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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 6

Eixo 1

Ateliê de poé� cas urbanas
Autora
Profª Drª Lilian Amaral Ar. sta Visual, Pesquisadora e Curadora Independente. Pós-Doutora com Bolsa PNPD da
CAPES junto ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás.Docente junto ao PPGACV, Disciplina Tópicos Especiais em Arte e Visualidade:
Cartografias e Territórios, 2014. Pós-Doutorado em Arte, Ciência e Tecnologia pelo IA/UNESP. Doutora em Artes
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ?Derivações da Arte Pública
Contemporânea?, (2006-2010) e Universidade Complutense de Madrid / Espanha. Mestre em Artes pela Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ?Fronteiras do Visível. Arte Pública na Avenida
Paulista: um estudo intervenção na cidade de São Paulo?, (1995-2000). Graduada em Licenciatura em Artes
pela Fundação Armando Álvares Penteado ? FAAP, (1981-1986). Pesquisadora Capes/CNPq - GIIP - Grupo
Internacional e Interins�tucional de Pesquisa em Convergência entre Arte, Ciência e Tecnologia - IA/UNESP.
Coordenadora Linha de Pesquisa Arte e Media City. Membro do Grupo de Pesquisa BR :: AC, Barcelona Reserca
Arte Contemporàni. Membro do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Intera�vas da
UFG (MediaLab UFG. Integra o Grupo de Pesquisa Design, Arte e Memória: perspec�vas contemporâneas, junto
à linha de Pesquisa Design e Arte: crí�ca, curadoria, museus e memória, PPGDesign e Arte, UAM. Diretora e
Membro do Comitê Cien�fico do I e II Congresso Internacional de Educação Patrimonial, Ministério da Cultura
da Espanha / Observatório de Educação Patrimonial, OEPE, 2012 - 2014. Curadora da Plataforma
Paranapiacaba. Memória e Experimentação. PMSA/ IPHAN/MinC/UNESCO (2014/2016). Coordenadora Geral da
Rede Internacional de Educação Patrimoniual em contexto iberoamericano . Curadora do Fes�val Internacional
TRANSPERFORMANCE, Oi Futuro, SEC RJ, 2011. Curadora iD Bairro SP#01 Santo Amaro Bom Re�ro, 2010 e iD
Bairro SP#02 Observatório Bom Re�ro, 2011, Ministério da Espanha, CCE SP, SEC SP, Oficina Cultural Oswald de
Andrade. Coordenadora projeto de Extensão R.U.A.: Cartografias Inventadas: São Paulo, Barcelona, Montemor-
o-Novo, 2012. Prêmio Viagem Intercâmbio Internacional Secretaria do Fomento, Ministério da Cultura, 2012.
Curadora Projeto Cartografias Ar�s�cas Contemporâneas, Galeria do Memorial da América La�na, ar�culada ao
projeto de Pesquisa R.U.A.: Realidade urbana Aumentada, IA/UNESP, GIIP, 2013. Curadora da Casa da Memória -
Núcleo da Memória Audiovisual da Paisagem Humana de Paranapiacaba / Museu a Céu Aberto,
IPHAN/UNESCO. Curadora do Programa Arqueologia da Memória: uma micro história na megacidade, Vila
Mariana, 2004 e Nas Trilhas do Paço ? FCC Curi�ba / PR, IPHAN/UNESCO, 2008. Dirigiu o Museu Universitário da
PUC Campinas (2006 e 2007), tendo criado o Museu Virtual. Professor visitante das Universidades de Barcelona,
Politécnica de Valência, do Máster Interuniversitário de Artes Visuales y Educación, Universidade de Girona, e
daUniversidade Complutense de Madrid, Es e da Academia de Bellas Artes de Foggia, IT. Ministra conferências,
cursos e workshops relacionados à revitalização urbana, memória, imaginário social e prá�cas ar�s�cas
colabora�vas. Extensa produção de Vídeos e Documentários apresentados no Brasil e exterior Seminário
Internacional Sen�dos Tansibéricos, Beja, Portugal, 2008; Jornadas Abiertas Miradas al Arte Público
Contemporáneo: Geografias de La Inclusión y Transformación Social, Madrid, España, 2008; Arqueologia da
Memória: nas trilhas do Paço, Fundação Cultural de Curi�ba/Monumenta/UNESCO, 2008, Acciones Reversibles,
ACVIC, HAssociació D´Art Contemporani, Vic, Espanha, 2008. Pesquisadora no Campo da Museologia Urbana
Contemporânea com ênfase em Curadoria e processos colabora�vos, Arte Pública, Preservação do Patrimônio
Material e Imaterial, Educação Patrimonial e Cidades Cria�vas.
Saiba mais

Apresentação
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Esse texto é muito mais um roteiro de ideias e experiências para se pensar o espaço urbano do que
propriamente afirmações fechadas sobre poé�cas no espaço público e poé�cas dele. Isso porque entendemos a
arte como provocadora de encontros e esses encontros como cons�tuintes de novas paisagens humanas.

Milton Santos comenta que, quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja
história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. Mas o
homem, um ser dotado de sensibilidade, busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado e vai, pouco a pouco,
subs�tuindo a sua ignorância do entorno pelo conhecimento, ainda que fragmentário.

William Michell aponta que a mobilização do público em torno de um projeto de interesse da
comunidade é tão importante quanto o resultado por ele desenvolvido, uma vez que problema�za o cidadão-
par�cipante em relação à sua realidade co�diana. Ao ver seu “produto ar�s�co” inserido no circuito urbano e
fruído por inúmeras pessoas, o ar�sta/público é levado a refle�r sobre as formas de circulação e consumo da
arte contemporânea a par�r dos mecanismos u�lizados pela publicidade e comunicação de massa.

Para conceituar arte pública na atualidade, tema dessa inves�gação acerca da cidade e do espaço
urbano, temos que nos reportar ao passado e atualizar, no presente, o significado e implicações da arte na sua
inter-relação com o urbano.

Unidade 1: Arte e espaço público

Esse texto é muito mais um roteiro de ideias e experiências para se pensar o espaço urbano do que
propriamente afirmações fechadas sobre poé�cas no espaço público e poé�cas dele. Isso porque entendemos a
arte como provocadora de encontros e esses encontros como cons�tuintes de novas paisagens humanas.

Milton Santos comenta que, quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja
história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. Mas o
homem, um ser dotado de sensibilidade, busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado e vai, pouco a pouco,
subs�tuindo a sua ignorância do entorno pelo conhecimento, ainda que fragmentário.

William Michell aponta que a mobilização do público em torno de um projeto de interesse da
comunidade é tão importante quanto o resultado por ele desenvolvido, uma vez que problema�za o cidadão-
par�cipante em relação à sua realidade co�diana. Ao ver seu “produto ar�s�co” inserido no circuito urbano e
fruído por inúmeras pessoas, o ar�sta/público é levado a refle�r sobre as formas de circulação e consumo da
arte contemporânea a par�r dos mecanismos u�lizados pela publicidade e comunicação de massa.

Para conceituar arte pública na atualidade, tema dessa inves�gação acerca da cidade e do espaço
urbano, temos que nos reportar ao passado e atualizar, no presente, o significado e implicações da arte na sua

Conceito de monumento e escultura contemporânea

A interseção entre arte e cultura co�diana — arte e vida — esteve sempre presente na história das
manifestações ar�s�cas, porém posi�vamente como transcendência e imanência do poé�co ao sagrado, do
decora�vo aos rituais. Inicialmente, os monumentos cons�tuíam os elementos do vocabulário da Arte Pública e
�nham uma função pedagógica de transmi�r valores ligados à celebração, à valorização de temas e
personagens ligados às estruturas de poder.

O monumento tem função informacional. Elaborado para durar, o monumento seria a expressão da
permanência, evocando, programa�camente, a projeção de conteúdos emo�vos. Os monumentos são
construídos como meio de preservar algo, tendo, portanto, função comemora�va, ritualís�ca. Assim, ligam-se a
uma rede de atributos e conteúdos simbólicos que extrapolam sua presença �sica. Segundo o cien�sta social
Jeudy, os monumentos públicos propiciam uma “teatralização social dos valores e “consagram as imagens da
memória cole�va para além da temporalidade da vida co�diana”.



Os monumentos são construções cujo perfil, ora arquitetônico, ora escultórico, mistura cidade e museu.
Conforme nos aponta o urbanista Camillo Si�e, os monumentos ocupavam lugar de destaque nas cidades
an�gas, pois a par�r deles é que se estabeleciam os traçados urbanos, absolutamente integrados a eles. As
cidades cresciam ao seu redor.

Saiba mais

Monumento é um substan�vo que tem origem e�mológica no verbo la�no monere — significa fazer
lembrar, estando relacionado, também, ao termo mausoléu, ou ainda, a museu.

Já a escultura contemporânea não é nem evoca�va nem pretende resgatar conteúdos além de sua
própria presença, materialidade. Salienta-se a contribuição da escultura minimalista, a par�r dos anos 1960,
como um momento em que os ar�stas passaram a incorporar no próprio trabalho certas con�ngências das
experiências perceptuais a�nentes ao contexto em que esse se situa. Mudou-se o foco do interior da obra para
as condições que a conformam e nas quais se assenta.

A escultura passou a incorporar materiais perecíveis, menos nobres; portanto, o mármore e o bronze
passam a ceder lugar ao efêmero e industrializado. A permanência foi subs�tuída pela transitoriedade.
Relações entre as formas espaciais e os processos econômicos e sociais que moldam as esculturas passaram a
ser destacadas no campo ar�s�co, favorecendo-se a possibilidade de trabalho com a especificidade do lugar da
obra como uma prá�ca crí�ca, ar�culando as percepções do espaço com percepções históricas, estabelecendo
tensões entre espaço e espectador, numa revelação mútua.

Arte pública contemporânea

A Arte Pública contemporânea não está centrada, exclusivamente, no objeto esté�co, tendo-se
expandido para um conceito mais amplo, que incorpora a intervenção no social. Os movimentos polí�cos e
socioculturais que marcaram os anos 1960 até os dias atuais, como o feminismo, a ar�culação das minorias, as
migrações, as questões étnicas, a queda do muro de Berlim, o desenvolvimento tecnológico e a decorrente
globalização, alteram os discursos e projetos ar�s�cos na sua interface com a comunidade, problema�zando o
co�diano urbano. Como aponta a crí�ca norte-americana Eleonor Heartney, “uma das caracterís�cas mais
importantes da arte recente é o grande número de ar�stas que incorpora a incoerência da cidade moderna em
seu trabalho criando um �po de escultura social, que define a noção de Arte Pública.” (1989, p. 230)

O excesso das imagens no espaço urbano propicia a perda das referências, obscurecendo tudo o que,
porventura, possa funcionar como um marco. Desde os elementos da propaganda até as mensagens de
comunicação de massa que povoam o espaço visual da cidade, tudo é fonte de inspiração e informação para
obras que, muitas vezes, confundem-se, nesse ambiente, com a propaganda.

Na década de 1980, as norte-americanas Barbara Kruger e Jenny Holzer, por exemplo, u�lizam-se dos
elementos urbanos e das ruas das grandes cidades para alimentar sua poé�ca e, ao mesmo tempo, muitas
vezes, expor suas obras. Nessa perspec�va de atuação, estabelecemos analogias com as formas de
reflexão/intervenção com as quais vimos operando nessa inves�gação. No Brasil, são inúmeros os exemplos
nesse sen�do. Nelson Leirner foi um dos primeiros ar�stas brasileiros a u�lizar, nos anos 1960 o outdoor para
veicular suas obras. O rosto de uma mulher ali impresso em diversas cores foi interpretado como uma
propaganda de escola de arte.

1

Agnaldo Farias. Nelson Leirner. Catálogo da exposição. Secretaria de Estado da Cultura. São Paulo, Paço
das Artes, 1994.



A informação e a comunicação que caracterizam a cidade contemporânea parece emergir de uma lógica
própria, aliada que está à sociedade de consumo. Tudo está para ser visto e consumido. Nessa medida, quando
os ar�stas aproximam a arte da cidade, muitas vezes, suas obras são interpretadas dentro do universo da
propaganda.

A visibilidade da obra ar�s�ca não está, contudo, relacionada apenas à sua monumentalidade. A
visibilidade é resultado da interação, da apropriação e atribuição de valores, mesmo considerando a
mutabilidade de significados atribuídos às obras ao longo do tempo. Conforme nos aponta Abeele:

“a visibilidade não se realiza através das grandes dimensões ou da dureza dos materiais
(...) a opacidade original que fez com que os monumentos caíssem na invisibilidade deve
ser transformada por um diálogo sincero, através do qual a a. tude indiferente do
espectador se transforme num compromisso a�vo.”

2

Van den Leeven Abeele. The monument in the XX century sculpture. Monumenta. 19ª. Bienal de
Escultura do Museu de Middelheim, Antuérpia, 1987, catálogo de exposição.

Portanto, a visibilidade dos monumentos está relacionada à apropriação por parte do público, à sua
função social revigorada. Portanto, arte e comunidade são elementos de uma mesma equação. A historiadora e
crí�ca de arte norte-americana Mary Jane Jacob (1997) refere-se à Arte Pública como um processo de
cooperação:

“(...) A obra coopera�va é um processo de troca mútua, um diálogo. O plano de obra do
ar�sta deve permi�r flexibilidade e mudança. O ar�sta deve constantemente ultrapassar
as barreiras que separam arte e vida (...) estabelecendo uma aliança vigorosa entre arte
e vida cultural das comunidades com a possibilidade de que ar�stas saiam de museus e
galerias e entrem no espaço público e vivo da cidade, de que eles encontrem sua própria
voz ar�s�ca enquanto ajudam a expressar a voz dos outros.”

3

Mary J. Jacob, Bienal na Rua. JORNAL DA TARDE. São Paulo, Caderno Especial, Jan., 97, p.08.

Ana Mae Barbosa, educadora e historiadora de arte brasileira (1997), amplia essa discussão, introduzindo
o conceito de esté�ca par�cipatória, estabelecendo uma diferenciação entre arte pública e arte do público:

“(...) Diferentemente de um trabalho apresentado em um museu ou galeria, a arte do
público acontece na via pública, provoca a percepção, inspira, informa e resulta de ou
conclama a uma experiência compar�lhada. Joseph Beyus fez arte do público e Christo
con�nua fazendo”.

4

IDEM, p. 05.

Relação entre público e privado



Em meio à atmosfera de mutação e flexibilidade, caracterís�cas da paisagem pública atual, a presença de
objetos duráveis, expressando permanência/perpetuidade, tem dado lugar a manifestações do efêmero e do
surpreendente. Nesse contexto sem pontos fixos, a arte e a vida públicas vão refazendo suas texturas
con�nuamente, movimentando, com isso, a própria definição de público, assim como a relação entre público e
privado que a sustenta.

Nessa trama, a Arte Pública mostra-se como sendo, ao mesmo tempo, específica e temporária. Não
vigora, nesse campo, a ideia de exprimir valores eternos para uma vasta plateia nem a expecta�va de expressar
um tema irrepreensível e acessível a todos. Irreverente a esses aspectos, a Arte Pública contemporânea,
frequentemente, suscita controvérsias no âmbito de sua recepção, permi�ndo-se ocorrer e instalar em lugares
indiscretos, marginais e não tradicionais.

Filia-se, historicamente, à escultura ambiental — de grande porte —, não devendo, contudo, ser com ela
confundida. Em conotações mais recentes, sua denominação, como sendo “pública” transcende a estrita
referência da obra locada em espaços externos nos quais pode ser amplamente apreendida, atendo-se ao seu
modo de acesso ou massa de espectadores. Tem sido definida como uma manifestação de a�vidades e
estratégias ar�s�cas que tornam a ideia de público como gênese e tema de análise. Em outros termos, sua
adje�vação tem sido construída sobre sen�dos, situações ou conflitos urbanos para os quais se volta, e não em
função do seu volume de audiência.

5

Apud PHILLIPS, P. C. “Temporality and Public Art”. H. S. Senie, S. Webster (eds.), Cri�cal issues in Public
Art — content, context, and controversy. Nova York, Harper-Collins, 1992, pp. 297-298.

Noções esté�cas idealistas que tratam a arte como “linguagem universal”, assim como paradigmas que
afirmam haver na arte uma “essência esté�ca independente”, são inoperantes no confronto com essa prá�ca
urbana. Categorias como autor/es�lo/obra são esmaecidas em suas acepções tradicionais diante de trabalhos,
como “NAMES Project Quilt”, por exemplo, o qual, em 1992, começou em San Francisco com a execução de um
painel dedicado a ví�ma da AIDS e em menos de um ano cons�tuiu-se em cinco mil outros, provenientes de
todas as regiões norte-americanas, tornando-se uma manifestação em escala nacional e, posteriormente,
internacional. No Brasil, foi realizada a versão “Contato”, desdobramento local do “Cerimonial NAMES”,
integrando 30 ar�stas na realização de outdoors e a comunidade, na criação de centenas de colchas que
evocavam o nome de amigos e familiares, portadores do vírus HIV, acompanhado de seminários ar�culados a
uma campanha de sensibilização que envolveu os meios de comunicação de massa, a formação de profissionais
da área de saúde. Por onde i�nerava, o projeto envolvia a comunidade local, incorporando elementos dos
diversos grupos culturais (com ênfase mais no processo que na obra acabada e assinada).

6

SESC-SP, “Contato – Campanha de Sensibilização sobre a AIDS”, São Paulo, 1995. Inicia�va ins�tucional
que ajudou a dar voz aos grupos de portadores e familiares, problema�zando, por meio de projeto de Arte
Pública, questões rela�vas à segregação, exclusão, preconceito. No contato com os meios de comunicação e
ar�stas plás�cos,foram criadas imagens transpostas para camisetas, postais e outdoors inscritos no espaço
urbano. Entre os ar�stas, eu par�cipei com a criação de uma obra, ”FLUXO” – “releitura” re-contextualizadora
do ”Índio Pescador”, escultura de Francisco Leopoldo e Silva, instalada desde os anos 1920 na Avenida Paulista.
O projeto teve início na capital e percorreu diversas cidades do interior do Estado e Brasília.

No âmbito da recepção esté�ca, existem aspectos de rejeição e aceitação que têm sido tema de debate
público, como ocorreu no caso de Tilted Arc, de Richard Serra. Comissionada em 1979 pela General Services
Administra�on (GSANY), por US$175.000,00, para a New York Federal Plaza, essa obra, instalada em 1981, foi
alvo de hos�lidade de certas facções de seu público, a ponto de culminarem na sua remoção do local em 1989.
R. Cembalest, em “Public sculpture: race, sex and poli�cs”



7

STORR, Robert. Tilted Arc: Enemy of the people?. A. Raven (ed.), Art in the Public interest. Londres, Ann
Albot, UMI Research Press, 1989, p. 269 ss. A par�r de então, Richard Serra tem desenvolvido seu trabalho
principalmente na Europa.

Para experimentar

Faça um percurso pelas ruas de sua cidade, observando monumentos e esculturas públicas. Observe
também outros objetos urbanos, como árvores, muros, placas, hidrantes etc. que possam ser significados.
Tente perceber como eles são vistos. Se possível, faça um registro fotográ�co do que lhe chama atenção ou
procure fotografias an�gas que mostrem como eram tais espaços. Depois faça um pequeno texto
descrevendo como você (e a comunidade) significam ou significavam as obras públicas e esses outros
elementos de sua cidade ou compare o sen�do atual com os sen�dos atribuídos em outros momentos.

Visualidade e visibilidade

Configurados no âmbito da experimentação de prá�cas ar�s�cas contemporâneas que inves�gam os
imaginários urbanos a par�r das fronteiras e potências entre linguagens, meios e contextos, muitas produções,
como as apresentadas pela Rede Nacional de Artes [Áudio] Visuais, tem como base processos colabora�vos
com perspec�vas de apropriação, pertencimento e ressignificação do patrimônio material e imaterial urbano,
encontrando, na arte pública/relacional, sua plataforma de operações.

Tais processos fundam-se na concepção ampliada da Arte como Experiência, tendo os lugares — reais e
imaginários — como suporte para criações cole�vas que envolvem ar�stas e não ar�stas, es�mulando a
documentação e apropriação crí�ca e cria�va. Do espetáculo à experiência da cidade, passa-se às diferenças
entre visualidade e visibilidade, passa-se da cidade ao lugar. Opera-se uma dis�nção entre visualidade e
visibilidade, entre recepção e percepção, entre comunicação e informação. Entre todas essas diferenças,
produzem-se metamorfoses do olhar.

Do objeto ao discurso

O movimento em direção à desmaterialização do objeto de arte vai contra a natureza de hábitos e
desejos ins�tucionais e con�nua a resis�r à comodificação da arte ao mercado. A arte site specificity (ou sí�o
específico) adota estratégias que são ou “agressivamente” an�visuais (informa�va, textual, exposi�va) ou
imateriais (gestos, eventos ou performances agrupados pelas fronteiras temporais), pois “a ‘obra’ não pretende
mais ser um substan�vo/objeto, mas um verbo/processo, provocando a acuidade crí�ca do observador (não só
�sica), rela�vamente às condições ideológicas de suas observações”.

Se a crí�ca do confinamento cultural da arte via ins�tuições foi “o problema crucial” das prá�cas
orientadas pelo sí�o, segundo Mwon Kwon, hoje se debruça na busca de um engajamento mais intenso com o
mundo real e o co�diano, o que corresponde a uma crí�ca da cultura, inclusive de espaços, ins�tuições e
problemas não ar�s�cos, o que diluiu a divisão entre arte e não arte.



Saiba mais

Miwon Kwon é Ph.D. em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade de Princeton (1998),
tornando-se professora assistente de história da arte contemporânea da Universidade da Califórnia (Ucla)
no mesmo ano. Foi editora de Documents, revista de arte, cultura e crí�ca (1992-2004), além de ter
colaborado com diversas curadorias no Whitney Museum of American Art, em Nova York. Desenvolve
estudos sobre arte e arquitetura contemporâneas, bem como sobre a relação entre arte e cidade.

Revista October 80, primavera, 1997, p. 85-110.

As manifestações recentes de site specificity, preocupadas em integrar a arte mais diretamente com o
domínio do social, seja para restabelecer problemas sociais urgentes (crise ecológica, sem-tetos, homofobia,
racismo), seja mais genericamente para rela�vizar a arte como uma entre muitas formas de cultura, tendem a
tratar a esté�ca e a história da arte como problemas secundários.

Os trabalhos contemporâneos de site specificity ampliaram sua inserção em termos espaciais, ocupando
outros lugares, �sicos e virtuais; em termos conceituais, informados por um espectro mais amplo de disciplinas;
e em termos de comunicação de massa, sintonizados mais ni�damente com discursos populares. Para além
dessa expansão da arte na cultura, que diversificou a ideia de sí�o, a caracterís�ca que dis�ngue a atual arte de
sí�o específico é o esgarçamento no modo como se relaciona com a realidade do local e com as condições
sociais do quadro ins�tucional, ambas subordinadas a um lugar determinado discursivamente, que é entendido
como campo de conhecimento de troca intelectual e debate cultural.

Diferentemente dos modelos prévios, esse sí�o não é definido como pré-condição; antes, é produzido
como “conteúdo” pelo trabalho e depois, verificado por suas convergências com uma formação discursiva
existente. Essas novas prá�cas refle�ram também em ques�onamentos do próprio sí�o específico como um
“lugar”, interrogando sua ocorrência em relação aos impera�vos esté�cos, ins�tucionais, sociais, econômicos e
polí�cos. A par�r delas, os diferentes debates culturais passam a ser entendidos como sí�os, tomando por sí�o
desde um conceito teórico, uma questão social ou polí�ca, um enquadramento ins�tucional (não
necessariamente uma ins�tuição de arte), uma condição histórica, até mesmo formações par�culares de
desejo.

A arte como experiência, compar� lhamento e exercício de alteridade.

Em um panorama complexo como o que se apresenta, a figura do ar�sta mediador, ou, como informa
Rita Irwin, o artographer — ar�st/researcher/teacher — ar�sta/professor/pesquisador ,é elemento-chave nos
processos de intercâmbio cultural, compar�lhamento de saberes e gerador de experiências, contribuindo para
a dinamização das interações e redes sociais por operar na ar�culação e no agenciamento da cria�vidade social,
ação cole�va e prá�cas ar�s�cas.
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Referência ao conceito de ARTografia [A/R/Tographer – ar�st/researcher/teacher, termo que designa o
trãnsito e deslocamento da figura do ar�sta, pesquisador, professor por contextos que ar�culam a par�cipação
do outro/comunidade como coautor do trabalho cria�vo e inves�ga�vo, termo e prá�ca pedagógica
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Cultura Visual da Univeridade Bri�sh Columbia, no Canadá,
desenvolvido por Rita Irwin no ar�go A/r/togrfia: uma mes�çagem metonímica in Interterritorialidade: mídias,
contextos e educação. São Paulo: Editora Senac SP / Edições Sesc, págs 87-104.

O alargamento em relação a afirmação da arte como área do conhecimento tende a potencializar e
ampliar a performance mediadora naquilo que ela tem como proposta de prá�ca crí�ca para promover relações
significa�vas entre sujeitos e contextos. Não corresponde, assim, a uma suposta anulação de conflitos e



insucessos. Opostamente, ao abrir mão de estratégias apriorís�cas e apaziguadoras, o ar�sta mediador assume
e cul�va uma a�tude inves�ga�va, de escuta, sustentando as incertezas em lugar de recusá-las, extraindo delas
e dos conflitos sua potencialidade cria�va e sua força de resistência cultural, atribuindo valor às dúvidas,
buscando perceber as singularidades dos sujeitos e especificidades do processo em meio ao qual está imerso e
onde opera como agenciador.

Atua, assim, em uma plataforma que, por não estar definida de antemão, pode dar-se a par�r dos
elementos existentes e com as respec�vas caracterís�cas e contribuições, com a duração da interação com os
sujeitos e os contextos que os sustentam. A plataforma da mediação que sustenta as prá�cas ar�s�cas no
campo ampliado da cultura, ao agregar e dinamizar os interesses e vozes polifônicas envolvidas, tem o potencial
de configurar-se como lugar de encontro, criando arquiteturas de relações.

É nesse lugar transitório e consciente de sua posição interterritorial que o ar�sta mediador busca
provocar, es�mular e ar�cular os diversos repertórios, códigos e inquietações dos sujeitos em suas relações
entre si e com os contextos nos quais se inscrevem. Busca, então, trazer para o lugar do encontro os códigos —
linguagens, desejos e visões de mundo dos indivíduos, grupos sociais e contextos –, criando um campo
relacional no qual todos esses componentes configuram-se como plataforma sobre a qual se desenvolve o
processo e os disposi�vos da arte contemporânea como práxis de mediação.

Portanto, os recursos que compõem a referida plataforma poderão, ao longo do processo, produzir novas
e flexíveis experiências, espaços de entrecruzamentos, entrechoques, recodificações e negociações.

Quanto aos contextos, entendemo-los como “categoria” abrangente, podendo incluir conjuntos de
saberes, manifestações culturais, produções ar�s�cas, tradições, fenômenos sociais e naturais, objetos,
códigos, repertórios, enfim, tudo aquilo que integra os universos culturais, material e imaterial, histórico e
conceitual, passível de análise, interpretação e rear�culação. O mediador transita por esses territórios,
experimentando estabelecer recortes e inves�gações em campos e sobre temas de interesse cole�vo,
desenvolvendo, a cada plataforma experienciada, formas de aproximação e provocação do diálogo entre os
sujeitos e o mundo.

O processo de mediação proposto por tais prá�cas ar�s�cas extrapoladas colocará, em relevo,
determinados conteúdos e proposições em detrimento de outros, considerando-se a formação e repertório do
ar�sta-mediador. O que está em jogo é compreender seu papel de forma alargada, não propriamente como um
especialista nesse ou naquele campo, justamente para nunca perder de mira as zonas de fronteira e intersecção
entre os saberes, interterritorialização de espaços e tempos.

O ar�sta-mediador é um observador atento das dinâmicas interpessoais que alinhava os modos de
perceber dos sujeitos e os objetos com os quais interage, sendo, também um propositor. Por essa razão, as
noções de iden�dade/alteridade, reciprocidade, negociação, deslocamento, recombinação, flexibilidade,
reconhecimento, recodificação e ressignificação lhe são tão caras, posto que contribuam para o agenciamento
de experiências cole�vas.

Dessa forma, privilegia a experiência, interação e o compar�lhamento. Permeada por diálogos,
negociações, interpretações, acordos e divergências, a experiência de arte expandida no campo cultural adquire
um valor em si, distanciando-se da perspec�va u�litarista e instrumental que tenderia a reduzi-la à mera
condição de reprodutora do mercado e sistema das artes ou transmissora de informações e explicações.

Permeada por uma é�ca do compar�lhamento, o ar�sta, nesse contexto, busca deflagrar e impulsionar
situações nas quais os sujeitos envolvidos par�cipem de maneira efe�va e singular das experiências e
discussões em processo, expondo e contemplando seus múl�plos pontos de vista, instaurando uma integração
alocêntrica, que foge de um centro predeterminado e se organiza por meio de centros emergentes e que conta
também com a par�cipação do observador e ator para criação de múl�plos centros organiza�vos.

Parece complicado, mas é esse processo que Ramon Parramon, ar�sta visual e curador de Arte Pública
Contemporânea na Espanha chama de Ações Reversiveis e a que chamo de interterritorialidade, que vai além
da interdisciplinaridade” . Assim, propicia-se uma pluralidade de falas e movimentos de deslocamento que



caracterizam a qualidade da dinâmica da arte mediadora de experiências, proporcionando efe�vos espaços de
intercâmbio e alternância de hierarquias entre os diversos interlocutores, ins�gando, assim, a uma escuta
atenta e ao exercício de alteridade.
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Parramon, Ramon, Acciones Reversibles – Arte, educación y territorio. ACVIC, EUMO EDITORIAL, 2010.
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BARBOSA, Ana Mae. “Interterritorialidade na Arte Eeducação e na Arte” In AMARAL, Lilian; BARBOSA,
Ana Mae. Interterritorialidade: mídias, contextos e educação. São Paulo: Editora Senac / Edições Sesc SP, 2009,
p. 43.

Imaginários urbanos

Configurados no âmbito da experimentação de prá�cas ar�s�cas contemporâneas que inves�gam os
imaginários urbanos a par�r das fronteiras e potências entre linguagens, meios e contextos, diversos trabalhos
apresentados tanto nas Jornadas Abiertas Interculturales: Miradas al Arte Público Contemporáneo: Geografias
de la Inclusión y Transformación Social, na Universidade Complutense de Madrid, 2008, quanto no entorno do
Seminário Internacional Acciones Reversibles, em Vic, Espanha, partem de processos colabora�vos como base
para perspec�vas de ressignificação dos patrimônios material e imaterial urbanos, encontrando na arte pública
relacional, sua plataforma de operações. Tais processos fundam-se na concepção ampliada da Arte como
Experiência, tendo o território como contexto para criações cole�vas que envolvem ar�stas e não ar�stas,
es�mulando a pesquisa, criação, documentação, difusão e apropriação crí�ca e cria�va.



Saiba mais

Madrid Abierto h�p://madridabierto.com

Coordenado e dirigido pelo curador independente, filósofo e gestor cultural Jorge Díez, Madrid
Abierto configura-se como uma plataforma estável de projetos de arte pública na cidade de Madrid. Projeto
estabelecido a par�r de convocatórias abertas à par�cipação de ar�stas de todo o mundo, ocorre
concomitantemente à realização da ARCO, Feira de Arte Contemporânea.

Aponta para uma linha de atuação cultural e curatorial mais focada na ideia da cidade como suporte
para prá�ca ar�s�ca, assemelhando-se, de certa forma, ao modelo e procedimentos adotados pelo projeto
brasileiro Arte/Cidade, que, de uma maneira ainda que aberta à novas experimentações, aproxima-se da
ideia da cidade-espetáculo, sendo por isso, revista e repensada pelo grupo de profissionais que atuam na
gestão crí�ca do projeto, tentando ampliar seus canais de inserção e par�cipação. Es�mula prá�cas
emergentes que se engendram de modo fundamental com o entorno urbano da cidade de Madrid,
apontando exemplos de uma ampla variedade de ar�stas e de formas ar�s�cas que estabelecem sua
respec�va solidez desempenhando papéis ampliados que aspiram a obter resultados no terreno social do
exercício da arte e da par�cipação do público.

Promove a criação e exposição de obras que estabelecem relação com diversas disciplinas e que
sejam abertas a colaborações entre ar�stas, arquitetos, designers, programadores informá�cos, cien�stas
sociais, planejadores urbanos e outros. Centra-se em espaços que têm sido dados como “públicos”, mas
que dão sinais de priva�zação cada vez maiores. Madrid Abierto, segundo Jorge Diez, “aponta questões
acerca da combinação de recursos como os métodos alterna�vos de trabalho entre grupos
interdisciplinares ou a forma como podem a inércia e a nostalgia serem subs�tuídas por ferramentas
visionárias e inspiradoras que atuem como catalizadores da transformação”.

Ao longo dos anos de 2008 e 2009, o projeto Madrid Abierto, Centros de Cultura e Arte de Madrid,
por meio do programa educa�vo desenvolvido a par�r das Jornadas Abertas “Miradas al Arte Público
Contemporáneo Geogra�as de la Inclusión y Transformación Social” por nós propostas e organizadas,
ampliaram suas conexões e inserções no tecido vivo da cidade e do circuito de arte local, formulando
propostas relacionais que passaram a contemplar as múl�plas demandas culturais, criando disposi�vos de
diálogo com a diversidade de grupos sociais que integram as tessituras urbana e humana, configurando um
renovado campo de prá�ca esté�ca que, por sua vez, podem inspirar, incidir e configurar novas cartografias
culturais contemporâneas.

Inves�dos de uma nova a�tude esté�co-crí�ca pautada numa maior proximidade entre arte e polí�ca,
iden�ficamos, por meio de inter[in]venções, percursos e composições urbanas, “a concepção da arte calcada no
enraizamento das prá�cas sociais cole�vas, indicando uma relação produ�va entre arte e gestão do espaço
público (...) resultando em invenções cria�vas para formas do habitar” (Veloso, 2004-5, p. 113).

Apresentam uma visão dialógica de espaço da arte, vida co�diana, corpo e lugar, acreditando,
firmemente, que é possível construir e reconstruir outros �pos de cidades, reais e imaginárias. Na (re)invenção
da cidade, o urbanismo cidadão é exercido pelos habitantes e potencializa os imaginários urbanos (Silva, 2001).
Estudar os urbanismos cidadãos é não somente examinar prá�cas cidadãs na construção de iden�dades sociais
e de ações contra os poderes, mas uma intenção de compreender esses novos modos de apresentação cidadã
que consolidam ou desafiam os modos estabelecidos de viver o presente e de imaginar o futuro.

No que tange ao direito à cidade, podemos entender que a gestão par�cipa�va está no centro de todas
as questões que afetam seu desenvolvimento democrá�co, criando o mapa simbólico da cidade para visualizar
narra�vas em conflito, capturando a imagem e iden�dade do lugar. Crí�cas contrárias ao marke�ng urbano tais
como exercícios simplistas e eli�stas, emergem, em paralelo, a uma demanda para incrementar o orgulho local
e a crença de que, u�lizando a�vidades culturais como elemento catalisador para a recuperação da cidade,
pode-se ajudar a criar uma ponte entre as necessidades de imagem externa e iden�dade local.

http://madridabierto.com/


Nesse sen�do, a produção e representação de uma história e/ou imagem consensual sobre o processo de
revitalização urbana podem ser consideradas como uma manifestação-chave da gestão democrá�ca da cidade,
criando linhas de atuação que giram em torno das polí�cas de representação, das prá�cas de legi�mação
discursivas e da crí�ca aos modelos de visualidades curatorial, midiá�ca e urbanís�ca. As mercadorias
simbólicas serão lidas a par�r de suas relações com as prá�cas ar�s�cas contemporâneas, com o trabalho
cria�vo e com as novas formas de produção de subje�vidades através da representação cultural, dando
visibilidade a um conjunto de prá�cas de produção e consumo das iden�dades locais — capitais simbólicos
culturais — em um contexto bem definido, como o do espaço público intercultural das cidades
contemporâneas.

As representações da cidade, fixas ou fluidas, dimensionam caracterís�cas ao mesmo tempo sociais e
semió�cas. Enquanto sociais, são representações que surgem na cidade e demarcam sua inserção na história do
espaço urbano. Enquanto semió�cas, são informações/ações que se processam pela cidade que lhes é suporte.
Considerando-se que essas informações/ações são fluidas e velozes, elas correspondem aos fluxos que inspiram
e patrocinam ações na simultaneidade espaço-temporal que caracteriza os processos eletrônicos da
comunicação e são responsáveis pelo diálogo e tensão entre cidades distantes ou próximas no tempo e no
espaço ou entre lugares de uma só cidade.

Hábito e experiência representam-se visualmente, porém a natureza da imagem produzida tem
ontologias diversas. Essas ontologias permitem falar em visualidade para designar a imagem que se insinua na
constatação recep�va do visual �sico e concreto das marcas fixas que referenciam a cidade e a iden�ficam, e
visibilidade, que corresponde à elaboração percep�va e reflexiva das marcas visuais que ultrapassam o recorte
icônico para ser flagrada em indícios.

Do espetáculo à experiência da cidade, passa-se às diferenças entre visualidade e visibilidade, passa-se
da cidade ao lugar e de uma semió�ca visual da cidade a uma semió�ca do lugar invisível. Opera-se uma
dis�nção entre visualidade e visibilidade, entre recepção e percepção, entre comunicação e informação, entre
padrão e dinâmica de valores culturais. Em todas essas diferenças produzem-se metamorfoses do olhar.

