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RESUMO 

 

O foco de investigação desta pesquisa são as obras de artemídia produzidas 
pelos primeiros estudantes formados pelo Bacharelado em Artes Visuais com 
ênfase em multimeios da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
na cidade de Cachoeira. Através do processo de criação destas obras, 
podemos visualizar um panorama do processo educacional e de seu contexto 
em tempos de cultura digital. Nosso objeto de estudo são os Trabalhos de 
Conclusão de Curso, que tratam da temática de artemídia, e nosso corpus 
empírico são doze TCCs produzidos dentro deste recorte, defendidos em 2014-
15, pela primeira turma de ingresso no curso. Trata-se do primeiro conjunto de 
produção artística de artemídia dentro de um espaço institucional de ensino 
superior no interior da Bahia. A questão central é discutir se esses alicerçam-se 
em práticas da cultura digital como o trabalho colaborativo em rede, na cultura 
hacker, e a cultura livre, e se estas se refletem também no campo da 
educação. A opção metodológica adotada é descritiva quanto aos objetivos; 
quanto aos procedimentos técnicos, é um estudo de caso; e quanto ao 
tratamento dos dados é predominantemente qualitativa. Analisamos os TCCs 
artemidiáticos produzidos, categorizando, identificando e articulando sua 
produção com o contexto educacional, mapeando algumas mudanças em 
curso, suas implicações e suas apropriações. Como referencial teórico, nos 
utilizamos de conceitos em torno dos campos da cultura e arte digital e da 
educação contemporâneas, e seus processos de reconfiguração na 
cibercultura. Os resultados da pesquisa apontam que dos doze TCC’s, nove 
são pautados por tópicos relevantes da cultura digital. Estes, criados em uma 
graduação recém implantada, de uma universidade também recém implantada 
no interior da Bahia. Mesmo deslocada de um grande centro urbano, esta 
graduação apresenta em seu currículo componentes que dão suporte e 
viabilizam a criação em artemidia. Pela leitura e interpretação qualitativa dos 
trabalhos criados, foram identificadas categorias de conceitos implicados da 
cultura digital, que apontam caminhos e nos apresentam um panorama do 
contexto educacional de ensino no qual estão inseridos. Nota-se assim indícios 
de um processo educacional que potencialmente se instaura a partir das 
tecnologias e da cultura digital, que também se apoia e se reflete - a exemplo 
das obras produzidas - nas práticas colaborativas, na cultura livre e na cultura 
hacker. 
 
Palavras-chave: Artemidia. Arte Digital. Educação. Cultura Digital. UFRB. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is the works of media art produced by the first students 
graduated in Visual Arts with an emphasis on multimedia, at Federal University 
of Recôncavo da Bahia - UFRB - in the city of Cachoeira. Through the creation 
process of these artworks, we can have an overview of the educational process 
in digital culture times. Our object of study are those artmedia work, created as 
final graduation projetc. Our empirical corpus are twelve artworks produced 
within this cut, defended in 2014-15, the first gratuated alumni. This is the first 
artistic production set of media art in a higher education in the countryside of 
Bahia. The core issue is to discuss the digital culture practices such as 
collaborative networking, the hacker culture and free culture, and if whether 
they are also reflected in education. The adopted methodological option is 
descriptive and a case study; and is predominantly qualitative. We analyze the 
produced media artworks, categorizing, identifying and articulating their 
production with the educational context, mapping out some changes in course, 
whith its implications and appropriations. As a theoretical concept, we use 
culture and digital art and contemporary education, as well as its reconfiguration 
process in cyberculture. The results show that nine out of twelve artworks are 
guided by relevant topics of digital culture. These artworks were created in a 
newly implemented graduation course, at a university also recentely created. 
Even being located far from a large urban center, this graduation show in its  
curriculum components that give support and enable the creation of media art. 
categories were identified implicated concepts of digital culture, pointing paths 
and present an overview of the educational teaching context in which they are 
inserted from reading and qualitative interpretation of the artwowks. Through 
this evidences we could notice that the educational process is potentially 
established from digital culture, which also supports and reflects the 
collaborative practices, the free culture and hacker culture. 
 
Keywords: New Media Art. Digital Art Education. Cyberculture. Digital Culture. 
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Computadores fazem arte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A citação que abre esta seção é de uma musica do movimento manguebeat, e foi o 

fechamento da minha pesquisa de mestrado sobre interfaces interativas e coletivos 

na rede que fazem uso das tecnologias aplicadas ao campo artístico. 

Passados dez anos, dando continuidade à temática, o percurso desta 

pesquisa doutoral tem início nas interfaces entre arte, tecnologias e educação. E tem 

se mostrado mutante, resultante de uma extensa gama de associações entre estas. 

As influências sobre a escolha do campo e sobre o estudo de caso para esta 

pesquisa vem de longa data, resíduos de um percurso pessoal que vem de muito 

tempo e que influenciaram e seguem influenciando questões determinantes que 

permeiam os processos de trabalho e criação. 

Procuro resgatar certos indícios que vem provavelmente desde a graduação 

em design, onde uma tensão fora instaurada entre o analógico e o digital, criando 

certo desconforto por parte de alguns professores, que, acostumados as artes 

gráficas tradicionais mecânicas, efeitos de fotolitos, fotomecânica dentre outros, 

tinham certa resistência ao uso dos computadores para criações gráficas. Após a 

graduação, inserida no mercado de trabalho, houve a migração do design gráfico 

para a área de design digital. Com o início da internet comercial no Brasil, comecei a 

desenvolver websites. Na época, poucos sabiam desenvolvê-los – aprendia-se com 

tutoriais e com as BBS, no melhor estilo “aprenda-você-mesmo”.  Na mesma época, 

surgiram artistas se apropriando de códigos HTML e Java scripts para o campo 

artístico – me juntei a estes. 

No campo acadêmico, em pesquisas anteriores na área de design e artes 

(especialização e mestrado), as inquietações levaram a escolhas de pesquisas 

sobre experiências interativas artísticas dentro das internet, na tentativa de 

compreender como as tecnologias de comunicação e informação criam novas 

formas artísticas a partir do surgimento das redes telemáticas, já́ que artistas 

contemporâneos tem buscado novas formas de expressão a partir do potencial 

dessas tecnologias e das redes. Assim, seguia e criava rastros para o 

questionamento, para a reflexão e criação de cultura e artes digitais.  

Esta trajetória me levou ao início da atividade de docência no ensino superior, 
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onde entrei em aula não em uma sala tradicional, mas em um laboratório de 

informática “multimídia”.  

A docência em dedicação exclusiva - hoje sou professora da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - foi fundamental para a apropriação e 

definitiva aproximação com o campo educacional. Mesmo assim, o ingresso em um 

programa de pós-graduação fora do campo das artes e do design, a inserção no 

campo da pesquisa educacional, uma área não “nativa”, teve (e ainda tem) como 

consequências conflitos e tensionamentos de várias ordens. Contudo, essa 

migração instaura um olhar mais abrangente e interdisciplinar para esta pesquisa 

que se inicia, que tangencia os campos da educação, da arte e das tecnologias. 

Meu campo de pesquisa é meu campo de trabalho:  ensino (e aprendo) arte e 

mídias digitais. E deles surgem muitas inquietações. 

Quais são e o que representam as obras de arte e tecnologia em novas 

mídias que têm sido produzidas pelos estudantes - artistas visuais em formação - 

dentro de instituições de ensino superior na Bahia? Na dimensão da educação, 

através da análise destas obras, podemos ter um panorama do processo 

educacional e de seu contexto em tempos de cultura digital? 

Iniciamos o texto com essas questões, elaboradas a partir da percepção de 

que a experiência de trabalhar com os elementos da cultura digital no ambiente 

educacional está transformando o cotidiano e a forma como organizamos o 

pensamento, o conhecimento e as criações.  

Diferentes elementos relacionados à Cultura Digital já se fazem presentes e 

modificam as dinâmicas dos espaços educacionais, como celulares, tablets, 

computadores, dos quais se acessam as nuvens de dados e redes sociais via 

conexão com redes digitais. Tanto estudantes quanto professores passam a buscar 

formas de apropriação das redes de tecnologia nesse fluxo de conhecimento, 

através das chamadas tecnologias de comunicação e informação – TIC.      

Dentro dessa perspectiva, as tecnologias não são pensadas apenas como 

dispositivos técnicos acrescidos aos processos educacionais já instituídos, mas 

também como transformadoras e transformadas pelo entorno social. Entende-se, 

assim, a presença das TIC como estruturantes de novas práticas comunicacionais 

(PRETTO, 1996, 2008, 2011). Consequentemente, a concepção de educação e a 

relação dos sujeitos com os saberes precisa se renovar, buscando alternativas para 

uma apropriação mais significativa. 
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Inseridos nesses campos de conhecimento a cultura, arte e educação 

“digitais”, consideramos pertinente mencionar que nossas perspectivas apontam 

para uma série de desdobramentos para observação e reflexão em torno da 

produção de objetos artísticos midiáticos e da formação educacional que possibilitou 

esse processo – a potência do ambiente educacional para a produção e criação de 

conhecimento vinculado aos campos da arte e tecnologia. 

 

1.1 CONTEXTO: DAS TINTAS AOS BITS 

 

Arte e técnica são íntima e estruturalmente relacionadas. Pincéis, pigmentos, tintas, 

cerâmica, metal, plástico e eletricidade, por exemplo, são frutos do desenvolvimento 

técnico e já foram consideradas “novas” tecnologias. 

Simultaneamente à evolução humana, aprimoram-se os aparatos técnicos, 

instaurando modificações nos modos de produção da arte. Para Plaza e Tavares 

(1998), o desenvolvimento das formas de se fazer arte passa por três fronteiras 

quando surgem novas tecnologias: a) pré-industrial – com a interação do homem e 

do objeto através da pintura, desenho, escultura, dança; b) período industrial – 

através da gravura, fotografia, cinema e artes gráficas, nas quais a representação é 

fiel ao real; c) pós-industrial – a partir da tecnologia digital, com informações visuais, 

sonoras e verbais representando o mesmo objeto. Assim, nas fronteiras pós-

industriais, as tecnologias digitais passam a ter influência no campo da arte, criando 

relações entre ciência e tecnologia.  

Muitos artistas, com a intenção de romper com os preceitos da estética 

tradicional, utilizaram a mistura, a interdisciplinaridade e a sobreposição de suportes 

e linguagens antes separados para trabalhar de forma mais sistemática as 

interfaces entre arte, ciência e tecnologia. Para Priscila Arantes (2005), 

pesquisadora de estética e arte em meios tecnológicos, esta ruptura com os valores 

estéticos tradicionais deu origem aos movimentos artísticos no início do século XX, 

que formaram a base da arte contemporânea, na qual se insere a produção artística 

com as novas mídias digitais e a hibridação entre arte-comunicação – a qual será 

tratada, nesta pesquisa, como artemídia. 

Para além de uma possível discussão apenas tecnicista, da mera apropriação 

técnica das mídias da indústria cultural, a artemídia também investiga e potencializa 

poéticas para propor alternativas estéticas. Para Lev Manovich (2001) o termo 
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“novas mídias” remete a novos objetos culturais e paradigmas, possibilitados pela 

computação e tecnologias de comunicação em rede e que apontam para uma 

modificação cultural.   

Do inglês media arts, o termo artemídia tem se generalizado como a 

expressão mais universal e abrangente para designar todas as formas de expressão 

artística que se apropriam de recursos tecnológicos (MACHADO, 2007). 

Pesquisadores como Machado, Arantes e Domingues introduziram o conceito de 

artemídia1 como uma das formas de expressão da arte digital (MACHADO, 2007; 

DOMINGUES, 2002).   

Concordamos com Milton Sogabe (2010) quando afirma que “discutir as 

aproximações entre tecnologia e arte é muito mais que usar computadores”. É 

essencial refletir sobre os processos de produção e criação desta arte feita com, no 

e para um ambiente digital permeado pelas redes, nos quais a tecnologia é utilizada 

como linguagem criativa e como processo de desenvolvimento artístico.  

Mesmo diante de uma crescente bibliografia sobre o tema de arte, tecnologia 

e artemídia, pretendemos contribuir com as definições teórico-conceituais, trazendo 

novas reflexões e o incremento da literatura na área, sobretudo quanto às 

investigações direcionadas ao campo da educação.  

