciplina. O artefato visual seria mais potencializado se tivesse tornado um objeto de estudo e
análise com discussões na própria sala digital, ou se pelo menos fosse chamada a atenção do
estudante à reflexão. Contudo, a imagem exposta estabelecia relação com a proposta da
disciplina, com a função de instigar e levar o aluno a situar o estudo sobre a arte e tecnologia.
Nos boxes seguintes, são inseridas as unidades dos conteúdos e são postados os
recursos para o desenvolvimento das aulas digitais. Outras imagens digitais foram
apresentadas: imagens tradicionais digitalizadas, com efeitos e interferências realizadas por
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acadêmicos e tutora de uma turma anterior que já haviam vivenciado a manipulação das
imagens por meio do GIMP, conforme as figuras seguintes:

Figura 13:Imagem manipulada, GIMP – Acadêmicos UAB
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=1487
Acesso em: 18/03/2013

Figura 14: Imagem manipulada, GIMP – Acadêmicos UAB
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=1487
Acesso em: 18/03/2013
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Figura 15: Imagem manipulada, GIMP – Tutora UAB
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=1487
Acesso em: 18/03/2013

As imagens inseridas durante o desenvolvimento das diferentes unidades da
disciplina foram uma mostra de possibilidades que o programa de manipulação GIMP
oferece, imagens digitais, fotografia, reprodução de obras de arte para criações a partir dos
aparatos tecnológicos. Esse contato com as imagens tecnologicamente produzidas leva a uma
familiaridade com a ferramenta e pode estimular a produção de criações próprias.
A abordagem da outra disciplina que faz parte dessa investigação, “Laboratório
de Poéticas Contemporâneas”, também incluiu a observação da sala digital. Nesta, do mesmo
modo, foram disponibilizadas as ferramentas da plataforma moodle, os materiais didáticos e
mensagens orientando os procedimentos necessários ao andamento das aulas no AVA. As
figuras a seguir mostram o primeiro bloco da página.
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Figura 16: Primeiro bloco da página inicial – Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=2611
Acesso em: 30/03/2013

Nos blocos seguintes, foram apresentadas as unidades constituídas no plano de
ensino. Junto aos títulos foram inseridos links, fóruns temáticos e imagens digitais, conforme
as figuras que se seguem:

Figura 17: Segundo bloco da página inicial – Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=2611
Acesso em: 30/03/2013
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Figura 18: Terceiro bloco da página inicial – Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/course/view.php?id=2611 Acesso em: 30/03/2013

As imagens disponibilizadas referem-se a produções da arte contemporânea e
visam provocar os estudantes a pensar sobre essa forma de produzir e interpretar objetos
artísticos. Numa primeira análise dos procedimentos adotados, tudo indica que a professora
inicia o processo de reflexão já na apresentação da disciplina, quando instiga o acadêmico a
questionar, compreender e estabelecer relações com tais imagens.
Nessa sala referida, o professor disponibiliza no ambiente de aprendizagem,
orientações ao acadêmico e proposta de atividade, utilizando o recurso chamado Ferramenta
Tarefa, conforme mostra as imagens a seguir.
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Figura 19: Orientações aos acadêmicos - Recurso Ferramenta Tarefa
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/resource/view.php?id=89663
Acesso em: 30/03/2013
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Figura 20: Proposta de Atividades – Ferramenta Tarefa
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/resource/view.php?id=89669
Acesso em: 30/03/2013

O ambiente de aprendizagem na plataforma digital configura em um espaço
com possibilidades múltiplas que podem proporcionar experiências estéticas e cognitivas. A
concretude deste processo se efetiva a partir do comportamento dos participantes. As
ferramentas serão eficientes se o usuário possuir domínio, competência e visão da necessidade
de envolvimento na rede para alcançar o proposto, ou seja, a aprendizagem.
Este trabalho mostra que a rede colaborativa não superou ainda as expectativas
por questões culturais e operacionais. Uma geração que não possui total envolvimento com a
tecnologia. Por esta razão a interatividade não é plena, os recursos existentes no sistema não
são explorados em seu todo. Os limites e as lacunas existentes por conta destes fatores
interferem no processo, deixando muitas vezes de alcançar maiores êxitos.
As educadoras envolvidas na pesquisa relatam que os acessos e as interações
dos acadêmicos ainda são tímidos, poderiam ser mais intensos. Por conta destas brechas os
procedimentos metodológicos são presumidos em complementações extras, criando outros
artifícios presencialmente. Por outro lado, os professores também vivenciam este momento de
fusão, ambiente online e offline, uma trajetória que se configura em início rumo à
cibernetização, fase de adaptação e familiaridade com os recursos disponibilizados no sistema

80

computacional. O terceiro fator que se apresenta está nas potências da plataforma digital e net,
que possuem suas limitações. São diversas situações em que o sistema não favorece postagens
de determinados dispositivos como: vídeos, filmes e outros. Com implicações ainda na
receptividade da internet nos polos onde está alocado o curso.
Seguindo esta lógica de referências, pressupõe de que o tempo hodierno é
marcado pela superficialidade da cibernetização.
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CAPÍTULO IV
MUITOS GALOS CANTAM: TOLDO –
EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS E
COGNITIVAS MEDIADAS PELAS
IMAGENS DIGITAIS
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“se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.”

A cultura visual é potencialmente um campo que promove práticas de
discussão da imagem como mediadora de significados. Para Hernandez (2006), as
visualidades medeiam a experiência estética. A reflexão e produção visual proporcionam a
compreensão e interpretação das imagens levando à articulação de uma visão mais crítica da
realidade.
Nesse contexto, o panorama contemporâneo oferece condições técnicas e
culturais para a disseminação de informações e conhecimentos por meio dos aparatos
tecnológicos, pelas mídias digitais, que atuam simultaneamente em tempos e espaços
diversos. A utilização desses veículos de comunicação e informação para produzir
conhecimento, promover experiências estéticas e estabelecer processos de criação implica a
abertura a novas estratégias metodológicas e práticas tanto no ensino quanto no campo
artístico.
O âmbito dessas arenas sociais está em contínuo processo de expansão.
Convivemos com mídias conhecidas (fotografia, televisão e filme); mídias
tradicionais (pintura, escultura e design) e, ainda, novas mídias artísticas e
multimídias, como a web e o processamento digital. Juntas essas mídias
veiculam imagens de informação, de arte, ciência, ficção, publicidade e
cultura popular, enfatizando o papel e importância das visualidades e das
mídias visuais no nosso cotidiano e na disseminação de ideias nas esferas
pública e privada. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p.52-53)

As imagens digitais influenciam os modos de pensar e de criar. Martins (2007)
faz referência ao pensamento de Flusser para salientar que a imagem consiste em vários
pontos de vista da realidade:
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Ou seja: todo conjunto de imagens articula um discurso, apresenta e
problematiza questões, constituindo redes de argumentações em favor de
determinados posicionamentos ideológicos, políticos, estéticos, sociais.
Sobretudo, porque as imagens disponibilizadas para o espectador traduzem,
antes de tudo, o ponto de vista desde o qual o fotógrafo ou o cineasta vê,
capta o que pretenda mostrar. É como se esses profissionais emprestassem
seu ângulo de visão para o público que observa suas imagens. Além do
posicionamento particular daquele olho sobre as cenas, está a própria
concepção de mundo do sujeito que olha e registra cenas, re(a)presentandoas. Em última instância, as imagens que o público vê nas fotos e nas telas de
cinema não representa a realidade, mas o ponto de vista do fotógrafo e do
cineasta a respeito daquela realidade, que o público, em geral, assume como
se fosse seu. (MARTINS, 2007, p. 116)

No campo do ensino de artes, novos conceitos e novas ações são propostas.
Com o crescente repertório de imagens por meio do processamento digital, considerando a
potência de que são portadoras, são necessárias práticas que abordem essas imagens de
maneira crítica, capazes de estabelecer contextos e conceitos em um processo criativo e
dinâmico.
A imagem técnica, conforme conceitua Flusser (2002), tornou-se amplamente
disseminada. Tourinho e Martins (2011) ressaltam que a imagem em movimento possibilitou
novas maneiras de apreensão coletiva e a imagem eletrônica alargou essa recepção e
potencializou as visualidades, oferecendo condições para produção. Esses autores citam
Achutti (2004) para externar essas transformações:
Qualquer pessoa deixa de ser um mero consumidor de imagens para se
tornar um realizador/criador de imagens [e artefatos visuais/tecnológicos] e
se consagrar a reproduzir a vida cotidiana em vídeo ou em fotografia, por um
preço módico, sem ter conhecimentos técnicos muito avançados. (ACHUTTI
apud TOURINHO; MARTINS, 2011, p.56)

Com essa facilidade, tornam-se necessários projetos educacionais que incluam
os processos de análise e interpretação dessas imagens produzidas por aparelhos digitais e
tecnológicos. A expansão das tecnologias visuais tem se configurado em potencialidades para
o educador, o artista e as instituições educacionais e culturais. Nas esferas das artes visuais,
esses canais de comunicação visual têm sido explorados como mediadores para experiências
estéticas e artísticas.
Martins (2007) assinala que os artistas contemporâneos têm desbravado as
possibilidades dos aparatos tecnológicos, numa proposta de realizar experiências estéticas,
interagindo com a máquina e produzindo imagens em diferentes níveis de realidade. Por
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conseguinte, as instituições educacionais ampliam e oferecem meios para as práticas
pedagógicas no âmbito artístico atuando com as novas tecnologias digitais.
Muitas instituições artísticas, galerias e museus têm utilizado as tecnologias
visuais para construir acervos digitais, agregando ferramentas peculiares para desenvolver um
processo estético e de criação com os expectadores, usando não só produções de arte e
tecnologia, mas também digitalizando obras artísticas que compõem um estoque
possibilitando acessos a pesquisas e estudos, construindo um verdadeiro mundo de imagens
digitais quer fixas, quer em movimento, oportunizando um exercício para interpretação,
contextualização e produção.
Isso posto, ressalta-se a necessidade de, ante as demandas da cultura
contemporânea, serem ampliados os campos artísticos, caracterizados por repertórios
imagéticos inseridos no mundo eletrônico e digital.
Ao apontarmos o ambiente virtual como campo potencial para o
desenvolvimento de projetos de educação, no âmbito das visualidades
contemporâneas, entram em cena as fotografias e vídeos, popularizados
pelas tecnologias digitais, multiplicados, principalmente, nas mãos de jovens
que, com seus aparelhos celulares e câmeras digitais, fotografam e gravam
tudo à volta (...) portais de imagem fixas e em movimento, na rede mundial
de computadores. Configura-se um painel de dimensões planetárias, onde
pulsam micro-narrativas formuladas a partir da vida quotidiana...
(MARTINS, 2009, p.112-113)