A visibilidade do lugar, como criadora de sen�dos e significados da cidade e na cidade, leva-nos a rever
conceitos de espaço próximo ou distante, local ou global; e, parecendo um que rejeita o outro e se podem
anular como diferença. Em cada lugar, processam-se conexões entre lugares próximos ou distantes, vizinhos ou
longínquos; em cada lugar confrontam-se diversidades, diferença e iden�dades. A percepção do lugar não
depende da forma na cidade, mas do olhar do leitor capaz de superar o hábito e perceber as diferenças: um
olhar que se debruça sobre a cidade para perceber suas dimensões e sen�dos que estabelecem o lugar como
fronteira entre a cidade e o sujeito atento. Para esboçar uma conclusão, ainda que processual, evocamos as
ideias de Lucrecia Ferrara (2003) que aponta ser essa a base epistemológica da visibilidade da cidade pelo lugar,
porque, se a visualidade da cidade está nas formas que a constroem, a visibilidade está na possibilidade de o
sujeito debruçar-se sobre a cidade, seu objeto de conhecimento para, ao produzi-la cogni�vamente, produzir-se
a si mesmo e perceber-se como leitor, criador e cidadão.

Para experimentar

Agora que ar�sta-mediador e a arte como inves�gação lhes foram apresentados, a proposta é pensar
em dupla sobre as temá�cas sociais, polí�cas ou culturais rela�vas à realidade de sua cidade, do País ou do
Mundo. Convide um colega para trabalharem juntos, escolham uma palavra-chave dentro desse universo
de temas e discutam ideias e ações, relacionando o espaço público de seu município à palavra ou ao tema
escolhido. Não deixem de registrar as ideias.

Interterritorialidades



Operamos com um conceito expandido de Arte com base em ideias concebidas por criadores de
imagens, sons, movimentos e textos, confrontadas por crí�cos, escritores, antropólogos, psicanalistas e
educadores, potencializando discussões acerca dos disposi�vos de criação, recepção, mediação, ensino e
difusão educa�vo-culturais, aprofundando questões e apresentando experiências cujas origens se dão em
outros territórios e contextos e que, no contato intercultural, poderão iluminar novas prá�cas e reflexões.

Ao atravessarmos domínios, discu�mos os mecanismos de produção e apropriação da cultura visual na
atualidade, a interterritorialidade das diversas linguagens: verbal, audiovisual, cênica, assim como as diversas
mídias e contextos nos quais operam as mul�ssignificações humanas.

Transitar entre territórios converteu-se em condição humana contemporânea marcada pela mobilidade,
deslocamento, fluxos e aceleração. Territórios entendidos como contextos definem os lugares de existência.
Territórios culturais, étnicos, religiosos parecem definir melhor a noção contemporânea de lugar. Que lugares,
num mundo marcado pelo nomadismo, impermanência e simultaneidade, as manifestações ar�s�cas podem
ocupar?

Hoje debatemos com muita insistência e clarividência o lugar da arte – fora do museu, no co�diano — e
mais ainda, a própria ins�tuição “museu” se vê pressionada a conquistar um lugar no co�diano urbano na era
do espetáculo, ora confundindo-se, ora compe�ndo com shopping centers. A informação e a comunicação que
caracterizam a cidade contemporânea vêm-se tornando cada vez mais agudamente crí�ca para transcender a
sociedade de consumo. Tudo está para ser visto, consumido, assumido ou descartado.

Cada lugar é um mundo

A megalópole cons�tui-se como en�dade urbana específica, própria de um período e do meio técnico-
cien�fico-informacional; é espaço heterogêneo e fragmentado; locus de múl�plas racionalidades,
espacialidades, temporalidades; locus de blocos de sensação (blocos de infância, de “adul�dades”, de
trabalhadores, de pesquisadores... nos quais estamos imersos como pessoas). A megalópole é espaço de
potencializar densidades, especificidades, diversidades, intercomunicabilidades, interterritorialidades,
interculturalidades.

Incorporar a questão do co�diano e suas prá�cas permite compreender a realidade dialé�ca interna do
espaço megalopolitano: entre a razão sistêmica, de dominação, e o mundo vivido (SANTOS, 1994), atreladas às
sensações de corpos em relações, em atos e em situações (num mundo de mudanças constantes).

A metrópole como subespaço tem na rua.praça.pracialidades, sínteses de lugares. Territórios e lugares
permitem compreensões maiores do que se tomássemos cada um isoladamente. Conforme Milton Santos, “(...)
tudo começa com o conhecimento do mundo e se amplia com o conhecimento do lugar, tarefa conjunta que é
hoje tanto mais possível porque cada lugar é o mundo. Daí advém uma possibilidade de ação” (SANTOS,1994,
pp. 116-117) e de múl�plas diferenças.

A praça cons�tui um dos mais importantes espaços, se não o mais importante, para os encontros na
esfera da vida pública. Consideramos a praça um lugar simbólico, polí�co, cultural, essencialmente voltado para
o encontro. A praça, como espaço, não é apenas forma ou paisagem, cenário ou palco para as ações humanas.
A praça é um conjunto indissociável entre um sistema de objetos, de ações, de invenções de pessoas e suas
inter-relações.

Podemos formular uma categoria de entendimento do lugar, qual seja, a da “pracialidade”: um “estado
de praça”, uma prá�ca espacial , específica da esfera da vida pública. “Pracialidades são concretudes,
existências que se situam no tempo-espaço, par�cipando da construção e das metamorfoses da esfera da vida
pública“ (QUEIROGA, 2001).

Pra� cando a cidade



Tanto os métodos de análise contemporâneos das disciplinas urbanas quanto o que poderia ser visto
como um de seus resultados projetuais, a cidade-espetáculo, distanciam-se cada vez mais da experiência
urbana, da própria vivência ou prá�ca da cidade. Ser errante poderia ser um instrumento dessa experiência
urbana, uma ferramenta subje�va e singular, ou seja, o contrário de um método ou de um diagnós�co
tradicional. A errância urbana seria uma apologia da experiência da cidade, um �po de ação que poderia ser
pra�cada por qualquer um: um disposi�vo para ampliação da percepção.

Os pra�cantes das cidades atualizam os projetos urbanos e o próprio urbanismo, através da prá�ca dos
espaços urbanos. Os urbanistas indicam usos possíveis para o espaço projetado, mas são aqueles que o
experimentam no co�diano que os atualizam. São diferentes ações, apropriações ou improvisações mediadas
pelo pensamento crí�co apontado pela Arte Pública Relacional Contemporânea que podem extrapolar a
circunscrição das experiências nos espaços convencionados ao consumo privado da arte em direção aos
espaços da vida, das experiências no espaço público pelos habitantes, passantes ou errantes que reinventam
tais espaços em seu co�diano.

Os significados de uma obra ou ação ar�s�ca são construídos no encontro entre a subje�vidade daquele
que a propõe e a subje�vidade de cada um daqueles que a�vamente a tomaram para si. No entanto, no
momento em que a proposição começa a tomar forma e o momento em que é a�vada por um e por outro
sujeito, deve haver um desejo de alcance público. Quando se decide apresentar, publicamente, o resultado ou o
processo de um pensamento é porque se acredita que ele pode ser per�nente para outros. E não somente para
aqueles com quem, sabidamente, entendemo-nos e, frequentemente, encontramo-nos, mas também para
outros com quem compar�lhamos coisas que talvez ainda não tenham nome.

Redes de afetos e perceptos

Os percursos descritos por experiências, como Casa da Memória, a�varam espaços e resultaram em
escrituras cole�vas, possivelmente incompletas, mas que pretendem dar margem a discussões profundas a
respeito do futuro das cidades e, sobretudo, do lugar que os homens devem nelas ocupar.

Com base nos projetos realizados por ar�stas, curadores, crí�cos, educadores, gestores e agentes
socioculturais nos diversos contextos ar�culados, bem como nas interfaces estabelecidas em tais lugares (reais
e simbólicos), delineamos aqui rotas para possíveis leituras, interpretações e apropriações do sen�do alargado
dessa “Rede de Afetos”, urdida numa perspec�va interdisciplinar que tem contribuído decisivamente para diluir
fronteiras e operar nos inters�cios do pensamento-ação e da prá�ca ar�s�co-crí�ca contemporânea. Criam-se,
assim, disposi�vos de interlocução, mediação sociocultural e difusão da arte em rede no contexto da vida
co�diana, tecendo arquiteturas de relações, do local ao global.

Delas resultam uma certa “geografia do atrito”, entendida menos no sen�do do confronto, mas, ao
contrário, no da fricção, provocando encontros e novos sen�dos para tais percursos e deslocamentos
existenciais e poé�cos.

No interior de um amplo espectro de trabalhos realizados em contextos, meios e linguagens tão variadas
quanto à procedência e as poé�cas de seus autores, encontramos blocos de sen�dos e prá�cas interculturais
convergentes, a par�r das quais, por afinidades, definimos conjuntos que ar�culam arte colabora�va, memória
e iden�dade.

Prá� cas que inves� gam o imaginário urbano

Diante de um panorama caracterizado por tamanha complexidade, surgem algumas questões com as
quais nos deparamos ao refle�r sobre a arte pública:

Qual a possibilidade que ainda nos resta de uma relação esté�ca com as coisas, agora, dentro de um
contexto ampliado, a cidade?



Qual é o des�no da Arte na era da publicidade?

Como o papel da Arte Pública tradicional alterou-se na cultura contemporânea?

Como pensar a relação da Arte e o público no espaço urbano, uma vez que esse espaço, na atualidade,
alterou a lógica do monumento, sendo ele próprio o monumento contemporâneo, instaurando cidades-museu,
estabelecendo analogias entre cidade e indústria cultural, turismo e entertainment?

Para pensar tais proposições, alguns métodos/processos de inves�gação são sugeridos tais como:

Memória

Trabalhos ar�s�cos pautados pela u�lização dos meios fotográficos, videográficos, resultando em
projeções em espaços urbanos reapropriados, produções que inves�garam referências na história oral, em
álbuns de família, compondo arqueologias do agora, inscrevem-se nesse conjunto que ar�cula espaços da
memória, espaço arquitetônico e espaço da experiência.

A memória é um fenômeno construído social e individualmente, sujeito a constantes transformações,
que estabelece estreita ligação com o sen�mento de iden�dade, o qual deve ser entendido como a imagem que
um indivíduo ou grupo faz de si, para si e para os outros.

Tempo presente e a história

O mundo contemporâneo caracteriza-se por transformações aceleradas da noção relacionada ao tempo,
ao espaço e à individualidade. Todas elas abrigam a figura do excesso, caracterís�co da supermodernidade.

O “lugar antropológico” passa a ser definido como aquele que é vivido para quem vive lá e também para
aqueles que vêm de fora e tentam interpretá-lo. Tal lugar opõe-se ao que se denomina “lugares da memória”,
os quais suscitam a nostalgia, a recordação.

Antropologia do aqui e agora

O etnólogo em exercício é aquele que se encontra em algum lugar [seu aqui do momento]. A pesquisa
antropológica trata, no presente, da questão do outro. Ela o trata no presente, o que basta para dis�ngui-la da
história. Enquanto no “lugar antropológico” seu habitante “não faz a história, mas vive na história” [prá�cas
socioculturais do presente], nos “lugares da memória” apreende-se “a imagem do que não somos mais”, pois
seu significado está na memória, no passado.

Outra noção de tempo presente ar�cula-se com o conceito de história de Walter Benjamim. Em tal
conceito, o passado ainda tem algo a dizer, e o presente contém o passado que não foi redimido.

Documentário: realidade/ficção

Olgária Matos vê a imagem localizada a meio caminho entre o sensível e o inteligível. É a “imaterialidade
material” (Matos, 1991, p.17) que remete a uma força fora do comum, excedente a si mesma e referida a uma
efetuação mágica [imagem no sen�do de reprodução, de representação].

Representação



A aproximação do filme documentário com aquilo que se vive ou viveu é o que leva à afirmação de que é
nas representações que esse gênero de filme faz que o diferencia da ficção, e não na sua construção como
texto, porque ambos são textos.

Diferenciação

Essa diferenciação é importante, mas, com os recursos disponíveis atualmente, o
“documentarista/historiador/ar�sta/cartógrafo” (Irwin, 2008) pode alterar de tal modo a imagem, recriar
situAÇÕES, que o documentário final não será mais uma representação do mundo vivido, e sim algo que diz
respeito ao mundo imaginado.
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a/r/tographer — ar�st-researcher-teacher, proposições de escritura cole�va na qual ar�sta e comunidade
são coautores de uma mesma narra�va ou texto. Ver Rita Irwin.

De que outro modo pode um “passado”, por definição cons�tuído de eventos, processos, estruturas etc.
não mais percep�veis, ser representado em qualquer consciência ou discurso, a não ser de modo “imaginário”?

Documentação: o ar. sta como documentarista ou etnólogo

A Autoria Compar�lhada: proporcionada pelo recurso da história audiovisual pautada pelo trabalho
cole�vo. A montagem: O momento em que se busca uma ar�culação entre as etapas que a antecederam,
envolvendo todos os elementos cons�tu�vos do documentário.

História oral, história audiovisual

A história audiovisual tem forte relação com a história escrita. As palavras faladas, ao serem transcritas,
transformam-se em palavras escritas. Logo, cons�tuem-se em meio idôneo de reconstrução da história. Na
História Oral em vídeo, a palavra reaparece, com importância vital também, só que a palavra filmada, colada à
imagem, quando editada, é colada a outras linguagens, o que resulta em novos �pos de história que os meios
audiovisuais podem oferecer, uma História que corre paralela à história escrita.

História audiovisual: propiciada pela mudança de suporte

Ver, conforme Marilena Chauí, é pensar por meio da linguagem. Ver, ainda segundo a autora, leva as
pessoas ao mundo exterior, enquanto ouvir leva-as ao mundo interior (Chauí, 1988). Na História Oral em vídeo,
ver e ouvir são diferentes faces de uma mesma moeda. A expressão “história visual” guarda certa
impropriedade porque a narra�va �lmica evoca outras narra�vas ou linguagens para além da imagem, tais
como a verbal, a escrita, a sonora e a gestual. Se a denominação de história visual é inadequada ou não, o que
importa é que a história que surge do suporte vídeo é diferente da história que decorre apenas da linguagem
escrita. No embate entre a história escrita e a história audiovisual, há certa desconfiança, incompreensão ou
recusa em aceitar os meios audiovisuais no processo de recriação histórica, pois advém da pluralidade e
diversidade metodológica.

Corporeidade, percurso e composição urbana



Inves�dos de uma nova a�tude esté�co-crí�ca pautada numa maior proximidade entre arte e polí�ca,
iden�ficamos um conjunto significa�vo de propostas que evidenciaram, por meio de inter[in]venções,
percursos e composições urbanas, “a concepção da arte calcada no enraizamento das prá�cas sociais cole�vas,
indicando uma relação produ�va entre arte e gestão do espaço público [...] resultando em invenções cria�vas
para formas do habitar” (Veloso, 2004-5, p. 113).

Para experimentar

Você experimentou, no trabalho com o colega, propor ideias sobre o espaço público e questões
socioeconomico-culturais. Nesse capítulo, ficou de juntar as ideias e a prá�ca. Ainda em dupla, escolha uma
das prá�cas apresentadas para produzir sua ideia. Vocês podem trabalhar com fotos, recortes de jornal ou
revista, objetos urbanos, intervenções, par�cipação do público ou o que mais desejarem. O importante é
experimentar a produção, significar o espaço público, apropriando-se dele e interferindo nele, e fomentar
debates. O ideal é que toda a turma dialogue durante o processo, trocando experiências e dúvidas, para
que, ao final, o grupo faça uma curadoria cole�va dos trabalhos produzidos que resultarão em uma mostra
real ou virtual. Pode ser num espaço também público ou no polo, por exemplo.
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Saiba mais

Apresentação

Caros alunos,

As disciplinas de estágio curricular obrigatório foram desenhadas para se desenvolver de forma
processual e dialógica, ou seja, o trabalho de uma é a base da próxima e assim por diante. Seguimos adiante
também com a parceria dos dois professores-autores que lidam, pesquisam e refletem sobre prá�ca
pedagógica a par�r das suas vivências com formação de professores nas suas respec�vas ins�tuições — UFG e
UEL (Universidade Estadual de Londrina). A disciplina Estágio Supervisionado II dará con�nuidade ao exercício
etnográfico iniciado no Estágio Supervisionado I ajustando as lentes para focar no espaço da sala de aula.
Usaremos de metáforas para explicitar a necessidade de conexão entre essa disciplina e o contexto geral da
vida escolar. Na segunda parte da nossa disciplina, vivenciaremos uma pequena prá�ca pedagógica, que será
elaborada processualmente dialogando com os professores (orientador e formador) e os diversos atores da
escola campo de estágio. Vivenciaremos essa experiência passando por três momentos: planejamento,
aplicação e avaliação. Cada etapa deverá ser discu�da nos fóruns, onde o compar�lhamento das experiências
enriquece o processo de formação de todos pela diversidade que caracteriza o contexto dos cursos na

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/index.html#percurso4


modalidade a distância. Teremos como apoio as disciplinas de Metodologias para o Ensino de Artes Visuais e o
Ateliê de Arte e Tecnologia I: Fotografia e Vídeo. Lembrem-se: as disciplinas de estágio curricular obrigatório
cons�tuem-se o nosso ateliê, no qual o processo de criação e recriação docente é sempre inacabado. A forma
de estruturação do estágio curricular obrigatório favorece o confronto com a diversidade das prá�cas culturais
com as dificuldades históricas do campo e com os desafios ins�tucionais, fazendo do estágio um laboratório de
descoberta de possibilidades de superação e avanços metodológicos. Portanto, vamos ao trabalho na
perspec�va de que o “caminho se faz ao caminhar”.

Unidade 1: Retomando rotas e (re)desenhando trajetos

As pistas de um trajeto – estágio supervisionado I

Aqui estamos nós iniciando a disciplina Estágio Supervisionado II. Se você resgatar o texto que abre a
disciplina de Estágio Supervisionado I, impresso no livro Trama 5 da coleção de estudo do nosso curso, poderá
ver que já acreditávamos e prevíamos as dificuldades e que também o tempo para o desenvolvimento do
processo do estágio não seria uniforme. Sozinhos ou em grupo, anunciamos que seria cada um a seu tempo
que estaria construindo esse conhecimento no campo do estágio. Um processo di�cil (...) “mas nem por isso
menos dinâmico, prazeroso, denso, curioso. Aceitando assim os nossos desajeitos”(...).

Esses “desajeitos” foram-se mostrando, aparecendo, desvelando, de ambos os lados — nós, enquanto
gestores desse processo, e vocês, assim quanto nós, ávidos por fazer, descobrir, interagir. As dificuldades foram
aparecendo, seja na compreensão e dowmínio dos novos códigos, seja no manuseio da “máquina”, nos di�ceis
acessos e links que não conseguíamos fazer. Outras vezes, fomos aturdidos pela falta de um sen�do de
comunicação que realmente atendesse àquilo que nos parecia complexo ou muito di�cil, sem saber qual a
melhor decisão a tomar.

Es�vemos juntos a vocês pensando esse sen�do e a operacionalização do ensino a distância. Nós
também nos encontramos, muitas vezes, em dúvida, porque este é um tempo de incertezas, embora seja um
tempo tão rico em aprendizagem e parcerias, rico, sobretudo, em um sen�do de grupo. Aqui não foi diferente,
também estamos caminhando; e que bom que as dúvidas, os medos não nos paralisaram. Seguimos adiante e
aqui estamos.

Ao revisitar os ricos e intensos diálogos que aconteceram nas salas, nos fóruns, podemos ver como essa
caminhada foi-se dando. Muitas foram as falas em que cada um ia dando sen�do a seu processo e buscando
maneiras outras de aprender. Com isso, outros também passaram a compreender e aprender o sen�do de
parceria, de comunhão, tão caro a todos nós. Tivemos diálogos animadores, de convencimento, de ajuda, de
cooperação, de esperança, de conquistas, seja quando se reportavam às experiências do estágio na vida de
cada um, seja quando se reportavam às dificuldades com os meios, com as tecnologias, com as a�vidades.
Nesse processo, houve uma predisposição em ajudar o outro a ver, a fazer aquilo que parecia já tranquilo para
si.

Do Ambiente Virtual de Aprendizagem do EAD-FAV extraímos agora algumas falas e as trazemos aqui,
para que possamos nos cer�ficar por meio de nossas próprias escritas a materialização de nossos pensamentos,
das nossas ideias, dos nossos posicionamentos. Colocamos apenas as iniciais do nome para preservar a
iden�dade dos depoentes.

(...) S., você não conseguiu trabalhar com o mapa do google, é isso? Não ‘tem problema,
você pode trabalhar com o mapeamento que achar melhor. No meu estágio trabalhei
com o mapa da lista telefônica (arranquei as páginas e fui colando, montando a região
toda) e você pode fazer o seu próprio mapa, desenhar em um papel, ir montando,
colando, etc...



(...) A maior importância de trabalhar em grupo é que um membro socorre o outro. Foi
isso que aconteceu, H,R. e eu, nos encontramos no domingo úl. mo e foi maravilhoso
porque �ramos muitas dúvidas, �ramos fotos e fizemos o mapeamento do bairro.
Portanto, é muito gra�ficante o trabalho em grupo.

(...) Professora, vou ter que encontrar outro meio de fazer o mapa de minha cidade, pois
não tem o mapa dela. Olhos Dágua município de Alexânia-Go

(...) consegui abrir o link “satélite” e já localizei diversos pontos da minha cidade através
dele, tais como, fórum, rodoviária, escolas, mercados, etc., porém não consigo agora é
abrir o documento que explica o que fazer nesta a�vidade;(...) Já enviei uma mensagem
para o suporte e ainda não ob�ve resposta, estou no aguardo.(...) S.D.

(...) Professora, �ve que fazer o mapa desenhado, pois a minha cidade está sem
visualização devido a defeitos nas fotos de satélite. Já está pronto, agora falta levantar os
dados culturais existentes. Já fizemos uma entrevista com o Professor Armando, residente
aqui há muitos anos, ele nos falou sobre a criação da Feira de Troca-Troca, é �po uma
feira que os artesões trocam seus trabalhos com as pessoas, roupas calçados, os mais
valiosos são vendidos a dinheiro. Muito di�cil este trabalho. Meu grupo é integrado por
mim, a Camelia e a Érica.

(...) resolvi meu problema, eu não conseguia abrir meu arquivo.

(...) Oi! Estou com o V. e a C. no grupo, como o colega disse não esta sendo fácil, mas
enriquecedor pra todos nós... Até o termino do trabalho tenho certeza que aprenderemos
muito e iremos passar tudo que aprendemos com muito prazer! Até lá!

É interessante olharmos para esses diálogos estabelecidos nesse ambiente de educação a distância. Aqui
percebemos o quanto o sen�do de colaboração esteve presente e o quanto essa inicia�va nos colocou frente a
um posicionamento tão importante na educação contemporânea, que é do aprender em parceria, aprender
com o outro, aprender a aprender. Essa prá�ca que se vai tornando teoria mostra o quanto se pode contribuir
para que o outro veja, faça, inicie outros processos de trabalho a par�r de cada experiência individual. Essa
questão nos coloca frente ao conceito de “inacabamento” tão enfa�zado por Paulo Freire ao longo de sua obra,
cujo pensamento também afirma que

A educação autên�ca, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com
B, media�zados pelo mundo. Mundo que impressiona e de safia a uns e a outros,
originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de
dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significa�vos, à base dos
quais se cons�tuirá o conteúdo programá�co da educação. (FREIRE, 1987, p.84)

Vale ressaltar as diferentes maneiras que cada um encontrou para resolver os problemas ligados às
a�vidades — fazer o seu mapeamento, por exemplo. Lançando mão de catálogos telefônicos, colagens,
tesouras, colas e mesmo de outros materiais, cada um foi dando forma para suas ideias. Esse mapeamento foi
colocando cada um à frente das ins�tuições educacionais, formais e não formais, ins�tuídas e ins�tuidoras,
sejam elas ONGs, associações de amigos de bairro, grêmios recrea�vos, quadras de escolas de samba, centros
de artesanatos. Porém, esse mapeamento foi colocando também cada um à frente de sua cidade, seus bairros,
sua arquitetura, seus parques, jardins, suas feiras livres, como a Feira do Troca-Troca na cidade de Alexânia.

Essa experiência chamou o olhar para os meios de transporte, ruas, sinaleiros, moradores, para aqueles
que vivem na cidade há muito tempo e aqueles que acabaram de chegar; aqueles que vêm e ficam e aqueles
que passam, mas, ainda assim, são tocados pela cidade, afetam-na e são afetados por ela, pelos seus cheiros,
cores, odores, sabores. Acreditamos que esse olhar tenha contribuído para desvelar por outros ângulos a
cidade de cada um que se foi revelando. Imaginamos que muitas descobertas tenham sido feitas nesse mapear.
Aqui há um olho que olha para outras coisas e de outras maneiras; olhar atento, observador, olhar de quem
busca, de quem pesquisa, olhar inves�ga�vo, indaga�vo.



(...) Professora, no trabalho com o mapa iden�fiquei toda educação do município, como
escolas par�culares, municipais, estaduais, centros de culturas, ONGs, Eja, educação
integral e outras como escolas rurais preciso falar apenas de educação ou ainda sobre
ar�stas do município? S.B.

É interessante o quanto esse aluno conseguiu mapear, e, ao mesmo tempo, o quanto se mostra
preocupado e em dúvida com relação ao mapeamento dos ar�stas locais. S. sinaliza e nos alerta a respeito da
importância de sabermos quais são os produtores culturais do nosso lugar, o que eles fazem? De onde vem?
Aquilo que eles fabricam/constroem, se guardam relações ou não com as tradições familiares ou com a
ancestralidade do lugar? Essas conexões serão aprofundadas na disciplina de Estágio Supervisionado III quando
buscaremos saber sobre os saberes da cidade para que possamos levar esses saberes para os diferentes
espaços onde iremos estagiar.

Os depoimentos apresentados a seguir dimensionam essas possibilidades e descobertas:

(...) Oi professora o bairro que estamos mapeando é bem pequeno, mas achamos aqui
um bom ar�sta e fotografamos alguns de seus trabalhos no bairro, devemos também
marcar a localização destes trabalhos dele no nosso mapa?

(...) Olá, L.! Estou cá sozinha a fazer o mapeamento de minha área residencial (no DF). É
pequeno local, mas tem centro cultural, tem a Delegacia Regional de Educação e os
trabalhos do grupo que divulga Africanidade e Afro Religiosidade nas escolas públicas.
Inclusive filmei o trabalho e vou colocar no Youtube para vcs darem uma olhada.(...)

Veja que importante papel pode ter cada um na difusão desse conhecimento em relação a seu aluno! Ao
conhecer os produtores de sua cidade, os bens simbólicos e culturais de seu espaço, você poderá estabelecer
relações entre o próximo e o distante junto a seus alunos, de modo a encontrar as similaridades, as diferenças.
Poderá inserir essa produção no currículo que você irá construir enquanto estagiário, enquanto futuro
profissional do ensino da arte — um profissional que estabelece relações, que conhece aquilo que é próprio do
seu lugar e que busca conexões com outras culturas, outros modos de saber e de apreender o mundo e a si
mesmo.

A mesma aluna nos fala acima sobre as descobertas da Africanidade na sua região. Fala-nos de outras
inicia�vas voltadas para o estágio. Conta-nos da construção de uma maquete, das fases do estágio. Fala-nos
ainda das dificuldades enfrentadas e que mesmo assim fará seu estágio em Alexânia. Fala-nos que pode
aprender com outros grupos. Parece até um tanto banal enfa�zar essas questões, mas esse processo é de
grande riqueza. É tudo aquilo que muitas vezes ouvimos em uma palestra ou conferência sobre os pressupostos
de uma educação contemporânea. Essa aluna, mobilizada pela área de conhecimento em arte, a par�r dos
saberes apreendidos, vai colocando em ação e, ao mesmo tempo, teorizando, de modo a construir um rico e
intrincado caminho. E ela sabe que não está sozinha. Estamos juntos na construção dessa jornada.

É interessante ressaltar o quanto o novo ainda nos pega de surpresa. Aquilo que sai das regras
preestabelecidas, como nos assusta! Se nos apegarmos ao que é estabelecido, fica di�cil vislumbrar outros
caminhos. A ideia do ensino a distância traz consigo a ideia de autoformação — nesse processo, está implícita a
noção de que vou- me responsabilizando por mim mesmo, pelas minhas escolhas, pelos recortes que faço. Sou
responsável por aquilo que incluo e aquilo que vou deixando de fora. Tal processo traz também o medo, às
vezes, a sensação de impotência, de não saber se vamos conseguir, como podemos ver nessa fala que segue:

(...) acho que todos os estágios são complicados, mas esse de artes será uma coisa quase
impossível de realizar, já estou super preocupada... afffffffff nunca pensei que iria ser tão
restrito assim somente em Alexania..........RL.

Apesar de toda a incerteza, nessas lacunas reside a aventura de aprender e de ensinar! É
importante a humildade em aceitar as nossas limitações, ainda que momentâneas, para
avançarmos nos processos de aprendizagem e formação. Os momentos de incerteza
podem dar lugar a outras elaborações, à medida que também nos empenhamos para
que isso aconteça:



(...) Olá, pessoal, meu nome é A.A. de S., estou gostando muito do curso, gostando dos
meus colegas e professores e de toda a equipe da FAV. Tenho aprendido muito e sei que
con�nuarei enriquecendo meus conhecimentos, espero concluir esse curso com bom
desempenho.

Olho vivo

Revisando a prá�ca etnográfica:

Num primeiro momento da prá�ca etnográfica, lembre-se de que deverá exis�r a ar�culação da
descrição: as perguntas devem ser coladas na prá�ca das pessoas. A par�r de um certo amadurecimento do
que se está descrevendo, começa-se a entender determinadas organizações e relações (hierarquizações,
distribuições, etc.). No contexto da observação, tentar-se explicar porque as coisas devem ser assim, qual a
lógica subjacente àquilo, quais as regras de conduta, quais os princípios opera�vos da relação do trabalho
pedagógico, dos rituais, etc.

Num segundo momento, procure analisar as relações anotadas num momento posterior. Aquilo que
foi anotado descri�vamente no “caderno de campo” será transcrito reflexivamente para outro espaço. Ou
seja, transcrever tentando explicar, tentando ar�cular o material, os dados coletados. Ainda não é uma
análise teórica, mas uma organização mais compreensiva da pesquisa.

Num terceiro momento, volte a campo com os dados organizados (transcrições, imagens, etc.) e peça
às pessoas que reflitam sobre sua prá�ca, que interpretem aquilo que elas estão fazendo e se interpretem
através daquilo que estão fazendo. Peça às pessoas que falem sobre suas prá�cas.

Unidade 2: Trilhas etnográficas I 
Metáforas para o campo de estágio

Metáforas para o campo de estágio

À medida que avançamos as discussões e os exercícios vivenciados no estágio anterior, vão-se tornando
mais claros. Se pudéssemos colocar nosso percurso numa linha reta, teríamos o seguinte desenho:

Mas sabemos que não é bem assim (ainda bem). Cada um vive essa aprendizagem à sua maneira, tem
suas apreensões, ritmo, intensidade, etc. Enfa�zar a “irregularidade” desse processo é importante para a
compreensão do momento que vamos propor, que desfaz a concepção e a prá�ca de como os cursos de
formação de professores tem trabalhado com o estágio obrigatório (disciplina) e, consequentemente, como as
escolas entendem estágio/estagiário adentrando no seu contexto. Chamamos a essa concepção de
TRADICIONAL. Mas, o que entendemos por concepçãotradicional de estágio curricular obrigatório?

Na disciplina Cultura, Currículo e Avaliação (Ver o livro Trama 4), a

profa. Irene Tourinho (2009) chama atenção a que estudar currículo:
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Significa aproximar-se de uma ampla paisagem onde as ideias que se têm de educação e
de escola, apesar de fundamentais, representam apenas uma parte daquilo que a
paisagem maior pode mostrar. Isso porque a educação se dá de muitas maneiras, e a
escola é apenas um dos lugares onde podemos aprender e, também, um espaço onde
coisas imprevisíveis acontecem (TOURINHO, 2009, p. 52.).

É com o mesmo obje�vo que estamos propondo as disciplinas de estágio curricular obrigatório como
espaço forma�vo. Essa ida a campo de forma inves�ga�va favorece essa paisagem com ideias mais amplas de
educação e de escola. Vamos tentar representar essa ampliação com alguns esquemas visuais e metáforas.
Observe a figura a seguir:

Figura 1

Tentamos representar a situação do estágio numa proposta tradicional: a escola igual ao retângulo maior
com muros bem definidos. Dentro desses muros, temos um co�diano que contém diversas culturas (escolar,
cultura juvenil, cultura da comunidade). Temos diversos atores que mantêm, entre si, variadas relações de
poder que desenvolvem e estabelecem dinâmicas e rituais. Apesar desse cenário complexo, o estagiário é
“confinado” ao retângulo menor, onde irá “observar” de forma “neutra” o que acontece ali naquele espaço sem
conexões com esse mundo “lá fora”. Será que o aluno dentro da sala de aula é o mesmo fora dela? E os
professores?

Não estamos dizendo que nessa “nova” ou “outra” maneira de propor o estágio, a sala de aula não seja
importante. Ela sempre vai sê-lo, mas de forma menos isolada, entendendo as dinâmicas, rituais e
performances que acontecem ali dentro de forma conectada com o que acontece fora dela; isto é, na vida, na
comunidade, fora dos muros escolares, existe uma vida que pulsa e que o aluno não a abandona quando
adentra na ins�tuição escolar. Precisamos res�tuir ou construir elos que liguem a escola e a vida literalmente.

Observe este outro esquema:
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Figura 2

O movimento pode ser do âmbito global para o âmbito local ou vice-versa. Por isso, a ideia de jogo é
importante. No lugar do formato retangular, propomos um formato circular em forma de ondas que se
propagam e se interconectam. Percebam que os círculos são tracejados indicando a possibilidade de diálogos
entre as diversas instâncias. Assim, a sala de aula no estágio curricular obrigatório em espaços de educação
formal é apenas mais um espaço, não O ESPAÇO da nossa imersão pedagógica. Para reforçar ainda mais essa
ideia, vamos nos valer de outras imagens. Você alguma vez já jogou uma pedra na água? Que desenhos
formam?

Figura 3

O que acontece com o círculo que está na frente quando movimentamos a mola? Os desenhos que
surgirão dependem da forma, intensidade com que movimentamos a mola. Essa também é outra metáfora para
a forma como entendemos o espaço de estágio para o nosso curso. Com o movimento da mola, as posições de
hierarquia, as divisões entre espaços pedagógicos (ensinar/aprender), espaços de administração (funcionários),
espaços de gestão (direção, coordenação), espaços de lazer (pá�o, recreio), espaços culturais, espaços de
controle (bedel, porteiro/a, supervisores, etc.) e muitas outros, alteram-se, intercalam-se, dialogam. Todos
esses espaços são potencializados pedagogicamente em nossa experiência do estágio, e isso altera de forma
significa�va a formação iden�tária docente para campos que relacionam o ensino de arte na perspec�va da
cultura.

Veja, estamos muito acostumados aos espaços de educação formal; mas, se, de repente, você for estagiar
numa escola de circo? Ou de bonecos? Como fica essa sala de aula? Que outros formatos se adquirem? São
perguntas muito per�nente para a formação de arte-educadores para os tempos atuais. Lembre-se de que, no
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livro Trama 1 (da sua coleção de estudo), na disciplina Princípios Norteadores da Educação, sobretudo, no
Projeto Pedagógico do Curso, estudamos os obje�vos do nosso curso.

As dificuldades da disciplina Estágio Supervisionado I provocaram mudanças de sen�do. Nosso primeiro
passo foi dado: entender que a mudança da proposta de estágio está conectada com a mudança de concepção
de formação docente! Mas é importante entender que, se não nos colocarmos como agentes de transformação
dentro dessa proposta, dificilmente conseguiremos superar as dificuldades que irão surgir na execução dela. Por
isso mesmo é que ins�gamos os estagiários a que se entendam como inves�gadores. E o que isso implica?
Vamos refle�r juntos:

Por que será que começamos a disciplina de Estágio Supervisionado I com um mapeamento.
Por que realizamos a cartografia?
O que isso trouxe para você, que se encontra dentro de um processo para o exercício docente?

Figura 4

Observe a ilustração dessa mola em forma de cone. Vamos usá-la para entender esse percurso: num
primeiro momento, começamos com a abertura maior, inves�gando o contexto, buscando relações com a nossa
história de vida para ir afunilando e chegar a uma escola. (no Estágio Supervisionado I). Chegando à escola
(rever as Figuras 1 e 2), mergulhamos no contexto geral, no co�diano (Lembre-se de que no Quadro 1 todo esse
co�diano fica de fora do estágio que se detém apenas na sala de aula). Na Figura 2, vemos como os contextos
podem ser vistos de formas interdependentes e perceber que essa interdependência é vital para a formação de
arte-educadores para tempos complexos, híbridos, onde as áreas de conhecimento se interpenetram: o
contexto social, econômico, habitacional, as condições de trabalho, os diferentes modos de viver e conviver
estão cada vez mais interconectados. Não podemos nos furtar desse contexto. Ao sair do círculo expandido
para um mais específico, podemos desenhar um novo círculo onde a mola maior passa a ser o contexto da
escola, e a menor, da sala de aula. Esperamos que as metáforas da “mola maluca” e dos círculos de água sirvam
para a compreensão de que a nossa trajetória não é uniforme.

