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Ementa: Imagem, representação e experiência estética. Imagem e educação em tempos 

de fluxos sensoriais contínuos. O descompasso entre as maneiras de ver e sentir na 

sociedade contemporânea. Necessidades subjetivas e sociais das imagens da arte para o 

educar e o educar-se. O olhar emancipado do espectador. 

 

Justificativa: O olhar possui uma centralidade na condição de ser humano. De todos os 

sentidos, a visão é o mais imediato e abrangente, do ponto de vista espacial, pois o 

corpo mobiliza todos os sentidos para receber as imagens, e sendo assim, também é 

aquele que dá maiores possibilidades de verdade e, paradoxalmente, de ilusão e 

equívocos no contato com elas. É através do olho que corporalmente se dá a 

interiorização do mundo exterior e as representações dele advindas. Ao ser ameaçado 

pelo empobrecimento da experiência do ver e do sentir, estabelecida pelo uso das 

máquinas tecnológicas que impõem o fluxo contínuo da sensação, da satisfação e do 

prazer momentâneo e instantâneo, o indivíduo contemporâneo torna-se passivo, o que o 

anula enquanto sujeito, pois provoca o esvaziamento de sua capacidade de atenção, 

retirando deste sua capacidade potencial de pensar, visto que, numa espacialização 

limitada ao virtual e uma temporalidade difusa, a sensorialidade parece expandir-se 

enquanto a interioridade tende a reduzir-se, com implicações diretas à subjetividade. À 

luz da reflexão feita por teóricos de distintas áreas tentaremos aqui uma reflexão acerca 

do descompasso entre as maneiras de ver e sentir na sociedade contemporânea em 

decorrência da interação com as imagens, e em especial, com as imagens da arte. 
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