Esse cenário da cultura contemporânea é inserido no ensino das artes visuais,
por meio de imagens com potencial para produzir conhecimento e experiência estética.
As imagens carregam significados, reflexo da sociedade que as produz, de um
estado social, de situações provindas do próprio ser humano, fenômenos que incitam à
reflexão, transformação e construção de conceitos e atitudes. As proposições artísticas
mediadas pelas tecnologias visuais podem instigar uma prática que exercita a percepção
estética, os múltiplos olhares, o processo criativo e a compreensão crítica de circunstâncias
inclusa na cultura contemporânea.
Deve-se ressaltar, contextualizando com o pensamento de Oliveira (1993), em
conformidade com as teorias de Vigostki (1998), que a percepção visual possui um caráter
integral, ultrapassando as características plásticas, envolvendo conceitos que são concebidos
ao longo da vida.
O contato visual favorece a apreensão de informações, propiciando os
processos dinâmicos de produção de significados, um campo potencializado pela percepção
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da imagem. Duarte (2006) afirma que a percepção é fonte de informação, que tem sentido a
partir da vivência, captado de maneira sensível, dando significado e estabelecendo uma
organização cognitiva.
Neste sentido, os procedimentos metodológicos que utilizam as imagens
digitais possibilitam aos estudantes, experiências de reflexão, análise e desenvolvimento da
capacidade crítica, bem como a capacidade criadora para produção de visualidades, de
natureza digital ou não. As tecnologias digitais podem ser canais de processos cognitivos e
estéticos, o que determina os resultados, podendo ser demonstrado na relação do educador e
educando com tais imagens. De que forma as imagens digitais foram apropriadas no processo
de aprendizagem, em artes visuais e em especial na EaD? Até que ponto as imagens
eletrônicas proporcionaram a experiência cognitiva, estética e que repercussão foi alcançada
na vida cultural e social dos estudantes?
Alguns entre-meios – luzes e sombras
Os cruzamentos dos fios reúnem ações como: observação do processo de
ensino na ambiência digital, encontros presenciais, entrevistas, produção visual e reflexões
com o objetivo de apresentar alguns marcos percebidos na investigação e acompanhamento
das disciplinas selecionadas. Os relatos e transcrições do processo desenham um ambiente em
que foram encontrados desafios, construções e desconstruções, pontos e contrapontos.
Pode-se dizer que os “fios de sol” entrelaçados, apresentaram algumas vezes,
pequenas incidências de luzes, aparecendo sombras e penumbras. Agamben (2009) enfatiza
em que conhecer o contemporâneo é perceber seu escuro, e acrescenta que seu escuro especial
não é separável das luzes. O trabalho, nesta perspectiva, não se limita apenas às luzes, mas é
também conduzido pelas partes obscuras.
No processo da pesquisa, busquei trazer à luz os aspectos percebidos,
despojando de conceitos pré-estabelecidos, esquadrinhando resistências e possíveis
estranhamentos. Os percursos descritos são as fontes pesquisadas com a finalidade de reflexão
sobre as práticas pedagógicas, a receptividade dos educandos com as imagens digitais e
repercussão na vida cultural e social dos envolvidos.
Vale esclarecer que a disciplina de Laboratório de Arte e Tecnologia foi
delineada de maneira mais suscinta, por ter sido uma disciplina desenvolvida anteriormente à
pesquisa. Esse fato estabeleceu alguns limites ao processo de investigação. A disciplina
Laboratório de Poéticas Contemporâneas propiciou uma descrição mais densa pela
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oportunidade de acompanhamento em sua realização, durante a própria pesquisa. Ambas as
disciplinas contaram com imagens digitais em seu procedimento metodológico, evidenciando
formas diferenciadas em sua aplicação.
Laboratório de Arte e Tecnologia
A disciplina Laboratório de Arte e Tecnologia aconteceu no 5° período do
curso, no ano de 2011. Tem em seu ementário o estudo da arte, comunicação, tecnologias e
suas tendências. Buscando uma abordagem nas escolas e uma análise sobre mídia e arte.
Consiste ainda em estabelecer uma orientação sobre as possibilidades estéticas da utilização
do computador e outras tecnologias digitais numa perspectiva crítica. A professora criou na
sala digital, fóruns para desenvolver discussões sobre os conteúdos propostos pelo caderno
didático, seguindo o ementário da disciplina. As imagens eram disponibilizadas e as temáticas
discutidas em rede colaborativa.
A disciplina foi trabalhada de forma hipertextual. Muitos links foram
disponibilizados para complementar os temas que estavam sendo estudados, conforme pode
ser exemplificado na figura 23.

Figura 21: Links disponibilizados na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=52021 Acesso: 30/03/201
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A cada assunto abordado, imagens eram buscadas da web, inseridas na sala, em
espaço específico, com a finalidade de entrecruzar conceitos, estabelecendo um debate
temático. As figuras a seguir mostram alguns fóruns e assuntos discutidos na disciplina.

Figura 22:Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=52022 Acesso: 30/03/2013
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Figura 23: Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=52222 Acesso: 30/03/2013

Figura 24: Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=52222 Acesso: 30/03/2013
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Figura 25: Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=52227 Acesso: 30/03/2013

A educadora procurou abordar de forma discursiva e aberta os temas propostos,
mostrando alguns conceitos e apresentando alguns artistas que atuaram em produções no
âmbito da arte e tecnologia, e das multimídias na educação.
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Figura 26: Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=54538 Acesso: 30/03/2013

Nas discussões analisadas, transparece a expectativa de repassar as concepções
teóricas de maneira mais linear, sem aprofundar em possíveis contrapontos que esses
dispositivos tecnológicos podem apresentar. Afinal, tratam-se de dispositivos que estabelecem
relações entre o ser humano e a máquina. Flusser (2002) e Agamben (2009), cada um por
diferentes caminhos epistemológicos, abordam os dispositivos contemporâneos como formas
de aprisionamento nas dinâmicas sociais, pelo uso acrítico das mídias tecnológicas e por se
deixar capturar irrefletidamente por tais aparatos.
Os relatos da professora com relação às imagens digitais na formação humana
argumentam que tais imagens desenvolvem a criticidade, capacidade analítica e cidadania.
Para ela, há dois tipos de grupos que interpretam as imagens, afora o fato de que todos, de
uma forma ou outra, lêem imagens.
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Hoje são poucas palavras e muitas imagens, e aí você deduz a mensagem,
isso já faz parte dessa leitura do indivíduo que corre pra resolver sua vida e
faz essa leitura. Ele não tem tempo, mas ele lê as imagens... você vai ter
outros grupos, que vai realmente parar pra analisar... Mesmo sendo uma
leitura rápida, ele consegue interpretar, se ele vai interpretar de uma forma
correta ou não, se ele vai criticar ou não, esta imagem ainda ajuda de alguma
forma. Ele vai ver imagem conforme a vivência dele, a cultura dele, a
crença, mas não deixa de ser uma imagem que produza conhecimento, deixa
a pessoa antenada para determinados assuntos. (Professora A,
Entrevistada, 2013)

Pensando o enunciado acima numa abordagem da cultura visual, o olhar tácito
pode ser pensado como uma visão que opera de maneira automática, sem reflexão. Segundo
Tourinho e Martins (2010), é um modo de ver que se deixa guiar pelas referências visuais
comuns. Desenvolver um olhar crítico é atribuir significado específico a uma imagem, sem
esse automatismo e acomodação ao que vemos, engajando numa visão analítica.
Engajar-nos analiticamente com o que vemos é outro passo para desenvolver
uma compreensão crítica. O olhar crítico é componente fundamental para
compreensão. É um modo de olhar que aprofunda e até mesmo personaliza
nossa visão e nossa relação com o mundo. Colocando de outra maneira, esse
olhar nos ajuda a desenvolver uma atitude analítica, reflexiva, que aguça
nossa compreensão sobre o quê, porque e as condições em que estamos
vendo. Essa atitude analítica e reflexiva nos habilita a extrair, dialogar e
processar informações, criando outras formas de ver e construir significados.
(TOURINHO; MARTINS, 2010, p. 61)

Na etapa de produção e criação, foi desenvolvida uma proposta de manipulação
de imagens digitais. Através do programa GIMP os estudantes aprenderam trabalhar com as
ferramentas que oferecessem recursos para modificar formas e cores, uma experiência de
criação a partir de imagens existentes. Flusser (2008) assinala que o homem, diferentemente
do animal, tem mãos e pode agir sobre objetos, imagens e modificar ou criar circunstâncias. A
manipulação é um gesto que permite a abstração e transformação guiada pela imaginação.
Por essa “manipulação” o homem abstrai o tempo e destarte transforma o
mundo em “circunstância”. Os objetos abstratos que surgem em torno do
homem podem ser modificados, “resolvidos” (“objeto” e “problema” são
sinônimos). (FLUSSER, 2008, p. 16)

A proposta estabelecida consistia em uma produção a partir da manipulação de
uma imagem pré- existente, e a posterior publicação em rede, por meio da criação de um blog
pessoal, além da disponibilização na Galeria Virtual na sala digital da disciplina.
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A ideia, a produção, era trabalhar de duas formas. Uma, era a produção da
imagem, com o uso do software GIMP. E a outra era a publicação, para que
outro público pudesse analisar. Criar uma rede de apreciação, então eu
chamei de Galeria Virtual. Trabalhamos com construção de um blog. Cada
um criou o seu blog, para que o manuseasse. (Professora A, entrevista,
2013)

A figura 28 mostra a apresentação do programa GIMP na sala virtual. Foi
disponibilizado também um tutorial para que o estudante aprendesse a fazer uso das as
ferramentas.

Figura 27: Imagem do fórum de discussão na sala Laboratório Arte e Tecnologia
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=54539 Acesso: 30/03/2013

O processo de criação dos acadêmicos foi realizado individualmente,
recebendo orientações pela sala digital. Professora e tutoras se dispunham a apoiá-los para
sanar dúvidas durante o percurso criativo. Como resultado, os acadêmicos apresentaram, no
encontro presencial, suas criações, e descreveram todo o procedimento vivenciado para
chegar ao produto final.
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Eles tinham que apresentar a imagem e relatar como foi que eles produziram
a imagem. Ou seja, como eles tinham que fazer sozinhos, passo-a-passo,
tinham que levar para o pessoal este passo-a-passo. Explicar como foi feito e
apresentar sua produção. E depois o grupo discutia a qualidade da imagem
produzida. (Professora A, entrevista, 2013)

A criação foi estimulada a partir de imagens já prontas, sobre as quais
poderiam realizar alterações, modificando-as. Um processo ainda com algumas limitações,
por se tratar de uma introdução ao programa e suas possibilidades. Não foi elaborada uma
atividade específica, os exercícios foram feitos aleatória.
Os acadêmicos pegavam imagem de artistas e mídias para poder fazerem a
produção. Na realidade a ideia era, que na disciplina “Laboratório de arte e
tecnologia”, agente estava trabalhando a técnica e não a metodologia de
como ele iria trabalhar em sala de aula. Porque aí na sala de aula, tem todo
outro envolvimento. Eles vão trabalhar um autor, começa a trabalhar, faz a
releitura e depois leva o aluno a trabalhar com GIMP. No caso, não tínhamos
muito tempo, nós trabalhamos único e exclusivamente com GIMP e a
produção do blog. (Professora A, entrevista, 2013)

As figuras 28, 29 e 30 exemplificam trabalhos desenvolvidos pelos
acadêmicos, postados na galeria virtual criada pela professora.