Vamos con�nuar caminhando nas curvas da mola que está servindo como metáfora para nossa proposta
de estágio. Se já fizemos um mapeamento do contexto, fizemos um mapeamento da escola e agora chegou a
hora de mapearmos uma sala de aula na escola que vocês escolheram para estagiar. Esses mapeamentos fazem
parte da pesquisa de caráter etnográfico.

(...) Por entender que nosso trabalho é uma adaptação da Etnografia à Educação, através
da apropriação do sistema de referências da Antropologia Social, desvendando
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dimensões e conceitos que orientam o trabalho de campo e inspiram o olhar
antropológico. Este olhar deve permi�r a desconstrução de certos estereó�pos, pensados
a par�r de modelos deterministas, e proporcionar uma “leitura social” do espaço escolar
pelos nossos alunos-estagiários.(...)

Se você já fez um bom levantamento da escola em que já iniciou o estágio, a essa altura já deve conhecer
sua estrutura, dinâmica e funcionamento. Com base nesse conhecimento, converse com a coordenação e
supervisão para ajudar na escolha de uma sala a ser observada. Levante as seguintes situações e observe as
etapas seguintes:

1. A escola tem a disciplina de artes, e o professor ou professora tem formação na área específica.
2. A escola tem a disciplina de artes, mas o professor ou professora não tem a formação na área.
3. A escola não tem a disciplina de artes.

Tanto na situação 1 como na 2, a escolha do estágio deverá ser pela observação das aulas de artes.
Na situação 3, recomendamos que o estagiário escolha (com o apoio da supervisão da escola) a sala de
aula de uma disciplina de área afim (Literatura, História, etc.) ou outra área. O importante é que o(a)
professor(a) esteja disposto a receber estagiários na sala de aula e que desejem desenvolver um trabalho
interdisciplinar com artes visuais.
Marque uma conversa prévia com o(a) professor(a) para explicar como vai funcionar essa etapa de
observação de sala de aula. Saber do conteúdo a ser trabalhado.

Em todas as três situações, chegue até os professores com um olhar sem preconceitos, deixe-se levar
pelas suas impressões, pela sua intuição, lembre-se de que estamos indo à escola é para ver como é o co�diano
dela, como todos os seus protagonistas atuam nesse campo de trabalho, como cada um, no seu o�cio, contribui
para formar o todo da escola; como se procede ao Ensinar e o Aprender, que, em úl�ma instância, é esse o seu
obje�vo, e esse aprendizado envolve todos que fazem da escola ser o que é.

Portanto, vá com um olhar atento, cri�co, mas nem por isso sisudo, evite imagens preconcebidas, deixe
as coisas fluírem e registre tudo, mesmo que posteriormente (ao sair da escola), pois o registro, a escrita,
materializa os nossos pensamentos, dá consistência à nossas ideias, e sãsso esses registros que possibilitarão
organização dos projetos posteriores.

São diversos os procedimentos e ferramentas que você poderá u�lizar nesse exercício do trabalho
etnográfico, a sua perspicácia lhe conduzirá para a melhor maneira de colher as informações, pois cada dado ou
informação irá exigir uma melhor maneira de colhê-lo. Portanto, essa observação poderá e deverá ser
construída numa dinâmica par�cipa�va. Poderá ser uma entrevista narra�va, o responder a um ques�onário;
em outros momentos, poderá ser análise de documentos, o registro do espaço �sico e das ações que
acontecem na escola.

Olho vivo

Revisando a prá�ca etnográfica:

Tenha sempre um diário ou caderno de campo para que você possa fazer suas anotações.

Fique atento para ”não constranger ninguém nesse espaço”, por exemplo, fazendo questões fora de
hora, registros fotográficos não autorizados, interrompendo a dinâmica da sala de aula, entrar sem ser
convidado, etc. O bom senso deverá prevalecer o tempo todo, e ele será determinante nesse momento do
trabalho.

Lembre-se de que os procedimentos de observação serão os mesmos u�lizados no Estágio
Supervisionado I quando observamos a escola como um todo! Por isso, faz-se necessário o primeiro contato,
deixar claro o que vamos fazer e estar no dia e horário combinado. Como já dissemos, é muito mais que a
descrição do espaço �sico da sala de aula e da ação de alunos e professores. Essa descrição de espaços e
condições nos servem para pensarmos as potencialidades do lugar, as lacunas existentes e perceber como a



escola se organiza enquanto organismo vivo e as formas como as relações vão sendo estabelecidas no seu
interior, o que possibilita maneiras eficazes de trabalhar a construção de conhecimento. Elaboramos algumas
questões que compõem os roteiros de observação, que serão apresentados na Unidade 3. Os mesmos não
devem ser tomados como perguntas e respostas (do �po sim ou não) (tem ou não tem), mas sim enquanto
espaços de direcionamento para o olhar de vocês para a escola e a cultura ali instalada. Organize-se, sozinho ou
em grupo. É necessário que todos estejam afinados com aquilo que irá ser observado. Evite improvisos,
organize com tempo as a�vidades, veja o que irá fazer a cada dia e não esqueça de levar as ferramentas
necessárias!

Unidade 3: Trilhas etnográficas II 
O espaço da sala de aula

A sala de aula como ambiente imersivo

Para esse mergulho na sala de aula, lembre-se do movimento da mola espiral usada aqui como metáfora
para dar visibilidade ao “vai-e-vem” do nosso caminhar no processo de construção das nossas iden�dades
docentes. Dentro do contexto geral da escola, a sala de aula é um espaço importante onde as intenções são
postas em ação. Onde o previsto, o pensado, elaborado vira encontro, e a qualidade do encontro dependerá de
como a escola se organiza, como ela concebe os processos de ensino e de aprendizagem. É ali que professor e
aluno se encontram e constroem conhecimento nas concepções que estão postas e refle�das em todas as
ações da escola.

“Há lugares onde habitam os pensamentos? Se houver... serão lugares em que nosso corpo entenda de
muitas relações. Penso nas relações que tecem fios entre pessoas, objetos e símbolos; relações de sen�dos.
Sim. Através de nossos corpos compreendedores a gente vai se ver, possuídos pelas palavras, pelos objetos e
pelos símbolos. Lugares. A gente precisa deles, cercando os nossos encontros. Começo o meu fio-da-meada por
um lugar: sala de aula. Ela ocupa, em nossa tradição escolar, o lugar onde se desenvolve a escolaridade.
Frequentando um série de salas de aula é que o educando pode ser considerado: - escolarizado. Sala de aula
tem um sinônimo de instrução. Será que a sala de aula, é um dos lugares onde habita o pensamento? Se for...
quero procurar pelas relações que nela acontecem. Procurar pelos sen�dos, esses tecelões que relacionam
pessoas, objetos e símbolos”. (TAVEIRA, 1996, p. 51)

Sendo assim, a sala de aula pode ser observada desde a sua configuração espacial, a disposição das
cadeiras, a mesa do(a) professor(a), quadro de giz ou outros mecanismos. Deve-se prestar atenção ao que se
tem nas paredes, as condições ergonômicas de conforto — �po de carteiras, a iluminação da sala de aula? A
ven�lação: janelas/ven�ladores? Se é um local agradável ou não? Como se encontra a manutenção das
paredes, janelas, carteiras, quadro, portas, equipamentos, pintura do espaço? Qual o número de alunos por
sala de aula?

E ainda se o espaço comporta bem o número de alunos? Se possui espaço para uso de outros materiais
didá�cos? Retroprojetor?

Televisão? Vídeo? DVD? Se �ver esses recursos, eles são u�lizados? O que os alunos acham dos
equipamentos? O professor os u�liza? Com que frequência? Além destas questões de ordem �sico-material,
observemos também a maneira como as relações ali são estabelecidas entre alunos, alunos e professores; elas
devem ser observadas, pois elas dizem muito sobre esse processo. Outro ponto a que vocês devem estar
atentos diz respeito a como os professores trabalham os conteúdos:

Escrevem no quadro, e os alunos copiam?
Fazem explanação oral?
Promovem pesquisa?
Dão retorno das a�vidades pedidas?
Que estratégias de avaliação usam?



Como iden�ficar posturas de par�cipação e interesse dos alunos?

Como se sentam?
Como a sala de aula se divide em territórios de diferentes grupos?
Que grupos são esses?
Como se iden�ficam visualmente?

Problema� zando

(...) A mensagem que nossos alunos estão diariamente recebendo em seu ambiente escolar é a de
exaltação ao lixo e à fealdade, à insensibilidade e ao entorpecimento dos sen�dos. Como se ali, afim de se
“aprender o que realmente interessa” (conceitos e cálculos abstratos), a realidade concreta ao redor
necessitasse ser colocada entre parênteses: feche os olhos à sujeira espalhada, às paredes imundas e mal-
conservadas, tape o nariz ao mau cheiro dos banheiros e apenas pense — talvez num platônico mundo das
formas perfeitas! Situação que só pode gerar um circulo vicioso, na medida em que para todos, alunos,
funcionários e professores, viver num local feio e agressor aos sen�dos torna-se algo “natural”, produzindo,
mais e mais, uma dessensibilização e uma agressão de sua dimensão sensível. (DUARTE Jr., 2002, p. 186)

Você concorda com a fala desse autor? Você já vivenciou uma situação dessas no ambiente escolar?

Madalena Freire (1996), no seu texto Espaço e Vida, refle�ndo acerca da sala de aula, vai tecendo e
definindo esse lugar como fruto da relação pedagógica. Fala de um espaço que vai colorindo a par�r das
experiências que são ali estabelecidas, das procuras e dos encontros de educador e educando, dos achados que
irão dar vida e conferir beleza ao lugar

Compreendo a sala de aula como um espaço. Neste espaço e em relação com o Ser–
Humano-Criança acontecem algumas a�vidades de trabalho pedagógico; são ro�nas,
como também frutos de procuras e de experiências. São, também, descobertas por
através destas a�vidades. Educador e educando vão conferindo seus alcances, seus
achados. A par�r do relacionamento desses dois é que o espaço vai sendo colorido e
povoado. Comentar sobre as expressões humanas do espaço é uma forma de contar um
pouco da experiência que comigo vive e atua, apaixonadamente. O espaço é retrato da
relação pedagógica. Nele é que o nosso conviver vai sendo registrado, marcando nossas
descobertas, nosso crescimento, nossas dúvidas. O espaço é retrato da relação
pedagógica porque registra, concretamente, através de sua arrumação (dos móveis...) e
organização (dos materiais...) a nossa maneira de viver esta relação. (FREIRE, 1996, p.
96)

E você, já pensou no espaço da sala de aula em que está estagiando? Essa ideia de Madalena Freire, da
relação pedagógica poder conferir beleza ao lugar, faz-nos pensar nas relações autoritárias em que o
conhecimento é construído dentro de uma concepção bancária, como dizia Paulo Freire, e que ainda existem
em muitas das nossas escolas. Pensemos então que esse lugar será desprovido de cor, de vida, de plas�cidade,
de beleza, e a esté�ca que ele irá nos revelar será algo sombrio, sem a dinâmica possível do diálogo e do
encontro, pois será uma relação de mão única, em que a construção é feita apenas de cima para baixo, de fora
para dentro.

Madalena Freire (1996) mostra que, dentro de uma concepção educacional em que se vive a relação
pedagógica como mera transmissão de conhecimentos, em que o educando é mero receptor passivo, o espaço
é ocupado por mesas, que ali estão enfileiradas por alunos que não necessitam ver uns aos outros (basta olhar
para a nuca do companheiro da frente...), mas, principalmente, deve-se olhar para o professor que, lá na frente,
dá a sua aula.

Dentro de uma outra concepção de educação, o professor instrumentaliza a busca do
conhecimento própria a seus alunos; essa relação professor-aluno instrumentaliza
algumas situações (ou a�vidades) significa�vas, carregadas de interesse e curiosidade



em conhecer-aprender. Esse educador é uma figura relevante, pois, no processo
instrumentalizador de aprender-conhecer, ele interage todo o tempo nessa construção do
processo de conhecimento. Ensinando ao mesmo tempo em que aprende e aprendendo
ao mesmo tempo em que ensina. Tais a�vidades, tais conquistas vão tomando formas e
cores que deverão povoar o espaço vivido pelo educador e suas crianças. E, dentro dessa
concepção, tudo é construção, tudo é processo e, também, tudo é produto, tudo é
conteúdo. (FREIRE, 1996, pp. 96 e 97)

Olhar para a escola, fazer uma imersão nesse espaço, atentando para as suas su�lezas, é pensar num
projeto de escola e de educação que ali está instalado. Nada é gratuito, nada é assim ingenuamente
configurado. Temos que pensar na tradição e nos ritos que a ins�tuição escolar traz de muito tempo na sua
história. Pensemos aqui na própria arquitetura sob a qual as escolas foram e con�nuam sendo concebidas,
construídas e concre�zadas; uma forma �sica que con�nua a se refle�r nas ações ali desencadeadas. A
arquitetura nos envolve por inteiro, a�vando todos os nossos sen�dos, tá�l, olfa�vo, sinestésico. Os lugares
possuem aura, clima e podem ser acolhedores, tranquilos, inquietantes, lugares que es�mulam a curiosidade, a
alegria, como podem ser também sombrios, castradores, escuros, apertados e que em nada es�mulam a
aprendizagem e a curiosidade.

Con�nuando com as nossas conversas e refle�ndo sobre as observações da ins�tuição escolar,
encontramos ainda em França (1994) a ideia de que a repe�ção que está dentro do contexto escolar não se
resume unicamente na repe�ção de um conteúdo, através de exercícios de memorização, mas também a
repe�ção de uma forma, que está presente na sala de aula e de todo ambiente escolar, ajudando a garan�r o
controle e a disciplina.

A autora nos chama atenção para as questões relacionadas aos espaços “sociofugidios”, que no seu
entender, as escolas se enquadram neste sistema, onde o obje�vo é o de manter as pessoas afastadas umas das
outras. Sendo as escolas portadoras de uma estrutura de caracterís�cas semi-fixas, projetando a imagem da
arquitetura e do ambiente, este acaba por influir no comportamento das pessoas que tendem a se isolar.

Um modelo padrão de escola, com salas de aula extremamente parecidas contribui para
afetar a função comunica�va do ambiente. Sendo a sala de aula um arranjo criado pelo
homem, podemos caracterizá-la como um ambiente ar�ficial. Portador de uma formação
híbrida, o suporte �sico da educação formal deveria ser capaz de interagir mais
significa�vamente, na medida que suas delimitações não são absolutamente fixas, mas
podem se estender por áreas afins, permi�ndo uma pra�ca mais diversificada e menos
repe��va. (FRANÇA, 1994, p. 73)

França (1994) diz ainda que a forma das salas de aula, ao longo da história, confundiu-se com a
hierarquia dos templos, com o ritual de celebração, onde um mestre assumia a posição central, como detentor
de uma verdade única, e os fieis sentavam-se para aceitar passivamente os conhecimentos apresentados.
Segundo França, essa hierarquia está muito presente ainda hoje nas prá�cas e nos espaços escolares.

Ainda hoje podemos notar que a mesa do professor é sempre maior, algumas vezes
disposta sobre um tablado, elevado em relação aos demais. Nas mais tradicionais
escolas, o professor lança mão de um púlpito, de onde faz sua pregação. (FRANÇA, 1994,
p. 62)

As constatações desses autores chamam atenção para o quanto esse espaço escolar é culturalmente e
historicamente definido. Observar, repensar os espaços escolares, a disposição dos móveis, das cadeiras, das
imagens que compõem o ambiente educa�vo é, em úl�ma instância, repensar o lugar, o papel e a educação de
que precisamos e que estamos construindo nesses nossos tempos.

Com relação à questão apontada anteriormente, encontramos ressonância no pensamento de João
Francisco Duarte Jr., quando, no seu livro Fundamentos Esté�cos da Educação (DUARTE, 1988), vai
conceituando o processo educacional e estabelecendo relações da Educação com a Esté�ca. Para Duarte Jr.
(1988), educar significa, basicamente, permi�r ao indivíduo a eleição de um sen�do que norteie sua existência.
Significa permi�r que ele conheça as múl�plas significações e as compreenda a par�r de suas vivências.



O autor esclarece ainda que a imposição de significados está mais para o adestramento do que para a
aprendizagem. Relaciona essa prá�ca com a educação bancária cunhada por Paulo Freire, em que os educandos
são vistos como meros recipientes, onde se procura depositar informações, valores e significados como se essa
prá�ca fosse capaz de dar novo significado aos sen�dos de suas vidas.

Quando a educação se fundamenta na realidade existencial dos educandos, a
aprendizagem significa�va tem maior possibilidade de ocorrência [...]. Assim, na
mul�plicidade de sen�dos de nossa cultura, o educando somente pode apreender e
aprender aqueles que auxiliem-no a compreender-se. Em contato com os sen�dos em
circulação, a capacidade crí�ca para compreendê-los e selecioná-los é o fator central
para que a aprendizagem ocorra. E nisto reside a capacidade criadora: construir, a par�r
do existente, um sen�do que norteie nossa ação enquanto indivíduos. Ou seja: reside na
busca de nossos valores, dentre os inúmeros provenientes da estrutura cultural.
“Educação que pura e simplesmente transmite valores asfixia a valoração como ato”.
(DUARTE, 1988, p. 61)

Problema� zando

Colocamos a seguir vários trechos de autores que discutem e se posicionam a respeito dos conflitos e
possibilidades da sala de aula como espaço da ação forma�va. Ao escolher um dos trechos, reflita sobre as
questões abaixo:

O que você pensa da questão colocada pelo(a) autor(a)?
Com base na questão apresentada, como você vê suas experiências na escola?

Trecho Citação

01

“Símbolos desconectados de experiências são vazios, são insignificantes para o indivíduo.
Quando a educação não leva o sujeito a criar significações fundadas em sua vida, ela se
torna simples adestramento: um condicionamento a par�r de meros sinais”. (DUARTE,
1988, p. 61).

02

Devemos entender a aula como o conjunto dos meios e condições pelos quais o professor
dirige e es�mula o processo de ensino em função da a�vidade própria do aluno no processo
da aprendizagem escolar, ou seja, a assimilação consciente e a�va dos conteúdos. Em
outras palavras, o processo de ensino, através das aulas, possibilita o encontro entre os
alunos e a matéria de ensino, preparada dida�camente no plano de ensino e nos planos de
aula. (LIBÂNEO, 1990, pp. 177, 178).

03

A sala de aula para mim, portanto, é o meu desafio co�diano porque ao mascaramento
desejado, viso construir o desmascaramento possível; à reprodução exigida, oponho a
fermentação já em desenvolvimento histórico e à ideologia hegemônica contraponho a
visão de mundo que me parece interessar à maioria dos homens. Puro voluntarismo?
Parece-me evidente que não. Como todo e qualquer docente sou também um agente social
e minha maneira imediata de intervir no real é construindo o pedagógico concreto da sala
de aula onde atuo. O pedagógico concreto que realizo, por sua vez, não sendo individual,
mas social, á a forma mediadora da formação e da atuação de outros agentes sociais.
(SANFELICE, 1996, p. 93).



04

A ênfase no contexto e no processo devem subs�tuir os velhos esquemas das escolas. Uma
educação flexível, não autoritária, par�cipa�va, integrada em grupos de idades diferentes
para maior troca de experiências. A educação como processo cria�vo e integral, não
apenas livresco ou explanado em salas, mas vivido pela vida afora, além dos muros das
escolas, não desprezando contudo seus bancos e professores.i> (TRIGO, 1996, p. 81).

05

É na sala de aula, no contato direto com os alunos, que o educador joga o “jogo da
verdade”. Os cursos, os debates, as pesquisas, as teses só têm sen�do se considerados em
sua finalidade: a ação educa�va. E, embora levando em conta as relações com a Escola,
enquanto ins�tuição e com a sociedade de modo geral, o educador tem na sala de aula o
seu espaço de atuação privilegiado, tendo consciência de que, como todos os espaços, esse
também é histórico e polí�co e que, portanto, sua ação é limitada”. (MARCELINO, 1996, p.
68).

06

A sala de aula é o des�no primeiro de todas as propostas pedagógicas, planos de governos,
delírio e concretude do processo educacional. Se ela é o espaço democrá�co e que tem a
função de abrigar as propostas/intenções pedagógicas, ela também acolhe os sujeitos
principais desta ação, isto é, professor e aluno. Sendo este espaço de concre�zação ele irá
revelar as concepções que trazem e que irão compor o processo educacional. Pensar a sala
de aula a par�r desta dimensão é não perder de vista esta força determinadora que irá
definir a qualidade desta relação; que poderá ou não ser estabelecida neste espaço. O
professor poderá ser nesta relação de ensino e aprendizagem um mediador, se assim
acreditarmos que de fato conhecimento se constrói, como inversamente ser um mero
“doador” de informações. Ser esse doador de informação denota uma concepção passiva
do ato de educar, tão discu�da na obra de Paulo Freire, principalmente quando se reporta a
educação bancária, onde a função do professor se resume a do transmissor da informação
e o aluno assume o papel de agente passivo receptor destas informações, nada garan�ndo
que essas informações irão se transformar em conhecimento, pois nesse caso, as
informações chegam muitas vezes sem significado, portanto não são resignificadas”.
(MAIA, 2002, p. 66).

Não podemos esquecer, então, que a formação de uma educação de boa qualidade a que todos nós
almejamos tem um endereço, e esse é a sala de aula, que pode ter diferentes configurações, que está carregada
de subje�vidade, intencionalidade, sen�dos, sensações, que andam tão esquecidos no nosso contexto
educacional. Essas informações servirão para organizar um relatório com todos esses dados, que alimentarão a
construção de propostas de ações pedagógicas indicando possibilidades para a implementação ou a melhoria
do ensino de artes visuais naquele contexto.

Focos de imersão – corpos docente e discente

No processo de imersão na sala de aula (e demais espaços da escola), pode surgir alguma informação
que precise de um �po de documentação, por exemplo: currículo de épocas passadas, documentos de leis e
norma�zações e outros documentos que podem ser explorados pelos estagiários para uma compreensão mais
ampla daquele contexto. Fontes imagé�cas podem estar arquivadas e seriam de uma riqueza enorme nesse
processo de imersão. Semelhantemente, também o seriam fotos an�gas, registros da escola, vídeos
importantes guardados no arquivo ou que foram guardados por professores e alunos.

Por exemplo, tanto podemos ver fotografias de aulas de educação ar�s�ca das décadas passadas ou de
fes�vidades promovidas pela escola quanto vídeos realizados por alunos como parte de um projeto que o
professor de história realizou num passado recente. Os estagiários não precisam levantar todos os registros e
documentos; a pesquisa vai mostrar quais documentos e fontes serão importantes de ser inves�gados. Por isso,



faz-se importante conhecer esse arquivo e ver como são organizados os documentos, memorandos, o�cios,
ordem de serviço, fichas de chamada, diários de classe, bole�ns, relatórios, fotografias da escola, seja das
turmas que ali já se formaram ou dos profissionais, seja dos an�gos professores.

Corpo docente

Os professores têm uma história pessoal e profissional construída num lugar. Precisamos atentar para
vermos onde eles se inserem; talvez essa sua história veio de muito longe ou pode ser que tenha acabado de
iniciar.Qual a caracterís�ca do corpo docente da escola campo de estágio? Como convivem os professores mais
velhos ao lado dos iniciantes? Quais os territórios de poder estabelecidos entre os docentes? Campos de
conhecimento mais fortes? Campos de conhecimento menos pres�giados? Mais docentes mulheres? Mais
docentes homens? Com certeza, o tempo dos Estágios Supervisionados I e II não será suficiente para todas
essas informações. Dados mais quan�ta�vos podem ser conseguidos na secretaria da escola. Outros dados
serão trabalhados por amostragem, digamos, a entrevista com dois a quatro professores de diferentes áreas já
vai nos trazer muitas informações sobre o contexto. Podemos pensar também uma entrevista com um
professor que trabalha com a disciplina de arte na escola; a seguir, dispomos de um roteiro orientador. Como já
dissemos, os roteiros que trouxemos aqui são norteadores, e não nos interessa somente os dados, mas sim
como as “coisas” se ar�culam na escola para o seu andamento.

Roteiro 1: proposta de entrevista para ser desenvolvida com a professora ou professor que trabalha com
a disciplina Arte ou Educação Ar�s�ca (ou áreas afins, na ausência de uma das citadas) na escola escolhida para
campo de estágio.

Ques�onário Professora ou Professor que trabalha com arte na escola (ou áreas afins).

1. Nome;
2. Qual a sua formação? Ano? Ins�tuição?
3. Pós-Graduação?
4. Quanto tempo trabalha com a regência de Artes?
5. Carga horária semanal voltada para área de artes?
6. Trabalha com outra disciplina?
7. Em caso afirma�vo, qual?
8. Trabalha em outra escola? Em caso de trabalhar em outra ins�tuição, como organiza seu tempo?

Quais as dificuldades que implica trabalhar em mais de uma escola?
9. Você conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de arte? Como os u�liza para

organizar suas aulas?
10. Você conhece e u�liza algum outro referencial (estadual ou municipal) voltado para o ensino de

Arte? Se u�liza, qual é, e qual sua opinião sobre o mesmo?
11. Com qual série/conteúdo você mais se iden�fica?
12. Você par�cipa da decoração do colégio em datas fes�vas? O que você acha dessa atuação?
13. Desenvolve projetos em conjunto com outros professores? Quais?
14. Você par�cipa de projetos ou grupos de estudo fora ou dentro da escola? Qual?
15. Como se atualiza profissionalmente?
16. Você tem produção no campo das artes? Em que linguagem?
17. A equipe pedagógica verifica o cumprimento dos conteúdos/planejamento?
18. Que �po de trabalho a Secretaria de Educação vem fazendo com os professores? Como se

caracteriza a relação entre sua escola e a Secretaria de Educação?



Problema� zando

Par�ndo das observações na escola campo, analise as citações apresentadas abaixo.

“O educador lida com a arte de educar. O instrumento de sua arte é a pedagogia. Ciência da
educação, do ensinar. É no seu ensinar que se dá o seu aprendizado de ar�sta. Toda pedagogia sedimenta-
se num método. Maneira de ordenar, organizar com disciplina, a ação pedagógica segundo certos
pressupostos teóricos. Toda pedagogia está sempre engajada a uma concepção de sociedade, polí�ca. Faz
polí�ca quando alicerça seu fazer pedagógico a favor ou contra uma classe social determinada”. (FREIRE,
1996, p. 5).

(...) O Professor deve ver sua aula também como um encontro de gente com gente; de outro lado,
entretanto, é preciso proteger essa idéia contra reducionismos prematuros. É perigoso reduzir as situações
da vida a uma coisa só, pois isso nos acua a posições insustentáveis. Reduzir a sala de aula a um espaço ou
tempo em que a aprendizagem do humano afloraria de modo límpido e sereno é adotar posições com laivos
de quixotesca. Insustentável, portanto. Todas as vicissitudes humanas perpassam de ponta a ponta esse
espaço ou tempo, vicissitudes que podem ser traduzidas em conflitos, alegrias, expecta�vas mal ou nunca
sa�sfeitas, recalques, exibicionismo, esperanças, avanços e retrocessos. Enfim, tudo o que é humano.
(NOVASKI, 1996, p. 14).

“São tantas as questões que o professor tem de resolver rapidamente, sem dispor do tempo nem dos
meios para pesar os prós e os contras, com o sen�mento freqüente de que poderia ter escolhido outra
opção. Hesitar, temporizar, deixar correr as coisas significa também decidir. A sala de aula é um local onde a
resolução dos problemas não tem prazos. Só se pode, excepcionalmente, decretar um ”tempo morto“. O
médico ou o advogado pode, perante um caso di�cil, não se pronunciar, pedir outros exames, seguir o
conselho de um colega, recorrer às suas obras de referência, refle�r tranquilamente. É evidente que o
professor pode fazer a mesma coisa quando se confronta com problemas duráveis, por exemplo, com
dificuldades escolares graves ou com um aluno mal integrado na turma. Mas o seu dia a dia passa pela
resolução de muitos ”pequenos problemas“. São raras as decisões de importância capital. Mas a sua
acumulação acaba por manifestar uma prá�ca e por desviar as aprendizagens e as a�tudes dos alunos”.
(PERRENOUD, 1993, p. 108)

Corpo discente

O corpo discente é um universo complexo a ser levado em consideração no momento de elaborarmos
propostas para o ensino de artes visuais para um determinado contexto. Por isso é interessante que
conversemos com os alunos. Inves�gar junto aos mesmos os seus co�dianos. Se possível conversar em grupos
separados (homens/mulheres) e depois em grupos mistos. Buscar inves�gar as caracterís�cas comuns e
diferenças, pensar no contexto socioeconômico dos alunos, sondar suas a�vidades fora da escola, seus sonhos
e desejos, mapear comportamentos, perceber peculiaridades de faixa etária, formas de autoiden�ficação
esté�ca e cultural — roupas, acessórios, os saberes construídos a par�r dos meios de comunicação ou na
família, etc.

Muitos entraves podem acontecer por falta desse cuidado, por exemplo: um professor que aprendeu, no
seu curso universitário, que o desenho figura�vo é ultrapassado. Ele chega à escola e propõe formas abstratas
para uma turma de adolescentes que está ligada aos mangás, sem levar em consideração que já existe ali um
movimento em torno de copiar desenhos animados ou revistas de HQ. O professor muito preocupado com a
cria�vidade dos seus alunos, irá censurar a a�vidade da cópia tentando trazer seus alunos para aulas nas quais
eles não estão absolutamente mo�vados. Esse professor poderá ter sérios problemas em conseguir o interesse
da turma para a “arte abstrata”.



Conhecer a turma pode ajudar ao professor a potencializar as formas ar�s�cas e esté�cas que são
referências para aquele grupo avançando na pesquisa para outros es�los, construindo e ampliando um
conhecimento de artes visuais. Poderíamos citar mais exemplos, mas no momento o importante é levar a
compreensão de que a proposta que estamos trabalhando para os estágios curriculares obrigatórios tem uma
fundamentação em pesquisas sobre prá�ca docente com bases em Dewey, Paulo Freire, Moacir Gado� , Ana
Mae Barbosa, Fernando Hernandez e outros estudiosos da educação e arte-educação que levam em conta o
contexto como base para a aprendizagem.

É importante observar que, nesse �po de trabalho etnográfico, há “(...) uma preocupação com o
significado, com a maneira própria que as pessoas veem a si mesmas, as suas experiências e mundo que as
cerca”. (ANDRÉ, 1995, p. 29). Para isso, as entrevistas não são formuladas para obter respostas “sim” ou “não”,
mas para obter-se a noção de como diferentes atores daquele contexto educa�vo vivenciam sua experiência e
como interagem com a dos outros.

Roteiro 2: proposta de entrevista para ser desenvolvida com estudantes da escola escolhida para campo
de estágio.

1. Como é a relação da escola com a família? É presente? A escola chama a família ou a comunidade
para par�cipar da gestão da escola, seja em qualquer grau? Como?

2. A escola já enfrentou algum caso que pode ser considerado gravíssimo envolvendo alunos da escola?
Qual?

3. A cultura da comunidade se faz presente na escola?
4. Os alunos enxergam a escola como construção de conhecimento/experiência ou como obrigação?
5. Qual a visão dos alunos em relação à estrutura oferecida pela escola?
6. O conteúdo das matérias podem e são aplicados na vida co�diana, fora da escola?
7. Há alunos portadores de NEE (necessidades educacionais especiais)? Em caso afirma�vo, como são

atendidos? A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Estadual de Educação oferece
capacitações para alunos, professores, funcionários, inspetoras, diretoras, pedagogas, orientadoras
educacionais?

8. Procure buscar informações sobre a infraestrutura da qual o aluno desfruta em seu bairro e em sua
casa.

Para refle� r

(...) A mensagem que nossos alunos estão diariamente recebendo em seu(...) Precisamos aprender a
ler as comunicações silenciosas com tanta facilidade quanto as comunicações impressas e faladas. Esse
argumento ajuda-me a perceber que há outros canais de comunicação operando de maneira não evidente,
mas interferindo significa�vamente nas relações humanas estabelecidas. (...)

Olho vivo

Sabemos que nem todas as escolas têm a disciplina de artes ou educação ar�s�ca. Então, nessa
situação, vocês poderão escolher outras áreas, outras disciplinas. O importante, nesse momento, é observar
as dinâmicas da escola refle�das nas aulas, nos jeitos de conduzir conteúdos, nas maneiras de conceber o
processo educacional.



Unidade 4: Trilhas etnográficas III 
Planejamento de ação didá� ca

Planejamento

Con�nuemos com a metáfora da mola. Olhem retrospec�vamente: quantas coisas já vivenciaram nesse
estágio. Vocês devem ter-se perguntado muitas vezes: a que horas começa o estágio? Essa inquietação tem sua
razão de ser, mas, esperamos que já tenham percebido a importância de passar pelo exercício etnográfico para
finalmente chegar ao planejamento de ações didá�cas. Pensar a estrutura da escola, seus espaços, as diferentes
maneiras pelas quais as pessoas ocupam e dão vida aos ambientes é de extrema importância para que
pensemos planejamento, para que elaboremos a�vidades para as pessoas que se encontram naquele lugar e
não em outro.

O planejamento é uma necessidade humana e se faz necessário em todas as ações que vamos realizar. É
por meio dele que vamos conjecturando, imaginando caminhos mais felizes e seguros para que possamos
tornar um projeto realizável, concreto, pensar e elaborar com os pés no chão. Precisamos conhecer o lugar e as
pessoas com as quais iremos trabalhar, pois será o conhecimento que �vermos delas que possibilitará planejar
ações e a�vidades mais certeiras, eficazes, mais condizentes com o ambiente e as pessoas. Madalena Freire nos
fala de um sonhar na ação de planejar. Para ela:

Todo fazer pedagógico nasce de um sonho. Sonho que emerge de necessidade, de uma
falha que nos impulsiona na busca de um fazer. Sonhamos porque vivemos alimentados
por nossas faltas... Num primeiro movimento desse sonhar pedagógico o ingrediente
básico – porque ainda não iniciamos o fazer – é a idealização: Capacidade de imaginar,
idear, projetar fantasias, planejar idéias a serem executadas. Ou seja, faz parte do
planejar a ação de sonhar que, neste primeiro movimento, ainda não está no plano das
idéias, das hipóteses que estruturarão a ação pedagógica. (FREIRE, 1997, p. 54)

Ainda segundo Madalena, é no contato com a realidade pedagógica que o mundo do sonho planejado,
idealizado, pode sofrer cortes (grandes ou pequenos, fracos ou fortes, em sintonia ou dessintonias), onde
emerge um segundo movimento, que é o desilusionamento. Para ela, podemos ter duas possíveis reações no
contato com esse movimento: ou caímos numa a�tude pessimista, desesperançosa, fatalista, ou incorporamos
esse movimento como elemento cons�tuidor do sonhar. Isso porque é do sonho que construímos um fazer,
“chegamos” à realidade; e é, na realidade, tendo nosso sonho como parâmetro, que poderemos trabalhar o
enfrentamento do idealizado, do fantasiado, do imaginado com o real. Então, qual é o desafio?

1. Planejar levando em consideração o contexto escolar, o contexto da sala de aula, as especificidades dos
alunos em questão e buscando a interação com os professores regentes da sala de aula.

2. Você deverá lançar mão dos conhecimentos construídos ao longo da sua trajetória no curso. Ou seja, a
proposta da ação pedagógica deve demonstrar o que você tem aprendido no campo das artes visuais.

3. Como ainda é um ensaio, o planejamento deve ser para uma oficina, que tenha no máximo quatro
encontros de forma que se tenha tempo suficiente para o processo de avaliação.

4. O tema deverá ser construído por meio de problema�zações surgidas com base na imersão do contexto
da escola e/ou da sala de aula.

5. A construção da proposta será discu�da com seu(sua) professor(a) orientador(a) e formador(a) da
disciplina. Um planejamento sério sempre passa por reformulações; não é a primeira proposta de
planejamento que deve ser executada.

A escrita do planejamento, a sua configuração formal pela escrita, materializa nossas ideias e intenções,
ainda que não seja garan�a de que tudo que foi planejado sairá da forma como pensamos, mas temos que ter
certeza de que o plano é guia; é com ele que trilhamos e vamos construindo nossas aulas/encontros, pois é no
encontro de professor e aluno que construímos a aula, tudo que vem antes é preparação, é planejamento, e só
o fazemos se temos conhecimento da realidade do lugar e para quem se está planejando. Na sequência,
apresentamos um breve roteiro sobre o que é preciso pensar para planejar.



Roteiro para planejamento

Ao planejar preciso pensar em:

1. Planejar o quê? Tenho que pensar num Tema, Assunto ou Conteúdo.
2. Jus�fica�va: Por que trabalhar com o tema escolhido? Que importância tem para as pessoas para as

quais você está planejando? Lembre-se de que esse assunto ou tema tem que ter uma relevância
para aquelas pessoas, seu público-alvo.

3. Público-alvo: Para quem irei ensinar? Em que série? De que idade? Quais suas necessidades?
4. Obje�vo: Para que vou ensinar? O que isso acrescerá no conhecimento daqueles para quem eu irei

planejar?
5. Conteúdos: O que irei ensinar efe�vamente? Os conteúdos têm a ver com aquilo que eu obje�vo,

com aquilo que eu percebi que falta àqueles para os quais eu estarei planejamento;
6. Metodologia: Como vou ensinar? Aqui preciso pensar em recursos, formas, materiais que irei u�lizar

para trabalhar aqueles conteúdos, para que eu possa alcançar os obje�vos propostos.
7. Qual duração do trabalho? Serão quantos encontros? Quantas aulas?
8. Registro: Preciso pensar no registro das aulas, sejam eles escritos, fotográficos, vídeo ou outras

formas de documentação.
9. Avaliação: Precisamos pensar a avaliação enquanto um processo de trabalho, pois cada etapa é

muito importante na construção do conhecimento. Nesse sen�do o por�ólio é uma maneira pela
qual cada estudante poderá registrar seu percurso de trabalho.