A temática central deste trabalho, nosso objeto, é a discussão e análise das 

obras de Artemídia, produzidas pelos primeiros estudantes formados através do 

Bacharelado em Artes Visuais com ênfase em multimeios da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, visando compreender e discutir o 

lugar da educação no processo dessas criações. 

Nossa análise transita entre os campos da arte, tecnologia e da educação, 

sendo nosso objeto de estudo os TCCs de artemídia. Este trabalho busca, portanto, 

investir na compreensão das implicações das tecnologias digitais como linguagem 

estruturante de obras artísticas artemidiáticas, produzidas em espaços institucionais 

de ensino superior.  

Tal pesquisa decorre de inquietações sobre o papel das tecnologias e das 

linguagens digitais na arte, dentro da esfera educacional 2 . Enquanto artista e 

																																																													
1  Os conceitos de artemídia serão aprofundados na seção 5, bem como outras 

nomenclaturas, como ciberarte, arte telemática, arte computacional, artemídia locativa etc. 
2 Parece-nos que os processos de arte/tecnologia já estão devidamente instaurados e 

documentados nos circuitos de exposições e mostras, porém, timidamente pesquisados a 
partir da criação com origem nas instituições de ensino. 
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docente de um curso recém-implantado de Artes Visuais com ênfase em multimeios, 

tenho acompanhado inúmeras questões relativas ao ambiente de desenvolvimento e 

produção dos trabalhos em arte e tecnologia, e esse panorama leva a questões que 

emergem da relação do fenômeno digital, de uma cultura pautada e estruturada a 

partir das redes e das suas complexas formas de desdobramento direcionadas ao 

campo da arte e da própria educação.  

Formam-se, assim, diferentes paisagens em fluxo com as tecnologias e 

linguagens digitais, as quais são experimentadas e exploradas pelos artistas. 

Esses artistas, por sua vez, conectados ao seu tempo, poderão criar sua arte 

levando em conta as diferentes vertentes de poéticas numéricas, dentro de novos 

ambientes repletos de culturas e fluxos digitais.  

Os artistas executam os seus projetos artísticos de arte e tecnologia em 

diversos espaços, como em seus próprios ateliês equipados com dispositivos digitais 

ou em mobilidade; em outros espaços, a partir do acesso aos equipamentos móveis 

que possibilitem a criação com a presença de redes de conexão; ou, ainda, de 

maneira off-line. Contudo, alguns espaços se constituem como propulsores de 

criação de projetos normalmente calcados em um modelo mais coletivo, a partir da 

participação de mais sujeitos. Referimo-nos a encontros, oficinas, workshops, cursos 

livres atrelados a eventos artísticos e/ou espaços culturais, coletivos artísticos 

colaborativos, dentre outros, a exemplo dos ambientes de produção de 

conhecimento e aprendizagem chamados de laboratórios de experimentação em 

novas mídias, os medialabs3. 

Podemos citar como exemplo desses espaços em âmbito internacional o Ars 

Electronica Center, um museu e centro de investigação que promove exposições 

permanentes, bem como laboratórios, sendo uma das instituições mais antigas no 

que diz respeito à arte experimental e à tecnologia. Sediado em Linz (Áustria), 

abriga o festival Ars Electronica, uma das mais prestigiadas referências da arte 

tecnológica. Podemos mencionar, ainda, o Medialab Prado, em Madrid (Espanha); o 

Eyebean, em Nova Iorque (EUA); o Hangar.org, em Barcelona (Espanha); e o MIT 

Medialab, em Boston (EUA). 

No Brasil, citamos os coletivos artísticos LaboCa, Metareciclagem, o Garoa 

Hackerclub, e alguns Pontos de Cultura. Nessa mesma linha, mencionamos ONGs 

																																																													
3 E seus desdobramentos, como os hakclabs, fablabs e hackerspaces.    
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como a Kabum! Escola de Arte e Tecnologia; o já não mais atuante coletivo 

Re:combo4; eventos como o Art.mov, dentre outros, todos exemplos de espaços não 

formais ou informais que promovem a experimentação, produção e ensino da arte. 

Esses ambientes de criação existem também nas instituições formais de 

ensino, como nas universidades, em cursos que propiciam a formação em artes 

visuais e tecnologias. 

Nas universidades brasileiras, por exemplo, há vários grupos de pesquisa5 

que desenvolvem projetos em arte e tecnologias, liderados por professores e 

artistas, envolvendo estudantes de graduação e pós-graduação. Tais grupos de 

pesquisa, por sua parte, podem funcionar como células ou ambiente de criação, 

vinculados às universidades, normalmente relacionados a cursos de artes visuais, 

design, computação, comunicação, música, dança, teatro etc., envolvendo uma 

dinâmica interdisciplinar.   

Para esta pesquisa, temos um fenômeno instaurado: a criação do primeiro 

conjunto de obras artísticas em arte e tecnologia - tratadas aqui por Artemídia - 

como trabalhos de conclusão do Bacharelado em Artes Visuais com ênfase em 

multimeios, que é um curso novo, em uma universidade nova6, em uma cidade 

pequena7 no interior da Bahia. 

Por meio da leitura e análise desses trabalhos de conclusão, temos um 

panorama da formação educacional que envolveu e possibilitou esse processo: a 

potência do ambiente educacional “digital” para a produção e criação de 

conhecimento vinculado aos campos da arte e tecnologia.  

Assim, nosso problema de pesquisa nos faz questionar se os TCCs em 

artemídia produzidos pela primeira turma do curso de Artes Visuais com ênfase em 

multimeios, estão alicerçados em conceitos e práticas da Cultura Digital como no 

trabalho colaborativo em rede, na cultura hacker e na cultura livre,  e de que maneira 

estas se refletem neste mesmo entorno educacional. Essas obras são um reflexo do 

																																																													
4 O coletivo artístico pernambucano Re:combo foi objeto da pesquisa de mestrado da 

pesquisadora, no ano de 2006. 
5 Na Bahia, podemos citar o grupo Ecoarte, da UFBA; LinkLivre e o grupo (Re)image da 

UFRB; dentre  outros. 
6 A UFRB iniciou suas atividades no ano de 2005; o Bacharelado em Artes Visuais foi 

implantado em 2010 no Campus da cidade de Cachoeira. 
7 Segundo dados do IBGE a população estimada em 2015 em Cachoeira é de 34.535 

habitantes. 
Fonte:http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=290490&search=||inf
ogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas 
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contexto educacional em questão? 

Temos então como objetivo geral analisar o primeiro conjunto de TCCs, 

identificando as tipologias das obras em Artemídia e compreendendo os caminhos 

de formação percorridos, pelo viés da cultura digital, com o intuito de avaliar como, 

se, e de que maneira estas e os dispositivos prático-conceituais utilizados em sua 

criação,  se refletem no contexto educacional a qual fazem parte, e são refletidos por 

ele. 

Como objetivos específicos, buscamos:  

1. Identificar nos TCCs as linguagens artísticas, os aspectos físicos e os 

conceituais implicados com a Cultura Digital, reconhecendo as tipologias de 

Artemidia e suas categorias;  

2. Descrever as temáticas conceituais dos TCCs,  desvelando os 

percursos de formação percorridos e os aspectos que influenciaram sua 

criação, no contexto educacional; 

3. Refletir sobre conceitos e práticas da Cultura Digital e suas 

potencializações tanto no processo educacional quanto nas obras de Artemidia 

criadas a partir dele, observando se estes influenciam um ao outro. 

Desta maneira, a presente tese argumenta que essas obras estão alicerçadas 

em conceitos e práticas da cultura digital, como no trabalho colaborativo em rede, na 

cultura hacker e na cultura livre, e se constituem assim, como um reflexo do contexto 

educacional em questão.   

E este reflexo se volta, retorna a este mesmo contexto, um influenciando o 

outro - um potencializando o outro em um fluxo constante: estas práticas da cultura 

digital refletem e são refletidas. 

As análises dos materiais produzidos pelos estudantes ocorreram 

simultaneamente às leituras bibliográficas, que possibilitavam melhor compreender, 

fundamentar e investigar os trabalhos.  

Assim, autores da educação, da comunicação, cibercultura e da arte 

eletrônica formam nosso referencial teórico, a base conceitual construída e 

discutida ao longo das seções desta pesquisa.  

Esta tese utilizou como base teórica para a compreensão dos conceitos 

fundamentais de educação contemporânea e seus processos de reconfiguração 

Pretto (2012, 2010, 2008) e Piscitelli (2013); Groom e Lamb (2012); Cobo Moravec 

(2013), Silva (2000) além de Serres (2013).  
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Já para para a compreensão dos conceitos fundamentais das questões que 

envolvem cibercultura e das redes digitais, nos embasamos em Lemos (2001, 2009, 

2010), Levy (1999, 2010) e Santaella (2013).  

Os referenciais do campo da mídia perpassam os conceitos de produção, 

pós-produção e circulação midiática, os quais foram discutidos à luz de Bourriaud 

(2009), Jenkins (2009), Benkler (2007), Shirky (2009) e Johnson (1997, 2005). 

Na língua inglesa, os enfoques sobre educação e artemídia aparecem 

normalmente a partir da denominaçãode media art education, assim os referenciais 

da Artemídia, por sua vez, envolvem Paul (2003), Tribe e Jana (2007) Manovich 

(2001), Rush (2005), Sogabe (2011) e Giannetti (1998); os referenciais da arte tem 

como base, Salles (2006), Machado, Plaza Tavares (1998) e Pareyson (2001).  

Por fim, abarcando a ética e cultura hacker, utilizamos Himanen (2001), 

Stallman (2007), Raymond (2013) e Wark (2004), além de Manovich (2013), 

abrangendo a área de produção das obras digitais artísticas.  

Esta pesquisa tem como corpus empírico os trabalhos de conclusão do 

curso (TCC) dos estudantes concluintes, oriundos da primeira turma de ingresso do 

Bacharelado em Artes Visuais com ênfase em multimeios da UFRB que versam 

sobre artemídia.   

Essa escolha se deu a partir de alguns fatores determinantes, e o principal 

deles é a implicação da pesquisadora com o objeto, atuando como professora do 

referido curso, fato que configura um ambiente de proximidade. Assim, a 

pesquisadora passa a integrar os processos que envolvem o objeto, “o observador 

faz parte da observação” (MORIN, 1996), não sendo mais possível dissociar 

totalmente o objeto dos referenciais e da visão de mundo do pesquisador. Nesse 

contexto, "o observador-conceptor” deve se integrar na sua observação e na sua 

concepção.  

Porém, essa proximidade não significa uma implicação total com os sujeitos, 

os estudantes autores das obras, já que a pesquisadora não foi docente destes em 

nenhum componente curricular obrigatóriono decorrer do curso8. Isso posto, foi 

possível uma observação próxima, porém sem uma relação aluno-professor mais 

hierarquizada ou verticalizada, já que a primeira turma ingressou em 2011, e a 

pesquisadora tornou-se docente do curso um ano depois, em 2012.  
																																																													
8 Há uma exceção, um estudante cujo TCC foi orientado pela pesquisadora. Como este 
tratava-se de uma monografia, foi excluído do corpus da pesquisa. 
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Desta primeira turma de ingresso, foram defendidos quinze trabalhos de 

conclusão de curso no ano de 2014. Dentro deste universo, criamos o recorte a 

partir dos trabalhos de tratam diretamente da temática Artemídia, perfazendo um 

total de doze projetos, sendo nove deles objetos técnicos (exposições) e três 

teóricos (monografias).  

Mesmo com duas destas monografias versando sobre conceitos teóricos de 

Artemídia, desenvolvidas a partir de projetos práticos de cada estudante, optamos 

por exclui-las de nosso corpus de análise, por apresentarem linguagem puramente 

textual. 

A fim de garantir que os objetivos sejam alcançados, bem como respondidas 

as questões da pesquisa, foi traçado um caminho metodológico que atendesse aos 

aspectos do objeto da pesquisa. Dessa forma, a opção metodológica quanto aos 

objetivos é descritiva; quanto aos procedimentos técnicos, é um estudo de caso; e 

quanto ao tratamento dos dados é predominantemente qualitativa, contudo ancora-

se, também, em dados quantitativos.   