Figura 28: Imagem manipulada no Programa Gimp – Realizado por acadêmico
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=54540 Acesso: 30/03/2013
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Figura 29: Imagem manipulada no Programa Gimp – Realizado por acadêmico
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=54540 Acesso: 30/03/2013

Figura 30: Imagem manipulada no Programa Gimp – Realizado por acadêmico
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=54540 Acesso: 30/03/2013
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Percebe-se que a prática desenvolvida prioriza abordagens técnicas, restritas
aos comandos da máquina, não havendo um exercício poético. Em entrevista a educadora
explica que o tempo de que dispunham não permitia o desenvolvimento de uma atividade que
vivenciasse todo um processo de criação.
Nessa perspectiva, vale retomar Flusser (2002) quando assinala que os agentes
humanos assumem o papel de funcionários, ingênuos, que produzem automaticamente as
imagens técnicas. O autor pontua a necessidade de uma filosofia para as imagens técnicas,
uma “reflexão sobre as possibilidades de se viver livremente em um mundo programado por
aparelhos”. (2002, p. 76)
No entanto, ressalta-se o fato de que, efetivamente, o contato com os
equipamentos tecnológicos e as possibilidades de criação, por meio dos recursos apresentados
por programas de computação, foi importante para o conhecimento e interação com a
ambiência digital.
A atividade que a professora passou foi manipular as imagens no Gimp.
Gostei da experiência, mas não achei fácil. A manipulação de imagens foi
difícil para mim, foi a primeira vez, nunca tinha trabalhado com nenhum
programa de imagens. (Acadêmica C, entrevista, 2013)

Os estudantes relataram suas experiências, enfatizando esse momento de
aprendizagem. Porém, somente uma estudante relatou que mesmo depois da disciplina
continua atuando com manipulação de imagens, levando para sua vida pessoal e social os
procedimentos aprendidos. Os demais não realizaram mais produções dessa natureza, não
levaram para sala de aula, como recurso pedagógico. Conforme os depoimentos, não é
possível desenvolver tais processos nas escolas onde atuam como professores devido às
dificuldades que as escolas apresentam , em sua infraestrutura, tais como falta de laboratório
de informática, falta de programas específicos, uso restrito dos computadores pelos
professores e alunos.
Brinquei com as imagens, fiz alguns efeitos, como envelhecimento, recursos
quadriculados, efeitos diversos.... Foi uma experiência muito produtiva e que
eu uso até hoje e passo pra muita gente. Continuei e falava no computador
pra continuar que eu achei bárbara. (Acadêmica A entrevista, 2013)

Ou seja, não é difícil constatar que a produção de imagens por meio da
manipulação digital foi um procedimento agregador ao processo de aprendizagem, mas que
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não se estendeu à vida cotidiana das estudantes. A arte digital, embora esteja em sua
efervescência, de acordo com os relatos, não se efetivou na experiência dos envolvidos nesta
pesquisa, numa produção artística eletrônica própria. Esse dado pode ser reiterado na análise
da disciplina apresentada que se segue.
Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Os estudantes vivenciaram experiências de cognição e estética, com
singularidades. Nos depoimentos das alunas entrevistadas foi possível perceber alguns
aspectos que merecem serem discutidos, alusivos às imagens digitais atreladas ao conteúdo
em questão. Os estudos da disciplina abordam a “Arte Contemporânea”. Durante seu
desenvolvimento, foi possível observar a falta de conhecimento e vivência com a temática por
parte dos estudantes, caracterizando certo preconceito com a tendência pós-moderna. Dessa
forma, ficou assinalado um repertório inicial que pode ser considerado precário, no tocante a
esse campo, tendo-se em vista as vivências de assuntos contíguos e memória cultural. “... Eu
gostei muito, na verdade antes de estudar a disciplina, eu gostava, mas não era uma coisa que
me atraía muito não, essas imagens contemporâneas.” (Acadêmica A, entrevista, 2013)
O processo de aprendizagem consistiu em dois estágios, encontros presenciais
e estudos no ambiente digital. A educadora explica a função das imagens digitais em sua
metodologia, explanando a proposta nesta disciplina. As imagens disponibilizadas na
plataforma digital facilitariam o processo. Vídeos e fotografias viabilizaram a compreensão da
arte contemporânea, mediadas pelas mídias visuais, foi apresentada ideias das produções,
performances, objetos e instalações. A professora ressalta que a imagem é o mote para
desenvolver um processo de cognição e criação. “A imagem é o ponto principal. É a partir
dela, sobre ela, para ela e por ela que tudo vai girar, então eu imagino a produção deles, eles
precisavam criar um repertório imagético.”
Seria um trabalho de natureza mista, eles poderiam fazer fotografia, ou
objeto, ou pintura o que fosse a partir dessas experiências com as imagens
digitais. Então tais imagens eram super necessárias para que eles
conhecessem movimentos, artistas, obras, ideias, pra que eles pudessem
produzir o trabalho. (Professora B, entrevista, 2013)

O encontro presencial significou o primeiro contato dos acadêmicos com a
disciplina, tendo ocorrido numa carga horária de oito horas. A professora fez uma explanação

97

sobre a arte contemporânea, indo além da técnica, numa reflexão sobre as características desta
tendência.
A reflexão foi estimulada a partir de imagens digitais, por meio de vídeos,
imagens fotográficas, arte digital, mostrando sentidos e ideias. O vídeo “Isto é arte?”21 aborda
a arte contemporânea, os deslocamentos do conceito de arte e estética, trazendo uma
explanação do professor de filosofia Celso Favaretto, intercalada com imagens diversificadas
de obras. O professor apresenta significações como materiais diversificados, a ideia do artista
e o uso do próprio corpo como manifestação artística.

21

Publicação Integrante da DVDteca Arte na Escola – Material Educativo do Instituto Arte na Escola, São
Paulo.
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Figura 31: Encarte do DVD
Fonte: http://artenaescola.org.br/midiateca/ Acesso: 29/08/2013
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Foram utilizadas imagens fixas e em movimento para tratar de performances,
happenings e outras modalidades. Para iniciar a discussão, a professora apresentou a artista
Berna Reale22 e suas performances, causando impacto, estranhamento e admiração. Sensações
que provocaram reflexões e exposições de ideias sobre valores e conceitos da arte
contemporânea. Os comentários revelaram sensações de incômodo diante das visualidades
mostradas, corroborando que a arte nos dias atuais gera sentimentos imprevisíveis.
Para compreensão da força que a visualidade representa, abro um espaço
reflexivo. A artista Berna Reale, se manifesta esteticamente e criticamente, faz do seu corpo
suporte para sua obra, orientada para a fotografia. O uso das imagens digitais compõe sua
fala, propondo o pensamento crítico. A performance „Quando todos falam‟ (Figura 32), é
composta de três fotografias. O mercado popular de peixes „Ver-o-Peso‟, localizado no Pará,
conhecido como um dos maiores mercados aberto do mundo, foi cenário para artista. Deitada
sobre uma mesa, com toalha branca, e vísceras de carne humana em seu ventre. Materializa
em seu corpo, um discurso evidenciando a violência que se coloca como banquete, uma
banalização da vida humana. Esta performance permite uma reflexão da arte contemporânea,
trata-se de uma crítica social, como a miséria, abandono, poluição, fome, bem como o papel
da mulher e da arte na sociedade.

22

Berna Reale é realizadora de instalações e performances. Estudou Arte na Universidade Federal do Pará e
participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e na Europa, como a Bienal de Cerveira
(Portugal, 2005) e a Bienal de Fotografia de Liege (Bélgica, 2006), além da exposição “Amazônia – Ciclos da
Modernidade”, no Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro, RJ, 2012). Disponível em:
http://www.pipa.org.br/pag/berna-reale/ Acesso em: 06/10/2013
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Figura 32: Performance Berna Reale – Quando todos Calam - 2009
Fonte: http://xumucuis.wordpress.com/2010/07/30/arte-para-2010/ Acesso: 21/02/2013

De forma semelhante a performance Sem título, configura em uma provocação
ao público. A artista é carregada nua pela cidade, dependurada em uma vara, amarrada, como
um animal que sai de um frigorífico. Uma crítica à violência urbana, colocando em questão a
vulnerabilidade humana. As pessoas cada vez mais, são vítimas de agressividades, abatidas
como animais, sendo considerado como material descartável. A imagem a seguir consiste em
um vídeo que registra o momento da performance da artista Berna Reale.
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Figura 33: Performance Berna Reale – Sem Título - 2011
Fonte: http://vimeo.com/37678937 Acesso em: 21/02/2013

Para abordar a poética contemporânea, foram referidas obras diversificadas de
artistas nacionais e internacionais, que evidenciassem as características como: materiais não
convencionais, a expressão da ideia e o uso do próprio corpo foram disponibilizados aos
acadêmicos por meio de imagens. A professora utilizou em sua ação metodológica as
tecnologias visuais buscando contextualizar propostas, abordagens pós-modernas conectando
à vida cotidiana.
O momento presencial relatado antecipou os estudos no AVA, abrindo
caminhos para os estudos digitais. A professora ministrou a aula no pólo de Urucuia,
enquanto que em Lagoa Santa, a tutora a distância representou a disciplina, pelo fato dos dois
encontros terem sido programados para a mesma data. Como procedimento básico, a
professora realizou o planejamento e a tutora aplicou o que foi proposto. Neste sentido, o
pressuposto foi o de que os conteúdos, vídeos, imagens e atividades foram trabalhados de
forma semelhante.
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Como registros foram fotografados momentos da aula, conforme imagens a
seguir:

Figura 34: Aula presencial – Disciplina Laboratório de Poética Contemporânea – Lagoa Santa
Foto: Tutora Presencial Gisele de Freitas Silva - 2013

Figura 35: Aula presencial – Disciplina Laboratório de Poética Contemporânea – Lagoa Santa
Foto: Tutora Presencial Gisele de Freitas Silva – 2013
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As alunas envolvidas diretamente na pesquisa fizeram rápidos comentários
sobre o processo transcorrido na aula. As quatro alunas relataram que a disciplina Laboratório
de Poéticas Contemporâneas foi importante para compreender o que está acontecendo no
âmbito artístico atualmente.
A disciplina de Laboratório de Poéticas Contemporâneas me proporcionou
uma amplitude no conhecimento no que se refere às artes contemporâneas.
Percebi a importância de se buscar mais informações relativas aos artistas
para que possa apreciar o objeto artístico junto com seus conceitos.

(Acadêmica D, entrevista, 2013)

As alunas confirmaram o uso de vídeos e imagens fotográficas para a
explanação dos conteúdos abordados, no decorrer da disciplina. O formato das imagens
digitais foi diversificado, conforme relato da acadêmica C (entrevista, 2013), “vídeos com
depoimentos de artistas, curadores de museus e galerias mostrando as obras de alguns artistas,
além de apresentações com algumas performances”.
As imagens tocam, emocionam, promovem reflexão e geram conhecimento. A
forma como isto acontece é muito pessoal, pode haver semelhanças ou não, na relação com
cada imagem. Há que se frisar o fato de que se levam em conta na relação com a imagem,
aspectos como: vivências, conhecimentos prévios, cultura e meio social no qual a pessoa está
inserida. Na apresentação da proposta aos estudantes, segundo o relato da educadora, como
forma metodológica, as imagens foram impactantes que, inicialmente, causaram
estranhamento. Segundo a educadora as imagens digitais, em forma de vídeo e fotografia,
causam mais impacto. A proposta de levar estes dispositivos instigou os acadêmicos a
fugirem do circuito convencional. A intenção da educadora, segundo relato, foi de utilizar
fotografias e vídeos para chocar os estudantes, acreditando que mostrar performances e outras
linguagens contemporâneas, os artefatos digitais seriam mais impactantes do que
simplesmente abordar sem imagens de referências.
Houve estranhamento, mas depois eles acharam super produtivo, porque é
um choque às vezes necessário, pra que a gente não pense que a produção
está limitada a um fazer muito copiador e que eles fossem além, foi mais
nesse sentido de dar uma beliscada mesmo. (Professora B, entrevista, 2013)

Percebe-se que as apreensões e impactos foram singulares, quando as
acadêmicas referem aos vídeos que chamaram suas atenções. “Achei os trabalhos de Robert
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Mapplethorpe bem interessantes e fortes.” (Acadêmica C, entrevista, 2013). “Achei muito
interessante a apresentação do vídeo da artista plástica Nazareth Pacheco. (Acadêmica
Entrevistada B, 2013).