Será no fazer desse processo de sonhar, planejar, idealizar, desilusionar-se e reconstruir o sonho mais
perto do possível, do realizável, nos limites que a realidade nos impõe, que poderemos agilizar-nos. Você não
deve pensar: Eu não consigo, pois sonhar é fácil, mas exige o exercício constante da persistência, da
perseverança para a construção do rigor na ação do refle�r, estudar, planejar, avaliar, na recriação permanente
do sonho desejado: para que seu planejamento seja produto final conquistado. O ato de planejar
instrumentaliza o aprendizado do prever que desafios propor. Nesse sen�do, qualquer planejamento tem como
obje�vos trabalhar a zona proximal par�ndo da zona real dos sujeitos.

O planejamento é um instrumento fundamental do educador. É preciso saber o que meus alunos já
sabem, o que eles necessitam, para que eu possa elaborar a�vidades mais condizentes com a realidade, pois
será a par�r dessas questões que poderei saber o que devo ensinar, o como ensinar. Quando ensinar e o onde
ensinar? Vamos a alguns pontos que orientam o planejamento.

Orientação do
planejamento Opção A: Ensino como fato

Opção B: Ensino como processo de
construção (apropriação ) do
conhecimento

Posicionamento
Polí�co

Neutralidade: educação é um
fato natural - processo individual
ou de relação entre
individualidades.

Compromisso social: educação é uma
prá�ca social - processo individual
condicionado pelo cole�vo.

Projeto
Pedagógico

Proposto pelo sistema de ensino
ou pelo livro didá�co: conhecer
para ajustar.

Construído a par�r da realidade concreta:
conhecer para transformar.

Conhecimento Conceitos: definições regras -
produção individual.

Inves�gação: crí�ca construção -
produção social.



Metodologia de
Trabalho

Técnicas de ensino voltadas para
a reprodução/assimilação.
Questões prá�cas ou teóricas.

Criada e recriada a par�r das condições
concretas da sala de aula e voltada para a
construção apropriação do conhecimento

Avaliação Soma�va: comprovação de
rendimento, classificação.

Processual: verificação dos resultados
para redefinição das ações no processo
de trabalho, promoção.

Componentes
do
Planejamento

Plano decenal. 
Plano setorial. 
Currículo escolar. 
Livro didá�co. 
Estágio de desenvolvimento dos
alunos 
(Sistema de ensino) 
Plano de um colega.

Condições de trabalho e opção polí�co-
pedagógica do professor. 
Condições materiais e intelectuais dos
alunos. 
Organização didá�ca da escola. 
Planos e programas ins�tucionais. 
Bibliografia atualizada (realidade
concreta).

A profa. Antônia Osima Lopez ques�ona a prá�ca do planejamento/preenchimento de formulários,
desvinculado do contexto social em que a escola está inserta. Sugere que o planejamento par�cipa�vo envolva
todos os setores dos processos educa�vos — escola democrá�ca. Propõe um relacionamento mais próximo da
formação de professores em ciências como História, Antropologia, Sociologia, Filosofia e Psicologia, tendo foco
na cultura e nas representações que o ser humano faz de si, dos outros e do espaço.

Avaliação

A questão de como avaliar na disciplina “artes” ou educação ar�s�ca tem sido o calcanhar de Aquiles
especialmente para aqueles professores que trabalham na educação formal. Entre o tecnicismo dos resultados
que aferem mecanicamente conhecimentos tais como datas, nomes, etc. e o laisse fair, em que tudo é lindo e
maravilhoso, o arte-educador se sente à deriva nesse processo. Como realizar uma avaliação sa�sfatória do
processo e dos resultados tanto para a construção do conhecimento teórico quanto do conhecimento prá�co
da área de artes visuais? Avalia-se o processo ou o resultado? Ou ambos?

Sistema�zar formas de avaliação é talvez nosso maior desafio enquanto professores de artes visuais.
Concepções que deixam tudo solto são baseadas na ideia de talento, espontaneidade, gosto ou dom e não
levam a uma aprendizagem efe�va. Também aquelas provas nas quais são cobradas informações que não fazem
o menor sen�do para a vida do estudante se situam no extremo oposto e também não ultrapassam a
“decoreba” habitual das outras disciplinas. Analise abaixo os importantes pontos para sistema�zações
metodológicas:

1. Ter claro que ênfase será buscada no processo.
2. Fomentar repertório: (técnico, conceitual, imagé�co, etc.).
3. Incorporação de diversidade cultural.
4. Incorporação de diferentes níveis sensoriais.
5. Promover no aluno habilidades para definir e resolver problemas ar�s�cos através de compreensão ou
proficiência técnica.

6. Iden�ficar contexto sociocultural dos sujeitos com os quais se está interagindo.
7. Flexibilidade na ar�culação de etapas.
8. Considerar a realidade própria onde se atua.
9. Compreensão da arte como linguagem representacional e não apenas como veículo de emoções ou
a�vidades de entretenimento.

10. Estabelecer critérios de avaliação do processo e informar aos alunos sobre esses critérios.



Estabelecer critérios é um exercício árduo que exige a coerência entre o que foi proposto e as formas de
avaliação. Ao se propor uma a�vidade de construção em equipe, uma dos quesitos a ser levado em
considerações é como o grupo trabalhou junto na busca de soluções e como cada par�cipante contribuiu para a
resolução dos desafios propostos. Vamos analisar alguns critérios e possíveis itens de avaliação.

1. Aquisição de competência técnica.
2. Por exemplo, se o obje�vo da proposta é levar a aprendizagem de lidar e diferenciar os procedimentos
necessários para o trabalho com madeira, como na xilogravura, a avaliação deverá eleger expecta�vas de
resultados coerentes com o que se espera que o aluno aprenda.

3. Aquisição e ampliação de repertórios: os repertórios podem ser de várias ordens, como exemplo,
repertório de termos ou de conceitos.

4. Autonomia gradual de soluções de problemas.
5. Capacidade crí�ca, percep�va, inves�ga�va, reflexiva.
6. Desenvolvimento individual ou em grupo.

Problema� zando

Para pensar o processo de avaliação, é necessário refle�rmos em algumas questões:

1. De onde par�mos?Quais eram os nossos obje�vos? O que queríamos que nossos alunos
aprendessem ou mesmo compreendessem?

2. Qual foi a questão central do planejamento?
3. Para a�ngirmos a questão central, quais conteúdos foram trabalhados?
4. Quais dificuldades enfrentamos para colocar o planejamento em ação?
5. O que fizemos para superá-las?
6. Como registramos o processo de trabalho?
7. Como os alunos registraram os seus processos individuais?
8. Quais questões ampliamos a par�r da concre�zação do planejamento?
9. A questão ou assunto trabalhado dá margem para outras questões ou assuntos/temá�cas a serem

trabalhadas? Quais?

A avaliação precisa ser realizada com base nos conteúdos, obje�vos e orientação do projeto educa�vo
em Arte e tem três momentos para sua concre�zação: (Fonte: SEEMG – Proposta Curricular – CBC – ARTE.
Ensino Fundamental e Médio). Nesse sen�do, a avaliação pode:

1. Diagnos�car o nível de conhecimento dos alunos. Nesse caso, a avaliação costuma ser prévia a uma
a�vidade.

2. Ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, quando o professor iden�fica como o aluno
interage com os conteúdos.

3. Ser realizada ao término de um conjunto de a�vidades que compõem uma unidade didá�ca para analisar
como a aprendizagem ocorreu.

4. A literatura também nos informa sobre especificidades de �pos de avaliação que podem nos ajudar a
entender quando usamos ou devemos usar cada uma:

Avaliação forma� va: propõe uma interação entre professor, aluno e comunidade escolar, visando à
construção do conhecimento através de suas equidades. Nesse contexto, poderão ser ob�dos re sultados
qualita�vos e não somente quan�ta�vos. Na avaliação forma�va, professor e aluno são agentes efe�vos do
processo educa�vo em seus vários aspectos:

Avaliação comportamental: refere-se à transformação que fatos e conceitos podem acarretar no
comportamento do aluno. O que define sua aprendizagem não é o conhecimento que se tem dele, mas o
domínio de transferi-lo para a prá�ca.



Avaliação factual: refere-se aos fatos aprendidos. Uma aprendizagem significa�va de fatos envolve
sempre associação dos fatos aos conceitos que permitem transformar conhecimento em instrumento para a
concepção e interpretação das situações ou fenômenos que se explicam.

Avaliação conceitual: refere-se aos conceitos construídos. Resolução de conflitos ou problemas a par�r
do uso dos conceitos; exercícios que obriguem os alunos a usarem o conceito.

Cada uma dessas avaliações pedem um momento e podem serem aplicadas numa relação dialógica em
que o obje�vo maior é o processo de aprendizagem global dos nossos educandos. A maioria dos relatórios que
vocês nos trazem apresenta a realidade de escola com péssimas condições �sicas, alunos mal acomodados em
salas pequenas e outras deficiências do nosso contexto escolar. No entanto, uma forma de combater essas
dificuldades é termos professores melhores preparados numa perspec�va mais contemporânea de educação.
Faz parte dessa preparação vivenciar ques�onamentos sobre nossa própria ação, tais como:

1. Como proponho avaliações?
2. Tenho claro que aspectos quero avaliar?
3. Os critérios que u�lizo para avaliar são coerentes com
4. a proposição?
5. Deixo claro que critérios serão u�lizados?
6. Eu, como propositor(a), tenho condições de responder ao desafio proposto? A proposição é passível de
execução?

Olho vivo

Analisem, na tabela abaixo, algumas estratégias de avaliação em Arte. Para complementar, consulte o
Módulo 4 de sua coleção de estudo e releia a Unidade 2 — Revisitando Ênfases do Currículo em Arte, da
disciplina Cultura, Currículo e Avaliação.

Recurso Estratégia

Pasta /
Por�ólio

O por�ólio permite, ainda, que o professor tenha um registro constante do
processo de aprendizagem do aluno, pois nele ficam pra�camente todos os
materiais que lhe proporcionem interesse e que tenham sido resultado do trabalho
em Arte.

Diário de
bordo

Caderno de anotações, gravador ou câmera em que o aluno registra
acontecimentos, seus pensamentos, seus sen�mentos, o que aprendeu, suas
facilidades, dificuldades, etc. No diário de bordo, o professor verificará todo o
caminho que o aluno percorreu para realização de determinadas a�vidades, seus
sen�mentos, suas emoções individuais. Isso oferece respaldo significa�vo para a
aprendizagem e para o professor, que pode ter uma a�tude reflexiva em relação ao
próprio trabalho. O uso das tecnologias (orkuts, blogs, facebook) pela maioria da
população juvenil favorece esse �po de acompanhamento.

Autoavaliação

Pode ser oral ou escrita, individual ou em grupo. Ocorre quando o aluno relata o
que aprendeu, seu comportamento e suas a�tudes em relação às aulas de Arte. No
entanto, a autoavaliação não pode ser vaga com apenas uma proposta do �po
“avalie seu desempenho” ou “que nota ou conceito você acha que merece?”. Em
ambas situações, é preciso estabelecer critérios e escores.



Entrevista

Pode ser feita pelo professor ao longo do ano. Deve ser preferencialmente gravada,
sendo registradas as observações dos alunos durante o período. Através da
entrevista, professor e aluno estarão obtendo informações sobre o andamento do
processo educa�vo em Arte.

Aferições
conceituais e
de termos
técnicos

São ques�onários e testes que, aplicados de tempos em tempos, contribuem para a
avaliação do domínio do vocabulário próprio de referências técnica e conceitual de
Arte.

Resolução de
problemas

Enfim, o que essa proposta almeja é formar um professor inves�gador, que seja a�vo e produza
conhecimento em artes visuais, não apenas reproduza o que existe. Para tanto, precisamos inves�r na formação
processual, em que nossos alunos estagiários vivenciem não só as dificuldades, mas também os resultados
transformadores desse processo. Precisamos combinar o conhecimento da epistemologia da arte e da cultura e
na inves�gação de como esse conhecimento se retraduz na docência de arte e cultura para produzir um
conhecimento crí�co. Isso não se alcança por meio de fórmulas mágicas; se não houver o desejo dessa busca, a
repe�ção de fórmulas e a imposição de metodologias desconectadas da vida e do contexto educa�vo (seja
formal ou não formal) certamente será o caminho mais fácil a ser seguido.
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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 6

Eixo 1

As Narra� vas Visuais em seus mul� versos
Autora
Profª Drª Rogéria Eler Silva Doutora em Média-Arte Digital pelas Universidade do Algarve e Universidade Aberta de
Portugal, 2016. Mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - 2009.
Licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - 2005. Atuou como efe. va
na Educação Básica nos Ensinos Fundamental e Médio dentre esses no Centro de estudos e pesquisa Ciranda da Arte, no
Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e inclusão de Jovens Infratores na Educação entre 2007 a 2010, e como
professora subs�tuta no curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da UFG entre 2008 e 2009. É professora efe�va da
Faculdade de Artes Visuais no Curso de Licenciatura nas modalidades presencial e Ensino à distância desde 2010. Linha de
pesquisa Artes Visuais, Arte e tecnologia na educação, narra�vas culturais, transmídia e linguagens midiá�cas.
Saiba mais

Apresentação

O contexto contemporâneo é um campo potencial de narradores. Esta afirma�va devém das relações que envolvem
o ser humano ao longo de sua existência, desde as prá�cas orais até aos recursos midiá�cos que proporcionam
possibilidades de criação, desenvolvimento e exposição de suas propostas narratológicas sejam a par�r de recursos orais,
de textos, imagens fixas, em movimento dentre outros que aqui vamos discorrer.

Nesta perspec�va vamos nos aproximar da temá�ca que envolve as narra�vas, sua gênese e seus desdobramentos
para compreendermos quais relações ela faz com as prá�cas que envolvem as mídias contemporâneas. Este texto tem
como base a pesquisa desenvolvida para compor a tese in�tulada “A educação do século XXI nas mãos da inteligência
cole�va: narradores midiá�cos nos reflexos dos narcisos digitais” (ELER, 2016) bem como a pesquisa desenvolvida no
Centro de Inves�gação em Arte e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, Faro, Portugal na coordenação da
Profª. Drª. Miriam Estela Tavares.

Os estudos levantados demostraram um número relevante de pessoas envolvidas na arte de narrar, contar histórias
mo�vadas pelas interações com as mídias. A par�r da popularização das mídias, dos programas de edição, bem como da
existência de um suporte para receber e promover tais enredos, a internet, a produção independente de narra�vas tem
aumentado.

O conceito da cultura da convergência das mídias (JENKINS, 2009) procura definir as ações desse fluxo cria�vo
discorrendo sobre o comportamento do sujeito contemporâneo e suas reações em relação às alterações ocorridas com o
desenvolvimento da comunicação digital. Desta forma vamos conhecer contextos que perpassam por pesquisas teórico-
conceituais de formação e de comportamento.

Vamos juntos então nesta jornada através da narra�va e seus processos cria�vos? Através deste texto veremos:

Na Unidade 1 a narra�va e seus vários contextos, desde as narra�vas orais que passam seus conhecimentos de
geração para geração, da apropriação da narra�va pela comunicação e da transmidiação suportada pela convergência das
mídias.

Na Unidade 2 como se desencadeou a convergência das mídias, em quais aspectos ela abarca a sociedade e
consumismos a�vos e envolve os processos de receptor e criador.

Na Unidade 3 vemos como a convergência abarcou as narra�vas e envolveu os consumidores que se tornaram
par�cipantes de processos de criação de maneira formal e na maioria das vezes informal e independente.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/index.html#percurso4


Mas antes de começarmos vamos esclarecer que você também é um potencial criador, independente do suporte e
técnica que use para mediar suas propostas. Neste sen�do ao se aproximar no contexto deste texto não o veja apenas de
forma distanciada, somente como professor em formação, mas sobretudo se aproxime como ar�sta, criador, propositor
de interações que perpassam por sua subje�vidade. Depois que a experiência se tornar uma vivencia você poderá mediá-
la nas inúmeras possibilidades forma�vas que conhecemos.

Saiba mais

O romance de Ítalo Calvino “As Cidades Invisíveis”, publicado em 1972 propõe uma imersão na força da
narra�va oral e no imaginário do ouvinte.

Quando Marco Polo narra suas aventuras nas cidades pelas quais supostamente percorreu enlaça, a par�r da
oralidade, a atenção e curiosidade do Imperador Kublai Khan.

Ao se transporem seis rios e três cadeias de montanhas, surge Zora, cidade que quem viu uma vez nunca mais
consegue esquecer. Mas não porque deixe, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas
recordações. Zora tem a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na sucessão das ruas e das casas
ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de não demonstrar par. cular beleza ou raridade. O seu
segredo é o modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem como uma par�tura musical da qual não se
pode modificar ou deslocar nenhuma nota. Quem sabe de cor como é feita Zora, à noite, quando não consegue
dormir, imagina caminhar por suas ruas e recorda a seqüência em que se sucedem o relógio de ramos, a tenda
listrada do barbeiro, o esquicho do vendedor de melancias, a estátua do eremita e do leão, o banho turco, o café da
esquina, a travessa que leva ao porto. Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou um
re�culo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que deseja recordar: nomes de homens ilustres, virtudes,
números, classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção e
cada ponto do i�nerário pode-se estabelecer uma relação de afinidades ou de contrastes que sirva de evocação à
memória. De modo que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. Mas foi inú�l a minha
viagem para visitar a cidade: obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a memorização, Zora definhou,
desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo. 
Ítalo Calvino – Zora

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Companhia das Letras, 1ª. ed. 1999.

Unidade 1: As Narra� vas e seus desdobramentos na cultura da convergência
das mídias

Universo Oral

A Narra�va cons�tui uma dimensão importante da aprendizagem humana e está presente desde sua gênese. Para
Barthes (1976) ela inicia com a história da humanidade pois nunca exis�u um povo sem narra�va. “A narra�va pode ser
sustentada pela linguagem ar�culada, oral ou escrita, pela imagem fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de
todas essas substâncias” (BARTHES, 1976, p.19-20).

Ao longo dos tempos, na história da humanidade, as experiências, orais ou escritas, são contadas de um para o
outro, de uma geração para a outra, perpetuando assim os contos, as estórias, dentre tantas conhecidas, pertencentes a
cada cultura. Um dos aspectos imprescindíveis para a preservação de uma cultura é justamente perpetuá-la através das
narra�vas. Barthes (1976) também destaca que a narra�va está presente em cada lugar, em cada sociedade, ela começa
com a própria história da humanidade e em nenhum lugar, em tempo nenhum, nunca exis�u um povo sem narra�va,
todavia ela tende a ex�nguir quando as relações interpessoais são minadas.

Isto se deve ao fato de que a narra�va se estabeleceu na humanidade, a priori, de forma oral, quando se passava de
geração para geração as experiências de vida e vivências da comunidade. Benjamin (1994) destaca que a figura do
narrador foi desenvolvida na presença de dois grupos: do narrador viajante, alguém que �nha muitas histórias para
contar, e também do narrador patriota, aquele, que sem sair do seu país conhecia suas histórias e tradições. Ambos foram
promotores das narra�vas orais.



O autor (1994) conclama duas figuras arcaicas para definir esses dois narradores “o camponês sedentário e o
marinheiro comerciante” (BENJAMIN, 1994, p.199). Para Benjamin, essas famílias de narradores conservaram no decorrer
dos séculos, o que o sistema corpora�vo medieval contribuiu para sua interpenetração, a fusão dos dois grupos.

Contudo, para o autor, estas representações perderam seu locus ao longo dos séculos. A primeira pontuação que,
para Benjamin indicou a morte da narra�va (1994) foi no surgimento do romance, limitado ao livro, pelo advento da
imprensa. Outra pontuação foi o surgimento do cronista, o qual narrava momentos históricos cronológicos. E ainda
pontua a estratégia do jornalista que sujeita as no�cias a serviço da informação e não para a narra�va (BENJAMIN, 1994,
p.203).

Conforme esclarece, Benjamin (1994) a narra�va, de�nha uma u�lidade, o ensinamento moral, a sugestão prá�ca,
o provérbio ou norma de vida (BENJAMIN, 1994, p.200). Esta constatação do autor acompanha uma reflexão sobre sua
perspec�va em relação à decadência de seu tempo, quando destaca que, ao longo de um processo, a arte de narrar está
definhando porque a sabedoria e a verdade estão em ex�nção. (BENJAMIN, 1994, p.201).

Benjamin (1994) confronta-se com o processo de decadência da narra�va, por ela estar em prol da informação, a
qual é controlada e censurada. Em especial, este autor, destaca quão raras são as pessoas que sabem narrar devidamente,
bem como, quais as ações da experiência estão em baixa em vias do desaparecimento.

Byung-Chul Han (2014) também discorre sobre essa falibilidade da narra�va na sociedade da transparência, onde a
perda do caráter narra�vo esvazia a aparência da sociedade (HAN, 2014, p.55). Han considera a falta de sociabilidade o
ponto crucial desse esvaziamento, pois o caráter social faz perpetuar uma cultura e suas narra�vas, e sem esses espaços
as relações sucumbem para o isolamento.

As experiências desencadeadas em narra� vas procuram um espaço para sua representação. Han (2014) define o
teatro como lugar de representação de expressões e sen�mentos obje�vos, que contrapõem a definição do mercado, que
é um lugar de exposição. Desta forma, para o autor, o mundo não é hoje um teatro, que se representa ações sen�mentos,
mas um mercado de exposição e consumismo de in�midades (HAN, 2014, p.53). Dentre as perspec�vas do consumismo a
narra�va ganhou outros suportes e sujeitos, para seu desenvolvimento.

As contribuições de Walter Benjamin descritas no século XX, afirmam que as narra�vas advindas das experiências,
que foram transmi�das de pessoa para pessoa, são a fonte de todos os narradores, sendo melhores aquelas experiências
contadas pelos “inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1994, p.198).

As abordagens de narra�vas orais, sobre fatos e eventos, que se perpetuam de geração para geração, ainda são
tenta�vas intrínsecas à contemporaneidade. À parte das grandes narra�vas atribuídas ao romancista, ao cronista, ao
jornalista, dentre outros, sempre surgem narradores anônimos tentando narrar alguma coisa. Não faltam narradores, ou
histórias a serem contadas, com um grau aplicável, no entanto, faltam indivíduos que queiram ouvi-las.

Você sabia?

Uma das situações que desencadearam o silêncio dos narradores sobre suas experiências, destacadas por
Walter Benjamin foi o contexto da guerra...

Da noite para o dia não somente a imagem do mundo exterior mas também a do mundo é�co sofreram
transformações que antes não julgaríamos possíveis. Com a guerra mundial tornou-se manifesto um processo que
con�nua até hoje.

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, e
sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a
guerra, nada �nha em comum com uma experiência transmi�da de boca em boca.

Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a
experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela
guerra de material e a experiência é�ca pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado
por cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, e
debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosões, o frágil e o minúsculo corpo humano.

 

(BEJAMIN, 1994, p.198)



Universo midiá� co

A relação do indivíduo com a tecnologia vem desde tempos mais remotos, quando a capacidade do homem de criar
artefatos facilitou e minimizou os desgastes provenientes dos trabalhos �sicos. Também através dos inventores, cien�stas,
que perpetuaram seus nomes para a posteridade, sendo conhecidos por suas engenhosas criações, até a revolução da
indústria e as produções em massa, ainda no intuito de facilitar a vida do ser humano.

O processo tecnológico percorreu um desenvolvimento e aprimoramento de suas capacidades até chegar aos
conhecidos artefatos digitais. Parece impossível idealizar o co�diano sem tais acessórios. As estruturas da narra�va, sua
serialidade, a par�r da literatura, permeou o cinema, teatro, estenderam-se para o rádio e televisão, configurando assim o
espaço da comunicação.

...não foi a televisão que criou a forma seriada de narra�va. Ela já exis�a antes nas formas
epistolares de literatura (cartas, sermões, etc.), nas narra�vas mí�cas intermináveis (As mil e uma
noites), depois teve um imenso desenvolvimento com a técnica do folhe�m, u�lizada na literatura
publicada em jornais do século passado, con�nuou com a tradição do radiodrama ou da
radionovela e conheceu sua primeira versão audiovisual com os seriados do cinema. Na verdade,
foi o cinema que forneceu o modelo básico de serialização audiovisual de que se vale hoje a
televisão (MACHADO, 2001, p. 86).

As mil e Uma Noites! Salva pelas narra� vas

“O Livro das Mil e uma Noites pertence à tradição da literatura universal. Sua origem é muito an�ga. Cons�tui-
se de uma coleção de histórias e contos populares vindos do Médio Oriente e do Sul da Ásia. O �tulo advém do
tempo despendido por uma jovem a interessar um rei poderoso, despertando-lhe a curiosidade para a sequência das
histórias que narra durante a noite, para se livrar da morte esperada. A narração dessas histórias é a estratégia de
Scherezade face ao propósito do sultão Shariar que, tendo sido traído pela anterior sultana, jurara sacrificar, a cada
manhã, a mulher que, dali em diante, tomasse em casamento. O Livro das mil e uma noites não é literatura oral, não
é fruto da espontaneidade, é proveniente de matriz popular, mas trata-se de um trabalho letrado, realizado por
escrito” (WEIGERT, 2015).

WEIGERT, B. História e histórias no Livro das Mil e Uma Noites e em Vozes do Deserto, de Nélida Piñon.
Historiæ, Rio Grande, 6 (1): 28-42, 2015. Disponível em: h�ps://periodicos.furg.br/hist

Para além desta estrutura midiá�ca conhecida, onde o receptor apenas recebe as informações a par�r da narração
conduzida, um movimento que altera o paradigma do universo narratológico vem ganhando cada vez mais espaços e
adeptos não de recepção mas de ação e produção à par�r das mídias disponíveis.

Lima (2015) destaca que “a narra�va permite ao narrador narrar o modo de viver (costumes, rituais, es�mulos
culturais e simbólicos) de pensar (filosofia) de sen�r e de agir do homem, e tudo o que está ao seu redor” (LIMA, 2015,
p.2). A autora considera que no final do século XX e início do século XXI surgiram novos modos narra�vos, dos narradores
que não se adequam conforme as teorias tradicionais, provocando uma busca por conceitos que definam um narrador
contemporâneo.

A autora (2015) procura destacar, em meio ao romancista, cronista, jornalista, dentre outros, o surgimento do
“narrador fotógrafo, que com sua câmera, dará início a um processo narra�vo visual, documental e memorial” (LIMA,
2015, p.2). Ela destaca que a fotografia u�liza dos elementos narra�vos como personagens, cenários e enredos para
apreender as subje�vidades ao apresentar o discurso real daquilo que está ao redor no momento vivido, experienciado
(LIMA, 2015, p.3).

O narrador midiá�co portanto, é aquele que traz sua perspec�va de mundo a par�r do suporte tecnológico. Como
este, vários exemplos se evidenciam na contemporaneidade, onde a voz do narrador procura emergir.

Universo transmidiá� co

O cenário de interfaces e diferentes plataformas de interação ganham, co�dianamente, adeptos interessados em
enredos de histórias reais e estórias ficcionais, no universo conhecido World Wide Web (WWW). Inúmeros olhares estão
voltados para o fenômeno contemporâneo intera�vo, desde as indústrias da produção e divulgação de imagens, seja fixa

https://periodicos.furg.br/hist


ou em movimento, até os teóricos e pesquisadores, interessados nos processos de criação das produções híbridas de
apropriações e bricolagens, decorrentes da popularização das mídias.

Neste contexto fluem narra�vas transmidiá�cas, mais em específico, produzidas em diferentes plataformas, em
ambientes de jogos, em redes sociais, dentre outros espaços digitais. Esta mul�plicidade de fragmentos está espalhada
pela rede mundial de computadores, onde os consumidores percorrem diferentes canais, nas diversas discussões on-line,
em prol de um mesmo produto, ou a série dele. Enquanto isso os promotores de mídias intera�vas procuram lançar, cada
vez mais, novidades em diferentes plataformas para enlaçar o consumidor, fluxo que perpetua uma simbiose entre os
produtos e seus seguidores, os fãs.

As interações relacionadas às narra�vas transmídia são uma das maiores influências da mídia atual, sendo fonte de
desejo das gerações contemporâneas. Dentre os recursos promovidos pelas franquias de entretenimento para perpetuar
a fidelidade dos fãs estão as narra�vas transmídia. Do original “transmedia storytelling”, a narra�va transmídia “refere-se
a uma nova esté�ca que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma esté�ca que faz novas exigências aos
consumidores e depende da par�cipação a�va de comunidades de conhecimento” (JENKINS, 2009, p.49).

Uma história transmídia desenrola-se através de múl�plas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo
de maneira dis�nta e valiosa para o todo. “Uma história é introduzida num filme, é expandida pela televisão, romances e
quadrinhos; seu universo é explorado em games ou experimentado como atração de um parque de diversões” (JENKINS,
2009, p.138).

Uma narra�va que percorre várias mídias promove a corrida de seus seguidores para acompanhar todas as
publicações das franquias, que neste seguimento, tem promovido enredos para o cinema, sendo estendido para mídias
como Histórias em Quadrinhos (HQ’s) até os videogames, este que movimenta uma fa�a de rendimento financeiro
relevante no universo da mídia intera�va.

Jenkins (2009) no segundo capítulo de seu livro sobre a cultura da convergência traz como exemplo de uma
narra�va transmídia a franquia Matrix e seus desdobramentos: São vários os produtos desta franquia que compreendem
“três filmes, um programa de 90 minutos de curtas-metragens de animação, visto que também são uma série em
quadrinhos, dois jogos (Entertainment) e um jogo mul�player on-line” (JENKINS, 2009, p.144).

Para compreendermos a dinâmica em que as narra�vas Transmídia estão envolvidas percebamos como as posições
e opiniões/crí�cas externas influenciam na dinâmica de uma franquia. Embora a estratégia transmídia, Matrix, tenha
atendido à performance, muitos crí�cos pontuaram falhas, considerando o fato de que, para uma narra�va transmídia
abarcar vários produtos significa dizer que ela deve lidar com as crí�cas de vários setores, tanto dos concorrentes, como
também dos fãs, postura esta que é sempre importante destacar.

A crí�cas geraram em torno de como as sequências narratológicas são insuficientemente autônomas e quase
desconexas. Os crí�cos de games ques�onaram o fato do jogo depender muito do conteúdo do filme e não proporcionar
novas experiências aos jogadores. Os fãs, por sua vez, manifestaram decepção, pois, suas próprias teorias eram mais ricas
que o conteúdo proposto (JENKINS, 2009).

Cada um destes produtos, relata Jenkins (2009) tem uma autonomia de narra�va para que uma pessoa não tenha
necessariamente que assis�r ao filme para gostar do game, ou vice-versa. Nesta lógica, todos os públicos são
contemplados e as narra�vas vão se perpetuando para as inúmeras mídias, quais conseguirem suportar, embora cada
produto seja um ponto de acesso à franquia como um todo.

A fidelidade do consumidor está na oferta de novos níveis de revelação e experiência, ao passo que a redundância,
entre os produtos, afeta o interesse dos fãs e o fracasso da franquia é um fato. Pontua-se assim a força da cultura
par�cipa�va. A cultura par�cipa�va, da qual as narra�vas transmídia estão imersas, e a inteligência cole�va são
decorrentes da convergência dos meios de comunicação, tema que discorreremos na Unidade 2.

Nesta unidade, portanto nos aproximamos da abrangência da narra�va ao longo da história da humanidade
destacando as narra�vas orais, lócus da escuta, da formação cultural perpetuada de geração para geração. Também
pontuou-se a narra�va em prol da comunicação através dos recursos midiá�cos e por fim compreendemos que as
narra�vas ganharam um maior alcance com a convergência das mídias e a transmidiação dos conteúdos em múl�plos
recursos.



Saiba mais

Monteiro Lobato é considerado um dos mais importantes autores infanto-juvenis brasileiros e foi um dos
primeiros autores nacionais a se dedicar ao público infan�l. Antes dele, apenas traduções de fábulas, contos de fadas
e livros estrangeiros para crianças eram publicados no Brasil. Autor de importantes obras do período pré-modernista,
foi na produção literária infanto-juvenil que ele alcançou maior sucesso ao criar o universo mágico do Sí�o do Picapau
Amarelo (GAMO e TORRES, 2014: 6).

Caracterís� cas estruturais da narra� va

Como desenvolver uma narra�va?

Quais aspectos são fundamentais?

Assim como um texto a narra�va precisa ter: Início - meio - fim.

Ao introduzir sua proposta suporte sua narra�va aos elementos primários:

Espaço - Tempo – Personagens – Enredo

Nos elementos de desenvolvimento de uma narra�va podem conter vários recursos como:

1. Ancoragem: Qualquer informação espacial que ocorra durante uma narra�va provê o que estamos denominando
de ancoragem espacial dessa narra�va. Isto significa que essa ancoragem espacial tem a ver com todos os
personagens de uma história sejam eles principais ou secundários. (GUIMARÃES, A. M. de M. 1999: 95)

2. Moldura espacial: a moldura espacial se refere à informação espacial mais importante, dada, geralmente, no início
da narra�va, a qual garan�rá a informação de fundo ('background') que orientará espacialmente toda a história.
Geralmente, a introdução do personagem principal da narra�va ocorre simultaneamente ao estabelecimento de
uma moldura espacial no início da narra�va. A moldura espacial refere-se, pois, na maior parte das vezes, à
categoria do personagem principal. (GUIMARÃES, A. M. de M. 1999: 95)

3. Arcos narra�vos: estrutura narra�va televisiva em que roteiros secundários são desenvolvidos em múl�plos
episódios, às vezes até em uma temporada inteira ou, em casos extremos, durante toda a série (JENKINS,
2006:374). Os arcos narra�vos são os eixos pelos quais a trama se desenvolve, por exemplo: “a causa (eixo: câncer)
os meios (eixo: crime) e os fins (eixo: família). Um arco é construído por uma narra�va puzzle, onde os
expectadores desvendam os mistérios a par�r dos pedaços que surgem em cada arco narra�vo para completar o
quebra-cabeça” (URBANO & MEIMARIDIS, 2014, p.14).

4. Capacidade nega�va: “Termo criado nos estudos literários do poeta inglês John Keats em 1817 e consis�a em um
recurso narra�vo que permi�a ao escritor em persis�r na dúvida e no mistério, sem precisar necessariamente
explicar o porquê” (GAMO e TORRES, 2014:6).

5. Nave-mãe: “franquia principal a ser veiculada como meio central do desdobramento das extensões das narra�vas
transmídia” (OLIVEIRA & SILVA, 2014, p.2).

6. Serialidade: É um recurso transmídia nas produções de telenovelas, vídeo clipes, seriados e minisséries, e em
recursos de segunda tela, mo�vados pelas grandes emissoras televisivas, que fomentam o universo das produções
para TV. As emissoras usam de diversos recursos para promover suas narra�vas televisivas, destacando-se o
aproveitamento dos próprios meios internos de divulgação, os planos comerciais, para transversalmente propagar
os produtos (SCHMIDT, 2014, p.2). Este também é um recurso para envolver e sedimentar o telespectador a um só
canal televisivo. A transmidiação de informação (CUNHA, 2014) também é um recurso para gerar audiência,
especialmente nos enredos das telenovelas. Cunha ressalta que no Brasil o consumo das programações
disponibilizadas pela mídia televisiva alcança índices de 97%, em detrimento de outras como rádio (74%) revistas
(51%) jornais (56%) e a internet com 55% (CUNHA, 2014, p.6).



Saiba mais

Segunda tela é o recurso de um disposi�vo eletrônico associado a uma programação, como por exemplo
enquanto acompanha um programa de TV surgem enquetes e comentários sobre a narra�va em aplica�vos
próprios, disponibilizados pelas emissoras, para tablets e smartphones, sendo essa possibilidade chamada de
segunda tela de uma mesma narra�va.

Dentre os exemplos, os autores destacam aspectos como o fenômeno da segunda tela, através da
interação de um aplica�vo os telespectadores aumentam a audiência para uma determinada emissora (SENS &
PEREIRA, 2014). Os autores consideram que “os eventos videográficos vinculados ao conceito de design
televisual, como os elementos alegóricos e ornamentais, apresentam obje�vos claros de adequação
mercadológica” (SENS & PEREIRA, 2014, p.11). Desta forma, percebe-se uma via de mão dupla no
envolvimento com as narra�vas transmídia e seus recursos.

A� vidade 1

Liste algumas narra�vas orais que você ouviu de familiares, amigos e escola. Escolha uma delas e escreva, de
forma detalhada, e compar�lhe com seus colegas.

A� vidade 2

Você tem alguma história para contar?

Imagina algum personagem realizando alguma aventura?

Desenvolva uma narra�va (ou mesmo aquela que você já tem em mente) e escolha uma mídia para
compar�lha-la com professores e colegas.

A narra�va deve conter início, meio e fim

Direcione momentos da narra�va usando recursos como: todavia, entretanto, contudo, nesse momento.

Use recursos listados em “1.4 - Caracterís�cas estruturais da narra�va”.

Qual caracterís�ca tem o seu personagem?

Com o que ele se parece?

Desenvolva uma ficha para o seu personagem para melhor definir e caracterizá-lo, como por exemplo:

Ficha do personagem

Nome:

Caracterís�cas �sicas:

Caracterís�cas de personalidade:

Comportamento em situação favorável e desfavorável:

Potencialidades:

História de vida:

Ponto da situação no momento inicial da narra�va.