 

Quanto à estrutura da pesquisa, esta encontra-se dividida em cinco seções. 

A primeira, a Introdução, apresenta as considerações iniciais e estrutura da 

pesquisa.  

A segunda seção – Desenho da pesquisa e métodos – trata da construção 

da pesquisa e dos aportes metodológicos, apresentando aos passos de investigação 

utilizados.  

A  terceira seção apresenta um panorama da Cultura Digital no Recôncavo, 

e sua expansão pela região através da implantação da UFRB.  

Em seguida, a quarta seção traz um panorama da Arte Digital/Artemídia e 

revisa o campo de estudo da arte digital até chegar à discussão de nomenclaturas e 

conceitos mais contemporâneos, e apresenta o conjunto de obras em Artemidia 

produzidas no Recôncavo, os TCCs do nosso corpus. 

A quinta seção, Artemídia e Educação na UFRB: Mapeando Mudanças no 

Contexto Educacional a partir da Cultura Digital, trata da educação em tempos 

digitais, imbricando esta a partir de três eixos, a cultura colaborativa, a cultura 

hacker e a cultura livre e se debruça sobre o conjunto de dados reunidos na 

pesquisa de campo para explorar e apontar a questão central.  

Por fim, o fechamento do texto é exposto na última seção,  onde 
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apresentamos as Considerações Finais. 
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A tecnologia é a fogueira,  
ao redor dela contamos nossas histórias. 

 
Laurie Anderson  
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2 DESENHO DA PESQUISA E MÉTODOS  
 

Para a realização desta pesquisa, que se constitui entre as fronteiras da educação, 

tecnologias digitais e seus desdobramentos para o campo da arte, utilizamos 

diversas estratégias visando compreender o fenômeno em sua cultura e dimensões 

reais. 

 

2.1 OPÇÃO METODOLÓGICA  

 
Em que pese a utilização de alguns dados quantitativos, a presente elegeu a 

metodologia de natureza qualitativa por meio de um estudo de caso.  Entende-se por 

pesquisa qualitativa aquela que dá maior ênfase à interpretação dos dados 

coletados pelo pesquisador, ao invés da mensuração destes (SANTAELLA, 2001), e 

pesquisa qualitativa é também denominada de pesquisa de campo ou pesquisa 

naturalista, pois “o investigador atua num meio onde se desenrola a existência da 

questão, bem diferente das dimensões e características de um laboratório” 

(TRIVIÑOS, 1997, p. 118-119). Esse tipo de pesquisa, a qualitativa, de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994), define-se de acordo com cinco características básicas:  

1) tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento;  

2) os dados coletados são predominantemente descritivos;  

3) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

4) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial do pesquisador; e  

5) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  

Macedo (2004, p. 80) afirma que o rigor qualitativo se diferencia da rigidez e 

neutralismo apolítico que marcou a concepção de ciência positivista, caminhando 

este método para “[...] uma perspectiva conectiva, relacional e intercrítica de 

construção do saber em todos os campos epistemológicos [...]”. Para tanto, a 

pesquisa qualitativa se utiliza de formas diferentes, como aponta Flick (2004): 1. 

Análise de experiências de indivíduos ou grupos; 2. Exame de interações e 

comunicações que estejam se desenvolvendo; 3. Investiga documentos (textos, 

imagens, filmes, músicas e etc.). Assim, essa é uma pesquisa qualitativa, mas que 
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também aporta a pesquisa quantitativa por meio da mensuração de dados coletados 

em torno do estudo de caso do nosso objeto. 

O estudo de caso, por seu turno, é definido por Yin como “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos” (YIN, 2005, p.32).  

Através do estudo de caso, é possível investigar um problema particular de 

forma aprofundada, identificando casos que se sobressaem por sua riqueza de 

informações, possibilitando lançar luzes sobre um determinado fenômeno mais geral 

por meio do estudo de um exemplo particular. Surgido nos Estados Unidos, no início 

do século XX, o estudo de caso foi empregado primeiramente na área de 

Administração. Coletando dados como observações, entrevistas e análise de 

documentos, no estudo de caso, busca-se obter informações numerosas e 

detalhadas sobre o objeto de estudo, visando apreender a situação em sua 

totalidade.  

Apesar de não ser possível traçar generalizações a partir de um único caso, já 

que não se pode afirmar que os resultados obtidos irão repetir-se em todos os 

exemplos do fenômeno investigado, o estudo detalhado de um caso específico 

resulta em um “conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada, e os 

resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de 

outras pesquisas” (TRIVIÑOS, 1992).  

Dessa forma, a nossa definição metodológica quanto aos objetivos é 

descritiva; quanto aos procedimentos técnicos é um estudo de caso; e quanto ao 

tratamento dos dados é predominantemente qualitativa, contudo ancora-se, também, 

em dados quantitativos.   

 

2.2 INSTRUMENTOS/DISPOSITIVOS DE PESQUISA 

 

O processo da pesquisa contou com alguns dispositivos essenciais para seu 

andamento. Para dar conta do levantamento de dados dos TCCs, foram realizadas 

três etapas que consideraram os seguintes instrumentos: 

a) Pesquisa e coleta dos textos dos pré-projetos desenvolvidos pelos estudantes da 

disciplina de Projeto de TCC, além da aplicação de questionário; 

b) Participação, visita, observação e documentação nas exposições individuais 
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realizadas pelos estudantes que desenvolveram os objetos técnico-artísticos; 

c) Parte escrita do TCC – arquivos de texto (monografias e memoriais), registros 

fotográficos e vídeos das apresentações das obras artísticas. 

Somados a estes, um quarto item foi criado a partir de outros registros que se 

constituíram como fonte da pesquisa, como projeto pedagógico e currículo do curso 

(PPC), relatórios de atividades complementares (ACC), premiações em eventos etc. 

 

2.2.1 Observação dos conteúdos (a): pré-projetos e projetos  
 

Para a realização da análise das obras, primeiramente buscamos pesquisa 

bibliográfica, teorias e métodos que permitissem essa leitura. Para a aproximação 

inicial e avaliação da dimensão do campo, foi feita uma primeira etapa da coleta de 

dados, na qual os primeiros materiais coletados foram os pré-projetos de TCC. Esse 

processo se iniciou com base em conversas com o docente da disciplina 

denominada Elaboração de Projeto, cursada no semestre anterior. Findada a 

disciplina, foram obtidas, através do contato com este professor, as cópias digitais 

de todos os pré-projetos elaborados pelos estudantes. Estes trabalhos serviram de 

base para iniciar o processo de compreensão e de metrificação dos dados, inclusive, 

numa primeira leitura, já indicou traços comuns entre os contextos analisados, 

permitindo a identificação e criação de algumas categorias empíricas para análise.   

Nessa etapa, os pré-projetos foram subdivididos em dois grandes grupos, 

seguindo as regras que fazem parte do Regulamento9 de Trabalho de Conclusão do 

Curso do Bacharelado em Artes Visuais da UFRB, aprovado pelo Conselho 

Acadêmico (CONAC). De acordo com as regras mencionadas, há duas 

possibilidades de projetos a serem desenvolvidos pelos estudantes: monografia 

(teórico) ou produto técnico-artístico (prático). 

O produto técnico-artístico é composto por um projeto prático e um memorial 

descritivo, podendo abarcar as seguintes modalidades: 

I - exposição individual em espaço público ou privado, caracterizada a partir 

dos suportes em que serão utilizados;  

II - intervenção pública (artecidade, landart, etc.);  

III - performance;  
																																																													
9 Resolução CONAC N 007/2013. Disponível em: <http://www.ufrb.edu.br/conac/resolucoes-
conac/category/7-2013>. Acesso em: 22 dez. 2015. 



30 
	
	

IV - instalação (site specific);  

V - escultura;  

I - gravura;  

VII - desenho, pintura, fotografia, video;  

VIII - curadoria;  

IX - comunicação visual.  

Casos não contemplados nestas modalidades podem vir a ser desenvolvidos 

desde que aprovados pelo colegiado do curso.  

As linhas de pesquisa do projeto de monografia, segundo a Resolução 

CONAC, compreendem os seguintes temas:  

I - história da arte;  

II - crítica de arte;  

III - curadoria de arte;  

IV - arte e tecnologia;  

V - teorias da arte;  

VI - arte educação;  

VII - arte e patrimônio;  

VIII - economia da cultura e das artes visuais;  

IX - políticas públicas para as artes visuais;  

X - arte e política;  

XI - arte e comunicação visual.  

Através dos dados coletados, verificou-se que dezoito pré-projetos haviam 

sido entregues pelos estudantes na disciplina de Elaboração de Projeto. No entanto, 

segundo os dados de ingresso da primeira turma em 2010, quarenta estudantes 

haviam sido matriculados. Percebemos, então, que houve uma grande taxa de 

evasão e de migração interna para outros cursos da instituição. Há casos, também, 

em que o estudante acaba não seguindo o curso conforme o cronograma sugerido, 

com a divisão em oito semestres, acarretando atraso na conclusão dos créditos das 

disciplinas e na consequente finalização do curso.  
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Gráfico 1 – Número de estudantes que ingressaram x número de concluintes. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Dessa forma, nosso recorte de análise são esses quinze trabalhos de conclusão de 

curso, desenvolvidos pelo mesmo número de estudantes, não havendo nenhum 

projeto desenvolvido em dupla, situação que poderia ter ocorrido. 

Para o início da coleta de dados diretamente com os estudantes concluintes, foi 

aplicado um questionário10 na ocasião de uma reunião com os mesmos. Por meio 

dos dados deste, foi possível verificar as quantidades percentuais das escolhas dos 

dois grandes grupos de projetos de TCC – monografia ou objetos técnico-artísticos. 

Desse nosso total, 60% são objetos técnicos (9 objetos técnicos-artísticos) e 40% 

são monografias, conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – Opção em relação ao tipo de TCC. 

Fonte: Autoria própria. 
																																																													
10 Este processo ocorreu antes de uma reunião da coordenação para com os formandos. O 

modelo do questionário encontra-se no Apêndice A. 



32 
	
	

A partir desta primeira quantificação sobre o tipo do trabalho, partimos para um 

segundo dado fundamental da nossa pesquisa: o enquadramento do TCC à temática 

da artemídia. Propusemos no questionário que o estudante respondesse se seu 

trabalho faz parte do eixo ser Artemídia ou sobre (teórico) Artemídia.  

Essa questão foi elaborada com base na metodologia do campo das artes 

proposta por Silvio Zamboni (2006) no livro “A pesquisa em arte: um paralelo entre 

arte e ciência”, que cria uma normatização de pesquisas em criação artística, 

dividindo-a em dois grandes eixos: pesquisa em arte ou pesquisa sobre arte. 

Segundo Zamboni, a pesquisa em arte debruça-se sobre o próprio trabalho do 

artista, seu processo criativo na construção da obra; já a pesquisa sobre arte é a 

pesquisa realizada sobre um campo específico da arte, seja o estudo da obra de um 

artista, de movimento ou de uma linguagem, que não o próprio autor da obra. Por 

isso, o questionamento ponderava se o trabalho de TCC era artemídia ou é sobre 

artemídia. A partir das respostas dos próprios sujeitos, doze projetos (80%) são 

considerados como ou sobre artemídia. 

 
 

Gráfico 3 – Escolha pelo objeto artemídia. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Do universo de quinze trabalhos, três monografias foram eliminadas do corpus 

empírico da nossa pesquisa a partir do recorte proposto. Estas não foram 

consideradas como ou sobre artemídia pelos estudantes através do questionário, 

nem pela nossa leitura dos pré-projetos, constituindo-se de outras temáticas 11 

																																																													
11 As monografias versam sobre produção de arte - Espaços de produção e veiculação das 

artes visuais: um estudo nas cidades de Cachoeira e São Félix e Arte, educação e cultura: 
um estudo de caso sobre a ONG Casa de Barro. E processo criativo em moda -  O 
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ligadas a artes visuais. Chegamos, assim, após esse recorte, aos doze projetos que 

fazem parte de nosso estudo. 