A artista Berna Reale se coloca amarrada totalmente nua em um tubo de
metal saindo de caminhão frigorífico. Sua Performance é realmente de
grande coragem pois utiliza o próprio corpo como metáfora para denunciar
abusos, violência, crimes relacionados há mulheres. (Acadêmica D,
entrevista, 2013)

Os depoimentos revelam opiniões distintas quanto ao impacto causado pelas
imagens digitais. Cada aluna expôs sua admiração e sensações citando artistas diferentes.
Quando se referiram às imagens com que mais se identificaram, as acadêmicas também
selecionaram imagens díspares, desvelando dessemelhanças, pois cada artista articula ideias e
valores de realidades diversas em suas obras.
“Das imagens mais interessantes que achei foi a do artista Robert
Mapplethorpe (Ken Moody). Esta voltada para dentro da minha realidade
atual por estar estudando fotografia também.” (Acadêmica D, entrevista,
2013)
“Gostei bastante das releituras de obras feitas pelo artista David Lachapelle.”
(Acadêmica C, entrevista, 2013)
“Os trabalhos da artista que retrata sua vida real. Nazareth Pacheco.”

(Acadêmica B, entrevista, 2013)

“Alguns alunos lembraram de coisas que os avós deles falaram, olhando as
imagens, eles tiveram este retorno, trouxeram para o cotidiano deles, eu
achei bastante interessante.” (Tutora B, entrevista, 2013)

Neste sentido, constata-se que a porta de entrada nas imagens está relacionada
aos sentimentos, crenças, valores, aproximação e/ou distanciamento de realidades. Em
suportes variados, materiais diversificados, recursos midiáticos, artifícios telemáticos, os
artistas traduzem posicionamentos, impregnando ideias, fatos, crenças e expectativas.
Na sala do AVA, a professora disponibilizou imagens, vídeos e links referentes
ao assunto proposto. Utilizou alguns dos recursos disponíveis na plataforma como: os fóruns
discursivos, promovendo reflexão, cognição e experiência estética, mediadas pelas imagens
tecnológicas.

105

Os fóruns constituíram espaço de reflexão, troca de experiências e construção
de conceitos. Os acadêmicos analisavam as obras representadas por imagens eletrônicas,
imergindo em seus possíveis significados, um processo de articulação da memória, da
vivência cultural e de pesquisa. Sobre a metodologia desenvolvida na plataforma digital, a
educadora se posiciona:
As imagens do material didático também foram importantes, nesse ponto de
que os alunos tinham ali uma referência de imagem pra discussão. Então
tinham algumas postagens que eles faziam colocando imagens, eu colocava
um conceito e pedia para eles colocarem as imagens. Algumas vezes eu
postava imagem nos fóruns e pedia eles para discutirem os conceitos, então
foi muito interessante também perceber o que eu eles pesquisam de imagens,
que imagens eles apresentam... A forma como eles pesquisam as imagens, as
imagens que eles levam é também interessante, porque ali há uma forma de
pensamento e as imagens que eu levo são outras imagens, então este
intercâmbio e discussão sobre tais imagens no fórum, isso cria produção
artística. (Professora B, entrevista, 2013)

O primeiro fórum aberto pela professora formadora da disciplina, intitulado
Arte Contemporânea, questiona as noções de moderno e contemporâneo. Uma acadêmica
postou um link que apresenta uma vídeo-aula, apontando as diferenças entre as duas
tendências, contextualizando-as no período histórico.
Neste vídeo o assunto mostrado é mediado pelas imagens digitais que
corroboram para a compreensão das distinções abordadas, como mostram as figuras 37 e 38.

Figura 36: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84288 Acesso em: 25/03/2013
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Figura 37: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.ebc.com.br/educacao/galeria/videos/2012/08/drops-artes-diferencas-entre-arte-moderna-earte-comtemporanea Acesso em: 25/03/2013

Em outro tópico, a educadora disponibilizou a imagem do objeto artístico
criado por Marcel Duchamp, discutindo conceitos de ready made e objeto trouvé. Esse foi um
fórum que levou os estudantes a pesquisar, estudar e postar as interpretações a partir dos
conceitos.
A discussão aconteceu com base no conteúdo do caderno didático, e também
por meio de textos disponíveis na internet, de teor explicativo, além de imagens que
representam os temas em questão, conforme figura 38.
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Figura 38: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84292 Acesso em: 25/03/2013

Alguns alunos, ao responderem o questionamento, utilizaram imagens para
conceber os temas levantados pela professora. Este procedimento revelou que a imagem
propiciou uma melhor compreensão. A representação visual favorece a aproximação dos
conceitos e ideias, e quando postada no AVA, no espaço de discussão, todos podem perceber
e analisar as características que estão sendo discutidas.
Gosto muito de optar pelas imagens porque é um meio mais rápido pra estar
passando o conteúdo para eles de uma forma que eles entendam. Porque
quando você olha, eu explico com palavras, na hora que você mostra uma
imagem rapidamente entendem. É uma maneira mais completa, mais rápida
de promover o entendimento dos alunos.(Tutora A, entrevista, 2013)
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A figura 39 exemplifica a postagem dos estudantes estabelecendo relação com
a temática debatida no forum.

Figura 39: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84292 Acesso em: 25/03/2013

No processo de trocas de informações e ideias, novas imagens foram inseridas
pela educadora. De forma coloquial a obra de arte foi trabalhada buscando aproximações com
a vida dos estudantes. Esta interação promovida no AVA possibilitou a reflexão e a
experiência estética.
Na plataforma digital, em especial no fórum discursivo, não somente o
professor formador, mas o tutor teve um papel importante como motivador e instigador,
levantando perguntas, para que o grupo reflita e busque possíveis respostas, como mostra a
figura 40 a seguir.
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Figura 40: Participação da Tutora no fórum discursivo
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84292 Acesso em: 05/04/2013

A educadora disponibilizou o texto “Quem tem medo da arte contemporânea?”
levando os estudantes a discutirem sobre a arte contemporânea e o receio que muitos têm ao
se deparar com o objeto artístico ou trabalhar em sala de aula com este tipo de imagens.
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Figura 41: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84292 Acesso em: 25/03/2013

Foi disponibilizado um vídeo que faz uma mostra de várias obras
contemporâneas, que tem, como trilha sonora, composição do cantor Zeca Baleiro (figura 43).
No vídeo, imagens digitais provocavam olhares, instigavam pensamentos associados à letra da
música. Imagem e som provocando ideias, direcionando apreensões, gerando cognições no
contexto social e cultural de cada participante que se disponha a refletir sobre a proposta do
vídeo, propiciando experiência estética.
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Figura 42: Fórum da Disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=yDX_FVjL6Es Acesso em: 25/03/2013

Por meio do vídeo foi possível promover a discussão de forma rizomática.
Muitos caminhos se abriram, muitas dúvidas surgiram. Foram lançadas perguntas, a partir das
colocações feitas pelos acadêmicos. Configurou-se um espaço reflexivo, dinâmico, deixando
o participante incomodado, instigado, buscando respostas que satisfizessem suas inquietações.
Ver, perceber, imaginar, interpretar, são ações deflagradas nas relações com as representações
visuais. Em um espaço digital com ferramentas tecnológicas influentes, as imagens digitais
são recursos potenciais para o processo das poéticas visuais e estética.
A professora lançou, no ambiente digital, vários questionamentos para
discussão, requerendo dos estudantes pesquisa, estudo e reflexão. Na figura 43 pode-se notar
algumas abordagens feitas, referentes ao conteúdo, solicitando dos alunos postagens de
imagens eletrônicas que se relacionassem com os itens contidos no texto disponibilizado.
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Figura 43: Imagem do Fórum: Temáticas da Arte Contemporânea
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84356 Acesso em: 10/04/2013

As postagens foram bem diversificadas, articuladas a comentários, conceitos e
especificações de cada trabalho artístico. Um espaço digital que foi possível em virtude das
tecnologias visuais. As imagens postadas incluíram fotografias, fotomontagens, imagens
digitais manipuladas por meio de softwares específicos e vídeos. Contata-se que as
representações imagéticas tomam parte das visualidades de natureza fundamentalmente
digital.
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Seguem algumas imagens postadas pelos estudantes:

Figura 44:Imagem disponibilizada pela acadêmica no Fórum
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84356 Acesso: 10/04/2013

Figura 45: Imagem disponibilizada pela acadêmica no Fórum
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84356 Acesso: 10/04/2013
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Um procedimento pedagógico instigante utilizado na exposição do tema
consistiu em disponibilizar imagens na plataforma, e convocar os estudantes à reflexão,
constituindo um espaço relevante no processo de construção do pensamento subjetivo,
estético e cognitivo mediado por poéticas visuais, apresentadas pela reprodução fotográfica.
Os artefatos visuais são destacados por Tourinho e Martins (2011) pela intensidade dos seus
fluxos em circulação no cotidiano como uma necessidade de referências que orientem nas
práticas educativas. As imagens devem ser pautadas no reconhecimento de sua
heterogeneidade, nas diferenças de produção e proliferação, e nas funções culturais, sociais e
educacionais.

Figura 46: Imagem do Fórum Arte conceitual
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84355 Acesso: 10/04/2013

Os fóruns constituíram espaço de reflexão, troca de experiências e construção
de conceitos. Os acadêmicos analisavam as obras representadas por imagens eletrônicas,
imergindo em seus possíveis significados, um processo de articulação da memória, da
vivência cultural e de pesquisa.
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A figura 4723 mostra um tópico do fórum temático, em que os estudantes são
instigados a exercitarem um olhar pensante, que requer pensamento crítico, conhecimento, e
sensibilidade estética.

Figura 47: Imagem do Fórum Arte Conceitual
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84355 Acesso: 10/04/2013

A partir das discussões, surgiram opiniões diversas, ora convergentes, ora
divergentes. Houve interação entre os colegas, quando interferiam ou acrescentavam ideias
postadas na ambiência de aprendizagem. Todos os envolvidos trocavam suas percepções
frente às imagens, estudantes, tutoras e professora, estabelecendo dialogicidade na plataforma
digital. Neste espaço foi propiciada a exposição de visões e a reflexão sobre concepções tendo
como referência a imagem digital de uma instalação. Interpretar, analisar e formar conceitos a
partir de visualidades dá força e poder ao campo imagético, intervindo ativamente na vida
social e cultural das pessoas.

23

A instalação ''Insercionen Circuito Ideologico'', do colombiano Edwin Sánchez, remete às violentas lutas em seu país de
origem,
exibindo
imagens
de
uma
arma
adquirida
no
mercado
negro.
Disponível
em:
http://www.select.art.br/article/da_hora/arte-politica. Acesso: 04/06/2013
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A figura a seguir é a imagem de uma performance intitulada "The Other: Rest
Energy", da artista Marina Abramovic e seu ex-marido Ulay, em 1980. O casal apoiou o peso
de seus corpos em um arco denso. A flecha segura por Ulay apontava para coração de Marina.
Havia microfones presos em uma altura que ressoavam as batidas dos corações, mostrando
palpitações e acelerações. Esta obra revelava as limitações do corpo e remetia à dor, amor e
confiança.