*Sua narra�va pode ser oral, escrita, com imagens fixas e ou em movimento.

Atente para o programa que vai usar: Power Point, Movie Maker, Prezi, dentre outros.



Escolha um personagem de sua preferencia e pesquise sobre suas caracterís�cas e par�cularidades para que
você desenvolva o seu próprio personagem/personagens.

Unidade 2: As narra� vas na convergência das mídias

As múl�plas plataformas de mídias proporcionam uma circulação de informações precedidas de interpretações e da
“tá�ca de apropriação popular” denominada de convergência dos meios de comunicação, que circulam diariamente
pelos polos extremos do globo e toda essa dinâmica “depende fortemente da par�cipação a�va dos consumidores”
(JENKINS, 2009, p.29).

O conceito Cultura da Convergência ganha cada vez mais atenção no meio acadêmico, pois, esta temá�ca
aproxima-se do fenômeno das mídias digitais contemporâneas e discorre sobre a alteração do comportamento do sujeito
em relação a esse processo. Este conceito foi cunhado por Henry Jenkins, embora as caracterís�cas intrínsecas a este
conceito tenham surgido em outras abordagens teóricas sem ter esta denominação. O autor propõe a relação deste
conceito a outros dois também emergentes: “a cultura paricipa� va e a inteligência cole� va” (JENKINS, 2009, p.30).

Compreender esse fluxo cada vez mais a�vo e imersivo é compreender o contexto ao qual a geração
contemporânea está imersa, suas ações e até emoções no envolvimento da dinâmica na convergência e a par�cipação
nesse universo. Veremos a seguir como cada um desses conceitos são na prá�ca.

Cultura da Convergência

O primeiro conceito, cultura da convergência “consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas,
culturais e sociais dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2009, p.29). Jenkins
destaca que seu obje�vo não parte do argumento da convergência como processo tecnológico que promove a unidade de
múl�plas funções num mesmo aparelho, ao contrário a ideia “representa uma transformação, à medida que
consumidores são incen�vados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos”
(JENKINS, 2009, p.29-30). Nesta discussão proposta o autor quer ponderar que a convergência é mais do que uma
mudança tecnológica, ela “altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos”
(JENKINS, 2009, p.43).

Esta alteração, para o autor (2009) interfere na lógica em que a indústria midiá�ca atua e como os consumidores
absorvem os produtos de entretenimento bem como as no�cias disponibilizadas pela mídia informa�va. Portanto, a
convergência é um processo em andamento, propiciado pela proliferação das tecnologias desde portabilidades,
informá�ca e telecomunicações, provocando uma mudança na forma como os meios de comunicação e entretenimento
são produzidos e na forma como são consumidos.

Cultura par� cipa� va

O segundo conceito destacado é o da cultura par�cipa�va. O autor o define como “uma transformação cultural à
medida que consumidores são incen�vados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de
mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p.29-30).

Trata-se da par�cipação a�va de consumidores, espectadores, nos desenvolvimentos, dinâmicas e até decisões de
determinadas produtoras. Jenkins esclarece que em vez de referir-se a produtores e consumidores de mídia, como que
pertencentes a lados opostos, “podemos agora considerá-los como par�cipantes interagindo de acordo com um novo
conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo” (JENKINS, 2009, p.30).

Esta citação reflete o que se considerou acima, da contribuição de pessoas anônimas no fluxo constante das
produções em rede, contudo tais regras são ainda hodiernas, em pleno momento de experimentação. Esta abertura de
renomadas franquias, na recepção de contribuições populares, reconhecendo-as como par�cipantes dos seus
desenvolvimentos, tem sua gênese nas interferências e propostas cria�vas de fãs, bem como sua fidelidade, em
acompanhar e manter uma determinada comunidade.



O autor (2009) relata, em seu livro, que dentre as comunidades de pontos de vista localizados, entre publicitários,
ar�stas, educadores, a�vistas e religiosos, as comunidades de fãs foram as primeiras a adotar o uso cria�vo das mídias. Os
primeiros textos de Jenkins sobre as comunidades de fãs e cultura par�cipa�va �veram impacto relevante na forma como
as empresas relacionavam com seus consumidores.

Este envolvimento tem levado à uma prá�ca de produção em que os fãs de franquias transmídia desenvolvem suas
próprias narra�vas mo�vados pela perpetuação de uma história, pela necessidade de finalizar um enredo não acabado,
ou ainda dar sua própria contribuição no que poderia ter sido um jogo, ou mesmo uma história, a par�r da visão do
consumidor. O espaço majoritariamente usado pelos fãs, para tais movimentações, tem sido as redes sociais.

Nestes processos de convergência os fãs ganharam cada vez mais campo de opinião e posicionamento crí�co, bem
como a atenção das produtoras em relação às suas opiniões. A opinião e interferência dos fãs não é a única forma de
seguir uma franquia. A criação de narra�vas e envolvimentos de fãs em relação às produtoras de entretenimento já exis�a
em formatos de histórias em quadrinhos, dentre outros suportes.

Com o advento da internet banda larga, e o surgimento de sites que possibilitaram o repositório e divulgação
dessas produções, principalmente nas redes sociais onde se encontram os Fandom, tanto essas elaborações se fizeram
mais conhecidas, disseminadas, quanto outras propostas ainda mais sofis�cadas têm sido criadas, crescendo o número de
adeptos de produção de narra�vas.

Inteligência cole� va

A inteligência cole�va, é o terceiro conceito proposto por Henry Jenkins para pontuar os desdobramentos da
Cultura da Convergência. Contudo, Jenkins apropria esse conceito que foi cunhado por Pierre Lévy, que o define: “é uma
inteligência globalmente distribuída, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que conduz a uma
mobilização efe�va das competências” (LÉVY, 1997, p.38). O autor propõe uma reflexão acerca da humanidade e reitera
que todo o saber reside nela, onde todo indivíduo traz uma carga de conhecimentos e que em algum lugar essa
experiência vale ouro.

No livro A inteligência cole�va – para uma antropologia do ciberespaço Lévy propõe a junção de dois conceitos, a
inteligência cole�va e o ciberespaço. Sobre o ciberespaço define como “o universo das redes numéricas como lugar de
encontros e de aventuras, cenário de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural” (LÉVY, 1997, p.152). O autor
ressalta, nesta definição a originalidade, as criações, os conhecimentos e relações sociais que o ciberespaço permite.

Da junção destes conceitos o autor apresenta a “concepção de mundos virtuais de significados ou de sensações
par�lhadas, a abertura de espaços onde poderiam desenvolver-se a inteligência e a imaginação cole�vas” (LÉVY, 1997,
p.121). Lévy traz uma reflexão do potencial entre a inteligência cole�va e o ciberespaço rememorando a Ágora, espaço
público em que os gregos atenienses se reuniam para tratar abertamente sobre questões e deliberações polí�cas da
cidade, a pólis. Para o autor essa estrutura tem um potencial capaz de suportar uma mobilização de competências sociais,
que segundo ele, pode vir a fazer progredir a democracia, por exemplo, se os instrumentos de comunicação
contemporâneos forem explorados como “ágoras virtuais” potencializando a capacidade de decisões em grupos (LÉVY,
1997, p.88).

Entretanto, o autor alerta sobre outras finalidades de formação de cole�vos inteligentes que numa perspec�va de
mercado as empresas, bem como ins�tuições, acolhem e constroem subje�vidades, considerando ser essa a principal
a�vidade econômica do próximo século, ou seja, o século XXI. Desta forma a vida econômica, como prevê Lévy, se
verificará no desenvolver de formas complexas de interdependência conflitual, a �rar par�do das singularidades,
promovendo a troca de rivalidades.

Ao apropriar-se deste conceito Jenkins propõe que a inteligência cole�va pode ser vista como “uma fonte
alterna�va de poder midiá�co” (JENKINS, 2009, p.30) em que o uso das interações midiá�cas, usadas para fins
recrea�vos, em breve se aplicará à habilidades e propósitos mais sérios.

As perspec�vas, nestas a�vidades, conforme Lévy, “a capacidade de formar e reformar rapidamente cole�vos
inteligentes tornar-se-á a arma decisiva das várias áreas de competência em compe�ção num espaço econômico global”
(LÉVY, 1997, p.27). Lévy pontua que haverá redefinições constantes de iden�dades, não apenas pela dinâmica
ins�tucional das empresas, mas pelo formato de cooperação no ciberespaço internacional, contudo destaca que o projeto
da inteligência cole�va se pressupõe o abandono da perspec�va do poder, dando lugar à complexidade da alteridade.



Contudo, esta consideração da existência de um ciberespaço e mesmo uma cibercultura, destacada por Lévy (1997)
contrapõem-se à de outros autores. Estes termos sugerem uma “imersão” em outro espaço, uma divisão de território, se
assim ele exis�sse. Conforme esclarece Rocha (2014) a cultura é promovida e vivenciada por pessoas: “a cultura não é
cons�tuída por espaços, mas por pessoas que ocupam os espaços. E sua base é a consciência, além do comportamento”
(ROCHA, 2014, p.102). A designação ciberespaço, citada por alguns teóricos é reconhecida, neste trabalho, nos termos de
sua concepção original “como um local imaginado e não exatamente um espaço [...] como foi ba�zado por William Gibson
em Neuromancer, de 1984” (ROCHA, 2014, p.100).

Desta forma, consideremos a relevância dos cole�vos inteligentes reunidos nos mais diversos espaços sejam
educa�vos, formais e não formais espaços de interação de trocas e vivências em que a par�r de abordagens
metodológicas podem vir contribuir com seus conhecimentos prévios em prol da formação deste ajuntamento de pessoas
e suas relações culturais.

Nesse sen�do, este é um movimento relevante e propício para um ressurgimento do processo de iden�ficação e
gosto pela cultura, que não é outro senão aquele que detêm costumes e hábitos de uma comunidade. Estas reflexões
podem ser mo�vadas através de projetos que considerem, em especial as caracterís�cas do sujeito contemporâneo e suas
potencialidades.

Quem nunca?

Já aconteceu de você não se sa�sfazer com um desfecho da narra�va de um filme? Ou mesmo de sen�r
vontade de desenvolver um final diferente do apresentado sobre determinada narra�va?

Você pode estar se lembrando do termo paródia!

Paródia, “na lei de direitos autorais, refere-se a obras que se apropriam de conteúdo protegido por direitos
autorais e o transformam, com o intuito de fazer comentário crí�co” (JENKINS, 2009, p.384).

No universo transmidiá�co da cultura da convergência essa prá�ca, em relação às narra�vas de animação
criadas a par�r de imagens de jogos, tem sido conhecida como “machinima” (veremos esse conceito na Unidade 3).

Dessa forma, criar outra proposta narra�va a par�r de uma já existente pode ter seu start na condicional “E
se?”

Saiba mais

“E se” tem reunido narra�vas dos mais diversos temas e seguimentos. E se? é um “gênero definido pelo Sugar
Quill, em que fãs especulam sobre possibilidades narra�vas sugeridas mas não tratadas explicitamente na obra
original" (JENKINS, 2009, p.378).

Por exemplo, os fãs da trilogia Senhor do Anéis, �veram o desafio de desenvolver novas linhas de pensamento,
reações e hipóteses a par�r de um ponto da narra�va já existente, a par�r da provocação: E se Gandalf tomasse o
Anel para si? A análise das hipóteses apresentadas demonstrou que as narra�vas criadas permaneceram ancoradas
ao tema inicialmente proposto, e o deslocamento discursivo obteve coerência aos mecanismos de ancoragem,
elementos estes, pertencentes aos quesitos para desenvolvimentos de histórias. Esta proposta tem a condicional
como um dos recursos propulsores para o desenvolvimento de novos temas e consequentemente diferentes
narra�vas.

Estes processos iden�ficam a presente relação entre produtores e consumidores, configurando as prá�cas
independentes, amadoras, de produções culturais, bem como os diálogos destas abordagens colabora�vas
interligadas, que se estendem para o contexto acadêmico. Os espaços em que se promovem discussões e decisões,
em sua maioria, são os fóruns on-line. Agrupamentos sociais “cons�tuídos tanto por atores humanos quanto por não-
humanos (as plataformas midiá�cas) em torno de um tema em comum (a narra�va) porém atravessados por
contradições e tomados pela diversidade discursiva de seus membros” (MARLET & BATISTA, 2014, p.7).



A� vidade 3

Escolha uma história de sua preferencia (um filme, animação, mangá, dentre outros) e desenvolva outro
desfecho, um final diferente do original. Para isso retome alguns pontos chave da narra�va de base.

Para isso use a condicional E se?

Esta a�vidade pode ser individual ou em dupla.

Unidade 3: As narra� vas dos fãs em mul� versos digitais

Entre o mercado e o teatro

O fenômeno das narra�vas transmídia não acontece sem o desejo imensurável de ambas as partes. O produtor do
objeto de consumo, e o consumidor a�vo, intencionam cada vez mais perpetuar o momento da autocontemplação,
ambos sendo consumidos pela força que os move, o próprio reflexo.

O contraponto que configuram as diferenças entre as mo�vações nas abordagens narratológicas contemporâneas
pode ser refle�do nas metáforas entre o mercado e o teatro. O mercado propõe uma exposição de mercadorias,
enquanto o teatro a drama�zação de uma narra�va.

Diferentes plataformas recebem produções onde as mídias contemporâneas fundem-se com aquelas consideradas
tradicionais e narra�vas se mul�plicam sendo projetadas para o contexto das redes sociais através de histórias e estórias
contadas a par�r de inúmeros cenários. Esta tendência tem-se tornado uma prá�ca em um número relevante de
indivíduos, de diferentes faixas etárias, de aprendizados autônomos e o gosto pela narra�va.

Dentre essas prá�cas percebe-se uma aproximação ao ato de narrar, um retorno à narração, mo�vado pelas
narra�vas transmídia e cultura par�cipa�va, que vem promovendo vivências de trocas, de produções e projeções de
narra�vas nos veículos espalhados pela rede protagonizado por narradores anônimos.

Mesmo que envolvidos em dar sequências às narra�vas, a criar contextos para dilatar o enredo central de histórias
já existentes, a desenvolver outras possibilidades de desfechos, há um número relevante de pessoas envolvidas na arte de
narrar, historiar. Jenkins (2009) por exemplo, chama a atenção para ar�stas populares que trabalham nas periferias da
indústria da mídia produzindo trabalhos ambiciosos e desafiadores.

No intuito de a�ngir seus obje�vos os narradores “estão desenvolvendo um modelo de autoria mais coopera�vo,
co-criando conteúdos com ar�stas com visões e experiências diferentes, numa época em que poucos ar�stas ficam
igualmente à vontade em todas as mídias” (JENKINS, 2009: 139).

Em sua maioria, as mo�vações para as criações de narra�vas ainda não partem de uma referência da história da
própria cultura, nem mesmo da preocupação em perpetuá-la, mas sim de ser pertencente de um determinado grupo e
ser um de seus representantes atuantes, sendo este um dos resultados dessa convergência midiá�ca como vimos no seu
conceito.

Movimenta-se, portanto da parte das produtoras, uma retroalimentação de narra�vas que são promovidas de
forma transmidiá�ca, em versões para roteiro de filmes, jogabilidades de videogames, dentre outros produtos, o que vem
causar nos fãs as mais diversas reações, desde o contentamento até a insa�sfação. O alcance destas obras é tamanho que
um número relevante de produções de narra�vas, são desenvolvidas em colaboração, onde cada fã, em seu espaço
geográfico par�cular, agrega sua contribuição para a realização de criações em rede.

Iniciemos explorando a abordagem do universo Fandom a par�r da iden�ficação dos fãs, interatores, com sua
possível presença nos ambientes narratológicos com os avatares. Do mais simples ao mais desenvolvido image�camente
os avatares promovem uma imersão a par�r da iden�ficação do usuário. Depois discorremos sobre as prá�cas de
produção dos fãs e seus territórios.

Avatares



Os avatares surgem no final do século XX para representar a figura humana na interface gráfica, mas, nessa altura,
ainda não reproduziam as expressões verbais ou gestos �sicos do usuário (DONATH, 1998). O termo avatar “veio
originalmente da mitologia indu, a qual designava o corpo u�lizado por um deus quando visitava a terra (...) passagem
para baixo” (MACHADO, 2002:9).

Arlindo Machado pontua que o termo se tornou universal após ter sido referido por Neal Stephenson, contudo o
primeiro mundo virtual dotado de avatares foi proposto por Chip Morningstar em 1985, em Habitat (MACHADO, 2002).

O programa Habitat foi produzido pela Lucasfilm e previa gráficos bidimensionais simples. Cada um dos desenhos
era um avatar representando um interator presente no sistema (MACHADO, 2002). Os avatares se movimentavam sob um
fundo fixo que sugeria um ambiente de interior e de exterior.

A criação do avatar, estava disponível em uma galeria que propiciava a caracterização e edição de partes do corpo
de forma personalizada. “O sucesso dessa primeira comunidade virtual incen�vou o surgimento de várias dezenas de
outras e esse número não para de mul�plicar-se no atual panorama da WWW” (MACHADO, 2002, p.10).

Schultze e Michael (2009) em texto abordando o autorelacionamento a par�r do avatar, consideram que a presença
é composta, nos espaços virtuais, pela inter-relação de dois fenômenos, “a telepresença: a sensação de estar lá, e
presença social: o sen�do de estar juntos com outros” (SCHULTZE & MICHAEL, 2009, p.1).

Nos espaços virtuais a telepresença é alcançada pela interação dos comunicadores com seu avatar e a presença
social através da interação com os outros como um avatar (SCHULTZE & MICHAEL, 2009).

Em suma Machado (2002) compara o avatar como uma espécie de máscara, usada no intuito de assumir múl�plas
iden�dades e novos papéis, geralmente, alguns deles inaceitáveis pela sociedade ou, em alguns momentos, impróprios
até mesmo na concepção do próprio usuário.

UUnniivveerrssrsrrsr oo FFaaFaFFaF nnddoomm

Fandom é o tema central do trabalho de Henry Jenkins ha mais de duas décadas: “observei os fãs saírem das
margens invisíveis da cultura popular e irem para o centro das reflexões atuais sobre produção e consumo de mídia”
(JENKINS, 2009, p.40). “Fandom é um termo u�lizado para se referir à subcultura dos fãs em geral, caracterizada por um
segmento de camaradagem e solidariedade com outros que compar�lham os mesmos interesses” (JENKINS, 2009, p.39).

As produções dos fandom subdividem-se em produção de revistas, textos, filmes, sendo conhecidos pelas
categorias específicas como fanzines, fan fic�ons, fan films, aos quais discorre-se de forma independente. São criados
enredos carregados de complexidades, desde a narra�va até à edição e sua subsequente publicação em rede. Lúcio
(2008) destaca que tais produtores não têm como obje�vo fins lucra�vos, sendo essencialmente produção de fãs, com o
obje�vo de par�ciparem da existência de suas narra�vas preferidas, contudo, serem reconhecidos a par�r de suas
criações.

Fanzines

O primeiro exemplo histórico da cultura de fã são os Fanzines - acrônimo de “fana�c magazine”, ou “revista de fã”
(LUIZ, 2008, p.2). Conforme explica o autor (2008) anteriormente ao acesso à internet as revistas amadoras e artesanais
elaboradas pelos fãs, fanzines, eram a fonte para informações sobre determinados seriados e personagens, tendo como
principal obje�vo divulgar aspectos da ficção cien�fica. “O fanzine considerado pioneiro foi The Comet, criado por Ray
Palmer em 1930. A expressão “fanzine” contudo, surgiu apenas em 1940, cunhada por Russ Chauvenet” (LUIZ, 2008, p.3).

FFaaFaFFaF nn fificc�� oonnss

O segundo exemplo são as Fan fic�ons, “mais conhecidas pelo acrônimo “fanfic”, [...] podendo ser traduzida para
português como “ficção de fã (LUIZ, 2008, p.3). Nesta designação são reunidas as histórias escritas por fãs envolvendo
universos ficcionais da literatura, cinema, quadrinhos dentre outras mídias, contudo se limitando ao formato de texto.

Estas possuem referências dos séculos XVII e XVIII, onde os escritores apropriavam-se de “personagens de histórias
de outros autores, criando sequências para romances ou até mesmo escrevendo versões diferentes de uma mesma
história” (LUIZ, 2008, p.3).



Com o surgimento da lei de direitos autorais, tais prá�cas tornaram-se raras. Contudo, com o suporte midiá�co,
pondera Luiz (2008) atualmente é di�cil quan�ficar as produções de fanfics, visto que, as publicações estão distribuídas
em blogs pessoais, páginas compar�lhadas, páginas de gêneros e universos ficcionais específicos.

FFaaFaFFaF nn FFiillmmss

O terceiro exemplo são os Fan Films, “são uma derivação das fanfics que, como o nome indica, envolvem a
produção de filmes criados pelos fãs (o que não significa, necessariamente de baixa qualidade técnica e ar�s�ca nem que
sejam feitos apenas por amadores)” (LUIZ, 2008, p.4). No universo dos fandom as criações de fanfics são conhecidas por
sua produção de caráter menos rigoroso, ao contrário dos fan films, como explica Luiz (2008) eles sempre foram mais
restritos e rigorosos, chegando a obter o reconhecimento dos fãs ao considerar suas propostas como as melhores versões
de determinados personagens das Histórias em Quadrinhos (HQ’s) para a linguagem cinematográfica. A dinâmica dos
fandom movimenta produtoras reconhecidas que lhes dão visibilidade. O fan film conhecido como marco (LUIZ, 2008) foi
o curta Troops, de Kevin Rubio, uma paródia ao programa de TV americano Cops, lançado em 1998, “foi o primeiro a
conquistar uma grande audiência graças à internet” (LUIZ, 2008, p.5).

Observa-se que “a convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias.
Entretenimento não é a única coisa que flui pelos múl�plos suportes midiá�cos” (JENKINS, 2009, p.30). O resultado são
trabalhos de edição de narra�vas de qualidade, embora desenvolvidos nas periferias da indústria midiá�ca.

Unidade 4: A narra� va no Universo dos videogames

A produção de narradores anônimos

As ações, em grande escala, das narra�vas digitais percorrem interfaces convida�vas em que diversas plataformas
de interação recebem as produções híbridas onde não somente os fãs de franquias estão envolvidos, mas todos aqueles
que cooperam para mantê-las.

Nestas constantes produções intenciona-se a garan�a de permanência nas redes de relacionamentos, para
prolongar as conversas e promoverem ações e edições, que vão desde apropriações de cenas de videogames, bricolagens
de narra�vas já existentes, as machinimas, bem como a criação de histórias originais. Estes veículos, configuram uma das
maiores fontes de desejo da geração consumista contemporânea, tanto da manipulação de artefatos digitais, quanto ao
des� no destas produções.

A quan�dade de usuários on-line, bem como o tempo dispensado para as prá�cas de criação em rede, deflagra
ações e comunicações, apontando para mudanças nas prá�cas de socialização do indivíduo. Por isso os narradores
midiá�cos estão para além da prá�ca dos fãs que seguem uma franquia, dentre outras caracterís�cas, estão, nas inúmeras
produções criadas em mídias populares, em looping, com os desafios lançados por outros milhões de usuários em rede
potencializando seus mergulhos em relevantes elaborações poé�cas, autorretratáveis, em diversos suportes de diferentes
configurações.

Estas estratégias transmidiá� cas são assimiladas gerando um aprendizado informal destas experiências e sua
consequente produção. Tais experiências, no universo crescente da cultura par�cipa�va, envolvem desde produções
individuais até ao encontro de vários usuários na criação de uma mesma narra�va. Os recursos envolvidos nessas
dinâmicas vão desde elaboração de ambientações, como cenários e sugestões para as histórias, até as propostas dos
desafios para os par�cipantes.

É importante destacar que tais processos são, em sua maioria, caracterís�cos das prá�cas de jogos conhecidos
como Role Playing Game (RPG), ou jogo de interpretação de papéis, que consiste em uma a�vidade colabora�va de
construção de narra�vas, sendo desenvolvida predominantemente de modo verbal, jogada em grupo, na qual um jogador
age como mestre de jogo e os outros representam seus personagens (HAGEN, 1994).

Para Andrade (2011) o RPG é um jogo de interpretação, é a arte de contar e par�cipar de histórias. Neste es�lo de
jogo existem dois �pos de par�cipantes: os jogadores e o Mestre de jogo.

Os jogadores interpretam personagens enquanto o Mestre de Jogo coordena as ações destes
personagens em um determinado cenário ou situação, como num faz de conta. O que diferencia



um Jogo de Interpretação de uma Brincadeira de Faz de Conta são suas regras (ANDRADE,
2011:30).

Tais caracterís�cas do RPG são latentes em jogos digitais, onde a mesma lógica de mestre e jogador, perpassam
pelas dinâmicas par�cipa�vas desenvolvidas por criadores e jogadores. O alcance da cultura par�cipa�va é extenso,
independente do seu foco de interesse, em que as produções independentes são um fenômeno em desenvolvimento
con�nuo em que se chama a atenção ao caráter potencial das a� vidades e dinâmicas desenvolvidas, que têm
configurado uma geração de narradores midiá� cos.

Convencionalmente as narra�vas conhecidas na literatura e no cinema nos apresentam uma sequência irreversível
de acontecimentos, requerendo do espectador, leitor, ações rela�vas ao campo interpreta�vo. Diferentemente, as
narra�vas criadas para computador perpassam por sistemas intera�vos onde, embora as ações do interator estejam
previstas sem elas não há jogabilidade nem vivência da narra�va (MACHADO, 2002).

Antes porém de seguirmos na perspec�va da presença narra�va nos jogos nos deteremos por um momento nas
dinâmicas de aprendizado a par� r dos jogos e sua relevância na sociedade que pode vir a propiciar uma interação
necessária para a socialização (Han, 2014).

O filósofo Han (2014) pontua que o indivíduo não pode jogar sozinho e desta forma as regras do jogo contribuem
para a socialização uma vez que minam os estados psicológicos subje�vos: “Quem joga com outros subordina-se às
normas obje�vas do jogo” (HAN, 2014, p.55).

Esta premissa, respeitar as regras do jogo, pode vir a ser válida para abordagens metodológicas que envolvem o
jogo como aprendizado, dentre outros obje�vos. Nesta perspec�va destaca-se um tema que tem crescido e ganhado
adeptos, a gamificação.

A Gamificação nos processos educa� vos

A gamificação é uma metodologia que vem sendo discu�da, disseminada e experimentada, também no âmbito
educacional, com a intenção de promover aprendizagem a par�r de elementos de estratégias de jogos. Esta abordagem
metodológica poderá vir a fazer sen�do à geração contemporânea, tanto para discentes, quanto para o corpo docente,
pois os videogames estão presentes no co�diano midiá�co tendo um número relevante de indivíduos imersos neste
universo.

A tradução do termo em inglês Gamifica�on surge de duas formas em trabalhos acadêmicos: gamificação e
gameficação. A gamificação é um processo que tem sido experienciado desde “projetos em ambientes de trabalho – para
aumentar a produ�vidade e o engajamento dos funcionários –e na educação – numa busca de renovar o modelo de
ensino aprendizagem” (MASSAROLO & MESQUITA, 2013, p.39).

Lee e Hammer (2011) propõem três áreas para possíveis intervenções em gamificação: cogni�va, emocional e
social. A primeira, a cognição, capaz de levar o jogador a experimentar níveis �sicos de desafios a par�r de complexos
sistemas de regras. A segunda, a emoção, onde uma gama de emoções, posi�vas e nega�vas, de curiosidades a
frustrações, levam o jogador a persis�r através destas experiências. A terceira, a social, permite a experimentação de
novas iden�dades e papéis reais, ficcionais (LEE & HAMMER 2011, p.4).

Para alguns autores a gamificação proporciona aos professores e estudantes experiências que “atenuam as
fronteiras entre a aprendizagem formal e informal” (LEE & HAMMER, 2011, p.4). Através destas experiências os indivíduos
se envolvem em um processo intera�vo complexo, onde a aprendizagem tem seu devir em um ambiente par�cular e
transcende para o espaço público.

Considera-se que a metodologia gamificação pode ser mediada em várias áreas como saúde, esporte e meio
ambiente, promovendo, a par�r de estratégias de jogos, a aprendizagem. Esta abordagem metodológica (OLIVEIRA, 2014)
já permeava contextos empresariais, marke�ng, educação dentre outros setores. A ideia foi assimilada pela indústria das
mídias digitais, gerando interesse pelo seu conceito e aplicabilidade.

A autora (OLIVEIRA, 2014) discorreu, em seu trabalho, sobre as variantes do termo gamificação, a saber: jogos de
produ�vidade, jogos comportamentais, entretenimento de vigilância, conceitos associados a teorias como estratégia,
psicologia, comunicação, design de jogos, dentre outras. Apesar da popularidade, pondera-se sobre como esse fenômeno
tem sido analisado pela indústria dos jogos, pela indústria das mídias digitais e pela academia:



Para a indústria dos videojogos (OLIVEIRA, 2014) o termo gamificação não deveria estar associado ao conceito de
jogo, mas a um sistema que ofereça pontos (pointsfica�on). “O núcleo de muitos exemplos de sistemas gamificados
é o sistema PBL (Points, Badges e Leaderboards”) (OLIVEIRA, 2014, p.102). Desta forma, na perspec�va da indústria
dos videojogos, a gamificação “desvirtua a essência, a experiência sen�da e a esté�ca do design de jogos, porque
apenas se baseia nos elementos do jogo, isto é, nas recompensas" (OLIVEIRA, 2014, p.102).
A indústria (OLIVEIRA, 2014) das mídias digitais, compreende os bene�cios para quem idealiza e implementa a
proposta em gamificação, pois é uma estratégia de envolvimento e mo�vação dos par�cipantes, jus�ficada pelo
caráter envolvente da cognição e da emoção, vindo melhorar o comportamento do jogador diante dos desafios
profissionais e par�culares, sob os quais ele tem que lidar. Porém a autora (2014) destaca que a indústria das
mídias considera a metodologia uma experiência que explora o par�cipante.
Na perspec�va da academia, esta vem tentando encaixar o termo em uma área do saber, ponderando a
possibilidade de este ser mais um termo derivado de precursores já conhecidos que envolvem games (OLIVEIRA,
2014, p.100).

Percebe-se que ainda não tem havido consenso na aceitação tanto do termo quanto da proposta na totalidade das
áreas citadas, sendo relevante considerar o fluxo da gamificação como fenômeno, em processo, a ser pesquisado.

A metodologia gamificação, em alguns aspectos, tem-se corrido o risco de ser considerada um momento de
aprendizagem prazerosa. Contudo, pelo fato de estar explícito as situações de avaliação, o ato de jogar, gera desgastes
para alcançar os obje�vos. O jogo, em si, não causa stress nega�vo – que origina uma ansiedade destru�va à autoes�ma,
gera, entretanto, um stress posi�vo, ou eustress (derivada da palavra eu, que em grego significa bem-estar)” (MASSAROLO
& MESQUITA, 2013, p.40 apud MCGONICAL, 2012).

A primeira escola que tem uma proposta (MASSAROLO & MESQUITA, 2013) baseada em aprendizados a par�r de
games é a Escola Quest to Learn. Embora tenham a grade curricular com disciplinas iguais às das outras escolas, esta
propõe envolver os estudantes em a�vidades lúdicas e na resolução de problemas. Quando o estudante realiza uma
tarefa com sucesso acumula-se a pontuação para o alcance de níveis, se o obje�vo não for bem-sucedido o estudante
pode optar, dentro das propostas, por outras tarefas que venham pontuar na mesma disciplina em questão.

Saiba mais

A Escola Quest to Learn é financiada pela Fundação MacArthur e Fundação Bill e Melinda Gates, inaugurada em
2009 em Nova York, para crianças com faixa etária dos seis aos doze anos. Acesso: h�p://q2l.org/

Diante do desafio de uma nova escola Bueno & Bizelli (2014) consideraram que as prá�cas de jogos podem vir a ser
um caminho educa�vo ajustado à realidade dos jogos eletrônicos que envolvem rapidez, inteligência sensoriomotora, o
brincar e, sobretudo, a cria�vidade a par�r de imagens e sons da linguagem mul�mídia. Comparando as prá�cas dos
adolescentes nas dinâmicas de aprendizado informal eles estão “acostumados a mensagens cogni�vas de 15 a 30
segundos – intensamente repe�das em redes de comunicação – entretanto, a aula desenvolve-se em longas jornadas”
(BUENO & BIZELLI, 2014, p.8).

O modelo de gamificação também destaca-se no cenário televisivo, a Televisão Digital Intera�va (TVDI) a par�r do
Eduentretenimento, através de programas que u�lizam várias mídias para disponibilizar mensagens educa�vas. Contudo,
ponderou-se não poder prever quanto tempo ela pode mo�var a realização de alguma tarefa. Tal reflexão, é de suma
importância uma vez que a proposta e os métodos não devem se impor sobre questões rela�vas aos hábitos,
comportamentos e subje�vidades.

Entretanto, a metodologia gamificação se apresenta como potencial para o contexto forma�vo contemporâneo
uma vez que os estudantes, interatores, espectadores, têm nos jogos uma familiaridade proporcionada pela proliferação
da mídia intera�va. Desta forma tanto na Academia, nas exposições intera�vas, nos espaços formais da educação básica e
nos espaços informais a gamificação se configura como mediadora do processo forma�vo do indivíduo do século XXI.

Propor metodologias que priorizem a Inteligência cole�va, no espaço forma�vo básico e acadêmico, podem
fomentar resultados relevantes no propósito de mediar construções e desenvolvimentos de narra�vas orais e �lmicas
especialmente, levar a prá�cas cada vez mais relevantes de trabalhos colabora�vos ao contexto da formação.

Narra� vas nos videogames

http://q2l.org/


O jogo, assim como a narra�va, está intrínseco à vida humana e suas prá�cas em comunidade. Na poesia, na
música, estruturas linguís�cas, nos rituais, nas celebrações, na guerra enfim, para Huizinga (2010) a cultura humana nasce
do jogo, sendo este um fenômeno cultural.

Quem poderia negar que todos estes conceitos - desafio, perigo, compe�ção etc. - estão muito
próximos do domínio lúdico? Jogo e perigo, risco, sorte, temeridade - em todos estes casos trata-se
do mesmo campo de ação, em que alguma coisa está em ‘jogo’ (HUIZINGA, 2010, p. 05).

O jogo para Huizinga (2010) é a evasão da vida real. Isso significa dizer que o jogador, ou interator, alcança uma
experiência na maioria das vezes diferente do seu co�diano. Toda essa dinâmica gera no jogador, player, o envolvimento
em uma dimensão denominada por Huizinga (2010) por Círculo Mágico, em que “o caráter especial e excepcional de um
jogo é ilustrado de maneira flagrante pelo ar de mistério em que frequentemente se envolve ... dentro do círculo mágico,
as leis e costumes da vida quo�diana perdem validade (HUIZINGA, 2010, p. 15-16).

Outros autores definem o jogo como “um sistema em que os jogadores se envolvem em um conflito ar�ficial,
definido pelas regras, que resulta em um resultado quan�ficado” (SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 80).

Dentre as caracterís�cas apontadas por Guerreiro (2015), em sua pesquisa, a par�r de vários teóricos também
destaca a definição de Salen e Zimmerman (2004: 48): O jogo é um sistema em que os jogadores se envolvem em um
conflito ar�ficial, definido pelas regras, que tem um resultado quan�ficado:

É um sistema - Sistema é uma série de coisas que afetam outras dentro de um ambiente, de modo a formar um
padrão maior, diferente de qualquer uma das partes separadamente;
Possui jogadores - O jogo é somente algo se há jogadores par�cipando a�vamente dessa a�vidade;
É ar� ficial - Os jogos mantêm a ligação do mundo real com o imaginário, no mesmo espaço e tempo;
Gera conflito - Todos os jogos encarnam a disputa de alguma forma, seja por cooperação ou compe�ção. O
conceito de conflito é central nos jogos;
Possui regras - As regras proveem a estrutura da qual o jogo emerge, delimitando o que o jogador pode ou não
fazer;
Gera resultados quan� ficáveis - Os jogos possuem obje�vos ou resultados quan�ficáveis.

Ao final do jogo, o jogador, ganhando ou perdendo, recebe algum �po de pontuação ou marcação. É o
feedback do jogo. (GUERREIRO, 2015: 48-49 apud SALEN; ZIMMERMAN, 2004)

Como exemplo da presença narra�va nos jogos desde as experiências dos séculos passados Zagalo (2018 apud
Ribeiro 2018) destaca o jogo de xadrex. Um jogo aparentemente matemá�co mas que recorre a todo um arsenal de
personagens – Reis, Bispos, Rainhas, etc “que representam conjuntos de ações baseadas nas vidas e estatutos dos seus
referentes reais, simulando uma corte em luta por um território” (ZAGALO, 2018: 57).

Desta forma observa que as estratégias no jogo bem como seu contexto narratológico sempre es�veram de alguma
forma envolvidos, mas houve muita controvérsia entre teóricos a respeito dessa fusão. Zagalo (2018) ao discorrer sobre a
presença da narra�va nos videogames, bem como da experiência da intera�vidade, destaca as oposições entre
ludologistas e narratologistas em relação aos jogos digitais e a narra�va.

No início dos anos 2000 ludologistas recusavam a presença narra�va nos jogos enquanto que os narratologistas
afirmavam a presença e o valor da narra�va nos jogos. “Podemos intuir daqui que a ligação entre jogo e história nem
sempre foi vista da mesma forma, e nem sequer é aceite por todos de forma igual” (ZAGALO, 2018).