Os pré-projetos tornaram-se projetos, foram desenvolvidos pelos estudantes 

orientados pelos professores do curso, defendidos no ano de 2014/2015 e tornaram-

se efetivamente trabalhos de conclusão de curso, nosso objeto de estudo. Dessa 

forma, os doze TCCs que constituem nosso corpus empírico são estes: 
 

TÍTULO DO PROJETO TIPO AUTOR 

A Arte Somos Nós: Questionamentos sobre o papel do 
fruidor na hipermodernidade 

Objeto técnico artístico Zimaldo Mello 

Aparências: Sombras, Projeções e Autoimagem  
 

Objeto técnico artístico  Josiara Oliveira  

Arte Generativa: uma Análise Conceitual, Processual e 
Referencial  

Monografia Diogo Navarro 

Autorreflexões: artista e Observador na Construção da 
Presença na Autoimagem 

Objeto técnico artístico Darlan Ouro 
 

Capela D’ajuda já deu Sinal: um Olhar do Interior Objeto técnico artístico Adriana Santos 

Caretas Contemporâneos: os Meios Eletrônicos 
Introduzidos nas Máscaras 

Objeto técnico artístico Estevan Martinez 

Cobra Verde um Percurso entre Imagens e Memórias Objeto técnico artístico Adriano Machado 

Comunicação Visual e Expografia: um Estudo de Caso da 
Exposição Audiophylia 

Monografia Douglas Saturnino 

Luiza e a Lua.  
 

Objeto técnico artístico Regiane Coelho 

Metamorphosis 
 

Objeto técnico artístico Yasmin Nogueira 

O Metamorfo -  Releituras de Capas de Discos  
 

Objeto técnico artístico Levy Costa 

Projeções Mapeadas e Patrimônio Histórico: Networked 
Hack Lab Bahia e Festival Reconvexo 

 Monografia Jamile Araújo 
  
 

Quadro 1 – Projetos de TCC. 
Fonte: Autoria própria. 

																																																																																																																																																																																														
processo criativo de Luciana Galeão na coleção “Gaudí: o arquiteto das formas 
impossíveis”. 
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Elegemos dentre este recorte já bem especifico, continuar a pesquisa empírica a 

partir apenas dos produtos técnico-artisticos, excluindo, como já dito, de nosso 

corpus as monografias. Por mais que suas temáticas sejam voltadas a cultura digital, 

optamos por retirá-las por conta da linguagem exclusivamente textual. 
 

 2.2.2 Observação dos conteúdos (b): exposições dos produtos técnico-
artísticos  
 

Esta etapa foi realizada com a participação, visita, observação e registro nas nove 

exposições individuais realizadas pelos estudantes que desenvolveram os objetos 

técnico-artísticos como TCC. 

As exposições aconteceram em diferentes locais da cidade de Cachoeira, 

como no foyer do CAHL e outros espaços culturais, como o Identidade Brasil, Pouso 

da Palavra etc. Esses locais serão mais detalhados na descrição de cada obra, bem 

como nas descrições das exposições. 

Para a parte técnica das obras compostas de instalações interativas, 

utilizamos a proposta de Sogabe (2011), que considera uma estrutura para análise 

de obras digitais interativas, como as instalações, levantando a questão de que, 

usualmente, as análises dessa natureza resumem a obra a seus efeitos 

tecnológicos. 

 

2.2.3 Observação dos conteúdos (c): memoriais  

 

Esta etapa consistiu na coleta dos textos finais dos memoriais teóricos das 

exposições. Uma vez coletados todos os textos, fez-se uma primeira leitura com a 

qual já foi possível antever algumas relações, categorias e tópicos conceituais 

envolvidos no estudo e fazer as opções pelos seus métodos de análise. 

Disso, foi possível compreender, se não na sua totalidade, em uma parte 

significativa, dentro do recorte dessa pesquisa, os processos criativos das 

construções das obras dos estudantes e tecer relações com o processo educacional 

formativo deles no decorrer do curso. 

Com os dados coletados, estabelecemos a discussão teórico-conceitual 
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recorrendo ao referencial teórico para ter um panorama dos projetos a partir da 

perspectiva desenhada. O estudo dos projetos nos demonstrou o modus operandi, o 

processo de criação da produção de artemídia do curso, em termos de utilização das 

tecnologias digitais, e nessa mediação, a sua relação com o processo de formação – 

o contexto educacional que possibilitou a criação dessas obras. 

Aqui, portanto, foram apresentadas as etapas metodológicas, os passos e os 

caminhos percorridos nessa pesquisa, o seu desenho. Nas próximas seções, 

situaremos o leitor no contexto do nosso objeto. 
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3 

 

 

 

 

Como coisa,  
a internet é uma entidade real,  

material e ao mesmo tempo, abstrata.  
 

Ela é como um Deus  
que tudo interliga  

e reúne, redefinindo  
o humano e a cultura.  

 
André Lemos 
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3 CULTURA DIGITAL NO RECÔNCAVO 
 
Há dois conceitos importantes para estruturar esta tese: são eles a arte digital ou 

Artemídia, que será tratada posteriormente em um seção especifica; e a educação 

dentro do contexto digital, que também será discutida a posteriori. Tanto a arte 

quanto a educação permeadas pelo contexto das tecnologias digitais são 

diretamente ligadas ao campo da cultura digital ou da cibercultura, tópico que 

discutiremos nessa seção que se inicia. 

Dentre a extensa literatura pertinente à temática, foram selecionados recortes 

significativos para o campo de estudo desta pesquisa. Compilaremos alguns dos 

conceitos mais contemporâneos da cibercultura, contextualizando seu histórico, com 

vistas a relacioná-los aos campos da arte mídia e educação na região do 

Recôncavo, nosso locus. Isso será fundamental para ampliar o repertório do leitor, 

para posteriormente discorrermos sobre os produtos artísticos que se utilizam da 

Artemídia, criados pelos estudantes, à luz das teorias. Entendemos e reconhecemos 

a Artemídia como um dos fenômenos da cibercultura.  

Conceitos-chave como o virtual, o ciberespaço e a www serão abordados, 

bem como uma linha do tempo, com base teórica em Lemos (2014) para 

compreender os fenômenos da expansão da cibercultura. 

Por fim, discorreremos sobre o início do ensino superior na Bahia e sua 

interiorização, situando o contexto da implantação da UFRB, em um momento 

político de fomento a cultura digital no Brasil. 

 A partir deste cenário, descrevemos a criação e as bases conceituais e 

pedagógicas da graduação em Artes Visuais com ênfase em multimeios, apontando 

esta como um marco da expansão da Cultura Digital na região do Recôncavo 

baiano, que possibilitou a criação destes primeiros produtos artísticos digitais em 

Artemidia, criados como TCC dentro desta instituição de ensino. 

 
3.1 AS CULTURAS DA REDE 

 

Em 1969, foi criada uma rede experimental de computadores, a ARPANET pela 

Advanced Research Projects Agency, do departamento de defesa dos Estados 

Unidos para permitir o compartilhamento de recursos computacionais como a troca 

eletrônica de dados e a execução remota de programas entre pesquisadores em 
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universidades e outras instituições militares como proteção contra um possível 

ataque da União Soviética durante a Guerra Fria. A ARPAnet viria a ser o embrião 

da rede internet, que ao se expandir para outros países foi tomada e apropriada pela 

sociedade. “Essa rede foi apropriada por indivíduos e grupos no mundo inteiro e 

com todos os tipos de objetivos, bem diferentes das preocupações de uma extinta 

Guerra Fria” (CASTELLS, 2002, p. 44).  
 

O resultado foi uma arquitetura de rede que, como queriam seus 
inventores, não pode ser controlada a partir de nenhum centro e é 
composta por milhares de redes de computadores autônomos com 
inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras eletrônicas 
(CASTELLS, 2002, p. 44).  

 

Saindo das esferas militares e acadêmicas, apropriada pela sociedade, esta rede se 

populariza e adquire características próprias. Cabe destacar as características da 

cultura da internet, teorizada por Castells (1996). Segundo o autor, a cultura dos 

produtores e primeiros usuários da internet teria moldado a configuração desta. Para 

o autor, a cultura da internet se estrutura em quatro camadas: a cultura 

tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura das comunidades virtuais e a cultura 

empresarial.  

Desta forma, a cultura tecnomeritocrática teria contribuído com a estruturação 

técnica da internet, possibilitando a existência da conexão dos computadores em 

âmbito mundial; a cultura hacker teria incorporado normas e padrões e 

comportamentos de trabalho cooperativo em projetos digitais; a cultura das 

comunidades virtuais, por sua vez, teria acrescentado uma dimensão social ao 

compartilhamento, com a internet como meio de interação social e integração 

simbólica. Por fim, a cultura empresarial seria a responsável pela disseminação da 

internet na sociedade.  

 
A cultura da internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática 
no progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado a 
cabo por comunidade de hackers que prosperam na criatividade 
tecnológica livre e aberta, incrustada em redes virtuais que 
pretendem reinventar a sociedade, e materializada por empresários 
movidos a dinheiro nas engrenagens da nova economia (CASTELLS, 
2003, p. 53).  
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A cibercultura, a cultura digital, a cultura midiática, a new media culture, cultura 

virtual etc. remetem a vários termos, definições e sentidos. Vários autores têm 

discorrido sobre as diferentes nomenclaturas utilizadas na literatura, ora 

defendendo, ora agrupando termos, criando divisões e subdivisões, ora tratando 

termos e as definições como sinônimos12. “Todas têm pertinência e nenhuma esgota 

totalmente seus sentidos” (LEMOS, 2014).   

Contudo, pode-se entender, de maneira geral, como a forma sociocultural que 

advém de uma relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base microeletrônica surgidas graças à convergência das 

telecomunicações com a incorporação das máquinas digitais conectadas - os 

microcomputadores - cada vez mais em nosso cotidiano.  

Na década de 1990, Lévy (1999, p.17) definiu a cibercultura como “o conjunto 

de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço” (1999, p.17). No início dos anos 2000, Lemos (2002, p.15-16), no livro 

“Cibercultura – Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea”, afirmava que:  
 
A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais 
(ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, 
etc.), vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que 
chamaremos de cibercultura. [...]. A tese de fundo é que a 
cibercultura resulta da convergência entre a sociabilidade 
contemporânea e as novas tecnologias de base microeletrônica. 
(LEMOS, 2002, p.15-16). 

 

A proliferação da informatização da sociedade deu origem a uma reconfiguração da 

cultura. Nesse contexto instaurava-se um novo ciclo cultural: 

 
[...] quaisquer meios de comunicações ou mídias são inseparáveis 
das suas formas de socialização e cultura que são capazes de criar, 
de modo que o advento de cada novo meio de comunicação traz 
consigo um ciclo cultural que lhe é próprio (SANTAELLA, 2002, p. 
45-46).  

 

Lucia Santaella afirma que o que tratava como “cultura das mídias” no texto “Da 

cultura das mídias à cibercultura”, de 2003, seria uma noção intermediária entre 

																																																													
12 Vários autores tratam cultura digital e cibercultura como sinônimos, como Lemos (2009b), 

Santaella (2003) e Silveira (2009).  
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meios de massa e o conceito de cibercultura. Em sua argumentação, o surgimento 

de modalidades de distribuição e consumo de informação e entretenimento como a 

TV à cabo, videocassete, os jogos, os walkmans e outros meios na década de 1980, 

bem como os novos hábitos de consumo, representavam uma mudança 

paradigmática na paisagem midiática. 

O computador começa a absorver a maioria das possibilidades de linguagens, 

verbais, visuais ou sonoras, fundindo em um único aparelho todas as formas de 

comunicação humana anteriores (SANTAELLA, 2013, p. 237), o que Santaella 

(2013) chamou de “matrizes da linguagem e pensamento”. A cultura que nasce a 

partir dessas transformações tecnológicas é o que se vem chamando de cultura 

digital ou cibercultura (LEMOS, 2014, p. 412; SANTAELLA, 2003, p. 60). 

Rudiger (2011, p.20) no livro “As teorias da cibercultura” apresenta uma 

ampla exposição das principais correntes que discutem as TIC, destacando seus 

princípios, práticas e contradições. O autor afirma: “A cibercultura, no singular, é, 

epistemologicamente, uma figura típica ideal abstrata, que nasce da síntese 

reflexiva, assim, sempre parcial, de múltiplas práticas” (RUDIGER, 2011).  