Figura 48: Imagem do Fórum Arte Conceitual
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84355 Acesso: 10/04/2013

No desenvolvimento das discussões no tópico “Arte Conceitual” no fórum
digital, a imagem do trabalho artístico revela vários sentidos e nem sempre estão ligados à
ideia-gênese do artista. Esta liberdade de pensamento que a imagem oferece desnaturaliza a
origem, considerada verdadeira, proliferando outros sentidos. A partir da imagem foi aberta às
análises e possíveis interpretações.
Não basta apenas libertar a imagem de seu duplo verdadeiro e
correspondente ao real como certeza, mas muni-la de intuição como
agenciamento capaz de imaginação e de manutenção da vida (diferente da
forma como se apresenta) entendida como proliferação de sentidos. (KIRST
e FONSECA, 2010, p. 404)
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Um aspecto a ser enfatizado quanto à interpretação da imagem é a flexibilidade
de mudança. Ou seja, o expectador, ao olhar uma imagem e estabelecer uma relação, poderá
construir pensamentos distintos no decorrer do processo. Esta possibilidade de (re)construir
ideias e conceitos é basilar na cultura visual.
Mediada pela reprodução imagética, foi possível vivenciar uma situação de
fluidez no processo estético. O processo de aprendizagem é evidenciado, intrínseco no sujeito,
seu modo de ver, sua cultura. Transparece também, a possibilidade de mudanças de conceitos,
a partir do olhar do outro.
Na perspectiva que aqui interessa, a questão, entretanto, é pensarmos a
cultura para além do domínio material – isso é, do domínio dos objetos e das
práticas envolvidas com esses objetos. A questão é pensarmos a cultura
também e ao mesmo tempo, no domínio simbólico: como significamos os
objetos e as práticas e, ao fazermos isso, como abstraímos e transferimos
esses significados para outros contextos; e, ao fazermos essa transferência,
como os ressignificamos. (VEIGA-NETO, 2004, p.57)

O aparato visual mais do que sua superfície, produz sentidos. O sujeito tem a
possibilidade de abstrair, contextualizar e dar outros significados, possuindo domínio não
apenas material mais simbólico. Neste sentido, o ruído é apresentado quando esbarra em
regimes escópicos e olhares disciplinados interferindo na autonomia e flexibilidade no ver.
O ser humano não é fechado, pronto e acabado. Mas perdura o inacabado, estar
sempre passando por transformações, assumindo posturas diferentes em cada situação vivida.
“Na medida em que, como vimos, o processo de identificação é radicalmente contingente, o
simples fato de estarmos vivos faz de nós sujeitos/identidades abertas, inacabadas. O
fechamento é a morte.” (VEIGA-NETO, 2004, p.62)
Na Figura 49 é possível observar essas mudanças de concepções. Ali, foi
registrado o diálogo entre acadêmica e tutora. São explicitadas dinâmicas de aprendizagem
mediante interpelações sociais, opiniões e questionamentos de outros, mudando maneiras de
ver e pensar, originando uma recolocação de ideias.
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Figura 49: Sala Digital – Disciplina Laboratório de Poéticas contemporâneas
Fonte: http://www.virtualmontes.unimontes.br/mod/forum/discuss.php?d=84355. Acesso: 31/05/2013
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No caso específico desta imagem, acaba que quando você lê a opinião do
aluno, você interage de uma forma diferente. Porque o meu ponto de vista,
às vezes é diferente, e outras pessoas com outras experiências, com a
bagagem que traz consigo, influenciam a gente. Aí nos leva a outra
informação, complementa; da mesma forma que leva isso para o aluno.
Então no resultado, no conjunto dessa discussão no fórum, ou mesmo no
presencial, é enriquecedor, porque possibilitam construções de ideias.
(Tutora A, entrevista, 2013)
Cada um pega a imagem e traz pra si, eu acredito muito nisso. Você vê
nitidamente nos fóruns, como cada um vê uma coisa. A possibilidade de
mudança no debate, nas discussões de pensamentos. Nestas discussões
consegui construir conceitos. Porque assim quando você começa enxergar,
outras visões, você abre um pouco a mente, não é que é diferente!

(Acadêmica D, entrevista, 2013)

Os estudantes vivenciaram com debates, reflexões, troca de experiências,
intercâmbio de culturas, propiciando saberes, construção de concepções, aquisições de
conhecimentos e novas visões. Veiga-Neto (2004) observa que a identidade individual é
ocasionada por um conjunto de histórias e experiências, afirmando ainda: “Não há como
pensarmos a identidade individual fora de um grupo social, pois a própria interpelação só é
possível quando o indivíduo se confronta com outros indivíduos.” (p.59)
A professora encerrou a discussão, informando que o objetivo do fórum foi
plenamente satisfeito, pela multiplicidade de interpretações, e de visões acerca do tema
proposto. O tema foi discutido, mediado pela imagem digital, com reflexões, interações,
trocas de experiências e percepções.
Através do processo consegui pensar, refletir sobre as imagens. Achei que
foi bem produtiva esta disciplina. (Acadêmica A, entrevista, 2013)
Com as imagens digitais, conseguimos pensar, refletir sobre as obras. No
presencial e na plataforma virtual foram trabalhadas as imagens, com esta
metodologia conseguimos compreender a arte contemporânea. (Acadêmica

B, entrevista 2013)

A cultura visual propõe a diversidade do olhar frente às visualidades. As
possibilidades de interpretações visuais vão além da intenção do autor, estas características
podem favorecer o processo de cognição e estética nas representações visuais da cultura
contemporânea.
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Fios de texturas e cores peculiares – caminhos intuitivos e criativos
O procedimento metodológico chega à proposta final, na criação artística. Uma
criação livre, que segundo a educadora não tinha regras, técnicas ou um tipo determinado de
visualidade a ser executado, tinham como direcionamento era a arte contemporânea. Os
estudantes, a partir dos intercâmbios e discussões das imagens apresentadas na sala digital e
momento presencial, iriam vivenciar uma experiência de produção.
A produção artística remete à criação abordada por Ostrower e à experiência
estética assinalada por Dewey. Segundo Ostrower (2009) a criatividade é um artifício que
abrange de forma global a vida, nutrindo a nossa sensibilidade com múltiplas cargas emotivas
e intelectuais. Os processos criativos consistem, segundo a autora, em impulsos inconscientes,
elementares para a criação e outros fatores como:
Além dos impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo o que
o homem sabe, os conhecimentos, as conjeturas, as propostas, as dúvidas,
tudo o que ele pensa e imagina. Utilizando seu saber, o homem fica apto a
examinar o trabalho e fazer novas opções. O consciente racional nunca se
desliga das atividades criadoras; constitui um fator fundamental de
elaboração. Retirar o consciente da criação seria mesmo inadmissível, seria
retirar uma das dimensões humanas. (OSTROWER, 2009, p. 55)

Nesta perspectiva, as discussões, reflexões, construções de saberes ocorridas na
rede colaborativa da plataforma digital, somadas aos encontros presenciais e aos referenciais
culturais e repertórios de cada um propiciaram os caminhos intuitivos e criativos do estudante.
A criação emerge de um conjunto de elementos que demanda do criador ações prévias ao
processo cognitivo e estético, além do fator intuitivo. O saber é inerente à experiência
singular.
Dewey (2010) assinala que a experiência singular acontece quando o processo
é vivenciado do princípio ao fim, cada qual com seu enredo, seu movimento rítmico
particular, perpassando por condições e qualidades ímpares. Em consonância a esta ideia,
ainda que a construção do saber seja coletiva e a troca de conhecimentos feita na rede de
maneira grupal, a experiência singular envolve particularmente, uma poiésis24 vivencial. Este
autor entrecruza a ideia de produção artística vinculada à experiência estética.

24

Campo de estudos sobre a criação poética e a partir da criação em processo. Esse estudo se estende aos efeitos
estéticos que interferem na criação e na recriação que as obras demandam para a apreensão de seu sentido.
(MEIRA, Marly Ribeiro. Filosofia da criação: reflexões sobre o sentido do sensível. Porto Alegre: Mediação,
2003).
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Para ser verdadeiramente artística, uma obra também tem de ser estética – ou
seja, moldada para uma percepção receptiva prazerosa. É claro que a
observação constante é necessária para o criador, enquanto ele produz. Mas,
se sua percepção não for também de natureza estética, será um
reconhecimento monótono e frio do que foi produzido, usado como estímulo
para o passo seguinte, em um processo essencialmente mecânico. (DEWEY,
2010, p. 128)

Prosseguindo na linha de pensamento do autor, vale notar que a produção
artística não deve ser uma ação movida por automatismos, de forma isolada, sem contextos,
mas, ao contrário, deve estar imersa em elementos culturais, afetivos e cognitivos. Passar por
um processo de criação sem uma receptividade poética, imbricada a elementos visuais e
imaginários, torna-se uma produção que se assemelha ao maquínico.
No âmbito da cultura visual, Filho e Correia (2013) acentuam que no universo
visível existe uma multiplicidade de imagens, que alimenta a imaginação, cabendo a ela
assimilar, transformar em novas visualidades. Construindo novas redes entre os sujeitos, sua
coletividade e seus fluxos estéticos.
A proposta de produção artística desafiou os estudantes a usarem sua
imaginação, desde ao processo reflexivo, interpretativo das imagens disponibilizadas na
plataforma digital e das vivências presenciais. Uma criação mediada pelas tecnologias visuais,
não na acepção de releitura, mas no sentido conceptual da arte contemporânea.
A professora, durante o processo de criação, no fórum digital, dialogava com
os acadêmicos, acolhendo suas ideias e discutindo as possibilidades da construção artística.
Foi pedido aos alunos que elaborassem um diário de artista, com descrição de todo o trajeto
da produção. No depoimento da educadora, nota-se sua surpresa com relação às influências de
artistas e obras apresentadas pelas imagens digitais nos trabalhos dos acadêmicos. Segundo
seu relato, dentre tantos vídeos, destaca-se o da artista contemporânea Nazareth Pacheco,
sendo o mais utilizado e citado pelas estudantes, talvez pelo fato de serem mulheres. A
educadora salienta: “Quase todas as mulheres falaram da influência da Nazareth Pacheco, se
tivesse apresentado apenas a fotografia da obra, não teriam esse choque, o vídeo mostra a
artista trabalhando”.
Ainda no relato da educadora, é realçado que o vídeo foi importante para o
processo de criação. O artefato visual mostra de forma mais explícita como se deu o trabalho
criativo da artista, os conceitos, as motivações. Nesta perspectiva os acadêmicos foram
subsidiados para a realização de um trabalho que deveriam elaborar sozinhos: conhecer a
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poiésis do artista, o sentido que é dado no objeto artístico abre caminhos para a interpretação e
produção de visualidades.
A gente tem acesso apenas a obra lá, e o artista nunca fala, a gente não sabe
muito bem, e vê que as formas que ele cria tem todo um sentido para ele,
mas vê que é uma coisa muito simples, não é nada assim tão aurático. Como
por exemplo, os artistas geniais, os gênios, então, o artista mais próximo
deles, quebrou aquela ideia, desmistificou o artista. Eu acho que o uso destas
imagens elas foram essenciais pra que eles pudessem entrar dentro desse
outro espaço, de produção, do qual se a gente falasse apenas, não seria
possível fazer, não teria tempo pra ter um encontro de atelier com o grupo,
não seria possível, teria que ter apresentação desse mini museu de imagens
pra que eles pudessem ter este repertório e criar. (Professora B, entrevista,

2013)

O processo de criação foi registrado pelos estudantes, em um diário. Todos
descreveram as etapas, fotografavam e em forma de texto apresentaram suas ideias,
subjetividades e pesquisas realizadas. Em sua maioria, os estudantes, além das imagens
vivenciadas e dos artistas apresentados, pesquisaram na web outras possibilidades. Uma
imagem remete a outras imagens, a outras discussões e temáticas, configurando em rizoma,
uma rede que entrelaça saberes e culturas diversas.
Ao término do processo de ensino da disciplina, foi realizada uma exposição
das produções criadas pelos estudantes, no espaço do próprio pólo: momento de reflexão
sobre a obra criada. Os alunos apresentavam suas criações e descreviam como foi o processo
de criação, qual o conceito que estava embutido no trabalho, o que os símbolos e os artefatos
visuais representavam no contexto da arte contemporânea. Os trabalhos produzidos foram
variados, dentro da proposta contemporânea: instalações, performances, pinturas, fotografias e
colagens.
Os recursos pedagógicos utilizados pela professora privilegiaram as
tecnologias visuais, rede de computadores e internet, imagens digitais presentes em todo o
processo, desde a introdução do tema, até a construção do diário, no entanto, contatou-se que
na produção artística não foi trabalhada a imagem diretamente no computador, ou seja, arte
digital, ainda que tenham vivenciado anteriormente a manipulação de imagens pelo programa
GIMP, confirmando a percepção feita da análise da disciplina Laboratório de Arte e
Tecnologia. A arte digital, o vídeo-arte e arte interativa não foram realçadas
significativamente no processo, as produções apresentadas foram obras de natureza plástica e
corpórea. Não houve criação de vídeos, intervenções em imagens, ações que representam
características hodiernas da arte, e sim criações que sugerem as possibilidades da arte
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contemporânea expostas nas mídias visuais. Os estudantes desenvolveram ideias próprias da
arte contemporânea, mas optaram por produções físicas e materiais, criações artísticas mais
atreladas a elementos e produtos convencionais, como madeira, papel, plásticos, entre outros.
As figuras a seguir demonstram alguns trabalhos artísticos desenvolvidos pelos
acadêmicos.