Conforme o autor (2018) a quase duas décadas após esse cenário a academia evoluiu muito em especial porque
muitos de seus teóricos hoje são pessoas que cresceram juntamente com as mídias. O meio, diz ele, apesar de muitas
mudanças empurradas pelos meios tecnológicos tornou-se mais aceito e melhor compreendido.

As narra�vas nunca desapareceram do horizonte do jogo, apesar de muitas profecias sobre seu fim,
antes pelo contrário a sua aceitação tornou-se massiva com a indústria e os independentes a
defender a sua necessidade, e a impulsionar a relevância das histórias nos jogos ao longo de toda a
primeira década de 2000 (ZAGALO, 2018: 58).

Dentre as várias conquistas das áreas ligadas ao contexto da criação de narra�vas para os jogos estão os estudos
sobre a relação do humano na interação com a máquina com foco na experiência do receptor. Zagalo destaca os três
níveis da completa interação: habilidades cogni�vas, habilidades percepto-motoras e habilidades emocionais, ou seja
conhecer, fazer e sen�r, destacando as três camadas: usabilidade, sensorialidade e significância.



Para o autor (2018: 61) esta úl�ma, a criação e significados, tem a ver com definição de narra�va como forma de
comunicação humana e transmissão de conhecimentos. Destes estudos e desenvolvimentos vem surgir a área de
designer de narra� va: “não se foca no artefato em si mas antes na a�vidade cria�va por detrás do artefato, ou seja, na
catalogação de uma função, no seio de uma equipe de desenvolvimento de videogames” (ZAGALO, 2018: 58).

Saiba mais

ZAGALO, Nelson. Design da narra�va, desenho de significado na experiência intera�va. in Arte, videojogo e
ludismo tecnológico Revista de ciências da arte n.º7, 2018.

Quando a indústria chega à valorização ao redor de métodos de avaliação da experiência “é porque estamos
perante a algo mais próximo dos reinos da filosofia e até mesmo da psicologia do que propriamente do design (ZAGALO,
2018: 60). Isso significa dizer que a experiência da jogabilidade não pode se limitar ao artefato ou ao design mas também
da intera�vidade proporcionada pelo design thinking, ou a relação que se estabelece na interação entre o sujeito e a
máquina (ZAGALO, 2018).

Dentre os recursos aos quais recorrem os narradores midiá�cos para desenvolver suas histórias destacamos as
narra�vas pertencentes ao contexto dos videogames, a relação com os avatares, tema abordado na Unidade 3 (sessão
3.2,) e a criação de machinimas.

MMaacchhiinniimmaass

Machinima é a “junção das palavras máquina (machine, em inglês) e cinema, o termo refere-se à animação digital
em 3-D criada em tempo real, u�lizando mecanismos de jogos eletrônicos” (JENKINS, 2009, p.383). A ideia inicial do
acrônimo foi posteriormente subs�tuída por Maquinema, (NITSCHE, 2005) definindo como cinema de animação virtual
3D em tempo real, contudo a expressão Machinima ficou popularmente mais conhecida, sendo uma prá�ca muito
recorrente e sua caracterís�ca peculiar ao momento contemporâneo.

Para alguns um machinima é um gamer que além de jogar seus jogos preferidos registra algumas cenas e comenta
enquanto está jogando. Para outros é um movimento inverso ao usual ‘jogo que surge a par�r de uma narra�va’
configurando-se em uma narra�va criada a par�r do registro de cenas enquanto se está jogando. Neste caso as cenas são
readaptas podendo ser proposta uma nova narra�va sem necessariamente estar vinculada à narra�va deste jogo. Mas
machinima é ainda mais que isso e tem uma história.

Conta Jenkins (2009) que o movimento machinima começou em 1993, quando o jogo “Doom foi lançado com um
programa que permi�a a gravação e reprodução de ações in game. A ideia era de que as pessoas talvez quisessem rever
suas próprias experiências no jogo, como minifilmes de ação” (JENKINS, 2009, p.212).  

Michael Nitsche (2005) também pontua o lançamento da empresa de jogos de computador, id So�ware, o Doom,
em 1993, onde os jogadores, em login, assis�am as gravações das suas ações. Conceitualmente (NITSCHE, 2005) o jogo do
jogo se transformou em uma performance no mundo virtual que pode ser revisitada através de demos, criadas para exibir
as habilidades dos jogadores. Contudo, Nitsche (2005) considera que o machinima tem suas origens na cultura hacker dos
anos 1980, onde diferentes grupos mostraram seus códigos e habilidades de hackers ao gerar programas, que decorreram
antes de iniciar o jogo principal.

A flexibilidade das produções em Machinima abriu espaço para públicos mais alargados, como ressalta Nitsche
(2005) pela rápida acessibilidade, é um campo em crescimento mediado pelos avanços tecnológicos, contudo em
processo de consolidação técnico conceitual. Embora, em processo de reconhecimento abre espaços a um campo
inovador na fronteira intera�va (NITSCHE, 2005) que precisa ser explorado por ar�stas e pesquisadores, pois faz parte
relevante do fenômeno cultural dos videogames, também em formação.

Especificamente, em relação aos amadores em mul�mídia e suas produções em vídeo, Jeffrey Bardzell (2007)
aponta para o site YouTube, dizendo que nele são lançados mais de 65.000 novos filmes, sendo que 2.300 gerados no
âmbito dos videogames com obje�vo de integrarem o site Machinima.com.



Saiba mais

Visite o site machinima.com e descubra um universo Fandom que se distribuem em mul�versos de narra�vas a
par�r de suas preferencias

A maioria dos trabalhos em machinima (JENKINS, 2009) estão radicados na cultura dos gamers e produções
independentes, desde amadoras a profissionais, os quais instauraram sua própria comunidade na web. Jenkins explica
que, cada sequência de oferta de jogos as ferramentas apresentavam-se cada vez mais sofis�cadas, logo as pessoas
estavam “gravando as ações que desejavam incluir em seus filmes, e até redefinindo os jogos, a fim de criar personagens e
cenários de que precisavam para encenar suas próprias histórias” (JENKINS, 2009, p.213). As afirmações sobre as
consequências inevitáveis da revolução digital previam que “a tecnologia colocaria nas mãos de pessoas comuns, para sua
expressão cria�va, ferramentas de baixo custo e fáceis de usar” (JENKINS, 2009, p.211-212).

Daniel Riha e Jaroslav Vacant (2012) exploram as caracterís�cas de influências na cria�vidade de estudantes de um
curso de design em projetos com Machinimas. No processo de criação com os estudantes foi destacado, pelos autores,
que a complexidade dos so�wares de criação, desmo�vavam a maioria dos estudantes e levavam à desistência dos
trabalhos. Dessa forma 100% dos estudantes selecionaram a plataforma Moviestorm como a mais adequada para a
criação de seus machinimas.

A plataforma, na concepção de Riha e Vacant (2012) funciona como um treinador, uma interface bem informada,
es�mulando a cria�vidade do estudante. Contudo, há uma deficiência no planejamento detalhado visto que os
estudantes criam mentalmente as imagens de suas narra�vas. O obje�vo da inserção deste projeto, conforme Riha e
Vacant (2012) antes de revelar ar�stas, foi de usar fatores específicos da arte para reforçar a cria�vidade, sendo o
processo ar�s�co um modelo da autoconfiança, em que a maneira como os estudantes gerenciaram suas experiências foi
tão relevante, quanto o resultado das criações.

Maíra Gregolin (2008) em sua pesquisa sobre Machinimas destaca duas caracterís�cas, a hibridização de gêneros,
e, a hibridização de técnicas. A primeira, conforme a autora, diz respeito à remixagem, “a u�lização de bancos de dados
para a composição de um novo objeto ar�s�co, na medida em que o criador de Machinima recorre a um jogo eletrônico
como base para composição de cenários, personagens e eventos” (GREGOLIN, 2008, p.7).

Dentre as questões que autora levanta das prá�cas intrínsecas à essa caracterís�ca está a discussão sobre autoria,
uma vez que o criador de Machinima apropria-se das imagens 3D, já existentes no jogo eletrônico, para desenvolver sua
própria narra�va. A segunda caracterís�ca, destacada por Gregolin (2008) das prá�cas dessa bricolagem, é a hibridização
de técnicas de montagem que perpassam por edições, efeitos esté�cos e estrutura narra�va.

A autora, (GREGOLIN, 2008) pondera a necessidade de ques�onar este processo híbrido no intuito de compreender
historicamente a relação entre arte e as mídias, bem como a confluência entre a arte, as interfaces homem-máquina e as
tecnologias de informação. Esta consideração se faz urgente em várias instâncias onde a arte e a tecnologia se encontram.

Machinima (NITSCHE, 2005) tem um enorme potencial ar�s�co e muitas áreas inexploradas, principalmente, pela
presença, na maioria dos trabalhos até o momento, do conceito básico do desenvolvimento de uma narra�va. Machinima
(NITSCHE 2005) pode ser muito mais que sua definição original, contudo seus vários formatos, flexibilidade e
inven�vidade criam desafios interessantes para contadores de histórias e pesquisadores, com fins pedagógicos a
propósito de um currículo, que tenha como foco configurações narra�vas e os estudos em mídia. 

Destas experiências os narradores midiá�cos promovem suas narra�vas através de recursos disponíveis dentro da
própria rede. As produções de MMaacchhiinniimmaass abriram um espaço de produções e edições de imagens em movimento,
promovendo uma metamorfose entre cinema, jogos e a autorepresentação a par�r dos avatares. É uma proposta que
garante ao narrador midiá�co a produção, e a sensação de presença na própria narra� va e pertencimento da mesma.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/machinima.com


A� vidade 4

Pesquise mais sobre machinima e seus recursos.

Crie sua narra�va a par�r de imagens já existentes (para essa disciplina).

Para essa a�vidade defina uma narra�va inédita ou a possibilidade “E se” de uma narra�va já conhecida.

Depois de se familiarizar com o eixo narra�vo, personagens e contexto selecione cenas de jogos ou de filmes ou
clips que de alguma forma dialoguem com sua proposta.

A par�r dessa coleta faça um puzzle das cenas propondo uma sequência que venha suportar sua proposta
narra�va e assim insira a trilha sonora que quiser. No final não esqueça nos créditos de citar as fontes de onde re�rou
as imagens.

*Você pode usar programas como Movie Maker, Prezi

A� vidade 5

Crie uma proposta de jogo

A a�vidade 5 tem dois momentos:

1. Pesquisa de um jogo de sua preferência, suas caracterís�cas e jogabilidades dentre outros aspectos.

Esta pesquisa te ajudará a aproximar de questões relevantes para a criação de seu próprio jogo.

Orientações para análise do jogo

Ao analisar o jogo escolhido atente para todos os detalhes que possam surgir. Não se limite apenas à estas
sugestões, vá além do esperado. O trabalho pode ser em grupo mas o olhar é subje�vo então cada integrante deve
pontuar suas próprias percepções do jogo.

Nome do Jogo:

Data de Lançamento

Desenvolvedor

Distribuidora

Classificação Etária

Número de Jogadores

O que vamos observar no jogo:

Qual é a narra�va?

Qual a âncoragem?

Qual personagem principal?

Qual a base/história/personagem que passa pela narra�va toda (ancoragem e moldura espacial), pois alguns
assuntos surgem e vão embora, mas há aquele que perdura todo o processo, que está no início, no meio e no fim.

Como essa narra�va é entregue? (Resumo) 

Quem conta a narra�va? 

É uma narra�va Transmídia (Jenkins) (exemplo - se o jogo é originado de algum filme ou se influenciou algum
filme ou se tem proposta em várias mídias como: é um jogo de console mas também tem pra celular, tem o filme e
também tem uma série na TV ou outras mídias etc.)



Destacar personagens principais (falar sobre cada um - descrever caraterís�cas importantes, especificar sobre
roupas/acessórios/ferramentas u�lizadas por ele/ela, se possuem poder ou uma caracterís�ca específica).

Personagem com história dentro da história (Arcos Narra�vos - Aquele que traz elementos de
história/situações anteriores a essa história)
Trilha sonora
Cenário
Época
Figurino Geral
Obje�vo da narra�va (ela está na lógica do conceito mais específico da  Narra�va (Benjamin)
Outros

Considerações da jogabilidade

Nível de dificuldade?
Qual a intenção do jogo? 
Qual a meta do jogo?
O que o jogo pretende desenvolver?
Outros

Expecta� vas

Ao analisar o jogo considere questões de cri�cidade e sugestões de como aquela proposta poderia ser melhor
ou mais eficaz (assim como os fãs fazem ao contribuírem para melhoria de sua franquia preferida)

2.Desenvolva seu próprio jogo

Para esta a�vidade reúna todas as informações e resultados das a�vidades anteriores e estabeleça um mapa
para que a narra�va escolhida aconteça em fases. Em cada fase proponha uma ação e um obje�vo criando assim uma
lógica de jogabilidade.

Volte em sessões deste texto que te dão suporte teórico e exemplos para seu trabalho:

Lembre-se que um jogo é um sistema e possui caracterís�cas próprias (GUERREIRO, 2015: 48-49 apud SALEN
ZIMMERMAN, 2004);
É suportado por uma narra�va (revisite a sessão – 1.4 - Caracterís� cas estruturais da narra� va)
Possui personagens ( revisite sua a�vidade nº2)
Tem recursos de pontuação, medalhas, penalidades dentre outros aspectos da jogabilidade.
Um obje�vo (que pode estar ligado à narra�va), estratégias, desafios, níveis de dificuldade, dentre outros
recursos.

O suporte para seu jogo pode ser �sico, analógico ou digital: um tabuleiro, um ludo, cartas, programas como:
RPG Maker, Moviestorm.

Alertas:

Escolha suportes/programas que te facilitem pois a complexidade dos so�wares de criação desmo�vavam e na
maioria das vezes leva ao desânimo então facilite e não desanime!
Desenvolva o trabalho em grupo. Assim cada componente pode contribuir com suas experiências e todo o
grupo é assis�do promovendo conhecimento mútuo.

Tenha excelentes momentos de criação. Bom trabalho!!

Conclusão

A par�r da jornada que percorremos juntos podemos concluir, dentre tantos aspectos, que atualmente a
convergência das mídias digitais expandem seus conteúdos, com inúmeras estratégias narratológicas e intera�vas, com o
intuito de manter e aumentar a audiência e o consumismo.



Para além de tão somente compreendermos os conceitos e técnicas narra�vas, que envolvem universos de
estruturas e jogabilidades nos foi possível observar o contexto com os quais perpassam as mo�vações de recep�vidade e
criação ao qual o sujeito contemporâneo está imerso.

Com a proliferação e popularização das mídias digitais alterou-se as regras de recep�vidade, e as premissas
emissor-receptor deram lugar a emissor-receptor/narrador a par�r do universo das mídias contemporâneas. Esta ruptura
da comunicação unilateral, desencadeou a produção cria� va ttrraannssllaatteerraall, a qual vem gerando narra�vas advindas de
todos os segmentos.

É na translateralidade das suas experiências que as narra�vas independentes são construídas, refle�ndo o
referencial iden�tário cultural, sob o qual está imerso o narrador midiá�co, nos moldes das relações interpessoais,
referenciadas pelo passado e presente. Estas mo�vações para o ato de narrar detêm um campo fér�l para diálogos que
promovam trocas de experiências.

A apropriação de histórias reais e ficcionais, possibilitam abordagens de temas polí�cos, socioculturais, editadas a
par�r de possibilidades das mais simples às mais complexas, sendo disponibilizadas em uma mídia aberta. Destaca-se,
portanto o potencial emergente espalhado pela complexa convergência das mídias bem como o aprendizado nos mais
diferentes espaços de formação, em sua maioria os informais.

Tais experiências são de grande relevância nos espaços formais, amparadas por projetos que busquem refle�r sobre
o lugar da narra�va, e como esta pode renascer na voz dos narradores midiá�cos.
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Ateliê de poé� cas visuais contemporâneas
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Saiba mais

Apresentação

Caros Alunos,

Por outro lado, o Capitalismo saíra renovado e fortalecido da grande catástrofe. Após terem enfrentado
uma longa recessão mundial por toda a década de 1930, os agentes capitalistas (principalmente os EUA) viram
na guerra uma boa oportunidade de aquecerem o mercado da indústria armamen�sta (e de toda uma vasta
produção industrial exigida pelo estado de guerra, como, por exemplo, a metalurgia e a indústria têx�l) e
encontraram na reconstrução, dos territórios destruídos, a oportunidade de solidificar ali as suas bases
ideológicas e mercadológicas.

Esse é o cenário onde surge e se desenvolve a Arte Contemporânea, o mundo capitalista da segunda
metade do século (em constante Guerra Fria com o bloco comunista), que caminha para a pós-modernidade
um mundo caracterizado pela proliferação de marcas e pela aceleração do consumo, pela diversificação e
popularização dos canais de mídia, marcado pela corrida ao espaço, que chegaria ao auge com a conquista da
Lua em 1969 um mundo assinalado por intensas agitações polí�cas na América e na Europa, por guerras
sangrentas como a do Vietnã, nos anos 1960, ou tecnológicas como a Guerra do Golfo, no início dos anos 1990,
e pelo acirramento de um nega�vismo na cultura e na arte que permanece até hoje.

Esse nega�vismo cultural, que, nos anos 1960, foi chamado de Contracultura, é um dos elementos
definidores da Arte Contemporânea. Qualquer obra, para ser contemporânea, deve conter essa célula
contracultural, crí�ca, nega�va. Neste sen�do, a Arte Contemporânea descende diretamente das inicia�vas
an�ar�s�cas da primeira metade do século, como as soirées futuristas, a iconoclas�a dadaísta e, sobretudo, as
operações de Marcel Duchamp. Em todos esses casos, o nega�vismo presente é tributado ao estado de
desilusão e crise do século XX que, tendo já mostrado seus contornos na sua primeira metade, encontra sua
forma defini�va na segunda metade.

Neste módulo, então, rastrearemos a arte que se nos mostra hoje, que comumente vemos nas Bienais,
nos salões de arte e nas exposições de arte contemporânea é a arte que, nas úl�mas décadas, vem dando
respostas e se posicionando diante de uma realidade pós-moderna e tecnológica caracterizada por mudanças
velozes e drás�cas.
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Bom estudo!

Unidade 1: A Nova Iconografia

A Arte Moderna, que vigorou na primeira metade do século XX, foi essencialmente, avessa à imagem da
realidade. Entre as vanguardas, o Cubismo, o Expressionismo e a arte abstrata promoveram um distanciamento
gradual e inexorável entre a imagem ar�s�ca e as imagens da realidade e, de fato, apenas no Surrealismo,
poderemos encontrar alguma representação pictórica de objetos reais (sobretudo em Magri�e e em Salvador
Dalí), porém, contextualizados em situações surreais.

Profundamente an�rrealistas, os ar�stas modernos se negavam a olhar a impressionante revolução visual
que passou a tomar as cidades Automóveis, aviões, motocicletas, fotografia e cinema, a imprensa, produtos de
consumo de toda ordem, além de cartazes (Ver Figura 01), fachadas, letreiros, rótulos, embalagens, etc. (O
Capitalismo, usando como instrumentos, além da produção industrial serial, o Design, a Publicidade e os meios
de comunicação, tornou-se o maior produtor de imagens de toda a história humana.).

Figura 1: Mimmo Rotella. Marilyn – 1961.

A primeira metade do século XX veria, assim, surgir todo um novo repertório de imagens, de ícones
próprios do capitalismo industrial e da sociedade de consumo, sem que os ar�stas do período, em sua maioria,
dessem conta disso.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img1.png


Dois ar�stas modernos, porém, tomaram o caminho oposto ao da maioria e não só foram muito atentos
ao vasto novo repertório visual da sociedade moderna, como se apropriaram dessas imagens em seus
trabalhos, eles são Marcel Duchamp e o dadaísta Kurt Schwi�ers.

Duchamp usou produtos industrializados como um moderno vaso sanitário, uma roda de bicicleta, além
de cartões postais e outros impressos em seus trabalhos. Não os representava numa pintura, mas capturava-os
e os exibia como Ready-mades. Também Schwi�ers colecionava todo �po de pequeno dejeto moderno que
pudesse coletar nas ruas (Bilhetes de trem, pregos, grampos, fósforos, fragmentos de jornais e revistas, botões,
arames e fios elétricos, etc.) com os quais montava suas “assemblagens”.

Assim, enquanto um Mondriam levava às úl�mas consequências o ímpeto iconoclasta moderno, estes
dois ar�stas tratavam de inves�gar a nova e impressionante geração de ícones (imagens) surgida no
Capitalismo.

Em meados dos anos 1950, ainda na esteira do pós-guerra, jovens ar�stas na Europa e nos EUA viriam a
recuperar e con�nuar o trabalho iniciado por Duchamp e Schwi�ers. Saturados com o sen�mentalismo solitário
e vazio do Expressionismo Abstrato, estes ar�stas, inspirados naqueles velhos mestres, elegeram a realidade
social, a cidade e a rua, o supermercado e as salas de cinema, a publicidade e a indústria como campos onde
recolheriam todo um novo e surpreendente repertório material e imagé�co para sua produção ar�s�ca.

Após estar décadas de olhos fechados para a realidade, a Arte novamente desperta e olha para fora. O
novo e profundo envolvimento entre o ar�s�co e o real que resultou daí seria o foco de pelo menos três
movimentos dos anos 1950 e 1960 : O Novo Realismo, o Neodadaísmo e a Arte Pop.

O novo Realismo

No fim dos anos 1950, em Paris, o crí�co Pierre Restany (1930-2003) testemunhou uma sequência de
eventos onde uma novíssima geração de ar�stas radicados na França propunha um caminho totalmente diverso
daquele do então celebrado Tachismo.

O primeiro desses eventos foi a exposição-manifesto “O Vazio“ de Yves Klein (1928-1962), ocorrida na
Galeria Iris Clert, em 1958. Nessa exposição, Yves Klein, tendo pintado as paredes da galeria de branco,
manteve-as rigirosamente nuas, e apenas sua presença (a do ar�sta) no local, sensibilizava-o e tornava-o um
espaço de arte. Em 1959, na Bienal de Paris, dois ar�stas se destacavam: Tinguely (1925-1991) surgiu com seus
“Metamá�cos“ (Ver Figura 02), que eram máquinas que desenhavam, usando um braço mecânico que segurava
um lápis ou pincel; Raymond Hains (Figura 03) apresentou seus tapumes, re�rados das ruas, cobertos de
cartazes rasgados. No Salão de Maio, o escultor Cesar (1921-1998) apresentou seus carros apreendidos em
ferros-velhos e prensados em blocos de metal retorcido. Em 1960, também na galeria Iris Clert, o ar�sta
Fernandez Arman (1928) realizou a exposição-resposta a Yves Klein: Encheu a galeria de lixo, até o teto, e
in�tulou a mostra de “O Cheio“.



Figura 2: Tinguely. Metamá�co – 1959.

Figura 3: Raymond Hains. Cartazes rasgados colados em folha de zinco -
1960.
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Restany percebeu, nesses e em outros ar�stas de sua geração, a influência do Dadaísmo e de Duchamp,
bem como o ímpeto de trazer novamente uma reflexão sobre a realidade para a obra de arte e, em 1960,
fundou o movimento “Nouveau Réalisme“, ou Novo Realismo. Seus principais integrantes foram Yves Klein,
Tinguely, Cesar (Figura 04), Arman, Raymond Hains, Mar�al Raysse, Spoerri, Dufrene, Villeglé, Mimmo Rotella
(1918) e Niki Saint-Phalle (1930-2002). Posteriormente, o ar�sta búlgaro Christo (1935) se juntaria ao grupo. O
Novo Realismo durou apenas até 1963, tendo um vida curta, mas a�va e influenciando determinantemente as
futuras gerações.

Figura 4: Cesar. Compressão – 1960.

Como caracterís�ca geral do movimento, há o fato de todos esses ar�stas terem como estratégia ar�s�ca
o gesto de apropriação do real inaugurado por Duchamp; todos eles promoviam apropriações, ou seja,
capturavam objetos e outros aspectos da realidade para elevá-los à condição de obras de arte, a começar por
Klein que, segundo Restany, pretendia a�var uma “sensibilidade cósmica“ em sua obra. A intenção de Klein
ficou clara quando ele elaborou e se apropriou de um pigmento industrial azul, propondo-o como arte; esse
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pigmento é conhecido como IKB (Interna�onal Klein‘s Blue), e Klein o u�lizou para reves�r diversos objetos,
para produzir telas e para realizar suas célebres performances in�tuladas “Antropometrias“, em que ele usava
mulheres nuas como pincéis vivos para pintar em grandes telas (Ver Figuras 05 e 06).

Figura 5: Yves Klein. Antropometria – 1961.
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Figura 6: Yves Klein. Detalhe. Antropometria – 1961.

Foram usadas as mais diversas estratégias para se apropriar da realidade contemporânea: Arman
construía esculturas formadas a par�r do acúmulo (repe�ção) de um mesmo objeto industrializado (Ver Figura
07), como ferros de passar, máquinas de escrever ou barbeadores elétricos, além de realizar performances
onde destruía, sistema�camente, instrumentos musicais e aparelhos de televisão.

Rotella e Hains apropriavam-se de tapumes pichados e com muitas camadas de cartazes colados,
re�rando-os diretamente da rua para a galeria. César produziu uma grande série de carros comprimidos, e
depois passou a realizar esculturas feitas com resinas industriais expansivas. Tinguely produziu um grande
conjunto de máquinas, além de suas célebres máquinas de desenhar; como as suas máquinas autodestruidoras,
cujo melhor exemplo foi a que ele usou no Happening “Homenagem a N. York“, de 1960: Uma torre onde se
misturavam bicicletas, carrinhos, rádios, motores a explosão e até um piano de cauda, e que se
autodesmantelou ruidosamente diante do público. Já Christo desenvolveu uma estratégia que u�liza até hoje:
ele embrulha coisas; inicialmente objetos pequenos; depois, grandes monumentos, tudo pode ser embrulhado
pelo ar�sta (Ver Figura 08).

Ainda, Spoerri desenvolveu o conceito de super�cie-armadilha: Numa mesa, por exemplo, tudo o que
sobrou de um jantar, dos talheres às migalhas, é colado no lugar e, depois, a mesa é exibida na ver�cal, como
uma pintura (Figura 09).
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Figura 7: Arman. Máquinas de escrever – 1962.

Figura 8: Christo. Le Diable - 1963.
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Figura 9: Spoerri. S. Título - 1965.

Olho vivo

Principais Ar�stas do neorrealismo são Yves Klein, Fernadez Arman, Tinguely, Cesar, Villeglé,
Raymond Hains, Daniel Spoerri, Mimmo Rotella, Niki Saint-Phalle, Christo.

O Neodadaísmo

O Neodadaísmo ocorreu em N. York, a par�r de meados dos anos 1950, e foi fortemente ligado à cultura
visual norte-americana. É um movimento irmão do Novo Realismo, tendo surgido, no mesmo período, e com
várias ideias em comum, como o uso recorrente das estratégias de Duchamp e Schwiters. Assim como seu
correlato Francês, o Neodadaísmo surgiu na América, como uma reação ao Expressionismo Abstrato, então
uma corrente hegemônica na arte. Seu gesto inicial pode ser considerado o de Robert Rauschemberg, em 1953,
quando adquiriu um desenho de De Kooning, um dos mais célebres expressionistas abstratos e, uma vez em
seu estúdio, apagou todo o desenho; depois, emoldurou o papel branco e o chamou de “De Kooning apagado“.

No início dos anos 1960, os neodadaístas reencontraram Marcel Duchamp, então pra�camente
esquecido, morando em N. York e levando uma vida pacata como professor de francês e enxadrista. Os neo-
dadaístas foram responsáveis pelo resgate de boa parte da obra do velho mestre, ainda antes de seu
falecimento em 1968.

O Neodadaísmo tem, em comum com o Novo Realismo, a reu�lização das manobras de Duchamp e
Schwiters, bem como a extrema atenção dada ao repertório de imagens gerado pela sociedade
contemporânea. Também pode-se notar que ambos os movimentos herdaram do Dadaísmo uma aversão aos
sistemas sociais burgueses, par�cularmente ao sistema de Arte.
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Nesse sen�do, esses movimenos produzem obras que tendem a desafiar a noção corrente (burguesa) de
“bom-gosto“ Os ar�stas querem, cada vez mais, dificultar que seus trabalhos sejam absorvidos pelo sistema
como mero objetos comerciais; incorporação de lixo e sucata nos trabalhos, por exemplo, dificultam o seu
apelo comercial.

Rauschemberg é a figura mais controver�da do movimento. Além do gesto de apagar o desenho de De
Kooning, ele ainda executa outro gesto fundador, quando, em 1961, convidado a realizar o retrato da galerista
Iris Clert, de Paris, ele enviou um telegrama com o seguinte texto: “Este é um retrato de Iris Clert, se eu disser
que é”.

Porém a volumosa obra de Rauschemberg é melhor ilustrada por suas assemblage, onde ele acumulava
os mais diversos elementos contemporâneos, como máquinas velhas e pneus, misturando-os a elementos
mórbidos, como animais empalhados (Ver Figura 10); Também, capturavam se fotos e ilustrações de revistas,
tranferindo-as para outra super�cie com o uso de solvente e a técnica de frotagem. Por vezes, sobre tudo, ele
ainda aspergia �nta, imitando sarcas�camente o gesto dos expressionistas abstratos.

Jasper Johns é basicamente um pintor. De forma pioneira, ainda em meados dos anos 1950 ele dirige seu
olhar para o repertório visual do co�diano e decide pintar imagens emblemá�cas e populares, como réplicas da
bandeira norte-americana (Figura 11) e alvos. A figuração de Johns será uma das bases para a o aporte da Pop
arte, anos mais tarde.

Já Chamberlain vai-se interessar pelas máquinas modernas, principalmente carros, assim como César.
Mas, ao contrário de César, Chamberlain não comprime os carros, antes os desmancha, desmonta-os
recortando suas latas, retorce-as e as expõe como esculturas (Ver Figura 12).

Figura 10: Rauschemberg. Monograma – 1958.
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Figura 11: Jasper Johns. Flag – 1955.

Figura 12: Chamberlain. Hatband – 1960.
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Olho vivo

Os principais ar�stas do Neodadaismo são Robert Rauschemberg (1925-2008), Jaspers Johns (1930) e
John Chamberlain (1927).

A arte Pop

Embora tenha-se desenvolvido nos Estados Unidos, a Arte Pop nasceu na Inglaterra. A denominação Pop
foi empregada em 1954 pelo crí�co inglês Lawrence Alloway para referir-se aos produtos da cultura de massas.
Também foi ali que se organizou, ainda nos anos 1950, o primeiro grupo de ar�stas pop, cujo nome mais
destacado é o de Richard Hamilton (1922). O papel de Hamilton é fundamental: Ele era um entusiasta de
Duchamp e foi o primeiro a realizar uma retrospec�va do mestre em Londres; além disso, uma obra sua
in�tulada “O que torna os lares de hoje tão atraentes“ (Figura 13), de 1956, é considerada o primeiro trabalho
de Pop-Arte.

A par�r do início dos anos 1960, a Arte Pop se tornaria um fenômeno de sucesso, encontrando seus
contornos defini�vos nos Estados Unidos, principalmente em N. York.

A Pop-Art (Arte Pop ou Pop-Arte), como o nome sugere, apropriou-se do aspecto visual mais popular da
realidade contemporânea: a cultura dos meios de comunicação. Sua iconografia estampa o universo visual que,
na década de 1960, dominava o ocidente capitalista, composto de imagens oriundas da Publicidade, dos rótulos
e marcas, dos objetos de consumo, das mídias impressas (jornais e revistas), da Televisão e do Cinema. Tendo
�do enorme divulgação, a Pop Art vigorou por toda a década e também influenciou o Design e a Publicidade.

Embora a Pop-Art produzisse esculturas e, em menor escala, objetos, instalações, performances e vídeos,
sua linguagem preferencial é a pintura. Nesse caso, os temas tradicionais da pintura são revistos em óp�ca
contemporânea: Os célebres retratos dos nobres e ilustres do Renascimento, por exemplo, são subs�tuídos por
retrados de celebridades da mídia, como Marilyn Monroe. Também, a técnica é revista; a forma tradicional de
pintar é subs�tuída, em muitos casos, pelo uso de estênceis, técnicas de impressão gráfica e de serigrafia (Ver
Figura 14).

Além de Hamilton, outro ar�sta inglês com destaque na Arte Pop é David Hockney. Radicado nos Estados
Unidos, Hockney especializou-se em retratar a vida ensolarada da burguesia californiana. São célebres as telas
onde ele as piscinas das mansões com extremo virtuosismo (Ver Figura 15).

Lichtenstein foi sempre fiel à sua técnica, onde reproduzia a esté�ca das histórias em quadrinhos. Suas
telas eram grandes e coloridas, reproduzem o que seria um único quadro extraído de uma HQ, inclusive os
balões de diálogo (Ver Figura 16). A re�cula gráfica u�lizada nas impressões off-set também é ampliada e
reproduzida. Aparentemente ingênuas, as obras de Lichtenstein revelam, num segundo momento, uma ironia
fina que comenta a banalização da cultura.

Claes Oldemburg é sueco de nascença, radicado nos Estados Unidos. Ao contrário da grande maioria dos
ar�stas pop, que pra�cavam a pintura, Oldemburg escolheu a escultura. Inicialmente, fazia réplicas de estantes
de guloseimas e presuntos (Ver Figura 17); posteriormente, desenvolveu a sua série de objetos moles,
esculturas feitas em vinil costurado para parecer um telefone, um vaso sanitário, etc. Também é célebre a sua
série de objetos gigantes, onde representações de objetos como uma pá de pedreiro são realizadas centenas de
vezes acima da escala real. O resultado é a representação gigantesca de um objeto comum interferindo na
paisagem.

Andy Warhol foi figura mais conhecida e mais controver�da da Arte Pop; atuou com escultura e cinema,
foi escritor, promoter, produtor musical, mas celebrizou-se como pintor. Mostrou sua concepção da produção
mecânica da pintura em subs�tuição ao trabalho manual em seu estúdio, chamado The Factory (A Fábrica),
onde telas eram produzidas em serigrafia, em ritmo industrial. Seus mo�vos eram variados: retratos de ídolos



da música popular e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe, imagens da publicidade de produtos
populares como Coca-cola, Pepsi (Figura 18), Brillo (Figura 19) e Sopa Campbell (Figura 20), imagens de
desastres e eventos polí�cos extraídas de jornais, etc.

Figura 13: Hamilton. O que torna os lares de hoje tão atraentes? – 1956.
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Figura 14: Warhol. Nove Marilyns – 1967.

Figura 15: David Hockney. A Bigger Splash – 1967.
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Figura 16: Lichtenstein. Blam – 1962.

Figura 17: Oldemburg. Floor burger - 1962.
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Figura 18: Warhol. Pepsi - 1962.

Figura 19: Warhol. Caixas Brillo – 1964.
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Figura 20: Andy Warhol. Sopa Campbell – 1964.

Olho vivo

Os principais ar�stas da Pop Art são Richard Hamilton, David Hockney (1937), Andy Warhol (1928-
1987), Roy Lichtenstein (1923-1997) e Claes Oldemburg (1929).

Unidade 2: Tendências Redutoras

De maneira geral, a quase totalidade das vanguardas da primeira metade do século XX operaram com
manobras redutoras, principalmente aquelas com tendência geométrica, como o Cubismo, o Suprema�smo e o
Neoplas�cismo. Nesses casos, a obra de arte era cercada de preceitos rígidos, redutores, como é o caso
extremo de Mondrian, para quem a pintura reduzia-se a um jogo de linhas horizontais e ver�cais e cores
primárias e neutras.

A segunda metade do século viu ressurgir essa tendência redutora em novos movimentos, que
apreentaremos a par�r de agora.

A Op-Art

O nome Op-art vem do inglês op�cal art (arte óp�ca) e foi usado pela primeira vez, em 1965, na revista
Times, para designar uma tendência que, derivada da pintura geométrica abstrata da primeira metade do
século XX, u�lizava padrões geométricos para provocar efeitos visuais e ilusões de óp�ca (Ver Figura 21).
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Não houve um movimento coeso ou um grupo ligado à Op-Art; portanto, trata-se mais de uma
tendência. Essa tendência ganhou força na metade da década de 1950, mas passou por um desenvolvimento
rela�vamente lento.

Enquanto o Pop era tremendamente popular, o Op era para poucos admiradores. Apenas em 1965 foi
organizada a primeira exposição de Op Art, no Museu de Arte Moderna de Nova York. A mostra foi chamada
“The Responsive Eye” (O Olho que Responde), �tulo que aludia ao caráter intera�vo da Op-Art, uma vez que ela
pede uma par�cipação a�va do olho do espectador.

Sem o ímpeto contestador e crí�co dos novos realistas ou da Arte Pop, a Op-Art parece excessivamente
cerebral e sistemá�ca, reduzindo o leque da obra de arte, ao re�rar dela qualquer possibilidade de “expressão“,
deixando apenas os aspectos visuais. A Op-Art é, basicamente, geométrica e abstrata. Em suas pinturas, a
repe�ção de padrões e formas gera imagens que exploram a falibilidade do nosso olho, provocam ilusões de
movimento e sensações cromá�cas, conforme é possível perceber-se na Figura 22.

Figura 21: Vasarely. Vega-nor - 1969.
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Figura 22: Bridget Riley. Movimento com quadrados – 1961.

Olho vivo

Os principais ar�stas da Op Art são Victor Varasely, Richard Anusziewicz, Bridget Riley, Ad Reinhardt,
Kenneth Noland e Larry Poons.