 
[...] redes sociais, portais e blogues, os videojogos, chats e sites 
de todo tipo [...] apenas algumas das expressões que surgem 
neste âmbito e estão ajudando a estruturar praticamente a 
cibercultura” (RUDIGER, 2011, p.13).  

 

Estas múltiplas práticas viriam de todos os campos, das distintas interações das 

tecnologias digitais e de como atuam na sociedade. 

Para Edméa Santos, (2009), o conceito de cibercultura “diz respeito à 

simbiose homem e tecnologia digital em rede enquanto processo de interprodução 

ou de co-produção cultural” (SANTOS, 2009).   

 Há autores que defendem que a Cibercultura faz parte da Cultura Digital e 

que esta se instaura somente a partir das redes de conexão digitais. Outros tratam 

Cultura Digital e Cibercultura como sinônimos. Outros ainda defendem o 

esgotamento terminológico do termo Cibercultura (FELINTO, 2011), e propõem uma 

nomenclatura alternativa, inclusive no que toca ao termo “cultura digital”, apontando 

como emergente o campo chamado estudos de mídia (media studies). Não nos 

aprofundaremos nesta seara de discussões, contudo, nossa compreensão e opção 

se dá em favor de tratar os termos Cibercultura e Cultura Digital como sinônimos, 
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porém atentos e também favoráveis a inserção do termo mídia – dos media – já que, 

como veremos, a arte da cibercultura é chamada de artemídia, junção dos 

vocábulos arte + midia. Mais importante que a discussão terminológica, em nosso 

contexto de pesquisa, é compreender este período cultural inundado pelas 

tecnologias digitais. 

 

3.2 DESENHANDO OS PERÍODOS DA CIBERCULTURA 

 

Lemos propõe para a compreensão da cibercultura e das TIC um mapeamento 

histórico de suas origens em quatro períodos: “(1) período da Cibernética e da Teoria 

Matemática da Informação; (2) período da Microinformática e da Contracultura; (3) 

período do Ciberespaço; e (4) período da Web 2.0 e da Internet das Coisas” 

(LEMOS, 2014). Segundo o autor, a cibernética e a teoria da matemática de 

informação serviram para criar as bases conceituais e técnicas para o surgimento 

das TIC. A cibernética é a ciência da troca de informação entre homens e homens, 

homens e máquinas e máquinas e máquinas (LEMOS, 2014). Para Wiener, a 

cibernética poderia ser conceituada como 

 
[...] um campo mais vasto que inclui não apenas o estudo da 
linguagem mas também o estudo das mensagens como meios de 
dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas 
computadoras e outros autômatos [...], certas reflexões acerca da 
psicologia e do sistema nervoso, e uma nova teoria conjetural do 
método científico (WIENER, 1984, p. 15 apud KIM, 2004).  

 

O termo em inglês cybernetics cunhado por Norbert Wiener durante meados da 

segunda guerra mundial tem na palavra grega Kybernein – originária da palavra 

kibernetiks - governo, governar-se, palavra utilizada para denominar o piloto do 

barco ou timoneiro, o que corrige constantemente o rumo de um navio para 

compensar as influências do vento e do movimento da água. Com esse termo, 

Wiener afirma que a transmissão de informação na comunicação humana pode ser 

um modelo para a interação homem/máquina e máquina/máquina. 

 Já a teoria matemática referida por Lemos (2014) idealizada por Shannon e 

Weaver está na origem das máquinas de comunicar, e seus conceitos teóricos 

fundamentais “como informação, mensagem, transmissor, sinal, ruído, código, etc. A 

essência da cibercultura é lançada, embora esta só apareça, de fato, na década de 
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1970” (LEMOS, 2014). 

Tanto Lévy (1999) e Lemos (2002) quanto Rudiger (2011) pensam a 

cibercultura para além do seu aspecto meramente tecnológico, e mencionam como 

base instauradora as manifestações da contracultura e do surgimento da 

microinformática (segundo período da cibercultura, proposto por Lemos). “Mistura de 

movimento punk e de contracultura, a revolução da microinformática constituiu-se 

como uma guerrilha contra a informática das grandes empresas e do sistema militar” 

(LEMOS apud BRETON). 

 
Invenção de jovens californianos nos anos 1970, ela irá combater a 
centralização da informação, democratizar os computadores e 
expandir a participação popular. Foi provavelmente o surgimento 
dessa atitude (mistura de punk e new age), junto com as inovações 
técnicas (miniaturização e barateamento de componentes como 
chips e memórias), que deu origem ao desenvolvimento dos 
microcomputadores (LEMOS, 2002). 

 

Além dos conceitos da cibernética e da contracultura, que potencializaram a 

microinformática, a cibercultura também foi se moldando com forte influência do 

conceito de ciberespaço, este caracterizaria o terceiro período da cibercultura 

proposto por Lemos (2014). O termo ciberespaço de Gibson (1984) influenciou 

diretamente nas concepções desta.  

 

3.2.1 O ciberespaço e as interfaces 
 
Bruce Sterling (1992) no livro The Hacker Crackdown – Law and Disorder on the 

Electronic Frontier, aponta que o termo cyberspace surgiu (STERLING, 1992, p. XI) 

na publicação da ficção científica Neuromancer, escrita por Willian Gibson em 1982, 

e publicado em 1984. Em seu romance, Gibson o descreve: 

 
O ciberespaço. Uma alucinação consensual vivida diariamente por 
bilhões de operadores autorizados, em todas as nações, por crianças 
aprendendo altos conceitos matemáticos... Uma representação 
gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores 
do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz 
abrangendo o não espaço; nebulosas e constelações infindáveis de 
dados. Como marés de luzes de cidade (GIBSON, 2003, p. 67-68). 

 

Na ficção de Gibson, o termo designa o universo informacional percorrido pela 
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mente de Case, o personagem principal da história, em seus percursos e invasões 

virtuais. 

Sterling (1992) discorre sobre a fronteira eletrônica o espaço comunicacional 

eletrônico que ele chama de “ciberespaço” existir desde antes das tecnologias 

digitais e da internet: 

 
Mas o território em questão, a fronteira eletrônica, tem cerca de 130 
anos. Ciberespaço é o “lugar” onde a conversação telefônica parece 
ocorrer. Não dentro do seu telefone real, o dispositivo de plástico 
sobre sua mesa, mas o espaço entre os telefones. O lugar indefinido 
fora daqui, onde dois seres humanos, realmente se encontram e se 
comunicam. O lugar indefinfido “entre”. Apesar de não ser 
exatamente real, o ciberespaço é um lugar genuíno (STERLING 
199213). 

 

Segundo Adriana de Souza e Silva, Gibson usou o termo “para descrever um 

espaço de informação, o autor fazia referência à imaterialidade que o conceito 

originalmente sugeria. Além disso, em um primeiro momento, ele enfatizou a 

desconexão entre o espaço imaterial, a informação (ciberespaço) e o espaço físico 

material” (SILVA, 2006, p. 21). 

Quem também vai incorporar o conceito inicial de Gibson e desenvolvê-lo é 

Pierre Lévy. Em seu livro Cibercultura (1999) desenvolve: “O ciberespaço de Gibson 

torna a geografia móvel da informação normalmente invisível. O termo foi 

imediatamente retomado pelos usuários e criadores de redes digitais”. E o define 

como: 

 
[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de 
computadores e das memórias de computadores. Essa definição 
inclui o conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos (aí 
incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 
na medida em que transmitem informações provenientes de fontes 
digitais ou destinadas à digitalização (LÉVY, 1999, p. 92). 

 

Na mesma linha, Edmea Santos vai argumentar que o ciberespaço é 

 
																																																													
13 […]But the territory in question, the electronic frontier, is about a hundred and thirty years 

old. Cyberspace is the “place” where a telephone conversation appears to occur. Not inside 
your actual phone, the plastic device on your desk. Not inside the other person’s phone, in 
some other city. The place between the phones. The indefinite place out there, where the 
two of you, two human beings, actually meet and communicate. […] Although it is not 
exactly “real,” “cyberspace” is a genuine place (STERLING, 1992). (Tradução da autora). 
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[...] muito mais que um meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, 
integra e redimensiona uma infinidade de mídias. Podemos encontrar 
desde mídias como jornal, revista, radio, cinema e tv, bem como uma 
pluralidade de interfaces que permitem comunicações síncronas e 
assíncronas a exemplo dos chats, listas, fóruns de discussão, blogs, 
dentre outros. (SANTOS, 2003). 

 
Além do ciberespaço, outro conceito desenvolvido fundamental para a expansão da 

internet, e consequentemente da cibercultura foi a www.  A world wide web e seus 

inúmeros sites - conjuntos de páginas gráficas contendo textos, imagens, sons, 

vídeos, jogos e outros conteúdos dinâmicos alimentados por programas e por 

bancos de dados, que podem ser associadas de forma não linear a outros 

conteúdos - o hipertexto14. 

Alguns princípios teóricos do que viria a ser, anos mais tarde, o hipertexto15 

tem sua origem em 1945 quando foi publicado o artigo16 As We May Think, do físico 

e matemático americano Vannevar Bush. Nele, propunha e descrevia um 

mecanismo chamado Memex, que funcionaria como a mente humana, através de 

associações estabelecidas e não por sistemas manuais de indexação: 

 

Seleção por associação, em vez de indexação, pode inclusive ser 
mecanizada. Não se pode esperar, portanto, para igualar a 
velocidade e flexibilidade com que a mente segue uma trilha 
associativa, mas deve ser possível ter a mente decisiva no que diz 
respeito à permanência e clareza dos itens advindos do 
armazenamento. Considere um dispositivo futuro para uso individual, 
que é uma espécie de arquivo privado mecanizado e biblioteca. Ele 
precisa de um nome, e uma moeda ao acaso, memex vai nomeá-lo. 
A memex é um dispositivo no qual uma loja individual vende seus 
livros, registros e comunicações e que é mecanizado a fim de poder 
ser consultado com flexibilidade e extrema velocidade (BUSH, 1945). 
  

A ideia do Memex era estruturar e organizar o conhecimento humano previamente 

coletado, tornando-o acessível a todos, independentemente de tempo e espaço. De 

certa maneira, é o que temos hoje no ambiente web com o hipertexto e a hipermídia. 

Esta última seria o somatório das propriedades do hipertexto às da multimídia. 

Machado (1997) define hipermídia como uma “forma combinatória, permutacional e 

interativa” de sons, imagens e textos trabalhados pelos receptores em diferentes e 
																																																													
14 O projeto de comunicação via rede Internet com o uso de hipertextos foi proposto pelo 

inglês Tim Berners-Lee no laboratorio CERN, Suíça, em 1989, e finalizado em julho de 
1991. 

15 A partir dos projetos e conceitos de Ted Nelson. 
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diversas maneiras.  

A www foi e ainda é terreno fértil para trabalhos experimentais de arte. A arte 

interativa realizada utilizando os recursos digitais se apropria das interfaces gráficas 

computacionais e as exploram como expressão e linguagem.  Cabe discorrer sobre 

estas para melhor compreender sua importância nos processos de Artemidia, na 

medição do processo homem-computador. A www possibilitou a criação da interface 

visual gráfica (graphic user interface - GUI) com base em ícones e janelas, e a 

metáfora do desktop, com símbolos gráficos de pastas e lixeiras (JOHNSON, 1997) 

simplificou o uso dos microcomputadores. A interface é fundamental nas nossas 

relações com os computadores. 

Interface seria o ponto de contato do ser humano com uma máquina. É o 

ambiente gráfico do produto/obra digital, o canal de comunicação do interagente 

com o conteúdo de um sistema de computador. Segundo Bairon (1995, p.19) a 

interface teria por vocação, “traduzir, articular espaços, colocar em comunicação 

duas realidades diferentes”.  

Para Laurel (1993), “interface é a coisa com a qual nos comunicamos, com a 

qual ‘conversamos’, é o que faz a mediação entre nós e os trabalhos internos da 

máquina”. Laurel também explora a metáfora do computador como “teatro17”, onde a 

interface seria o palco, onde homem, máquina e programas são como atores que 

assumem papéis. As interfaces – tanto gráficas como fisicas - vão evoluindo com o 

desenvolver das TIC. 