Figura 50: Instalação Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Figura 51: Produção Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Figura 52: Performance Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Figura 53: Produção Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013

Figura 54: Produção Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Figura 55: Produção Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Figura 56: Produção Artística - Acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013

Fios encorpando em tela – Experiência singular que faz diferença na construção da
tenda
A criação artística, termo usado por se tratar de ações no âmbito do ensino da
arte, é o ápice no processo de construção cognitiva e de formação de visões neste contexto.
Inicialmente, a trajetória parecia inócua por apresentar um repertório incipiente por parte dos
aprendizes na abordagem apresentada pela educadora. À medida que foram desenvolvidos os
debates, as trocas de conhecimentos, compartilhadas visões e análises entre os envolvidos,
foram ampliados saberes e atrelando a bagagem cultural singular do sujeito insurge a
contingência da experiência estética e da produção criativa.
O ato criador não acontece fora da intencionalidade: por meio do propósito de
análise de situações, percepção de circunstâncias ao seu redor, da busca de novas
possibilidades é que a criação passa a existir. Ostrower (2009) ressalta que um dos critérios
para a ação criativa é a consciência inerente no ser humano.
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O modo de sentir e de pensar os fenômenos, o próprio modo de sentir-se e
pensar-se, de vivenciar as aspirações, os possíveis êxitos e eventuais
insucessos, tudo se molda segundo ideias e hábitos particulares ao contexto
social em que se desenvolve o indivíduo. Os valores culturais vigentes
constituem o clima mental para o seu agir. Criam as referências, discriminam
as propostas, pois, conquanto os objetivos possam ser de caráter estritamente
pessoal, neles se elaboram possibilidades culturais. Representando a
individualidade subjetiva de cada um, a consciência representa a sua cultura.
(p. 16)

Nesta conjuntura, a produção artística se constitui em um circuito de processos
que estão interligados ao ser sensível, representando uma abertura para o mundo e para
percepção do que está em seu entorno. Conceber uma produção envolve o ser global, não se
separa pensamento e sentimento, é um procedimento duo, interligados, que vai se formando e
entrelaçando ideias, referências, valores, hábitos, subjetividades, transparecendo a
singularidade, a cultura inerente ao sujeito e como desfecho surge o artefato visual.
O processo de aprendizagem da disciplina Laboratório de Poéticas
Contemporâneas oportunizou os aprendizes a absorção da temática proposta. As discussões
promovidas na plataforma digital, a troca de vivências, as pesquisas feitas na web, os diálogos
realizados nos momentos presenciais, as análises e interpretações a partir das imagens digitais
subsidiaram o processo de criação, favorecendo a produção artística.
Na produção de um objeto artístico não se desvincula a experiência estética. O
processo de criação é concebido desde a apreensão da ideia, percepção, experimentações e
vivências, elaborações de formas internas e externas, ações que vão se configurando e
tomando uma dimensão, gerando uma criação carregada de informações e subjetividades.
A proposta de criação artística foi voltada para a arte contemporânea. Os
estudantes teriam autonomia nas escolhas, conceitos, tendências e materiais. Nada foi imposto
e nem sugerido, o processo foi acompanhado e orientado a partir da ideia da produção. Um
trabalho individual que instigou o estudante a mergulhar em seu propósito.
O relato aqui apresentado faz alusão a uma acadêmica envolvida na pesquisa.
Por meio do diário de artista, depoimento e exposição, foi possível compreender o seu
processo de criação. Algo pessoal, singular, estando presentes sentimentos, desejos, valores e
conceitos. Começando pelas discussões da temática, conhecendo artistas contemporâneos e
suas obras, inicia o percurso de experiência, cognição e estética da estudante. Através de
vídeos a estudante sentiu-se provocada a criar algo que ainda não havia experimentado.
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Habituada em produzir desenhos configurados em cópias, sentiu-se desafiada a produzir algo
que tivesse marcas próprias.
Neste sentido, a arte contemporânea provoca, aguça a percepção, estimula o
pensamento crítico e reflexivo, suscitando um comportamento reativo. Ações que conectam a
cultura visual, a busca de olhares flexíveis, não escópicos e a abertura para produzir algo que
até então não estava presente em suas concepções. As mídias visuais configuraram em fontes,
propiciando possibilidades de reflexão, cognição, imaginação e criação.
As obras, da artista Nazareth Pacheco, foram ideias próprias. Foi muito
interessante entender que a partir de uma ideia o artista chega até ali, e ela
partiu da história de vida, da dor dela. Eu nunca pensei nisso, esse
conhecimento foi muito bom. Outra obra foi o vídeo da Berna Reale, no caso
uma performance, ela sai pendurada, foi tudo muito interessante e reflexiva.
As imagens digitais foram importantes para minha criação. (Acadêmica A,
entrevista, 2013)

A acadêmica revela que sua produção fluiu depois de todo processo anterior,
numa postura perceptiva, compreendendo a natureza contemporânea, voltada para o trabalho
com conceitos muitas vezes agregados à sua própria identidade. Com essa compreensão, em
momento de reflexão consigo mesmo, buscou valores subjetivos, que norteassem sua criação.
Ela realça que os vídeos dos artistas e suas obras foram fontes de reflexão, de mudança de
comportamento e de novas visões. Compreender que uma obra artística pode surgir de uma
experiência de vida, das relações do cotidiano, ou até mesmo de valores próprios e questões
sociais presentes na sociedade, resultou em percepções que até então não se evidenciava em
sua vida social e artística.
A experiência consiste em um processo contínuo, que segundo Dewey (2009),
é validada quando se agrega a outras experiências, e de abstração em abstração vai tomando
forma, com suas vivências e descobertas, nascendo com singularidade uma produção que
antes de ser artística é estética. Um procedimento de amadurecimento, de consistência, de
aprendizagem e de construção de mundo.
O seu processo de criação está descrito no diário de artista, um caderno,
elaborado manualmente, usando letras caligráficas, intercalando fotografias que registraram
toda a pesquisa e o passo a passo do trabalho artístico. De forma cronológica, foi feito o relato
dando sentido à sua proposta criativa, inserindo ideias e conceitos oferecendo sustentação a
instalação artística que já começa ser imaginada.
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Ficam evidenciados, nesse instrumento de registro, trânsitos estabelecidos entre
ação tecnológica e ação artesanal. Um exercício que inquiriu conexões com o aparelho, a
telemática e objetos físicos. O suporte para as anotações, a escrita escolhida revelam um
território mais concreto, as fotografias do passo a passo e as imagens das pesquisas feitas na
net, apontam para um espaço mais cibernético. Até que ponto foi uma escolha totalmente
livre? Esta ação híbrida foi uma questão de opção? Este procedimento deixa transparecer que
os sujeitos assumem características nômades, transitam em territórios físicos e cibernéticos. A
familiaridade com as tecnologias não são plenas numa relação que o repertório mais
consistente prevalece no território do matérico.
Neste quadro, educador e educando estabelecem uma relação que configura um
tempo de transição. Por conta desta fusão, na incerteza de alcançar êxito no diário online,
solicita um trabalho manual. A estudante executa muito bem a sua atividade por sentir-se mais
segura e mais familiarizada no território do mundo físico.
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Figura 57: Diário de Artista da acadêmica
Foto: Dilma M S Klem – 2013
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Trabalhando com o conceito “O afeto e as relações no cotidiano”, a estudante
desenvolveu uma produção inserindo valores e sensibilidades importantes de seu ponto de
vista pessoal. Com o título “Mesa de café”, metaforicamente configurou o fortalecimento de
amizade ou desfazimento de laços de afeto.
A ideia surgiu deste conceito e significado, com a intenção de materializar sua
imaginação criando objetos que simulam uma mesa de café, representando por meio de
metáfora a vida e suas celebrações. A estudante, para agregar valores, trabalhou materiais que
sugerem características específicas nas relações. Uma criação binária, estabelecendo relações
entre elementos e pensamentos opostos, de um lado o uso do arame para a modelagem dos
objetos, representando uma relação duradoura, firme, fiel ainda que flexível, a cor vermelha
associada ao amor. Do outro lado foi utilizado o papel crepon branco, apresentando uma
relação frágil, sensível, fria, que se desfaz com facilidade.
A metáfora estimula a reflexão, promovendo a cognição. A representação de
uma “Mesa de Café” tornou-se objeto de pensamento e interpretação. A instalação artística
faz referência às pessoas e suas relações sociais, podendo ampliar sua abrangência para outros
âmbitos diversificados que constituem o ser humano. Abre-se para ponderações no que tange
à imaginação e à razão. O ser humano em seu dia-a-dia estabelece relações metafóricas em
seus pensamentos, usando uma racionalidade imaginativa. Efland (2010) cita Lakoff e
Jonhson para conceituar a metáfora, assinalando que esta forma de pensamento leva a
compreensão de sentimentos e experiências estéticas.
As metáforas estabelecem conexões entre objetos e eventos aparentemente
não relacionados; são encontradas em todos os campos de estudo, inclusive
em arte. A projeção metafórica é o meio pelo qual o pensamento abstrato
aparece. Isso é importante porque explica como o pensamento abstrato na
cognição humana pode emergir de experiências corpóreas e sensoriais.
(EFLAND, 2010, p. 336)

Neste sentido, a criação metafórica visual proporciona interações perceptivas,
formulações de significados e construção de mundo, convergindo os binômios razão e
imaginação.
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Abaixo as figuras registram objetos que integraram a instalação artística.

Figura 58: Xícara de papel crepon- Instalação da Acadêmica
Fonte: Diário da Artista - 2013

Figura 59: Jarra e Vaso de papel crepon - Instalação da Acadêmica
Fonte: Diário da Artista – 2013
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Figura 60: Xícara de arame - Instalação da Acadêmica
Fonte: Diário da Artista - 2013

Figura 61: Jarra e Vaso de arame - Instalação da Acadêmica
Fonte: Diário da Artista - 2013
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A mensagem que quero transmitir: objetos confeccionados de arame,
material firme, durável e o papel, material leve, capaz de se desfazer,
desmanchar... assim dois materiais diferentes, contrastantes, representando
que o momento de um café pode sim, fortalecer relações, criar laços ou pode
ao contrário, distanciar pessoas. (Acadêmica A, Diário de Artista, 2013)

Para este processo de criação, foram feitas pesquisas na internet, em busca de
artistas que utilizaram materiais similares. A estudante buscou aspectos da vida e obras de três
artistas plásticos que realizaram exposições com objetos no arame: Paulo Bhordim, Barbara
Licha e Méret Oppenhein.