O Minimalismo

O Minimalismo (Minimal Art) teve lugar no início dos 1960, em Nova York, e se estenderia para além das
Artes Plás�cas, chegando à Música, ao Design, ao Teatro e à Dança. O termo firmou-se, em 1966, depois que R.
Wollheim se referiu à produção ar�s�ca dos anos 1960 como concebida a par�r de “conteúdos mínimos”.

Num cenário marcado pela emocionalidade do expressionismo abstrato e pelo apelo popular da Arte
Pop, o Mimalismo surge cerebral, programá�co e duro, herdeiro das esté�cas rigorosas de Malevitch e
Mondriam. Porém, enquanto as escolas geométricas abstratas da primeira metade do século davam preferência
para a pintura, o Minimalismo será um movimento que enfa�zará a escultura. Suas obras são quase sempre
despojadas, neutras, modulares e acentuam a repe�ção. São formas elementares, geométricas, que recusam
acentos ilusionistas e metafóricos, construídas com materiais industriais, como vidro, aço, acrílico, placas de
metal ou de cerâmica (Ver Figuras 23 e 24), entre outros.

Totalmente an�ssemân�co, o Minimalismo nega qualquer possibilidade de significado na obra de arte.
Suas esculturas não contêm sen�dos ocultos, efeitos expressivos, elementos poé�cos, formas simbólicas, nunca
são figura�vos e nunca devem comunicar rigorosamente nada, a não ser a sua simples presença �sica. A obra é
o que é, um objeto material e não um veículo portador de ideias ou emoções; e nessa simplicidade mínima,
deve ser oferecida ao público.
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Judd é o minimalista mais conhecido de sua geração. Seu trabalho é, preferencialmente, realizado em
metais, como cobre, latão, aço; e, invariavelmente se compõe de módulos geométricos, como caixas metálicas,
que se repetem ordenadamente no espaço, em intervalos matema�camente calculados (Ver Figura 25).

Figura 23: Donald Judd. S. �t. - 1970.
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Figura 24: Carl Andre. Equivalent VIII – 1966.

Figura 25: Donald Judd. S. �t. 1975.

Andre também opta pelos módulos. Porém, ele evita construir ou encomendar a feitura de peças
moduladas, preferindo apropriar-se de módulos industriais comercializados já prontos, como placas
padronizadas de cobre ou aço, blocos de cerâmica ou de madeira. Normalmente, Andre dispõe esses blocos em
conjunto, formando grandes quadrados ou retângulos, no chão, ou ainda outras formas geométricas (Ver Figura
26).
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Flavin optou por trabalhar com uma única matéria: a luz. Luz produzida por lâmpadas fluorescentes
coloridas que irradiam, croma�camente o ambiente (Figura 27). O resultado é um desenho na parede da sala,
formado pelas lâmpadas e por uma su�l matéria luminosa que toma conta do ambiente a par�r dessas luzes,
combinando uma ou várias cores u�lizadas.

Outro ar�sta que também se u�liza de formas metálicas modulares é Morris, embora ele também
gostasse de grandes peças metálicas únicas que irrompiam no espaço, sem pedestal (como em Brancusi), como
pura presença material que se oferecia à nossa percepção. Na verdade Morris é um ar�sta de transição; Após
alguns anos dentro do rígido programa minimalista, ele começa a flexionar seu trabalho. Para isso foi
fundamental a descoberta do feltro como matéria para as esculturas. Sendo mole e maleável, o feltro não é um
bom material para o minimalismo. O resultado foi esculturas em que o rigor minimalista deixa-se contaminar
pelo acaso e pelo orgânico (Ver Figuras 28 e 29).

Figura 26: Carl Andre. Quadrado 10x10 de cobre – 1967.

Figura 27: Dan Flavin. S. Tit. - 1964.
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Figura 28: Robert Morris. Labirinto - 1974.

Figura 29: Robert Morris. Peça de feltro verde – 1984.

Olho vivo

Os principais ar�stas do Minimalismo são Donald Judd (1928), Carl Andre (1935), Dan Flavin (1933-
1996), Robert Morris (1931).

O Pós-Minimalismo
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O minimalismo “contaminado“ de Morris faz eco a toda uma nova geração de ar�stas que, assim como
ele, permi�ram o uso de formas e materiais orgânicos, com incorporação do acaso e do erro, em diálogos mais
eloquentes com o espaço. Esses ar�stas foram, indis�tamente chamados de pós-minimalistas já a par�r do fim
dos anos 1960. Eles ganhariam força por toda a década de 1970, embora não formassem um movimento coeso
e, programa�camente, coerente, como seus antecessores minimalistas, e fossem mais uma tendência.

Em comum com os minimalistas, essa nova geração �nha a ideia de uma obra que fosse puras presenças
�sica e sensorial, avessa a leituras, simbolismos e interpretações. Porém, o rigor formal minimalista é
desprezado em favor de um repertório de formas menos rígidas, o que permi�a a u�lização de materiais
industriais “moles“, como plás�cos, borrachas e tecidos, por exemplo, e também de materiais “orgânicos“,
como gravetos, pedras brutas, terra, etc.

A maioria dos pós-minimalistas é ainda viva e atuante. Alguns mais conhecidos são James Turrell (1941),
Ellsworth Kelly (1923), Eva Hesse (1936-1970) e Richard Serra (1939). Chamamos a atenção para Eva Hesse,
que, em uma década importante para o processo de emancipação feminima, surgiu com força, em um cenário,
majoritariamente, masculino, portadora de uma obra vigorosa (Ver Figura 30). Destacamos também Richard
Serra, que ainda segue nos dias de hoje, a sua esté�ca pós-minimalista, produzindo gigantescas esculturas com
placas de ferro que desenham curvas, círculos e elipses no espaço (Figura 31).

Na Europa (França), o principal herdeiro da esté�ca minimalista é Daniel Buren (1938), que segue, há
décadas, a mesma manobra de interferir nos espaços com padrões de listras brancas e coloridas. Buren
também encomenda, industrialmente, os tecidos listrados e os vende a metro, como se fossem pintura (Ver
Figura 32).

Figura 30: Eva Hesse. Accession II – 1968.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img30.png


Figura 31: Richard Serra. Diversos Trabalhos – 2007.

Figura 32: Daniel Buren. S. Tit. – 2007.

A Arte Povera

O termo Arte Povera, que traduz-se do italiano por “Arte Pobre“, foi criado pelo crí�co Germano Celant,
em 1967, para designar um grupo de ar�stas, a maioria radicada na Itália, que aplicava princípos esté�cos,
técnicos e materiais redutores (pobres) em suas obras. O movimento tornou-se conhecido com a exposição no
Museu Cívico de Turim, Organizada por Celant e pela crí�ca norte americana Lucy Lippard, em 1970.

O conceito de “pobreza“ estava ligado às manobras esté�cas elementares, e ao uso de materiais simples
extraídos do co�diano e, aparentemente, estranhos ao universo da arte, como carvão, gravetos, areia, cavacos
de madeira, trapos, jornais velhos, espelhos, etc. Materiais que queriam ultrapassar as dis�nções entre arte e
vida, entre natureza e cultura e eram manipulados por processos, notadamente, artesanais (Ver Figuras 33 e
34).

Celant escreve no catálogo da exposição de 1970:

Animais, vegetais e minerais par� cipam do mundo da Arte. O ar� sta sente-se atraído por
suas possibilidades � sicas, químicas e biológicas (...) – o nascimento de uma planta, a
reação química de um mineral, o movimento de um rio, a grama, terra ou neve...
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Figura 33: Mario Merz. Ligo�o - 1968.

Figura 34: Michelângelo Pistole�o. Vênus dos trapos - 1969.

Celant chama a atenção para o fato de que, na Arte Povera, o conceito de “efemeridade“ era bastante
explorado. Muitas obras eram, propositalmente efêmeras e incorporavam sua fragilidade temporal e suas
mudanças como parte de sua poé�ca. São emblemá�cos, por exemplo, o trabalho onde Giovanni Anselmo
esmaga um pé de alface entre dois blocos de granito (Figura 35) e a exposição de Jannis Kounellis, que consis�a
em doze cavalos vivos dentro da galeria (Figura 36).
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Figura 35: Anselmo. S. �t. – 1968.
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Figura 36: Kounellis. Cavalos - 1969.

A Arte Povera opunha-se ao Pop, uma vez que não manipulava ícones contemporâneos, e também ao
minimalismo, uma vez que não adotava a ordem racional ou as super�cies, impecavelmente, polidas dos
minimalistas. De fato, contrariando o vazio semân�co proposto nas obras minimalistas e pós-minimalistas, os
trabalhos de Arte Povera não se negam à elaboração de significados poé�cos; o próprio conceito de pobreza,
no caso, é entendido metaforicamente. Nesse sen�do, a Arte Povera aproxima-se mais das manobras dos novos
realistas e neodadaístas, como herdeira das lições de Duchamp e Schwiters.

Os pioneiros são Fontana e Manzoni, ambos já falecidos quando da exposição de 1970. Fontana já havia,
algum tempo experimentava trabalhar uma pintura conceitual, ao mesmo tempo que estrutura �sica. Sua
manobra era realizar um ou mais cortes precisos, feitos com es�lete, em telas monocromá�cas (Ver Figura 37).
Já Manzoni escandalizou a arte italiana quando, ainda no início dos anos 1960, realizou obras conceituais e
performances. Seu trabalho mais polêmico é o conjunto de latas em que ele conservou industrialmente as
próprias fezes. O trabalho se chama “merda de ar�sta“ (Figura 38). Embora anteriores ao movimento, esses
ar�stas foram incluídos por Celant no grupo de Arte Povera.
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Figura 37: Fontana. S. �t. – 1962.

Figura 38a: Joseph Kosuth. Uma e três cadeiras – 1963..
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Figura 38b: Manzoni. Merda de ar�sta – 1961.

Olho vivo

Os principais ar�stas da chamada Arte Povera são Giovanni Anselmo (1934), Alighiero Boe� (1940–
1994), Luciano Fabro (1936–2007), Lucio Fontana (1899–1968), Jannis Kounellis (1936), Piero Manzoni
(1933– 1963), Mario Merz (1925–2003), Michelangelo Pistole�o (1933).

A Arte Conceitual

A Arte Conceitual surgiu na Europa e nos Estados Unidos na década de 1960. O termo “arte conceitual“
surgiu num texto de Henry Flynt, em 1961, em que ele defende que os conceitos são a matéria da arte e por
isso ela estaria vinculada à linguagem.

Porém, há que se dizer que toda a Arte Contemporânea é, pelo menos em parte, conceitual. Em
movimentos como o Novo Realismo, O Neo-Dadaísmo, a Arte Povera, e mesmo entre os minimalistas e pós
minimalistas, é possível perceber que as idéias e conceitos por trás da obra são, em muitos casos, mais
importantes do que suas carcterís�cas �sicas ou esté�cas.

Já para Duchamp o conceito ou a a�tude mental �nha prioridade em relação à aparência da obra. Neste
sen�do, a obra de Duchamp e Schwiters é essencialmente conceitual. No início da segunda metade do século, a
ação de Rauschemberg, de apagar o desenho de Koonong, e, depois, de mandar um telegrama para Iris Clert,
como se fosse o seu retrato, anunciava o recrudescimento desta posição, onde uma a�tude mental era
proposta como obra. Alguns anos depois do gesto de Rauschemberg, em 1963, Joseph Kosuth realizaria aquela
que é considerada a primeira obra do novo movimento, chamada “Uma e três cadeiras“ (Figura 38). A Arte
conceitual vigorou nas décadas de 60 e 70, e derivações de suas propostas são fortes até hoje.

Para a Arte Conceitual, o que importa é a invenção da obra, o conceito que é elaborado antes de sua
materialização. Caso a obra venha a ser realizada, não é exigido que seja construída pelas mãos do ar�sta; ela
pode ser realizada por um técnico, segundo determinações do projeto.
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Dentro da vasta produção dos anos 1960 e 1970, caraterizada pela diversidade, é di�cil, muitas vezes,
determinar os limites do que pode ou não ser considerado como arte conceitual.

Porém, havia um núcleo radical no movimento, que propunha a quase total eliminação do objeto
ar�s�co e sua subs�tuição por elementos de linguagem, como frases, palavras, conceitos, textos, documentos.
Quando se fala da Arte Conceitual, como um movimento coeso, fala-se desse grupo, e é desses ar�stas que
trataremos a seguir.

Kosuth é considerado uma espécie de líder intelectual do movimento. Sua obra “Uma e três cadeiras“, de
1963 é considerada fundadora, e ele logo depois re�raria qualquer referência objetal em seus trabalhos,
subs�tuindo-os por conceitos. Em 1967, em sua série “Art as idea“ (Figura 39), as imagens são subs�tuídas por
impressões com definições extraídas do dicionário. Tornou-se célebre a exposição onde Kosuth ocupou as
paredes da galeria com definições de dicionário das palavras “arte“, “pintura“, etc.

Lawrence Weiner também trabalha no extremo da desmaterialização da obra. Sua manobra consiste em
declarar frases que sugerem imagens mentais. Funciona assim: o espectador ouve ou lê uma frase, e uma
imagem é formada instantaneamente na cabeça. Um exemplo é : “Uma caneta comum lançada ao mar“.
Weiner defende que, dessa maneira, a obra não pode ser um objeto de consumo, e ninguém pode ser
proprietário exclusivo de qualquer trabalho, uma vez que todos podem ter suas imagens mentais (Ver Figura
40).

O Japonês On Kawara desenvolveu (e ainda desenvolve) várias séries de trabalhos conceituais. A série
mais conhecida é a in�tulada “Today“. Nessa série, Kawara se propõe a pintar uma tela, todos os dias, onde
conste apenas a data (dia, mês e ano) em que a tela foi pintada (Ver Figura 41).

Da Alemanha, temos Hans Haacke, o principal ar�sta conceitual de origem europeia. Haacke celebrizou-
se pelo conteúdo explicitamente polí�co dos seus trabalhos. Por exemplo, o trabalho Moma Poll, de 1970, que
consiste de uma votação pública; o público deveria responder à pergunta que estava escrita na parede e
depositar a cédula em uma das duas urnas expostas (Ver Figura 42). O texto era o seguinte:

Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon’s Indochina policy be a
reason for you not to vote for him in November ?

O fato de o Governador Rockefeller não haver denunciado a polí�ca do Presidente Nixon para a
Indochina seria uma razão para você não votar nele em novembro?

A Arte Conceitual influencia, ainda hoje, gerações de ar�stas. A mais notória herdeira contemporânea de
suas propostas é a norte-americana Jenny Holzer (1950). Holzer trabalha preferencialmente em espaços
públicos, promove intervenções urbanas usando canais de publicidade, como outdoors e painéis luminosos,
para divulgar frases de efeito (Figura 43).

Figura 39: Kosuth. Art as idea – 1967.
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Figura 40: Lawrence Weiner. Tão longe quanto o olho pode ver - 2008.

Figura 41: On Kawara. Today - 1967.

Figura 42: Haacke. Moma Poll – 1970.
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Figura 43: Jenny Holzer. Proteja-me daquilo que eu quero – 1985.

Olho vivo

Os principais representantes da Arte Conceitual são Joseph Kosuth (1945), Lawrence Weiner (1942),
On Kawara (1933) e Hans Haacke (1936).

Unidade 3: Novos meios e linguagens

A Arte Contemporânea é marcada pela busca, por parte dos ar�stas, de novos meios de expressão, novos
suportes, novos materiais e novas técnicas. Linguagens que haviam-se man�do em estado embrionário, na
primeira metade do séc. XX, como a Performance e a Fotografia, ressurgem com força, firmando território no
cenário ar�s�co; outras linguagens surgem devido a novas posições e ideias, como é o caso dos Happenings, e
outras ainda surgem devido a conquistas de novas tecnologias, como é o caso do Vídeo.

Intervenções na natureza e no meio urbano

Ainda na primeira metade do séc. XX, o Dadaísmo já desafiava, conscientemente, as noções de bom
gosto, de beleza e, par�culamente, ques�onava a obra de arte como objeto de desejo e propriedade.

O fato de que o burguês podia comprar arte em uma galeria, com a mesma facilidade e superficialidade
com que comprava carne, no açougue, indignava os ar�stas dada�stas, que, como represália, passaram a
aspirar a uma espécie de obra de arte invendável, que não pudesse ser comercializada e nem pudesse ser
propriedade privada de um indivíduo.

É verdade que essa vontade foi, em boa parte, frustrada, uma vez que, mesmo os mais an�esté�cos
objetos produzidos pelos dadaístas foram, com o tempo, reconhecidos, valorizados, comercializados e
colecionados, estando hoje em acervos par�culares, ou em museus.

De qualquer maneira, esse sonho de uma obra de arte que não pudesse ser tratada como um objeto de
consumo persis�u na segunda metade do século.Já vimos como os neodadaístas e novos realistas reeditaram
este projeto; também a aridez visual do Minimalismo e da Arte conceitual denotam uma tenta�va de esvaziar
as propriedades esté�cas e o apelo mercadológico da obra.
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É, nesse contexto, que surgem, na década de 1960, os projetos de intervenção: os ar�stas começam a
executar trabalhos em espaços públicos, na cidade e no campo, provocando uma intervenção na paisagem ou
no meio-ambiente. Esses trabalhos eram, algumas vezes, desmaterializados; outras vezes eram enormes; eram,
enfim, cercados de manobras que tornavam impossível o deslocamento a venda e a propriedade privada da
obra. Os trabalhos executados no meio natural ganharam o nome de Land-art, ou Earth-art (não há uma
tradução para o português) conforme podemos observar nas Figuras 44 e 45; aos trabalhos realizados nas
cidade chamou-se Intervenção Urbana (Ver Figura 46).

Figura 44: Robert Smithson. Spiral je�y – 1970.
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Figura 45: Christo. Islands Surroundeds – 1983.

Figura 46: Gordon Ma�a-Clark. Spli�ng - 1974.
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Os trabalhos de caráter intervencionista perduraram dos anos 1960 até os dias de hoje; ainda se fazem
muitos trabalhos de Land-Art e as Intervenções Urbanas estão em alta. Um bom exemplo dessa tendência, na
atualidade, vem do fotógrafo brasileiro Vik Muniz (1961), que tem, recentemente, realizado e fotografado
enormes desenhos feitos com pás mecânicas, em grandes terrenos, e também usa aeroplanos para executar,
com vapor, desenhos quase infan�s de nuvens nos céus das cidades (Ver Figura 47).

A Land-art é caracterizada pelos trabalhos excutados no meio natural (campo, praia, montanha, deserto,
o céu, um lago, etc); os trabalhos podem ser gigantescos, mas também pequenos e delicados, também podem
ser permanentes ou efêmeros. Na maior parte dos casos, esses trabalhos não contam com acréscimo de
materiais estranhos ao ambiente, e são executados usando seus recursos naturais; porém, há exceccões, como
é o caso das intervenções do ar�sta Christo, que, após o Novo Realismo, passa a executar grandes instalações
ambientais efêmeras usando tecidos e plás�cos (Ver Figura 48).

Nos anos 1960 e 1970, era comum que os ar�stas escolhessem locais inóspitos, distantes, de di�cil
acesso, como os desertos, para realizar os trabalhos. Isto fazia parte da tenta�va de afastar a arte do circuito
oficial e mercadológico; um trabalho feito longe da civilização e que não pode ser removido de lá, parecia um
�po de obra ideal para não ser cooptada pelo sistema (Ver Figura 49).

Já as Intervenções Urbanas são necessáriamente efêmeras, uma vez que ocupam o espaço público das
cidades, onde não podem estar permanentemente. Por sua natureza passageira, a Intervenção Urbana pode
assumir uma grande diversidade de formas; pode ser uma Performance que ocorre na rua, uma nuvem
desenhada no céu da cidade, como fez Vik Muniz, Um out-door, como faz Barbara Krueger (1945), conforme
podemos observar na Figura 50, uma intervenção arquitetônica, como fazia Gordon Ma�a-Clark (1943–1978),
que provocava cortes em casas comuns, chegando até ao Grafi�.

Robert Smithson (1938–1973) é o mais celebrado ar�sta da Land-art, e é dele aquela que talvez seja a
obra de Land-art mais conhecida do mundo, a Spiral Je�y, uma gigantesca espiral de terra e pedras que avança
sobre as águas do Lago Salgado, em Utah (Ver Figura 44).



Figura 47: Vik Muniz. Nuvem – 2001.
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Figura 48: Christo. Ponte Neuf embrulhada - 1985.

Figura 49: Richard Long. Linha no Saara – 1988.
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Figura 50: Barbara Krueger. I shop therefore i am - 1987.

Também Michael Heizer (1944), nos anos 1960 e 1970, trabalhou, exaus�vamente, no deserto do meio-
oeste norte-americano. Sua manobra básica consis�a em abrir grandes buracos, recortados em formas
geométricas, no solo do deserto (Figura 51). Seu trabalho mais conhecido é “Double nega�ve“, de 1969, onde
ele abriu duas grandes fendas nas encostas de uma montanha.

O britânico Richard Long (1945) gosta igualmente de locais ermos. Já peregrinou por todos os desertos e
cadeias montanhosas do mundo, em busca de sí�os isolados onde realizar seus trabalhos, que depois são
fotografados por ele próprio. É necessário dizer que tanto Long quanto os outros ar�stas da Land-art, ao
decidirem fazer trabalhos invendáveis, corriam o risco de não conseguirem custear seus projetos e sua própria
sobrevivência. Isso era resolvido com fotografias: Os ar�stas fotografavam os trabalhos e vendiam cópias
assinadas dessas fotografias para galerias e colecionadores.

Walter de Maria (1935) foi outro ar�sta que optou por trabalhar no deserto norte-americano. Seu
trabalho mais conhecido é “Ligtning field“, que consta de um quadrilátero de 1x1 km formado por para-raios.
Esse campo atrai raios nas tempestades, que são registrados em fotografias (Ver Figura 52).

Christo, que embrulhava os mais diversos objetos no Novo Realismo, ressurge com embrulhos enormes.
Ele embrulha literalmente qualquer coisa, seja uma ponte em Paris ou o prédio do parlamento em Berlim. Seu
trabalho mais recente é “Gates“ de 2005, quando ele instalou 7.500 grandes estruturas metálicas com tecido
laranja no Central Park, em N. York (Figura 53).

O britânico Andy Goldsworthy (1956) é, além de ar�sta, ambientalista militante. Embora construa
também estruturas grandes e permanentes, sua especialidade são as esculturas delicadas e pequenas,
desafiadoramente efêmeras, que ele contrói com gravetos, folhas, pétalas, sementes, etc. No inverno britânico,
ele constrói também delicadas intervenções com esculturas feitas artesanalmente de gelo. Mais uma vez, aqui
o objeto a ser comercializado, para a sobrevivência do ar�sta, são fotos assinadas (Ver Figura 54).
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Figura 51: Michael Heizer – Dissipate – 1968.

Figura 52: Walter de Maria. Ligtning field – 1977.
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Figura 53: Christo. Gates. 2005.

Figura 54: Andy Goldsworthy. Ice Spiral – 1990.

O Happening

O termo happening surgiu no fim dos anos 1950; foi criado pelo americano Allan Kaprow (1927–2006)
para designar uma forma de arte que, par�ndo da Performance, mistura artes visuais e teatro em
apresentações mul�midiá�cas que necessariamente devem envolver a�vamente o público. Seus precursores
históricos são as soireés futuristas e dadaístas do início do século.
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O primeiro Happening, de autoria do próprio Kaprow, in�tulava-se “18 Happenings in 6 parts“ e ocorreu
em N. York, em 1959. Durante várias noites, em ambientes preparados dentro da galeria com divisórias
plás�cas e repletos de objetos inusitados, pessoas preparadas pelo ar�sta executavam e envolviam o público
em diversas ações.

Assim como a Performance, o Happening alcançou grande projeção internacional e foi muito pra�cado
nos anos 1960 e 1970; o próprio Kaprow realizou por volta de duzentos (Ver Figura 55 e 56) . Além dele, outros
ar�stas como Claes Oldemburg e Robert Rauschemberg também realizaram happenings, e o grupo Fluxus
elegeu o Happening como uma forma preferencial para os suas apresentações. Na Holanda, o grupo Provos
realizou, no início dos anos 1960, inúmeros happenings nas ruas de Amsterdã.

Também os membros da Internacional Situacionista eram adeptos do Happening. O Situacionismo,
movimento ar�s�co e polí�co criado na Europa no fim dos anos 1950, propunha uma dissolução das fronteiras
entre arte e vida, e alertava para o valor poé�co da “Situação“, ou seja, do momento vivido. Guy Debord (1931-
1994) foi sua maior liderança. Entre os Happenings situacionistas estavam as “Derivas“, em que era indicado às
pessoas que, em uma cidade estranha, andassem à deriva e se perdessem, aproveitando os insigths da
situação.

Inicialmente, é preciso dizer que não houve um movimento coeso dedicado ao Happening, a não ser
dentro de grupos, como o Fluxus e a Internacional Situacionista. No mais, o Happening foi eventualmente
pra�cado por ar�stas de todas as vertentes.

O Happening congrega elementos das artes visuais e do teatro, podendo ainda agregar música, dança e
ainda outras linguagens. Trata-se de um evento cole�vo, proposto por um ar�sta ou grupo de ar�stas, mas que
deve ser realizado pelo público. De fato, a par�cipação a�va do público nos happenings é o que diferencia essa
linguagem da Performance, uma vez que na Performance não há espaço para a par�cipação do espectador.

O principal executor e divulgador da nova linguagem é mesmo Allan Kaprow, que contruirá sua obra
basicamente com a realização de happenings. Ar�stas de outros movimentos realizavam, eventualmente
happenings, como é o caso de Rauschemberg e Oldemburg, e também de Jim Dine (1935), que em 1960
realizará seu famoso Happening “Car crash“. No grupo Fluxus destaca-se o alemão Wolf Vostell (1932–1998)
que será um dos principais promotores do Happening dentro do grupo (Ver Figura 57).

No Brasil, a maior promotora de happenings nas décadas de 1960 e 1970 foi Ligia Clark (1920-1988), que
por quase vinte anos desenvolveu sua proposta, chamada “Nostalgia do corpo“ (Figura 58), que envolvia a
realização de vários happenings. Um dos mais conhecidos é “Baba antropofágica“ (Figura 59), em que uma
pessoa é deitada e doze outras pessoas passam a re�rar linhas cheias de saliva da boca e depositá-las sobre o
corpo deitado.



Figura 55: Allan Kaprow. Mulheres lambendo geléia da lataria de um carro –
1964.

Figura 56: Kaprow. Yard – 1967.

Figura 57: Wolf Vostell. Decollage – 1965.
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Figura 58: Ligia Clark. Nostalgia do corpo (teia) – 1974.

Figura 59: Ligia Clark. Baba antropofágica - 1973.

A Performance

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img58.png
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img59.png


A Performance surge embrionariamente na primeira metade do século XX, nas soireés futuristas e
dadaístas. Também Marcel Duchamp desenvolvia seu lado performá�co quando se traves�a de Rrose Sélavy.
Novas pesquisas com performance passam a ocorrer, no início dos anos 1950, nos Estados Unidos, no Black
Mountain College, com colaborações entre Rauschemberg, o músico John Cage (1912-1992) e o coreográfo
Merce Cunningham (1919-2009).

No Japão, saído recentemente dos traumas da guerra, o grupo Gutai, fundado por Jiro Yoshihara (1905-
1972), em 1954, aspirava a uma arte que fosse mais “concreta“, mais vital, e a Performance era a sua principal
linguagem. Na primeira exibição do grupo, em 1955, foram marcantes as performances de Kazuo Shiraga (1924-
2008), “Challenging mud“ (Ver Figura 60), em que o ar�sta lutava com uma grande massa de argila, e também
as performances de Atsuko Tanaka, que se ves�a com dezenas de lâmpadas e válvulas e dançava com todas elas
acesas (Figuras 61 e 62).

Na Europa, a Performance reaparece com Yves Klein que, além de ar�sta afiliado ao Novo Realismo, era
mestre em judô, o que o levava a fazer sucessivas viagens ao Japão e, consequentemente, a tomar contato com
o trabalho do grupo Gutai. Em 1958, em sua exposição-performance “O vazio“, Klein inicia uma longa série de
performances que con�nuariam com suas célebres antropometrias. Também Arman, entre os novos realistas,
passará a fazer performances.

No Brasil, as primeiras performances foram realizadas pelo ar�sta Flávio de Carvalho (1899-1973).
Tornou-se célebre a ocasião, em 1956, quando ele desfilou na Avenida Paulista, usando o seu “Traje de verão“
(Figura 63).

Desde a sua retomada histórica nos anos 1950, a Performance permaneceu em voga até os dias de hoje,
embora devamos notar que o seu momento de maior força foi nos anos 1960 e 1970. Isso porque essas foram
décadas de instabilidade polí�ca em boa parte do globo, e a Performance pareceu um meio adequado de
expressão polí�ca para muitos ar�stas. De fato a Performance veio a tornar-se a mais “polí�ca“ das linguagens
ar�s�cas, contando, para isso, com o fato de ser instantânea e ocorrer ao vivo, sendo, portanto, perfeita para as
correntes que pretendiam dissolver as barreiras entre arte e vida. Além disso, a Performance não é objetal; não
é possível comprar e colecionar uma performance, o que a torna ideal para ar�stas que, como era comum na
época, buscavam uma obra de arte que não pudesse virar mercadoria (aqui, mais uma vez, a sobrevivência dos
ar�sas era garan�da com a venda de fotos e filmes das ações.

Figura 60: Kazuo Shiraga. Challenging mud - 1955.
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Figura 61: Atsuko Tanaka. Electric dress – 1955.

Figura 62: Atsuko Tanaka. Electric dress. Detalhe de movimento – 1955.
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Figura 63: Flávio de Carvalho. Experiência n. 3: Traje de Verão – 1956.

A Performance se caracteriza, basicamente, pela apresentação, ao vivo e em tempo real, de uma ação,
por um ou mais ar�stas (ou performers convidados pelo autor), diante ou em meio ao público. Diferentemente
do Happening, aqui o público não par�cipa a�vamente da ação.

Embora contenha elementos de teatro, a Performance no campo das artes plás�cas não comporta
interpretações ou drama�zações, o trabalho do performer não é o mesmo de um ator; nesse sen�do, não há
“representação“, mas a “apresentação“ de uma ação. Também podem entrar na Performance elementos de
música, dança, vídeo, etc.

Dentro da Performance, uma vertente acabou fundando uma sub-categoria que se chamou Body-Art.
Atualmente, o termo Body-art está ligado à área das tatuagens e modificações corporais. Nos anos 1960 e 1970,
entretanto, a Body-Art designava um �po especial de performance onde o corpo não era apenas o veículo da
ação, mas também o seu suporte; a ação era executada sobre o corpo, e muitas vezes contra ele. Muitas ações
de Body-Art comportam elementos como violência autoinflingida, escatologia, esforços �sicos extenuantes, etc.

O grupo Gutai, no Japão, Yves Klein, na Europa, e Rauschemberg, nos EUA, são os pioneiros da retomada
da Performance na segunda metade do Século XX. Como se vê, a Performance torna-se rapidamente
internacional e, em meados dos anos 1960, torna-se um fenômeno mundial, com adeptos que iam da América
do Sul aos confins da Oceania.

Nos EUA, podemos citar Bruce Nauman (1941) que, nos fins dos anos 1960 e início dos 1970, executou
uma série de performances (exercícios corporais), hoje emblemá�cas (Ver Figura 64). As performances de
Nauman não eram realizadas em público; ele preferia a solidão do ateliê para executar os exercícios, que eram
filmados. Os filmes, esses sim, eram exibidos publicamente.

O também norte-americano Dennis Oppenheim (1938) executou, em 1970, sua performance mais
polí�ca: Em “ Posição de leitura para queimadura de segundo grau“ ele deita-se ao sol, com parte do torso
coberto por um livro de tá�cas militares de infantaria, re�rado da biblioteca do exército, e deixa-se tostar até
provocar queimaduras de segundo grau em sua pele (um trabalho de Body-art), numa clara a crí�ca à
par�cipação dos EUA na guerra do Vietnâ (Figura 65).

Ainda entre os norte-americanos adeptos da Body-art, destaca-se Chris Burden (1946) que, no início dos
anos 1970, realiza uma série de performances radicais, como ficar cinco dias preso em um maleiro de rodoviária
(Five days locked - 1971), ou ainda quando pede para um amigo dar um �ro em seu braço com uma carabina
(Shot-1971), conforme podemos observar na Figura 66.
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As performances de Vito Acconci (1940) são emblemá�cas da Body-Art: em Trappings (1971), por
exemplo, o ar�sta leva horas ves�ndo o seu pênis com roupas de bonecas e conversando com ele. Em Seedbed
(1970), masturba-se, ininterruptamente, sob uma plataforma de madeira, enquanto o público caminha por
cima. Em outras performances ele explora questões ligadas à alteridade, como em Follow Piece (1969), quando
ele segue, ostensivamente, pessoas na rua e em outros locais públicos (Figura 67).

Carolee Schneeman (1939) usava par�cularmente as qualidades femininas de seu corpo em seus
trabalhos de Body-Art. Em uma época em que a emancipação social da mulher era um discurso corrente, ela
levou ao extremo a sua feminilidade ao explorar o interior da própria vagina. Em Interior Scroll (1975), ela fica
nua, pinta o corpo com lama e depois começa a re�rar lentamente uma fita de papel de dentro de sua vagina,
enquanto lê o texto que está escrito ali (Figura 68).

O grupo Fluxus, formado pelo lituano Georges Maciunas (1931-1978), em 1961, pregava a derrubada de
fronteiras entre arte e vida, atentava vigorosamente contra os meios tradicionais da arte e contra o seu caráter
mercadológico. Fluxus (fluxo) se torna um movimento internacional e tem na performance um dos seus
principais veículos de expressão. Entre os performers, de Fluxus podemos citar a japonesa Yoko Ono (1933),
que em 1964 apresentou a sua performance Cut Piece, onde deixava que o público cortasse e levasse pedaços
de sua roupa (Figura 69).

Figura 64: Bruce Nauman. Studies for holograms - 1970.
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Figura 65: Dennis Oppenheim. Posição de leitura para queimadura de
segundo grau – 1970.

Figura 66: Chris Burden. Shot – 1971.
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Figura 67: Acconci. Follow Piece – 1969.

Figura 68: Carolee Schneeman. Interior Scroll – 1975.
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Figura 69: Yoko Ono. Cut Piece - 1964.

Também ligado ao Fluxus temos o alemão Joseph Beuys (1921-1986). Beuys trabalhava com fotografia,
desenho, escultura, instalação, performance, além de ser o autor de uma utopia ar�s�ca onde cada ser
humano se tornaria um ar�sta. Sua obra é, sagazmente, polí�ca, como na performance “Coyote: I like America
and America likes me“, de 1974: Ele entra em um transporte em Berlim, que o deixa diretamente em N. York,
dentro de uma galeria, onde há um coiote recém-capturado no oeste americano; o ar�sta e o coiote
conviveram durante quatro dias (Ver Figura 70).

Na Áustria, um grupo de Viena, o Ac�onismus, reunia Rudolf Schwarzkogler (1941-1969), Günther Brüs
(1938), Herman Nitsch (1938), entre outros, e usava uma estrutura mais ritualís�ca e, por vezes, orgiás�ca em
suas performances. Herman Nitsche, por exemplo, sacrificava e dissecava, ritualis�camente, animais, diante do
público, sobre um lençol branco. O lençol sujo de sangue, depois, era proposto como pintura (Ver Figura 71). Da
Sérvia, Marina Abramovic (1946) surgiu no início dos anos 1970, realizando performances em dupla com seu
marido, Ulay. Nessas performances eram exploradas questões de gênero e de alteridade, bem como questões
em torno da moral social que cerca o corpo. No trabalho in�tulado Imponderabilia (1977), por exemplo, ambos
ficam em um corredor, nus, de frente um para o outro, deixando apenas uma estreita passagem para o público,
que, se quisesse passar, teria que se espremer entre eles (Ver Figura 72).
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Figura 70: Joseph Beuys. Coyote: I like America and America likes me –
1974.

Figura 71: Herman Nitsche. Ac�on 4 - 1969.
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Figura 72: Abramovic-Ulay. Imponderabilia – 1977.

Hoje, Abramovic trabalha só; sua úl�ma grande obra de alcance internacional foi Balkan Ero�c Epic, uma
série de vídeo-performances em que trabalha com visões poé�cas da sexualidade, inspirada nas tradições
populares de sua terra natal (Figura 73). Na Itália, Gina Pane (1939) executa, nos anos 1970, uma série de
incisões em seu corpo, feitas com lâminas, diante do público, tornando-se um expoente da Body-Art
européia.Um dos trabalhos mais impactantes dessa série é a marca de cesariana que autoinflingiu, em 1974
(Figura 74).

Na França, igualmente adepta da Body-Art, a ar�sta Orlan (1947) inicia, em 1990, o trabalho
“Reencarnação de Santa Orlan“, que consiste em se submeter a uma série de cirurgias plás�cas no rosto, cada
parte modificada para se assemelhar a uma pintura (retrato de mulher) famosa na História da Arte.

O cipriota radicado na Austrália Stelarc (1946) também surgiu no início dos anos 1970, com suas
performances de suspensão. Os fios eram presos em sua pele através de perfurações, como piercings (Figura
75). Hoje, ele trabalha com próteses robó�cas e outros elementos de tecnologia avançada.