A partir de 1980, a microinformática torna a relação homem-máquina mais 

interativa, através da evolução das interfaces, que não apenas veiculam 

informações, mas viabilizam a interação entre agentes humanos e computacionais. 

As interfaces, tanto físicas quanto gráficas, redefinem os paradigmas de 

comunicação, uma vez que possuem a função estrutural de permitir que dois 

elementos de um sistema se comuniquem, “servindo como um aparato de 

navegação e como um tradutor entre duas partes, fazendo cada uma delas 

perceptível para a outra” (PAUL, 2003, p. 70). 

As interfaces fisicas reduziram suas dimensões em relação a aparelhos 

digitais, telas, sensores, chips. A redução do tamanho dos diferentes dispositivos e a 

																																																													
17 Essa ideia é desenvolvida no livro da autora Computer as Theater. New York: Addison-

Wesley, 1993. 
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conexão mais presente e sem fio vai dar origem à computação ubíqua (ou ubicomp, 

abreviação em inglês de ubiquitous computing). O termo foi cunhado por Mark 

Weiser em 1988 quando trabalhava no Departamento de Tecnologia do Centro de 

Pesquisa da Xerox, em Palo Alto (PARC, mesma instituição que desenvolveu a GUI, 

citada anteriormente). A computação ubíqua ou pervasiva, vai se tornar “invisível” 

devido a sua aderência aos objetos e nosso cotidiano, e vai possibilitar a criação de 

espaços informacionais (LEMOS, 2009). 

As interfaces gráficas, que já são imateriais (um dos paradigmas da imagem 

digital), tendem, ora a se invisibilizarem (interface transparente como vidro), 

priorizando apenas a informação, ora a re refletirem, como espelho (refletindo a 

ação do usuário), segundo o pensamento de David J. Bolter e Diane Gromala no 

livro Windows and Mirrors (2003). 

A interface e o hipertexto criaram assim possibilidades de percursos não 

lineares pela informação, ampliaram a interação multimídia e estimularam, assim, a 

colaboração e troca. Algumas destas características, como veremos, serão 

utilizadas em nossso conjunto de TCCs. Essas possibilidades iniciadas por essa 

primeira fase da www ampliaram-se a partir da evolução da web. 

O quarto período da cibercultura proposto por Lemos (2014) é o da Web 2.0 e 

da Internet das Coisas. O termo Web 2.0, cunhado por Tim O'Reilly (2005), faz um 

trocadilho com as indicações em informática de uma nova versão de software. Foi 

utilizado por ele para ressaltar o potencial conversacional e de escrita da web, 

diferente da primeira fase apenas de acesso e leitura. A web 2.0 possui 

características que destacam uma maior participação dos usuários, configurando 

uma arquitetura da participação (O'REILLY, 2005). Assim, amplia as possibilidades 

de produção e publicação de conteúdos digitais diversos, fomentando interatividade, 

compartilhamento e participação social. Já por Internet das Coisas (IoT)18 entende-

se a conexão de objetos e aparelhos a bancos de dados e internet (LEMOS, 2014). 

É, segundo o autor, a atual fase da web.  

Uma vez desenhadas as fases cronológicas da cibercultura, ressaltamos 

também os três princípios norteadores da mesma, ainda segundo Lemos (2007): a 

liberação do pólo da emissão da informação, o crescimento da conexão aberta e 

planetária e a reconfiguração de práticas associadas à indústria cultural de massa. 

																																																													
18 IoT – sigla para Internet of Things. 
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Como toda cultura, a cibercultura é derivada de processos dinâmicos fruto das 

dimensões sociais e técnicas presentes no contexto histórico de seu 

desenvolvimento (2014).  

Muitos destes pressupostos da cultura digital ou cibercultura, sobretudo no que 

tange à arte e educação em meio digital acabam por se manifestar em nosso corpus 

empírico. As bases de criação e instauração da cibercultura remetem a conceitos 

teóricos globais, oriundas das bases da cibernética, da contracultura americana, da 

expansão e consumo dos microcomputadores neste cenário, aparentemente 

distantes da realidade local. As ideias globais de pensadores como Nicolas 

Negroponte, com a imagem dos bits substituindo os átomos, de Pierre Lévy com o 

conceito de inteligência coletiva, e de Manuel Castells, com sua sociedade em rede 

nos anos 1990, irão se refletir também em países fora do eixo dos mais 

desenvolvidos economicamente, como o Brasil, que inicia nesta década o processo 

de construção das redes de acesso à internet. 

A partir das décadas de 1990, as universidades públicas brasileiras 

começaram a ingressar na rede internet através de centros de ensino atendidos por 

pontos da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). As universidades públicas “puderam 

implantar os chamados Pontos-de-Presença (POP) da internet e, desta forma, ali se 

articulou de forma intensa e colaborativa a constituição de uma rede com grande 

capilaridade, colocando o país em posição de destaque no cenário mundial em 

termos de conexão internet” (PRETTO, 2012).  

Na Bahia, implantou-se nessa época, um Comitê Gestor da Internet, que 

oferecia para a comunidade da UFBA, ONGs e para o sistema de educação pública 

de Salvador acesso discado via linhas telefônicas” (PRETTO, 2012). Além do 

crescimento no ambiente acadêmico, destacamos o fato da rede passar a englobar 

também instituições comerciais, que se encarregaram de comercializar acesso a 

qualquer cidadão que desejasse, ampliando o número de usuários conectados e 

agregando objetivos e serviços comerciais a um ambiente até então 

majoritariamente sem fins lucrativos.  

Com microcomputadores conectados, começa a experimentação com as 

redes digitais. Estas redes e suas complexas formas de desdobramento passm a ser 

cada vez mais exploradas pelos artistas. Santaella vai afirmar: 

 
Como se pode ver, na era digital, tanto quanto em outras eras, os 
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artistas lançam-se a frente do seu tempo. Quando surgem novos 
suportes e recursos técnicos, são eles que tomam a dianteira da 
exploração das possibilidades que se abrem para a criação. 
Desbravam esses territórios tendo em vista a regeneração da 
sensibilidade humana para a habitação e trânsito dos nossos 
sentidos e da nossa inteligência em novos ambientes que, longe de 
serem meramente técnicos, são também vitais (SANTAELLA, 2007, 
p. 67). 

 

Dos países desenvolvidos para o Brasil, da capital Salvador para o interior do 

Estado da Bahia, a rede internet continuou sua expansão ampliando a conexão e 

fomentando a Cultura Digital, deslocada e descolada dos grandes centros urbanos. 

Como afirmou Claudio Prado (um dos articuladores dos Pontos de Cultura Digital 

junto ao MINC) em inúmeros discursos, e no evento What we hack na Holanda em 

2005 (FONSECA, 2007). “Assim passa a ser possivel as áreas não-privilegiadas 

uma maneira de pular do século 19 direto ao 21, ignorando as ruas sem saída do 

século 20 (PRADO apud FONSECA 2007). 
 

3.3 CIBERCULTURA NO RECÔNCAVO BAIANO 

 

3.3.1 A implantaçao da UFRB 
 
Para situar a cibercultura na região interiorana do Recôncavo da Bahia, nosso 

recorte geográfico, faz-se necessário discorrer sobre a implantação da UFRB. Não 

estamos defendendo a ideia de que não havia nenhum indício de Cultura Digital na 

região, certamente que existiram. Contudo, pensa-se na universidade como fator de 

suma importância na difusão de cultura digital na região.  

 Esta parte do texto narra de forma abrangente parte do contexto histórico da 

implantação da UFRB na região e do curso de Artes Visuais no Centro de Artes, 

Humanidades e Letras, CAHL, na cidade de Cachoeira. Abordam-se as bases da 

instauração do curso com base documental em seu Projeto Pedagógico, ressaltando 

sua origem com a ênfase em multimídia. Além do curso propriamente dito, o entorno 

universitário possibilitou o surgimento de grupos de pesquisa, e consequentemente 

de inúmeros eventos culturais envolvendo a Cibercultura. 

 Segundo o projeto pedagógico do curso (PPC) de Artes Visuais da UFRB, a 

primeira manifestação de que se tem registro sobre o desejo da sociedade do 

Recôncavo da Bahia para criação de uma universidade na região é atribuída à 
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Câmara de Santo Amaro, na Ata da Vereação de 14 de junho de 1822, que 

juntamente com Cachoeira, São Francisco do Conde, Jaguaribe e Maragogipe 

constituiu o conjunto de vilas do Recôncavo que iniciaram as lutas pela 

Independência19 do Brasil.  

 
A ata de vereação é um documento que propunha um regime 
federalista com autonomia para as províncias, abertura ao comércio 
internacional e liberdade religiosa, além da criação de uma 
universidade. Assim, no pensamento da sociedade que almejava a 
soberania, a educação superior já era base para a emancipação e a 
liberdade (FRAGA, 2010). 

 

 

Segundo Boaventura (2009), a formação do ensino superior na Bahia remonta ao 

século XIX, mais precisamente a 1808, quando ocorreu a fundação do Curso 

Médico-Cirúrgico, seguido pela implantação da Academia de Belas Artes, em 1877. 

Também nesse mesmo ano foi fundado o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, 

que tinha por objetivo dar um suporte técnico à produção açucareira no Recôncavo 

Baiano. Posteriormente, o Instituto passou a se chamar Escola de Agronomia, na 

cidade de Cruz das Almas. Ainda segundo o autor, apesar de o ensino superior na 

Bahia existir desde o início do século XIX, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

surge apenas em 1946. Após a UFBA, em 1961, é criada a Universidade Católica do 

Salvador (UCSAL), na capital.   

 A interiorização do ensino superior só ocorre com a Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), em 1986 (BOAVENTURA, 2009), além do já citado Imperial Instituto 

Baiano de Agricultura, que se transformou na Escola de Agronomia da UFBA, e que 

- mais de um século depois -  viria a se tornar a sede da UFRB (parte desta história 

pode ser resumida na linha do tempo20 que situa sua criação). 

																																																													
19 Para ler mais sugere-se o livro  "A Independência do Brasil na Bahia" do professor Luiz 

Henrique Dias Tavares. 
20 Parte da história da implantação da UFRB pode ser resumida na linha do tempo do site da 

instituição, a saber: 1/11/1859: o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA) foi criado 
pelo Imperador dom Pedro II, no município de São Francisco do Conde; 15/2/1877, foi 
criada, associada ao IIBA, a Imperial Escola Agrícola da Bahia (IEAB); 1905: a IEAB é 
transformada no Instituto Agrícola da Bahia sob o controle do Governo do Estado, onde 
passa a funcionar a partir de 1911 a Escola Média Teórica e Prática de Agricultura; 1920: a 
Escola associada ao IEAB volta a oferecer o curso de nível superior; 1931, a Escola 
Agrícola da Bahia é transferida para Salvador; 1943, a Escola Agrícola da Bahia é 
transferida para Cruz das Almas com nome de Escola Agronômica da Bahia; 1968: a 
Escola Agronômica passa a fazer parte da Universidade Federal da Bahia, com o nome de 
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A história da criação da UFRB teve seu início em 2002, por meio de 

mobilização da sociedade civil da região, e com a iniciativa do então reitor da UFBA, 

professor Naomar de Almeida Filho, que propôs sua criação em reunião com a 

bancada de deputados federais e senadores baianos. No ano seguinte, o Conselho 

Universitário da UFBA discutiu o desmembramento de sua Escola de Agronomia 

para criar uma nova universidade federal na Bahia, e deliberou a criação de uma 

comissão com esse intuito. Realizaram-se audiências públicas em vários 

municípios,21  com o objetivo de mobilizar a comunidade, e entregue ao então 

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, a proposta de criação da UFRB 

em outubro de 2003.  

A implantação da universidade se insere no Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) do Governo Federal, programa, 

segundo o sitio na internet do Ministério da Educação, que tem por finalidade adotar  

uma serie de “medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, 

criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior” (BRASIL, 2003) e 

“criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais” (BRASIL, 2003).  

 A UFRB foi criada22 então em 2005, e possui atualmente sete Centros23 de 

Ensino, dentre eles o Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL24, localizado 

na cidade histórica de Cachoeira25, uma das primeiras do Recôncavo,  surgidas no 

																																																																																																																																																																																														
Escola de Agronomia da UFBA. (Fonte: História da UFRB, site institucional). 