Figura 62: Pesquisas na net
Fonte: Diário da Artista – 2013
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Figura 63: Pesquisas na net
Fonte: Diário da Artista - 2013
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Figura 64: Pesquisas na net
Fonte: Diário da Artista - 2013
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Figura 65: Pesquisas na net
Fonte: Diário da Artista – 2013
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Os estudos dos artistas contemporâneos, a exploração dos materiais utilizados
em suas obras, visualizados nas imagens digitais, os vídeos de apresentação dos processos de
criação, agregados às vivências pessoais anteriores na disciplina de escultura, o trabalho com
arame, e a metáfora imaginada, efetivaram sua criação. Percebe-se aspectos determinantes em
seu processo criativo, a busca do conhecimento, práticas vivenciadas anteriormente e o
pensamento imaginativo e reflexivo, possibilitaram o nascedouro de uma produção. Qualquer
que seja uma criação, não surge do vazio, mas constitui em uma cadeia de variáveis que se faz
presente no ser humano. As atribuições ao ato de produção não são genéricas, configura em
especificidades de cada criador.
Neste sentido, a acadêmica vivenciou todo um processo de descobertas,
elaborações e construções. Culminou com uma exposição da sua obra, tendo oportunidade de
explanar aos colegas cada etapa realizada, os conceitos e sentidos inseridos na proposta
artística. O trabalho é de natureza metafórica, materializado com subsídios convencionais, que
vem demonstrar as possibilidades que a utilização de imagens digitais no procedimento
pedagógico contribuiu para o processo de criação.
Considerando, o formato da prática pedagógica aplicada nos estudos da
disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas, com abordagens híbridas e enfoques em
conceitos desta tendência, bem como os materiais que os artistas assentam suas obras, foi
possível perceber os trânsitos nos processos de ensino e aprendizagem convergidos às
mutações que representam esta era digital. Processos de fruição, assimilação e construção
movidos pelas tecnologias visuais com resultados criativos em estruturas físicas e materiais.
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PRIMEIRAS LUZES DA MANHÃ
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“A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.”
Os fios emaranhados neste texto contribuíram para as tramas de um toldo que
começa se elevar e formar um balão iluminado. Este balão-sol só começa a despontar com os
cruzamentos dos fios que saem dos bicos dos galos, metaforicamente, fios que emanam de
cada pessoa numa tessitura de um dia-luz-balão. Uma construção que vai tomando forma a
partir de centelhas de pensamentos e reflexões.
Os fios foram lançados, intricados a outros fios, e no início, ainda em
penumbra, começou sendo tecida tênue, e aos poucos foi viabilizando a compreensão de cada
episódio. O movimento não linear dos enlaçamentos, as texturas diferenciadas fazem perceber
que as noções de verdade não são determinantes, ao contrário. Em torno de uma abordagem,
há múltiplas aproximações, e em específico o ambiente de construção de imagens abre para
muitas perspectivas. Na perspectiva da cultura visual a investigação busca compreender as
relações dos artefatos visuais com aquele que vê e é visto.
Embora a ênfase recaia nos fios iluminados, há aqueles fios escurecidos, tão
valorosos quanto os outros. Transitar entre essas diferenças representa desafio e percepção
para pesquisa. Nesse entremeio foi se constituindo toldo e se erguendo em luz-balão.
O processo entrelaçado por conhecimentos, idéias e experiências, permitiu
surgirem as primeiras luzes da manhã. Mediados por fluxos imagéticos e em rede
colaborativa, em um olhar cultural, foi possível alinhavar e arrematar alguns nós.
O universo das imagens técnicas, segundo Flusser (2008), consiste no futuro da
sociedade, passando por alguns deslocamentos em seu aspecto funcional. Se por um lado, as
relações com as imagens técnicas configura a possibilidade de que os usuários dos aparelhos
não passem de meros funcionários, por outro lado, se reconhece a potência de uma sociedade
mais livre para jogar poeticamente com a imagem e a máquina. Entre esses, há os criadores de
imagens e os colecionadores de imagens. No entanto, o que está fora de questão “é o domínio
das imagens técnicas na sociedade futura.” (FLUSSER, 2008, p. 13)
A tecnologia digital é analisada por Agamben (2009) como parte dos
dispositivos contemporâneos. O autor enfatiza a gigantesca acumulação e proliferação destes
dispositivos, e ressalta que não haveria um só instante na vida humana que é contaminado e
controlado por algum dispositivo. O autor faz uma provocação e reflexão: “De que modo,
então, podemos fazer frente a esta situação, qual a estratégia que devemos seguir no nosso
cotidiano corpo a corpo com os dispositivos?” (AGAMBEN, 2009, p. 42)
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Das visualidades produzidas por aparatos tecnológicos e de todos os resultados,
destas produções emergiram discussões, não sobre o artefato em si, mas nas relações destes
com o sujeito. A cultura visual sustenta a importância de explorar a noção de produtores de
visualidades, na medida de ser, mais do que o fazer, mediante as representações visuais. Qual
a relação do sujeito com as imagens digitais?
No âmbito educacional, é incontestável a presença dos artefatos digitais nas
práticas pedagógicas. Em se tratando de plataforma digital, a utilização das imagens é intensa
por parte de educadores e educandos. Neste sentido, a pesquisa calcou sua investigação,
levantando questionamentos: Como as imagens digitais foram apropriadas no processo de
aprendizagem? Até que ponto as imagens eletrônicas proporcionaram a experiência cognitiva,
estética e que repercussão foi alcançada na vida cultural e social dos estudantes?
À luz da cultura visual, o trabalho de pesquisa abordou a imagem digital e seus
desdobramentos no processo ensino e aprendizagem, buscando compreender relações dos
envolvidos com tais imagens. As imagens trazem consigo possibilidades múltiplas de serem
trabalhadas como recurso pedagógico. Sem dúvida, os agentes educacionais têm muito a
avançar no que concerne às potencialidades das tecnologias visuais.
A educação a distância, configura uma modalidade possível de ensino. As
TIC‟s agenciam um processo dinâmico que propicia a aprendizagem em rede, mediadas por
ferramentas inseridas na plataforma digital. Estes recursos possibilitam a interatividade e
construção coletiva de saberes. Um sistema totalitário, com caráter hegemônico,
estabelecendo relações de poder de governo, em que são controlados todos os acessos e
interações no AVA. Dispositivos que de alguma forma detém recursos de domínio. Por outro
lado, este controle, proporciona a condução e orientação ao processo, ou seja, o professor tem
condições de perceber o crescimento e a fragilidade que o aprendiz vivencia, verificando os
acessos, pesquisas e estudos realizados na sala digital. Um artifício que possibilita ao
educador novos direcionamentos pedagógicos, frente às limitações percebidas.
Outro aspecto relevante é a riqueza dessa modalidade agregada a momentos
presenciais. Nestes momentos, as aprendizagens deflagradas no contexto digital são
consolidadas. As pessoas se encontram, conversam, negociam e partilham dúvidas não
sanadas no ambiente digital e percepções apreendidas no ciberespaço que são fortalecidas e
acrescidas no contato físico entre educador e educandos.
A plataforma digital e seus recursos são suportes que tem sustentado este
modelo de ensino, no entanto, não prescinde o presencial. Uma estrutura que integraliza
períodos de estudos na plataforma digital e momentos em que todos os envolvidos se
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encontram, compartilham e estabelecem trocas de experiências, nas temáticas estudadas.
Conta ainda com tutores presenciais que auxiliam e dão suporte no percurso dos estudos, com
assistências nos pólos, assumindo uma figura de intercessores no sistema operacional do
processo.
Esta abordagem aparentemente desvia o foco das imagens digitais, mas na
verdade dialoga com elas, na medida em que é percebido no decurso da pesquisa que, embora
as imagens digitais façam parte do processo, propiciando experiência estética e cognitiva, no
momento da produção artística, os estudantes retornam para o matérico e não trabalham no
ambiente digital.
Flusser, no ano 1980, apontou para uma era pré-cibernética. De lá para cá
muitas foram as mudanças nos media. As imagens digitais estão muito mais presentes na vida
cotidiana. Contudo, no recorte desta pesquisa ficou evidenciado que as imagens digitais não
são absolutas: vivemos uma geração a meio caminho.
Nas disciplinas pesquisadas, as tecnologias visuais foram usadas nos
procedimentos metodológicos. Ao observar as diferentes etapas em cada uma das disciplinas,
alguns pontos de luz ganham realce, ao lado de alguns pontos escuros que sustentaram a
culminância deste trabalho.
Na disciplina Laboratório Arte e Tecnologia, muito se discutiu sobre os
avanços das tecnoimagens no âmbito artístico e sobre as possibilidades do uso das múltiplas
formas de imagens no meio educativo, utilizando a própria imagem como mediadora do
processo. Neste sentido, a imagem assume a função de manufaturar o processo cognitivo,
estabelecendo uma relação no processo do olhar dos educandos.
Na parte prática do processo, os alunos desenvolveram manipulação de
imagens. Nesse momento, de expectadores passaram a serem produtores de artefatos visuais.
Nesta etapa, as produções tiveram como objetivo a aprendizagem das técnicas, dos recursos
do programa, o que permitiu que pudessem fazer interferências. Essa ação se restringiu a uma
manipulação simples sem ter a intenção de investigar uma poética visual. Alguns fatores
podem ter contribuído para esse formato, segundo relato pela professora, entre os quais, o
tempo, considerado insuficiente.
De qualquer maneira, poderia ter sido um primeiro impulso para que os
estudantes dessem continuidade e trabalhassem com projetos de arte digital. De acordo com
os relatos das acadêmicas, não houve investimento neste tipo de produção, salvo uma aluna
ter revelado que chegou a desenvolver alguns trabalhos com interferências em imagens.
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Na perspectiva flusseriana, ainda prevalece a ideia de funcionário da máquina.
Mas Flusser (2008) também reconhece os potenciais das novas imagens.
As novas imagens não são apenas modelos para futuros produtores de
imagens, mas são, mais significativamente, modelos para a futura
experiência, para a valoração, para o conhecimento e para a ação da
sociedade. Com toda imagem nova o universo imaginário da sociedade é
transformado, e o poder da imaginação faz com que a rigidez da
circunstância, anterior à produção de imagens, seja substituída por fluidez e
maleabilidade. (p. 24)