O Brasileiro Hélio Oi�cica (1937-1980) também pode ser considerado um pioneiro da Performance. Ainda
no início dos anos 1960, ele já apresentava os seus Parangolés. O parangolé é uma escultura feita de tecidos,
para ser ves�da por um performer, que deve então desenvolver uma ação corporal, como dançar, enquanto
veste a obra. Um dos mais notórios modelos usados por Oi�cica, em seus parangolés, foi o famoso passista
Nildo da mangueira (Ver Figura 76).
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Figura 73: Abramovic. Balkan Ero�c Epic – 2006.

Figura 74: Gina Pane. Ac�on Psyche – 1974.
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Figura 75: Stelarc. Performance. Década de 1970.

Figura 76: Hélio Oi�cica. Nildo da Mangueira veste Parangolé – 1964.

Fotografia e Vídeo

A Fotografia e o Vídeo seguiram trajetórias próprias até se firmarem como linguagens das artes plás�cas.
A Fotografia, invenção do séc XIX, desenvolveu um caminho paralelo ao da arte moderna, estando um tanto
isolada das vanguardas ar�s�cas da primeira metade do século XX. De fato, por décadas a fotografia foi vista
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mais como um documento visual do que uma obra de arte; os grandes fotógrafos do início do século passado
são, em sua maioria, foto-documentaristas ou fotojornalistas (exceção seja feita para Man Ray).

A par�r dos anos 1950, passa a haver um novo entrecruzamento entre arte e fotografia: Fotos oriundas
da Publicidade passam a integrar obras de arte, como em Rauschemberg, em Mimmo Rotella, e depois, em
Warhol. Nos anos 1960, devido aos esforços de se re�rar da obra seu apelo ou possibilidades comerciais, como
na Arte Conceitual, na Land-art, nos Happenings e nas Performances, a Fotografia passou a ocupar um papel de
destaque, uma vez que o documento fotográfico era, muitas vezes, a única coisa que restava da obra ou a única
maneira de provar que a obra exis�u. Como já dissemos, fotografias de obras de Land-art ou de Performances
eram assinadas pelos ar�stas e vendidas com status de obras de arte.

Apenas a par�r dos anos 70 a Fotografia assumiu autonomia, livre de seu papel documental, e se firmou
como mais um meio de expressão das Artes Plás�cas. Hoje em dia, com a mul�plicação dos formatos, suportes
e meios (inclusive digitais) de impressão, a Fotografia viu ampliadas suas possibilidades técnicas, esté�cas e
poé�cas e é uma linguagem constante nas exposições de Arte contemporânea (Ver Figura 77).

O Vídeo começa a se popularizar na arte, a par�r dos anos 1960, na mesma medida em que a TV se
tornava um fenômeno nos lares do mundo. Nesse período, apesar das experiências em vídeo de Warhol, por
exemplo, essa mídia se prestava, majoritariamente, a um papel documental: muitos ar�stas de Land-art,
Happening e Performance usaram do Vídeo para registrar os seus trabalhos. No final da década, ar�stas, como
Bruce Nauman, Vito Acconci e os membros do grupo de Viena, inventariam a Vídeoperformance: ações que
eram feitas em estúdio ou ateliê, longe dos olhos do público, apenas para as câmeras. O objeto final era um
vídeo da ação, que passava a ganhar estatuto de obra de arte.

Assim como a Fotografia, o Vídeo conquistou lentamente autonomia e teve, nestes úl�mos anos, grandes
avanços tecnológicos. Hoje é uma das linguagens obrigatórias em qualquer exposição de arte contemporânea.
A cena contemporânea de Fotografia e de Vídeo é muito ampla, tendo se desenvolvido, espantosamente, nas
três úl�mas décadas. Aqui, citaremos apenas alguns nomes exponenciais nessas linguagens.

Robert Mapplethorpe (1946–1989) foi, indiscu�velmente o fotógrafo mais polêmico de sua geração
(Figura 78). Homossexual assumido, descobriu, em meados da década de 1980, que era portador do vírus HIV, o
que naquela época era o mesmo que uma sentença de morte. Decidido a provocar e polemizar até o fim,
Mapplethorpe, que vinha de uma bem sucedida carreira de fotógrafo de celebridades, além de produzir
delicadas composições com flores e mo�vos clássicos, passou a explorar a sua sexualidade abertamente em
suas fotos (Figura 79), produzindo imagens de um apelo homoeró�co desconcertante, inclusive com registro de
situações sado-masoquistas, prá�ca da qual era adepto. Quando morreu, no final da década, Mapplethorpe
havia já se tornado um dos nomes mais importantes da Arte Contemporânea. Em 1990, a polícia invadiu uma
exposição póstuma, em Cincinna�, tornando-se o primeiro caso de um museu americano processado
criminalmente por uma exposição.



Figura 77: Bruce Nauman. Square dance - 1967.

Figura 78: Louise Bourgeois -1982.
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Figura 79: Mapplethorpe. Homem com terno de polyester – 1980.

A obra de Mapplethorpe está inserta na tendência contemporânea chamada Mul�culturalismo. Essa
tendência dá expressão a minorias sociais e permite que ar�stas que vivem em situações excêntricas, como em
guetos underground, possam documentar image�camente, o seu universo. Outra grande representante desta
tendência é a fotógrafa Nan Goldin (1953). Goldin conviveu desde os anos 70 com personagens da cena
underground, como traves�s, pros�tutas, drag-queens, viciados em drogas, os quais registrou com imensa
sensibilidade. Na década de 1980, Goldin acompanhou diversos casos de amigos seus que morreram em
decorrência da AIDS, documentando sua luta e sua lenta decadência (Figura 80). Uma sequência fotográfica
célebre de Goldin é aquela em que ela se registra após ter apanhado de seu amante, documentando dia após
dia, a recuperação de seu rosto (Figura 81). Uma a�tude rica em fe�che e subje�vidade pode ser encontrada na
obra da americana Cindy Sherman (1954). Sherman invariavelmente fotografa a si mesma em cenas calculadas
para reproduzirem imagens que remetem ao cinema, à pintura, além de produzir imagens bizarras onde usa
próteses de borracha. Em geral, suas fotografias, além de ser ricas em conteúdos psíquicos, dialogam com a
cultura visual e com a História da Arte (Figuras 82 e 83).

O trabalho de Sherrie Levine (1947) adota manobras bem mais cerebrais. Levando ao extremo o conceito
duchampiano de apropriação, e querendo provocar os conceitos de autoria e de originalidade, Levine recorre
ao recurso de reproduzir obras de ar�stas já consagrados. São bem conhecidas as reproduções que ela fez de
trabalhos do fotógrafo norte-americano da primeira metade do séc. XX Walker Evans. Levine enquadrou a
fotografia de Evans, em sua câmera, e a fotografou. O resultado foi uma fotografia idên�ca ao seu modelo, a
qual Levine assinou e in�tulou A�er Walker Evans (Depois de Walker Evans). Cri�cada impiedosamente por sua
a�tude, a ar�sta defendeu-se argumentando que qualquer fotógrafo aponta sua câmera para qualquer objeto
do mundo, à sua escolha, e o fotografa; ela fizera a mesma coisa, apenas o objeto que ela escolheu foi uma foto
de Walker Evans (Figura 84).
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Figura 80: Nan Goldin. Kotscho kissing Giles – 1993.

Figura 81: Goldin. Um mês depois de ser surrada – 1983.
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Figura 82: Cindy Sherman. S. �tulo – 1990.
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Figura 83: Cindy Sherman. S. �tulo – 1990.

Figura 84: Sherrie Levine. A�er Walker Evans – 1981.

O fotógrafo e publicitário italiano Oliviero Toscani (1942) criou para a marca Bene�on, nos anos 1990,
uma das mais originais e polêmicas campanhas publicitárias, totalmente composta por fotografias de alto
impacto, com inegável conteúdo polí�co. As fotos de toscani denunciavam e cri�cavam questões como o
preconceito racial, a homofobia, a guerra e a hipocrisia moral da sociedade como um todo. Suas imagens eram
tais como a roupa ensanguentada de um soldado que morrera na guerra, um homem que morre ví�ma da AIDS
cercado por seus familiares (Figura 85), um beijo entre um padre e uma freira, etc.
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Mais recentemente, podemos citar o fotógrafo novaiorquino Spencer Tunick (1967). Tunick especializou-
se no tema clássico do nu ar�s�co, recontextualizando-o. Seus nus são registrados em espaços públicos,
desafiando a moral social sobre o corpo, o que levou, várias vezes, à interferência da polícia. Podem ser
individuais ou cole�vos. As fotos de nus cole�vos chegam a arrebanhar milhares de par�cipantes e vêm sendo
feitas no mundo todo, inclusive em São Paulo. Essas fotos demandam semanas de produção; todos os modelos
são voluntários e ganham uma cópia da foto como pagamento (Ver Figura 86).

Da Europa, temos a italiana Vanessa Beecro� (1969). Essa fotógrafa, assim como Tunick, promove
happenings, em que pessoas são convidadas a integrarem a obra. No caso de Beecro�, ela prepara cenas
cole�vas, geralmente com mulheres seminuas que, embora expressem frieza, emanam também uma inegável
atmosfera de sensualidade e fe�che. Seus grupos são organizados em formações simples, como filas, e as
mulheres usam, invariavelmente, peças, como meias-calças, perucas, sandálias e outros itens do vestuário
feminino misturados a peças incongruentes, ar�ficiais. Suas aparências e poses são de manequins (Figura 87).

O Brasil possui, na atualidade, pelo menos dois fotógrafos com renome internacional. São eles Sebas�ão
Salgado (1944) e Vik Muniz (1961). Sebas�ão Salgado é um fotógrafo rigorosamente clássico, que consegue
dotar seus temas com dimensões épicas. Seus mo�vos preferidos são as migrações, as mul�dões, as massas em
deslocamento ou em situação de trabalho (Figura 88), os movimentos sociais (como o MST) e os personagens
anônimos que compõe essas sagas. As fotografias de Salgado são analógicas e em preto e branco, segundo a
velha escola do fotodocumentarismo, e passam por uma cuidadosa seleção antes de vir a público.

Vik Muniz é um ar�sta jovem radicado em Nova Iorque, onde “estourou” antes de ser conhecido por
aqui. Sua manobra consiste em reproduzir imagens, algumas extraídas da História da Arte, outras da tradição
cultural visual do Ocidente, em diversos materiais inusitados, como calda de chocolate, molho de tomate,
açúcar, etc. Com esses materiais, Muniz desenha a imagem que quer e depois a fotografa (Ver Figura 89). Assim,
a obra final é a fotografia. Recentemente, Muniz vem realizando imensos desenhos em depósitos de lixo;
desenhos que são fotografados do alto e que se revelam, minuciosamente, executados.

Figura 85: Oliviero Toscani. SIDA – 1992.
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Figura 86: Spencer Tunick. Parque do Ibirapuera - 2002.

Figura 87: Vanessa Beecro�. S. �tulo – 2001.
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Figura 88: Sebas�ão Salgado. Subindo (Série Serra Pelada) – 1986.

Figura 89: Vik Muniz.

A Videoarte, como já foi dito, alcançou lentamente a sua autonomia. Na primeira metade do séc. XX,
foram feitos experimentos pioneiros, ainda com status de cinema, por dadaístas e surrealistas. Porém, é a par�r
dos anos 1960 que encontraremos os primeiros trabalhos autônomos de Videoarte, a começar pelas
experiências de Andy Warhol e também do grupo Fluxus. Essa linguagem passaria a ter uma presença mais
constante no meio ar�s�co, a par�r dos anos 1980, até se tornar, hoje, em um dos meios mais importantes da
Arte Contemporânea.

Um dos principais videoar�stas da atualidade é o norteamericano Bill Viola (1951). Viola trabalha com
vídeo desde os anos 1970, quando suas obras inves�gavam a luz e aspectos da vida urbana. Posteriormente,
sua poé�ca amadureceu para uma inves�gação dos elementos, sobretudo a água. Podemos dizer, sem erro,
que hoje Bill Viola é o maior poeta visual que tem na água seu principal material. Ele explora suas luzes, seus
movimentos e reflexos e estuda os movimentos dos corpos imersos na água, sua dança flutuante, o efeito de
voar dentro do meio aquoso (Ver Figura 90). Normalmente, seus vídeos são feitos em al�ssima resolução e
fazem uso constante da velocidade slow, o que potencializa seu efeito poé�co. Hoje em dia, é possível
encontrar vários vídeos de Bill Viola hospedados no Youtube.
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Normalmente, os vídeos de Viola não são feitos para ser visualizados em uma TV. O ar�sta prefere exibi-
los, em videoinstalações, como em seu trabalho permanente no Museu Beaubourg, em Paris, Cinco Anjos para
o milênio, em que pessoas ves�das de branco caem na água em uma velocidade superlenta, em cinco grandes
projeções simultâneas em um mesmo ambiente (Figura 91).

Outro grande ar�sta do vídeo da atualidade é o também norte-americano Gary Hill (1951). Hill iniciou
seus experimentos nos anos 1970, tentando trabalhos que reunissem vídeo, texto e som, e evoluiu para uma
inves�gação mais ampla, em que se inter-relacionam linguagem, imagem, iden�dade e corpo. Atualmente, Hill
também trabalha com vídeoinstalações em ambientes imersivos, como é o caso de seu trabalho Viewer, de
1996, onde, em um ambiente escuro, uma sequência de imagens de pessoas projetadas em tamanho natural
nos observa e, esporadicamente, fazem movimentos que parecem se relacionar com a nossa presença no
ambiente (Figura 92).

Uma presença constante, no circuito internacional, também pode ser atribuída à videoar�sta suíça
Pipilo� Rist (1962). Rist iniciou seus experimentos no formato Super-8, até evoluir para o vídeo. Seus trabalhos
são quase sempre simples e discutem gênero, sexualidade, iden�dade, feminilidade, pelo que é apontada por
alguns crí�cos como sendo uma ar�sta feminista. Em Pickelporn, trabalho de 1992 que lhe deu notoriedade,
Rist opera com as questões do corpo feminino e da excitação sensorial e sexual. Uma câmera olho-de-peixe
passeia sobre os corpos de um casal nu. As imagens são ligeiramente distorcidas e muito aproximadas, o que
causa ambiguidade. As cores são intensas, invocando o forte caráter sensorial do trabalho (Ver Figura 93).

Figura 90: Bill Viola. Dissolu�on – 2005.
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Figura 91: Bill Viola. Cinco Anjos para o Milênio – 2001.

Figura 92: Gary Hill. Viewer – 1996.
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Figura 93: Pipilo� Rist. Pickelporn – 1992.

Unidade 4: Dos 80 para cá

A escola expressionista é uma das mais fortes e constantes na arte. Ela deriva das experiências do
Roman�smo, na passagem dos sécs. XVIII para o XIX, e das experiências dos pós-impressionistas, como Van
Gogh. No séc. XX, o Expressionismo ressurge, inicialmente, no Fauvismo francês e nos grupos alemães A Ponte
e O Cavaleiro Azul. A par�r da segunda década do século, ao lado da vertente expressionista figura�va,
Kandinsky funda o Expressionismo Abstrato, baseado em manchas cromá�cas. Sempre reciclado, o
expressionismo permaneceria vivo, principalmente na alemanha, até a década de 1930, quando foi
oficialmente condenado pelo Nazismo. Porém, depois da Segunda Guerra, uma nova onda expressionista
varreu o Ocidente, baseada nas lições abstratas de Kandinsky. Na Europa, essa vertente se chamou Tachismo e,
nos EUA, chamou-se Expressionismo Abstrato. Esta nova onda expreessionista vigorou por toda década de
1950, arrefecendo diante das propostas fortemente conceituais dos anos 1960. De fato, nos anos 60, não houve
Expressionismo; ali pintavam-se à maneira Op, Pop ou pintava-se palavras e textos, como gostavam os ar�stas
conceituais. Nos anos 70, entretanto, veríamos surgir uma novíssima retomada do expressionismo, agora
francamente figura�vo, inspirado nos ar�stas dos anos 1920 e 1930, a qual se chamou de Neoexpressionismo.

Neoexpressionismo

O Neoexpressionismo surge na Alemanha, no início dos anos 1970, e a par�r dos anos 1980 torna-se um
movimento internacional. Na Alemanha, os neoexpressionistas se inspiraram no expressionismo figura�vo
histórico de Klee, Kokoschka, Kirchner e Nolde. Ali são retomadas as distorções dramá�cas das figuras, as cores
ácidas e desagradáveis, a pintura de pinceladas aparentemente grosseiras e a atmosfera de decadência e
niilismo, traduzindo o espírito trágico tão presente no povo germânico. No plano internacional, o
Neoexpressionismo incorporou outras questões, chegando mesmo a tornar-se abstrato (como no Brasil, por
exemplo); porém, sempre fiel em representar o estado de angús�a contemporânea presente no final do séc XX.

Na Alemanha, destacam-se A. R. Penck (1939), com suas pinturas que lembram desenhos rupestres,
símbolos tribais, cheios de seres híbridos e invocações aos símbolos nacionais alemães, como a águia (Ver
Figura 94). O também alemão Georg Baselitz (1938) tem suas formas inspiradas em Kokoschka e Nolde e
também na pintura do inglês Francis Bacon. Suas figuras são solitárias, fantasmagóricas, mesmo quando ele usa
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cores fortes e pinceladas grosseiras nesse sen�do, lembra também a solidão obscena das figuras de Schiele.
Nos anos 1980, Baselitz notabilizou-se pela série em que pintava seus personagens de cabeça para baixo (Figura
95).

Ainda da Alemanha, vem aquele que é talvez o pintor neoexpressionista europeu mais conhecido:
Anselm Kiefer (1945). Dono de uma cultura invejável, Kiefer faz aportar, em suas pinturas gigantescas, toda a
tradição pictórica do Ocidente, ao mesmo tempo que invoca o espírito sombrio e român�co do povo alemão.
Suas imagens nos mostram paisagens e vistas soturnas, plúmbeas, francamente decadentes do mundo
contemporâneo e da tradições ar�s�ca e filosófica de seu país (Ver Figura 96).

Na América, encontramos um pioneiro do Neoexpressionismo em Philip Guston (1913-1980), um pintor
canadense, que, sendo da mesma geração de Francis Bacon e Dubuffet, diferenciou-se por anexar à
drama�cidade do gesto e da figuração expressionista, o humor e o cinismo da arte Pop, o que antecipou a
síntese que os neoexpressistas viriam a perseguir (Ver Figura 97).

Figura 94: A. R. Penck. The way - 1989.

Figura 95: Baselitz. Clown – 1981.
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Figura 96: Anselm Kiefer. Nigredo – 1984.

Figura 97: Guston. Head and bo�le – 1975.

Nos Estados Unidos, encontramos um importante experimentador das possibilidades expressivas dos
materiais e processos em Julian Schnabel (1951). Morador de Nova Iorque, Schnabel começou a agregar
diversas matérias, como cacos de louça, às suas pinturas (Figura 98). O resultado é sempre uma imagem
carregada, dúbia, com uma matéria urbana que domina a espontaneidade do gesto.

O Neoexpressionismo, nos EUA, alcançou sua feição mais urbana, assumindo defini�vamente a sua
semelhança com o Grafite de rua, o que em Penck já era sinalizado. De fato, dois grafiteiros nova-iorquinos
vieram a se tornar grandes representantes do Neoexpressionismo; eram eles Keith Haring (1958-1990) e Jean-
Michel Basquiat (1960–1988).

Basquiat é descendente de pai hai�ano, de família pobre, tendo nascido em N. Iorque. Começou a
grafitar na adolescência, com o pseudônimo SAMO (Same Old Shit). Já adulto, chegou a morar na rua e dormir
no Central Park, vivendo da venda de pequenos desenhos que oferecia a pessoas em bares ou nas ruas. Gastava
quase todo seu dinheiro comprando material para grafitar e desenhar. Seus desenhos são fortemente
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expressivos, quase primi�vos, onde ele mistura elementos coletados na sociedade, como marcas, pessoas,
números, palavras, objetos (Ver Figuras 99 e 100), entre outros simbolos gráficos. Seu trabalho passou a ser
mais conhecido no começo dos anos 1980, quando conseguiu se inserir no exigente circuito de Manha�an e
conheceu Andy Wahrol, de quem se tornou amigo. Sua ascenção foi espetacular; em poucos anos, Basquiat
deixou de ser sem-teto para se tornar um dos mais festejados ar�stas do mundo. Seus quadros alcançaram
preços astronômicos, embora ele gastasse quase tudo, na época, com drogas. As drogas terminariam por matá-
lo em 1988, no auge de sua carreira.

Keith Haring fez escola de Design e era totalmente afeito ao es�lo das artes gráficas, o qual ele
empregava em seus grafites em Nova Iorque. Assim como Basquiat, após penar no anonimato, por algum
tempo, Haring foi descoberto pelo circuito nova-iorquino e alçado ao posto de ar�sta internacional em um
piscar de olhos. Sua obra é bem-humorada, portadora de um traço quase infan�l, mas com uma capacidade
crí�ca desconcertante (Ver Figura 101). Também como Basquiat, Haring morreu jovem, ví�ma da AIDS, em
1989.

O Neoexpressionismo chegou também na arte brasileira, dentro do período que ficou conhecido como
Geração 80. Sem se alinharem exatamente com a vertente alemã, nem com a americana, os neoexpressionistas
brasileiros encontraram seus próprios caminhos. Os principais expoentes da tentência no Brasil foram Iberê
Camargo (1914-1994), que já era expressionista figura�vo de longa data, mas que teve seu trabalho
revalorizado nos anos 80; Jorge Guinle (1947-1987), que trabalhou um expressionismo mais abstrato, próximo
de De Kooning (Ver Figura 102); Nuno Ramos (1960), que passou a agregar matérias como plás�cos , borrachas
e tecidos aos trabalhos, tensionando a pintura até o seu limite, e Leonilson (1957-1993), que �nha uma pintura
forte, cujas formas lembram um pouco o desenho de Guston, mas de caráter mais in�mista e lírico.

Figura 98: Julian Schnabel. Divan – 1979.
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Figura 99: Basquiat. GE – 1984.
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Figura 100: Basquiat. Auto-retrato – 1985.

Figura 101: Keith Haring. Pop Shop Quad – 1988.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img100.png
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img101.png


Figura 102: Jorge Guinle. Parafernália – 1981.

A Transvanguarda

Transvanguarda é o nome pensado por Achille Bonito Oliva, lançado em seu livro A Transvanguarda
Italiana, para designar uma tendência que aportou na arte italiana a par�r do fim dos anos 70, dentro do
movimento internacional neoexpressionista. Não é exagero dizer que a Transvanguarda é o Neoexpressionismo
italiano.

A Transvanguarda reagia e opunha-se ao cerebralismo conceitual da Arte Povera, movimento que vigorou
na Itália nos anos 1960 e 1970. Ela celebrava o prazer da manufatura da obra, a experiência vigorosa e alegre de
pintar (sempre quadros figura�vos, nunca abstratos, e tendo o corpo humano como tema principal). O
movimento teve grande repercussão na década de 1980 e, embora tenha saído de cena alguns anos depois,
nunca foi encerrado oficialmente, e seus ar�stas con�nuam a�vos ainda hoje.

A Transvanguarda foi um movimento de pintura e escultura caracterizado pela diversidade. As pinturas
eram figura�vas, com traços e formas que reme�am ao expressionismo histórico, mas também à Bad Pai�ng de
Philip Guston e invariavelmente exibiam situações com figuras humanas.

Avessa à noção de es�lo e negando os conceitos da Vanguarda, a Transvanguarda propunha recorrer de
maneira não linear à História da arte, subvertendo o movimento da vanguada histórica. Hipote�camente, as
pinturas deveriam conter elementos de vários es�los, primar pelo ecle�smo e pela desarmonia, pela falta de
virtuosismo técnico e pela rejeição de qualquer cerebralismo dogmá�co. Nesse sen�do, a Transvanguarda é um
�po de an�movimento ar�s�co, que não reconhece os rigores conceituais propostos pelos demais
movimentos.

No geral, os transvanguardistas usam elementos das vanguardas históricas, como o Fauvismo e o
expressionismo, elementos de arte primi�va, da arte paleocristã e medieval, misturando tudo isso em suas
pinturas (Ver Figuras 103 e 104). Os principais nomes da Transvanguarda Italiana são Francesco Clemente
(1952), Sandro Chia (1946), Mimmo Palladino (1948), Enzo Cucchi (1949).
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Figura 103: Francesco Clemente. Água e Vinho – 1981.

Figura 104: Sandro Chia. Figura - 2006.

O Neoísmo

O Neoísmo surgiu no início dos anos 1980, inicialmente impulsionado pelas redes de Mail Art (Arte
Postal), tornando-se rapidamente num movimento internacional. Seu principal mentor e ar�culador é o
britânico Stewart Home (1962).

De maneira geral, o Neoísmo reeditava o espírito da Contracultura dos anos 1960; propunha ações de
desafio e confronto com as ins�tuições, negava a sociedade burguesa, adotava abertamente a fraude e a
sabotagem como estratégias válidas, revivendo também a fúria an�capitalista e an�-burguesa do dadaísmo.
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Nesse sen�do, o Neoísmo é, diametralmente, oposto à Transvanguarda italiana; enquanto essa pretendia a
superação das vanguardas, aquele propunha sua con�nuação em seu aspecto polí�co mais feroz.

Ao longo da década de 1980 foram realizados diversos fes�vais neoístas, para onde ia gente do mundo
todo, sempre em apartamentos. Os neoístas inventaram os Apartment Fes�val, onde um grupo de ar�stas
convivia durante um certo tempo em uma residência, de maneira que todo o tempo ocorriam performances e
outras intervenções, e tudo, inclusive as conversas informais era considerado arte, o que promovia uma
sobreposição entre Arte e Vida.

Em 1985, Stewart Home organizou o Fes�val do Plágio. O plágio, por sinal, era uma forma considerada
válida e mesmo enaltecida pelos neoístas. No final da década de 1980, os neoístas propuseram a Greve de Arte,
o que significava que, no Reino Unido, não se realizaria nenhum produto cultural entre 1990 e 1993 (não
funcionou, mas eles tentaram).

O Neoísmo não se encerrou oficialmente. Stewart Home está ainda a�vo, escrevendo e provocando.

O Neoísmo declarava ser herdeiro dos futuristas, dadaístas, surrealistas, situacionistas, do Fluxus e do
Punk. Sua orientação é francamente alinhada com a esquerda anarquista originalmente vista no Dadaísmo; e
também como em Dadá, havia uma aversão à produção de objetos esté�cos, às ins�tuições culturais
sustentadas pelo capitalismo e ao mercado e o sistema de arte. Comba�a as noções de autoria, desconhecia
direitos autorais ou qualquer outra legislação aplicada à arte. Repelia qualquer forma de culto à personalidade
do ar�sta: “Atacamos o culto ao indivíduo, os ´eu-mesmistas´, as tenta�vas de se apropriar de nomes e palavras
para um uso exclusivo. Rejeitamos a noção de copyright. Pegue o que puder usar“, diz um trecho de seus
manifestos.

Programa�camente, o Neoísmo enaltecia o plágio: “Afirmamos que o plágio é o verdadeiro método
ar�s�co moderno. O plágio é o crime ar�s�co contra a propriedade. É roubo, e, na sociedade ocidental, o roubo
é um ato polí�co”, diz outro dos manifestos do movimento. Assim, um dos principais métodos dos ar�stas
dessa corrente consis�a em apropriar-se da própria história da arte para criar um significado novo para o que
consideravam um passado morto.

Pregava-se uma forma de tornar vida e arte como experimentos existenciais ou exercícios de filosofia
prá�ca. Essa filosofia estava, entretanto, distante daquela encontrada nas universidades, considerada
autoritária (mais fundamentada na retórica do que na observação factual), mas devia ser testada nos bares, nas
ruas, na convivência.

Por outro lado, os neoístas eram mais produtores de ações do que de imagens. Não há um acervo de
obras neoístas, a não ser textos, fotos e documentos (Ver Figura 105). Em vez de se preocuparem com imagens,
os performers Neoístas estavam interessados na relação social entre pessoas cujas vidas são mediadas por
imagens: “O Neoísmo tem mais a ver com os usos sociais do mito do que com as formas pelas quais os mitos
individuais são criados“.

Porque eram avessos ao culto ao ar�sta e à autoria, a maioria dos neoístas nunca par�cipou dos eventos
com seus verdadeiros nomes. Antes, eles adotavam nomes cole�vos, ou seja, nomes escolhidos que podiam ser
apropriados por qualquer um que quisesse se manifestar como neoísta. Qualquer pessoa podia virar um
Neoísta simplesmente se declarando parte do movimento e adotando um nome cole�vo. Os nomes cole�vos
mais usados eram: John Berndt, Luther Blisse�, Monty Cantsin, Tenta�vely Convenience e Karen Eliot, Esse
úl�mo, um dos mais conhecidos pseudônimos do próprio Stewart Home.



Figura 105: Luther Blisset. Home trabalhando para Humanity in Ruins –
1988.

Arte e Tecnologia/ Arte e Ciência

O entrecruzamento da Arte com a tecnologia não é novo. A mistura de pigmentos usada pelos pintores
rupestres, a maquinaria e procedimentos u�lizados na construção das grandes pirâmides egípcias, a forma
sofis�cada com que os Incas lavravam a pedra, montando encaixes de cantaria, até hoje inexplicáveis, são
exemplos da parceria que, ao longo da história, a Arte formou com a Ciência, a tecnologia e a técnica.

Houve, porém, um período pós-renascen�sta onde esta parceria estava quase esquecida. Se, no
Renascimento, Arte e Ciência andavam juntas (o maior exemplo disso foi a personalidade singular de Da Vinci),
no período posterior isso deixa de ser verdade. O Barroco era muito mais afeito `a Retórica do que às outras
ciências, e os movimentos que o sucederam, como o Roman�smo, o Neoclassicismo e o Realismo �nham um
vínculo fraco com o pensamento cien�fico, sendo mais movimentos polí�cos. Essa história começou a mudar
com o impressionismo, que voltou a buscar, na Ciência, respostas para questões esté�cas, ao estudar as leis da
óp�ca e os fenômenos da luz.
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No século XX, Arte e Tecnologia voltaram a se aproximar, como nos discos óp�cos de Duchamp (Figura
106), nas parafernálias futuristas e na Bauhaus. Porém, após a metade do século XX, essa ligação ganharia
contornos inéditos, e se tornaria uma tendência da arte. Nos anos 1950 e 1960 podemos ver a u�lização de
fotografias e vídeos pelos ar�stas, além de aparelhagens de som, luzes elétricas, máquinas as mais diversas e
aparelhos de TV. Este acirramento da parceria entre a Arte, a Ciência e a Tecnologia con�nuaria nas décadas
seguintes até que, no final do século surgiu a tendência chamada de Arte e Tecnologia, ou Arte e Ciência. Essa
é, hoje em dia, a vertente mais aquecida da Arte Contemporânea; a cada avanço tecnológico ou cien�fico, uma
infinidade de possibilidades se apresentam para os ar�stas.

A&T (Arte e Tecnologia) divide-se em dois grandes campos: no primeiro, estão trabalhos e pesquisas
feitos para o universo digital, como so�wares, jogos, redes de trabalho na internet, imagens construídas e
hospedadas na Web, trabalhos em telepresença, teleperformances, ambientes imersivos, realidade virtual, etc.
No segundo campo, estão prá�cas que, embora também se u�lizem de ferramentas digitais, são centradas em
outras ciências, como a Biologia, a Medicina, a Física, a Gené�ca, a Engenharia, a Robó�ca, a Química, etc. A
esse segundo campo costuma-se mais comumente chamar de Arte e Ciência.

Na atualidade, existem ar�stas dentro de laboratórios os mais diversos, no mundo inteiro, em projetos
conjuntos com cien�stas. Isso implica dizer que, agora, os resultados de experimentos cien�ficos foram alçados
ao status de obra de arte. Uma célula gene�camente modificada, um programa de computador, uma reação
química, uma prótese, um evento atmosférico, um conjunto de cirurgias plás�cas, uma transmissão via satélite,
um hipertexto, uma máquina podem ser obras de arte. Os papéis de ar�sta e de cien�sta não são, muitas vezes,
bem definidos, o que faz do cien�sta um ar�sta e vice-versa.

A A&T acompanha os avanços cien�ficos e tecnológicos; nesse sen�do é justo pensar que, como a
Ciência nunca para, ela sempre fornecerá novas possibilidades para a Arte. A&T é, assim, um nicho da arte,
onde ainda há a possibilidade de alguma surpresa, na mesma medida em que nos surpreendemos com as
novidades trazidas `a luz pelos cien�stas.

Arte e Tecnologia ou Arte e Ciência, enquanto movimentos, são ainda recentes, o que dificulta que se
lance sobre eles um olhar histórico. Entretanto, é possível perceber ações, propostas e pesquisas que
estabelecem novos parâmetros, que problema�zam questões ainda impensadas, e que, por isso, se tornam-se
referenciais. Tentaremos citar alguns dos ar�stas que estão nessa frente.

Um dos ar�stas mais polêmicos a promover a união entre a Arte e a Ciência, na atualidade, é o ar�sta
cipriota Stelarc. Oriundo das experiências em Body-Art ocorridas nos anos 1970, Stelarc desenvolveu um
conjunto de ideias de cunhos é�co, polí�co, poé�co, filosófico e cien�fico que se inscreve dentro das teorias
contemporâneas do Pós-Humano. O Pós-humano propõe que a humanidade reconheça que seu corpo biológico
é falido e obsoleto, e que não corresponde ás necessidades e desejos das pessoas na contemporaneidade. A
solução seria alterar esse corpo até torná-lo uma máquina híbrida, por natureza, imortal e com infinitas
possibilidades que nosso corpo orgânico não proporciona. Stelarc realiza, hoje performances cheias de
equipamentos robó�cos, como próteses. Em seu trabalho mais polêmico, Stelarc implantou uma orelha
desenvolvida em laboratório em seu braço (Figura 107).

Também oriunda da Body-Art, a francesa Orlan u�liza prá�cas da Medicina em seu trabalho, uma vez que
adotou, como programa ar�s�co, provocar ininterruptas modificações em seu corpo. Seu trabalho mais
conhecido é a série de cirurgias plás�cas a que se submeteu para modificar seu rosto, segundo o rosto de
mulheres presentes em pinturas clássicas célebres (Ver Figura 108).



Figura 106: Duchamp. Disco rota�vo – 1920.
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Figura 107: Stelarc. Projeto Orelha Extra – 2006.

Figura 108: Orlan. Reencarnação de Santa Orlan ; sé�ma cirurgia – 1997.

Masaki Fujihata (1956) é um dos ar�stas pioneiros em Arte e Tecnologia no Japão, tendo iniciado suas
experiências nos anos 1980. Fujihata especializou-se em instalações intera�vas com o uso de tecnologia digital
de ponta, e recursos de realidade virtual. Seu trabalho mais conhecido é Beyond Pages, uma sala de leitura
onde, sobre a super�cie de uma mesa há a projeção de um livro. Com uma caneta especial é possível folhear
este livro virtual. A cada página que é passada surge a imagem de uma maçã que é paula�namente consumida,
enquanto um disposi�vo sonoro emite o som inconfundível de uma maçã sendo mordida e mas�gada (Ver
Figuras 109 e 110).
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A canadense, de Ontário, Char Davies (1954) também começou suas pequisas com recursos digitais nos
anos 1980. Seu trabalho Osmose, de 1995, convida o público a, usando um macacão e óculos especiais,
mergulhar em um universo virtual, onde nos movemos, com respiração e pequenas inclinações do corpo, e
passeamos por campos, lagos e florestas (Figura 111).

Jeffrey Shaw (1944) é australiano e também é um dos pioneiros na u�lização de recursos digitais na arte.
Geralmente, seus trabalhos são ambientes imersivos e intera�vos com projeções de imagens digitais. Uma
instalação célebre de Shaw, Legible city, é um ambiente imersivo onde o espectador sobe em uma bicicleta fixa
em uma plataforma e, à medida que pedala, vai passeando por um labirinto virtual, que surge em uma grande
projeção diante dele. Esse labirinto é formado por palavras escritas em grandes dimensões, dispostas como se
fossem uma cidade. Enquanto passeia, o espectador vê as palavras e sentenças que vão formando um texto
(Ver Figura 112).

No Brasil, a cena da arte tecnológica é ainda jovem, embora nós também tenhamos ar�stas e teóricos
pioneiros, como Waldemar Cordeiro (1925-73), que, nos anos 1960, já pesquisava a u�lização de motores
elétricos em suas obras, como em O Beijo (Figura 113), e também desenhos produzidos por computador,
u�lizando as an�gas impressoras matriciais (Figura 114).

Na atualidade, podemos citar Eduardo Kac (1962), brasileiro radicado em Chicago, que causou furor com
seus trabalhos em arte transgênica. Kac especializou-se em trabalhos com manipulação gené�ca e transgenia.
Seu trabalho mais polêmico é GPF Bunny, uma coelha transgênica, na qual foi acrescentada uma proteína
fluorescente verde (GPF) que faz a coelha emi�r luz verde quando está sob luz azul (Figura 115). Esses são
alguns exemplos que abragem as reflexões sobre Arte e Tecnologia no atual contexto.

Figura 109: Fujihata. Beyond pages – 1995.
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Figura 110: Fujihata. Beyond pages – 1995.

Figura 111: Davies. Osmose (detalhe) – 1995.
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Figura 112: Shaw. Legible City – 1988-91.

Figura 113: Waldemar Cordeiro. O Beijo – 1967.

Figura 114: Cordeiro. A Mulher que não é BB – 1971.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img112.png
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img113.png
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/licenciatura-em-artes-visuais/modulo/6/imagens/imagens_ex2_cap4/ex2_cap4_img114.png


Figura 115: Eduardo Kac. GPF Bunny – 2000.
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