21 Amargosa, Cachoeira, Castro Alves, Cruz das Almas, Maragogipe, Mutuípe, Nazaré, 
Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felix, Terra Nova e Valença, todos os 
municípios constitutivos do Recôncavo Sul da Bahia. 

22 Pela Lei 11.151, de 29 de julho de 2005 
23 Centro de Formação de Professores - CFP  - na cidade de Amargosa;  Centro de Ciências 

Agrarias, Ambientais e Biológicas – CCAAB, e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – 
CETEC,  em  Cruz das Almas;  Centro de Ciências da Saúde – CSS, em Santo Antônio de 
Jesus; Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS, em 
Feira de Santana e Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas – CECULT, em  
Santo Amaro e o Centro de Artes, Humanidades e Letras  - CAHL,  na cidade de 
Cachoeira. 

24 O campus de Cachoeira oferece cursos de graduação em Artes Visuais, Cinema e 
Audiovisual, Comunicação, História, Museologia, Serviço Social, Ciências Sociais, 
Tecnologia em Gestão Pública.  

25 Cachoeira possui, segundo dados do IBGE, uma população estimada em 2015 em de 
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início da colonização do Brasil.  

Cabe salientar que a fundação da UFRB veio a ocorrer durante o período em 

que o ministro da Cultura era Gilberto Gil (2003-2008). Este foi um período de 

grande movimentação de ações acerca da cultura digital nas politicas públicas 

brasileiras. Foi desta época o Programa Arte, Cultura e Cidadania - Cultura Viva, 

ação do Ministério da Cultura do Brasil (MINC) iniciada em 2004 com o objetivo de 

articular ações da sociedade civil com ações nas áreas de cultura e educação do 

governo federal, que envolveu um conjunto de ações distribuídas em cinco eixos e 

em diferentes graus de desenvolvimento e consolidação enquanto ações públicas: 

Pontos de cultura, Cultura Digital, Agentes Cultura Viva, Griôs (mestres dos saberes) 

e Escola viva” (IPEA, 2010, p. 39).  

Gilberto Gil foi figura central no movimento de cultura digital do Brasil, tendo 

desenvolvido políticas públicas para incentivar a diversidade cultural e reconhecer o 

potencial das possibilidades digitais. Essa abordagem lhe rendeu o apelido de 

“Embaixador da cultura digital no Brasil” ou “Ministro Hacker", sendo a temática da 

cultura hacker abordada por ele em diversas ocasiões, como neste fragmento de 

discurso onde aborda as diferenças do hacker e do cracker:  

 
A mentalidade hacker não é confinada a esta cultura do hacker-de- 
software. Há pessoas que aplicam a atitude hacker em outras coisas, 
como eletrônica, música e nas ciências humanas. Na verdade, pode-
se encontrá-la nos níveis mais altos de qualquer ciência ou arte. [...] 
hackers constroem coisas, crackers destroem coisas. Hackers 
resolvem problemas e compartilham saber e informação. Acreditam 
na liberdade e na ajuda mútua voluntária, tanto que é quase um 
dever moral compartilhar informação, resolver problemas e depois 
dar as soluções, para que outros possam resolver novos problemas 
(GIL, 2004). 

 

Além das discussões sobre os valores da cultura hacker, importantes redes de 

participação foram criadas: por exemplo, é desse período o blog 26 

																																																																																																																																																																																														
34.535 habitantes. A cidade possui um baixo índice de desenvolvimento humano (IDHM), 
se comparadas a outros municípios baianos e a outros de outras regiões do país. Contudo, 
nos últimos anos esse percentual tem aumentado consideralvemente. Em 1991 o IDHM 
era de 0,399, em 2000, 0,516 e em 2010 este indice subiu para 0,647. O percentual de 
Incidência da Pobreza 41,75 e a Incidência da Pobreza Subjetiva 49,27 %. 

26 A plataforma CulturaDigital.Br resulta de uma parceria do Ministério da Cultura com a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O site foi desenvolvido pela equipe web do 
Ministério da Cultura em parceria com a Casa da Cultura Digital. In: 
<http://culturadigital.br>. 
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<http://culturadigital.br> “uma experiência pioneira de uso da rede mundial de 

computadores no processo de participação política. Sua ideia inicial era reunir, na 

mesma arena de debates, ativistas, representantes de instituições privadas (.com), 

de instituições governamentais (.gov) e do terceiro setor (.org)” (CULTURA 

DIGITAL). Sobre cultura digital Gil (2004) vai afirmar: 

 
Cultura digital é um conceito novo. Parte da ideia de que a revolução 
das tecnologias digitais é, em essência, cultural. O que está 
implicado aqui é que o uso de tecnologia digital muda os 
comportamentos. O uso pleno da Internet e do software livre cria 
fantásticas possibilidades de democratizar os acessos à informação 
e ao conhecimento, maximizar os potenciais dos bens e serviços 
culturais, amplificar os valores que formam o nosso repertório comum 
e, portanto, a nossa cultura, e potencializar também a produção 
cultural, criando inclusive novas formas de arte (GIL, 2004). 

 

Este contexto político de expansão e interiorização do ensino universitário e da 

efervescência da cultura digital foi terreno fértil para a proposta da criação de um 

curso de artes visuais que contemplasse esta na UFRB. 

 
3.3.2 Criação do bacharelado em Artes Visuais e multimeios  
 

A UFRB criou em 2008, a graduação em Cinema e Audiovisual, que foi inscrita na 

tabela de áreas do conhecimento do CNPQ “Linguística, Letras e Arte”, fato que dá 

origem a área de Artes no CAHL. Em 2010 foi apresentada a proposta de 

implementar o Bacharelado em Artes Visuais com ênfase em multimeios, articulada 

pelos colegiados de Cinema e de Museologia. Até sua implantação, no Estado da 

Bahia haviam apenas duas graduações em Artes Visuais: na Escola de Belas Artes 

da UFBA, derivado do curso de Artes Plásticas, que já era uma fusão dos antigos 

cursos de Pintura, Escultura e Gravura da Escola e faziam parte da Academia de 

Belas Artes, de 1877; e outro na Universidade Católica de Salvador que criou o 

curso de Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas, em 1978.  

 O Bacharelado de Artes Visuais da UFRB está embasado na Resolução N. 1, 

de 16 de janeiro de 2009 do Conselho Nacional de Educação e Parecer CNE/CES 

N. 280/2007. Esta resolução e o parecer orientam sobre as bases de criação do 

curso e sua organização curricular. Cita que os conteúdos curriculares devem 

considerar o fenômeno visual a partir de seus processos de instauração, 
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transmissão e recepção, aliando à práxis a reflexão critica-conceitual e admitindo-se 

diferentes aspectos: históricos, comunicacionais, sociológicos, psicológicos, 

filosóficos e tecnológicos. Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o 

Bacharelado em Artes Visuais tem como objetivo “formar profissionais 

artistas/pesquisadores habilitados para a produção, a pesquisa e a critica das Artes 

Visuais” e objetiva “a formação humanística, crítica, teórica e técnica do aluno no 

campo conceitual e prático, proporcionando e aperfeiçoando uma leitura reflexiva da 

realidade” (BARATA et al., 2013).   

 O PPC tem como sua base conceitual o documento elaborado pela 

FUNARTE e sociedade civil, nas reuniões das Câmaras Setoriais de Artes Visuais 

em 2006. Reproduzimos aqui parte do relato de Mirian Brum (2006) citado no 

referido documento: 

 
As Artes Plásticas - como foram, até há pouco tempo conhecidas - 
ganharam nova dimensão. Passam a ser conhecidas como Artes 
Visuais. (...) Para a Arte Contemporânea, as linguagens que 
compõem as Artes Visuais, hoje, abarcam campos que são 
diversificados pelos seus usos e funcionamentos próprios, mas que 
se relacionam com a pesquisa e investigação das praticas que 
produzem os objetos, ações, propostas e reflexões que delimitam o 
campo das artes visuais, a saber:  

 
Atividade Artística Visual Economicamente Orientada: 

Agenciamentos estéticos mistos que se inscrevem em atividades 
industriais ou comerciais, como meios específicos de circulação que 
apresentam intersecções ocasionais com o campo simbólico. [...]. 

Atividades discursivas no campo das artes visuais: 
Praticas de ressimbolização da atividade estética no registro de 
linguagens escritas e outras articulações, visando a atualização de 
significados propostos por obras, objetos e ações de arte numa 
perspectiva do pensamento e da reflexão”. 

Atividade Artística Visual no Campo Simbólico: Praticas 
estéticas que vão desde as atividades em suportes tradicionais 
(Artes Plásticas) até as atividades que visam linguagens e 
experimentos materiais, corporais, espaciais e ou virtuais; pesquisas 
de suportes e tecnologias:  

Como exemplos, podemos citar entre outros: desenho, 
colagem, gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, fotografia, 
poesia visual, videoarte, body-art, performance, instalação, 
happening, intervenção urbana, arte e tecnologia, arte cinética, arte 
ambiental, arte conceitual, andar, grafite, interterritorialidade, arte e 
ciência, e site specificity (BRUM, 2006,  p.14-16 apud BARATA et al., 
2013).    

 

As atividades artístico-visuais citadas fazem parte da base estrutural do curso 
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se reorganizam, ampliando seu papel enquanto linguagem visual a partir da 

instauração das tecnologias digitais. 

 Em relação a estas, o documento apresenta a justificativa da inserção de 

meios artísticos não tradicionais: “No que tange a atualidade esta dita linguagem 

visual tem se expressado a partir de novas mídias que não aquelas dos suportes 

tradicionais. Abre-se campo, então, para a incorporação de maneira reflexiva dos 

meios eletrônicos” (BARATA et al., 2013, p.15).  Assim, o foco do curso, sua ênfase 

passa a ser “instrumentalizar critica, teórica e tecnicamente o estudante, fornecendo 

um amplo leque de disciplinas de análise, exames teóricos-conceituais e técnicos 

sobre as linguagens artísticas visuais, em particular da Artemídia” (BARATA et al., 

2013, p.15, grifo nosso). Entre os objetivos do curso é citado: “Entender a natureza 

da Arte imbricada na Cultura e na Sociedade, e das Poéticas Visuais como mídias 

comunicacionais, com suas linguagens (códigos) e relações com as novas 

tecnologias (Multimeios e Mídias Eletrônicas)” (BARATA et al., 2013, p.15).  

 
O projeto de Bacharelado em Artes Visuais tem como eixo 
estruturante a relação entre arte e media, objetivando, com essa 
perspectiva, proporcionar ao graduando uma formação orientada 
para as novas pesquisas da arte contemporânea. Compreende-se 
por “ARTEMIDIA” as diversas expressões artísticas que se apropriam 
de recursos tecnológicos das diferentes mídias contemporâneas, 
bem como da indústria de entretenimento em geral, para intervir em 
canais de difusão - com a finalidade de estabelecer uma leitura critica 
do fenômeno midiático. Propõe-se, através da arte, soluções 
qualitativas para os processos de criação e difusão dos bens 
culturais.  

A opção conceitual por pesquisas estéticas na interface da 
arte, ciência e tecnologia vem ao encontro da necessidade de 
inserção da produção das artes visuais na atual sociedade pós-
industrial. Dessa forma, estamos garantindo um diálogo entre o 
regional e o global, acabando assim com o fosso que separa a 
produção artística local daquela oriunda dos grandes centros 
urbanos (BARATA et al., 2013, p.15). 

 

Assim, estruturou-se o curso de Artes Visuais da UFRB, levando em conta em sua 

estrutura de base a arte, ciência e a tecnologia, com sua ênfase em multimeios.  

Contudo, a denominação “ênfase” não pode mais fazer parte das nomenclaturas das 

graduações superiores no Brasil.  

A Secretaria da Educação Superior (SESU) do Ministério da Educação 

desenvolveu, por meio do Projeto Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduação, 

uma sistemática de trabalho participativo com a comunidade acadêmica para a 
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criação de um Referencial Nacional para a regulação e a supervisão dos cursos de 

graduação (bacharelado e licenciatura) através da regulamentação de suas 

nomenclaturas. O documento desse processo é chamado de “convergência de 

denominação27”, construído ao longo de 2009 e divulgado em maio de 2010. 