Em diálogo com o autor, o elemento imaginação muda a ideia mecânica e
automática de produzir uma imagem, um contraponto, que remete à subversão da máquina.
Efland (2010) assinala a metáfora como artifício relevante na produção artística, vinculada ao
imaginário humano. A máquina não dá conta deste fator tão diferenciado, que é traço singular
da produção sensível do sujeito. Representa, portanto, uma expectativa frente às produções
essencialmente digitais. Agamben (2009) usa o termo profanação como contra-dispositivo,
para liberar do que nos foi capturado, conjugando a ideia do Flusser (2002) de jogadores
libertários, àqueles que subvertem a máquina, e não se deixa ser capturado.
Na disciplina Laboratório de Poéticas Contemporâneas, foi desenvolvida uma
metodologia em que os conteúdos foram abordados “a partir das imagens, sobre elas e para
elas”, conforme as palavras da própria educadora. A temática Arte Contemporânea propiciou
muito a utilização das tecnologias visuais. As abordagens ganharam força, entendimento, com
os recursos multimidiáticos disponibilizados na sala digital e na aula presencial. Vídeos de
depoimentos, de apresentações artísticas, performances, happenings e outros, instigaram os
estudantes. Dispositivos que ofereceram narrativas visuais, por vezes vinculadas a textos,
sensibilizam, provocam, estimulam o pensamento intuitivo e estético. Os vídeos assistidos, as
imagens fotográficas analisadas, debatidas, resultaram em construção cognitiva, e foi
inspiração para o processo de criação. Proposta final que culminaram os estudos da Arte
contemporânea, uma produção artística, um exercício de criatividade subsidiada pela prática
analítica e reflexiva dos dispositivos imagéticos tecnológicos.
A acadêmica D, assinala que a artista Berna Reale com suas performances,
impactou e trouxe temáticas que a fez refletir, sobre a mulher na sociedade. Esta reflexão foi
propiciada pelas tecnologias visuais.
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A performance só foi possível chegar até nós pelo vídeo. Porque, ou era o
vídeo ou era quem estava lá presenciando. Por isso eu acho que é importante
essa forma de vídeo, de computador. Por mais que agente tenha essa
acessibilidade, a gente não consegue acessar tudo, e as ferramentas que a
gente tem hoje é justamente essa, a internet, o vídeo, a imagem, porque a
palavra por mais explicativa, ela nunca é clara. A imagem, acho bem mais
clara do que a palavra. (Acadêmica D, entrevista, 2013)

Contextualizando, Nascimento (2011) ressalta que as imagens têm suas
especificidades que se diferenciam das palavras. Possuem sua própria maneira de pensar, ver,
produzir e agir. São modalidades que materializam enunciados discursivos. “As palavras
podem colaborar no processo interpretativo das imagens, mas são modos diferentes de
formular o pensamento”. (p.215). A utilização dos vídeos permitiu as estudantes à
compreensão da obra contemporânea e possibilitou a percepção nos processos de criação.
A imagem digital, de vídeo, de obra, que foram apresentadas da artista
Nazareth Pacheco foi muito interessante. Entender que a partir de uma ideia
o artista chega até ali e ela partiu da história de vida, da dor dela. Eu nunca
pensei nisso, nunca tinha atentado pra isso. Esse conhecimento foi muito
bom. Os recursos midiáticos foram muito importantes para minha criação.
(Acadêmica A, entrevista, 2013)
A minha ideia surgiu depois das discussões e reflexões a partir das imagens
digitais... pesquisando sobre a arte contemporânea, as discussões no fórum,
ajudou muito. Antes do vídeo eu não conhecia o trabalho da Nazareth, com o
depoimento fiquei conhecendo a artista e o seu trabalho. Se eu não visse o
vídeo seria pra mim uma coisa “banal”. A obra de Nazareth é uma forma que
ela encara sua situação de maneira mais tranqüila, mais aceitável. Ela retrata
completamente a vida dela. (Acadêmica B, entrevista, 2013)

Delineando alguns fios de tensões sombrias, as produções dos estudantes,
mesmo depois de terem vivenciado anteriormente a disciplina Laboratório de Arte e
Tecnologia, discutido temas contemporâneos, ao chegar no processo de criação, não optaram
em uma produção de natureza digital, não houve manipulação de imagens, ficaram presos às
materialidades concretas, físicas. Apenas uma aluna escolheu a fotografia como produção
final, os demais trabalharam a fotografia no processo, como recurso de registro no livro de
artista. No relato da professora é revelada a esperança de que os acadêmicos produzissem algo
ainda não experimentado antes,
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Como por exemplo, o vídeo, ninguém usou isso, então é mais por conta
dessa dificuldade de perceber a aplicação disso na vida, principalmente na
vida profissional, artística. Não sei se todo mundo trabalharia, por exemplo,
com GIMP pra poder fazer um trabalho, ou com a fotografia, manipulação
da fotografia. Eles estavam tendo fotografia, simultaneamente, ninguém
pensou nisso. (Professora B, entrevista, 2013)

O fato de estarem mais ligados às formas tradicionais de produção suscita
alguns questionamentos, afinal, este é um curso que conta com recursos tecnológicos em sua
estrutura e todo o processo. A escolha por materiais físicos, portanto, não resulta da falta de
contato ou de acessibilidade. No entanto, os estudantes não levaram em consideração essa
possibilidade como sua primeira opção de produção artística.
No depoimento, a educadora listou alguns aspectos relacionados ao uso da
tecnologia que a levaram a mudar o planejamento. Entre esses aspectos, apontou a falta de
acessos por alguns acadêmicos nos links postados na sala digital. Estavam disponibilizados
links de acessos a performances, hipertextos, sites de museus virtuais e de artistas. Mas nem
todos os estudantes buscaram acessar e conhecer tais subsídios. Ante essa constatação, a
professora levou ao encontro presencial maior quantidade de imagens digitais para que os
estudantes vivenciassem e familiarizassem com a temática dos estudos em questão.
Retomando a abordagem feita sobre o AVA, a não exploração dos recursos disponíveis na
plataforma se dá por questões culturais, uma geração que ainda não se habituou com as
tecnologias e suas possibilidades.
Outro aspecto refere-se à proposta do diário de artista, que inicialmente foi
pensado para ser desenvolvido no ambiente digital, mas, no final, ganhou a versão de diário
físico, manual. Segundo a educadora, ela mudou sua proposta por entender que os acadêmicos
poderiam ter dificuldades. Um momento de fusão em que, tanto para os educandos como para
educadores o mais seguro consiste em elementos mais concretos. O relato do processo de
criação individual ficou sendo um trabalho híbrido. Evidencia-se, portanto, uma fusão,
registro de pesquisas e imagens da net, fotografias do passo a passo, porém construídos em
diários físicos.
Pensando os fios que tomam parte da tessitura do balão, a dificuldade no uso
de tecnologias visuais para o processo de criação pode ser referido como fios menos
iluminados, e menos flexíveis, na trama. A familiaridade com as tecnologias, ainda pouca,
não deixa os estudantes tão à vontade a ponto de deflagrar processo de criação de imagens
digitais. É mais fácil eles criarem a partir do repertório que eles têm mais domínio. Eles
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entram em contato com o digital, transitam neste espaço, mas voltam para o território onde se
sente mais seguros, onde encontram tesoura, arame, papel, couro, plástico e outros. Eles
escolhem trabalhar sobre estes materiais, e não com códigos, pixel ou 0-1. Para esse campo,
seu repertório ainda em formação é menor, pouco familiar. O comportamento na relação com
a cultura digital percebido nesta pesquisa é específico destas pessoas, desta faixa etária? Será
que haverá uma geração que vai operar estes dispositivos com autonomia? Ou será que
sempre andaremos a volta do ambiente digital, da cultura cibernética, do material e do físico?
Estes fios menos iluminados começam a ganhar alguma luz, quando se ressalta
o fato de que as tecnologias digitais não são absolutas, ou totalitárias, na cultura
contemporânea. Nem é desejável que sejam. Considerando que a sociedade é múltipla, as
condições são múltiplas, é plausível pensar que sempre convivam imagens digitais com
imagens tradicionais, ou outros tipos de visualidades ainda que contemporâneas. As
possibilidades de criação ampliam-se quando são asseguradas as interações e trânsitos,
pesquisar o digital e criar com material físico ou o contrário, deslumbra um tempo flexível, de
mão dupla, que coexistam pensares, saberes, culturas e tantas outras subjetividades possíveis.
Todas essas tensões e contradições dizem do nosso tempo. A cultura
contemporânea emerge para modificações de estar-no-mundo, uma emergência de
consciência que segundo Flusser (2008) é de nível “pós-histórico”. Esta é uma geração em
transição, quando todos encontram-se fixos ainda a formas mais tradicionais, mas imersos no
mundo das mídias digitais.
Para tecer os fios que vão finalizando esta tessitura, evidencia-se neste trabalho
que a mediação das imagens digitais contribuiu no processo cognitivo e estético dos
estudantes e repercutiram em suas vidas sociais. Os depoimentos abaixo são descritos porque
são portadores de mais força, do que minha própria palavra.
Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma visita no Inhotim e fiquei encantada,
de pegar cada obra, cada espaço ali, e ver a obra exposta, não sei, passou me
atrair mais. Eu percebi que eu gosto da arte contemporânea. As imagens
digitais me fez compreender melhor o que é arte contemporânea e apreciar,
porque antes eu não entendia. As imagens digitais me fez compreender e
apreciar. E só foi possível através do vídeo e das imagens disponibilizadas.
(Acadêmica A, entrevista, 2013)
O vídeo, a mídia me deu essa possibilidade de pensar o que é arte
contemporânea, é um trabalho que tem na apostila, que muita gente nem
entende, então acha que é uma coisa banal. Isso é arte? As imagens digitais
neste processo ajudaram muito, tanto para refletir como para produzir.
(Acadêmica B, entrevista, 2013)

151

Esse é um processo descontínuo, rizomático, configura saberes e ideias
múltiplas. A mediação das imagens digitais propiciou experiências e aproximou conceitos de
forma flexível. As ações requerem a desterritorialização de regimes de verdades, que
aprisionam e disciplinam os olhares. Ainda que orientado por um sistema (EaD), com regras,
com mecanismos de ordenação e buscando resultados tangíveis, são apresentadas
possibilidades de reflexão, tomada de decisão e liberdade de expressão.
A subjetividade mediada pelas tecnologias imagéticas vincula processos,
objetos e sujeitos. São olhares e entre-olhares que associam a imagem com a vida. A cognição
e a estética são elementos que entrecruzam, por se tratar de processualidades inerentes ao
repertório, experiência e predisposição do sujeito, despojando-se de crenças prévias.
As vozes múltiplas contribuíram nos entrelaçamentos para que fosse encorpado
em tela, um toldo aéreo. Foram configurados diferentes momentos, interlocuções à distância;
compartilhamentos, negociações e interações presenciais. Experimentos e vivências
dialogando com ideias consolidadas, desenhando um cenário de possibilidades e de limites, de
luzes e nuances. Um conjunto de sociabilidades permitiu estabelecer redes producentes, com
formas, texturas, cores e movimentos diversos. Ver o que estava nas sombras, transitar entre
claros e escuros propiciou reflexões e percepções no decurso do trabalho. Se houve cantos
desafinados, ou fios enrijecidos, não importa, o que influi é que todos foram portadores de
sensibilidades e subjetividades singulares.
A luz-balão, erguida, constitui numa tessitura dinâmica, em movimento, com
possibilidades de contínuo processo de (des)construção.
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ENTREVISTAS - SUJEITOS COLABORADORES
Professora A - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte: gravador
digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto de
Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Professora B - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte: gravador
digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto de
Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Tutora A - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte: gravador
digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto de
Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Tutora B - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte: gravador
digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto de
Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Tutora C - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte: gravador
digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto de
Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Acadêmica A - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte:
gravador digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto
de Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Acadêmica B - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte:
gravador digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto
de Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Acadêmica C - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte:
gravador digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto
de Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.
Acadêmica D - Entrevistada. Entrevistadora: Dilma Marques Silveira Klem. Suporte:
gravador digital. Transcrição: Dilma Marques Silveira Klem. Entrevista concedida ao Projeto
de Pesquisa – Experiências Estéticas e Cognitivas mediadas por imagens digitais no ensino de
Artes Visuais em EAD. 2013.