 Essa ação organizou as ofertas de cursos superiores, “uniformizando 

denominações para conteúdos e perfis similares, de modo a produzir convergências 

que facilitem a compreensão por todos os segmentos interessados na formação 

superior” (BRASIL, 2010) para orientar estudantes nas escolhas profissionais e, 

sobretudo, para facilitar a mobilidade interinstitucional dos estudantes. Segundo o 

documento, anualmente os referenciais passarão por revisão em que poderão ser 

feitas novas contribuições e sugerida a inclusão de novos cursos ainda não 

contemplados e que poderão funcionar em regime experimental.  

 A partir destas premissas do MEC, as “ênfases” passam a não fazer mais 

parte das nomenclaturas dos cursos de graduação. Assim, conforme o documento 

dentro da área Comunicação e Artes,28 na subárea Artes Visuais, o Bacharelado em 

Artes Visuais com ênfase em multimeios passa a se denominar apenas Bacharelado 

em Artes Visuais. Contudo, sua estrutura física, curricular e pedagógica 

permanecem direcionadas a Artemidia - o termo “ênfase” foi removido da 

nomenclatura, não da estrutura e ethos do bacharelado. 

 

3.3.3   Expansão: disseminando a cibercultura na região 
 

Em paralelo à criação dos cursos de cinema e artes visuais, um grupo de pesquisa 

com a temática da cultura digital foi se estruturando. O Grupo de Estudos e Práticas 

Laboratoriais em Plataformas e Softwares Livres e Multimeios - Linklivre – realiza 

atividades de pesquisa e extensão sobre “o papel da tecnologia na sociedade 

contemporânea, sua relação com a comunicação, multimeios, tecnologias e 

produção artísticas, formação, produção de subjetividades e cibercultura”. O site do 
																																																													
27 “A Convergência de Denominação (De - Para) é uma lista que apresenta os nomes dos 

cursos atualmente vigentes, e as sugestões de denominação a serem adotadas. A 
convergência foi realizada por especialistas nas áreas e deve ser entendida como uma 
sugestão de nova denominação. Cabe as Instituições de Ensino Superior (IES), com base 
nas características de cada curso, adotar a denominação que julgar mais pertinente, dentre 
as opções disponíveis de acordo com a nova denominação adotada, se necessário, 
adaptar a matriz curricular”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13812&Itemid=995>. 

28 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/consulta_artes.pdf>. 
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projeto nos explica melhor: 

 
As relações entre tecnologia, comunicação, arte e sociedade, 
baseadas na cultura digital, pautada por conhecimento, informação, 
produção cooperada, interatividade, criatividade, inovação, 
plataformas e softwares livres, tecnologias sociais, cultura libertária, 
creative commons etc. Atividades de pesquisa, capacitação e 
disseminação do uso do software livre; colaboração com redes de 
desenvolvimento e ativismo; produção em comunicação e design, 
desenvolvimento de produtos experimentais em arte e multimídia a 
partir do uso de ferramentas livres (LINKLIVRE, site do projeto). 

 

O grupo de pesquisa é composto por docentes dos cursos de cinema e artes visuais, 

do CAHL e de outros campi da UFRB da região, em cidades próximas.  

O LinkLivre promove eventos como o “Coisas da Cibercultura”, que são uma 

série de palestras e conferências sobre temáticas da cultura digital, e vários projetos 

e cursos de extensão. Há também oficinas dos softwares livres Inkscape, Gimp, 

Blender, dentre outras. 

Segundo Marcel (2012), o primeiro projeto desenvolvido pelo Linklivre foi o 

Plug! - Projeto de Disseminação de Software Livre em Escolas Públicas do 

Recôncavo, projeto de extensão que teve como objetivo capacitar alunos e 

professores de escolas públicas das cidades de São Félix e Cachoeira para o uso de 

software livre de produção de mídia. Para isso, o projeto capacitou estudantes de 

graduação em aplicativos como Audacity, Cinelerra, GIMP e Inkscape para que 

atuassem como facilitadores nas escolas. Além da realização de seminários e 

palestras sobre software livre, educação e ética hacker. A equipe envolveu 

professores e técnico-administrativos do CAHL e da ASCOM. Ainda segundo Marcel 

(2012), dos primeiros projetos do linklivre foi o Laboratório de Animação e 

Interatividade Digital, que utiliza o software Blender, para modelagem e animação 

3D e  criação de games para realização de oficinas de animação de personagens 

digitais.  

Um destes projetos foi o Mapeamento Cartográfico Colaborativo do 

Recôncavo29. Antes das cidades de Cachoeira e são Felix “existirem” no Google 

maps, elas já existiam no OpenStreetMaps, graças a este. O projeto realizou o 

mapeamento cartográfico através de GPS, construindo um mapa contendo as vias e 

																																																													
29 Disponível em: <http://culturadigital.org.br/en/project/mapeamento-cartografico-
colaborativo-do-reconcavo-acao-do-grupo-linklivre/>.  
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pontos de interesse. O projeto participou do festival internacional CulturaDigital.br30 

em 2011. 

Outro projeto na área de cultura digital é o RECRIA: 31  “Reciclagem e 

Criatividade como Mecanismos de Sustentação”. Formação de adolescentes para 

montagem e da recuperação de computadores e seus periféricos a partir da coleta e 

seleção de equipamentos descartados e material reciclado, através dos 

fundamentos da metareciclagem.  

Abrangendo as escolas de ensino médio, o projeto “Arte-Computação nas 

Escolas” promove a formação e fortalecimento de ambientes de pesquisa e 

desenvolvimento de software e hardware, por estudantes e professores de escolas 

públicas de São Félix e Cachoeira desde 2011, através da criação de softwares, 

instrumentos de música eletrônica, pequenos robôs e animações interativas. 

O Reconvexo 32  -  “Festival Nacional de Vídeo-Projeções Mapeadas e 

Interativas” acontece anualmente e reconfigura os espaços urbanos da região, com 

projeções de grafites digitais sobre as fachadas da arquitetura histórica da região. 

O Colóquio Franco-Brasileiro de Estética “As fronteiras do efêmero 

na imagem digital” acontece desde 2013.  Há outros eventos como o FLISOL, 

“Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre” aconteceu em 2011, e 

RECOMBIT, “Encontro de Computação do Recôncavo”, dentre outros, não tão 

específicos sobre cultura digital, mas que tangenciam a temática como o “Cachoeira 

Doc” e o “Paisagem Sonora”.  

Além destes, há ações do corpo técnico da UFRB, sobretudo da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC), voltadas para a 

disseminação e utilização do software livre na UFRB. Segundo Marcel (2012), uma 

das primeiras medidas da COTEC para disseminar o software livre na UFRB foi 

instalar o sistema Ubuntu nos laboratórios de informática da universidade. Assim, 

todos os computadores operam com um sistema operacional proprietário e um livre. 

Outra iniciativa foi a instalação do software BrOffice e outros serviços operando com 

software livre, como o cliente de email Zimbra.  

Estes são alguns exemplos de eventos na área da cibercultura no entorno da 

universidade que começam a expandir a temática desde o ano de 2010 - ainda é 

																																																													
30 Disponível em: <https: <http://vimeo.com/40960186>. 
31 Disponível em: <http://www.ufrb.edu.br/recria/>. 
32 Disponível em <http://www.reconvexo.com.br/>.  
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pouco tempo. Reafirmamos também que não estamos concluindo que eventos 

ligados à cibercultura aconteciam na região única e exclusivamente por conta da 

presença da universidade, porém, como já afirmado, entendemos ser a UFRB um 

importante ponto difusor de Cultura Digital. A partir dessas ações de extensão, a 

Cultura Digital passa a fazer (mais ainda) parte do cotidiano da população, 

extrapolando as paredes do campus universitário.  

Fora destas paredes há uma população também conectada à rede partir de 

variados dispositivos digitais. Cabe salientar, contudo, a grande extensão territorial 

do Brasil e os problemas e a qualidade das conexões digitais. É necessário a 

presença de uma boa infraestrutura e velocidade de conexão para se usufruir 

integralmente das possibilidades da cibercultura.  

Na região da cidade de Cachoeira, a cibercultura, ou cultura digital, tem 

aberto espaços de conexão e se desenvolve tendo como um de seus polos difusores 

o Centro de Artes, Letras e Humanidades da UFRB, através de suas ações 

extensionistas e da produção de cultura, arte e conhecimento geradas pelos cursos 

ali instalados.  

Pensamos ser a criação do bacharelado em Artes Visuais com ênfase em 

multimeios um vetor importante para a desenvolvimento da arte em tempos digitais – 

a próxima seção é dedicada a esta - a artemídia. 
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4 
Como poderíamos entender esse “desvio” do 
projeto tecnolo ́gico original no dia ́logo com 
as mídias e a sociedade industrializada?  
Ora, a artemídia é justamente o lugar onde 
essa questão encontra uma resposta 
consistente. O fato mesmo das suas obras 
estarem sendo produzidas no interior dos 
modelos econômicos vigentes, mas na direção 
contrária deles, faz delas um dos mais 
poderosos instrumentos críticos de que 
dispomos hoje para pensar o modo como as 
sociedades contempora ̂neas se constituem, se 
reproduzem e se mantêm. (...)  
 
a artemídia representa hoje a metalinguagem 
da sociedade midia ́tica, na medida em que 
possibilita praticar, no interior da pro ́pria 
mídia e de seus derivados institucionais 
(portanto não mais nos guetos acadêmicos ou 
nos espac ̧os tradicionais da arte), 
alternativas críticas aos modelos atuais de 
normatização e controle da sociedade. 

 
Arlindo Machado 
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5 ARTE+MÍDIA 
 

Arte e técnica são íntima e estruturalmente relacionadas. Pincéis, pigmentos, tintas, 

cerâmica, metal, plástico e eletricidade, por exemplo, são frutos do desenvolvimento 

técnico e já foram considerados “novas” tecnologias, por isso se diz que a história da 

arte e a história da mídia caminham lado a lado. Entender a evolução dos materiais 

e suportes tecnodigitais favoreceu a compreensão da natureza estética dos 

processos artísticos ao longo do tempo. 

Assim, iremos revisitar a história da arte/tecnologia, recuperar e situar 

cronologicamente os conceitos e noções básicas que compõem as obras de 

artemídia, as quais constituem nosso corpus empírico. 

Nesta seção, revisaremos o campo de estudo da arte digital até chegarmos à 

discussão de nomenclaturas e conceitos mais contemporâneos sobre a temática, 

cujo cenário das tecnologias numéricas alterou as formas de criar e fruir as obras de 

arte. Traçaremos uma timeline, tendo como base os estudos de Paul, Tribe e Jana, 

Plaza Tavares Giannetti, Michael Rush e Machado. 

Para tanto, contemplaremos alguns movimentos e experimentos artísticos 

significativos e correlatos a eles, destacando alguns marcos do desenvolvimento da 

computação e comunicação, fundamentais para entender o processo artístico e sua 

relação com as mídias digitais, tais como o hipertexto, o memex, a GUI, o projeto 

Xanadu e o Sketchpad. 

Aplicados à análise desta pesquisa, esses movimentos podem nos ensinar 

quais estratégias de composição foram empregadas pelos autores/estudantes nas 

suas obras, identificando ações de formação/educação. 

 
5.1  ORIGENS DA ARTEMÍDIA 

 

Simultaneamente à evolução humana, aprimoram-se os aparatos técnicos, 

instaurando modificações nos modos de produção da arte. Para Plaza e Tavares 

(1998), o desenvolvimento das formas de se fazer arte passa por três fronteiras 

quando surgem novas tecnologias: a) pré-industrial – com a interação do homem e 

do objeto através da pintura, desenho, escultura, dança; b) período industrial – 

através da gravura, fotografia, cinema e artes gráficas, nas quais a representação é 
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fiel ao real; c) pós-industrial – a partir da tecnologia digital, com informações visuais, 

sonoras e verbais representando o mesmo objeto.  

As tecnologias criaram uma nova dimensão reflexiva, uma nova escala de 

entendimentos e enredamentos na sociedade desde o industrial, passando pelo 

eletroeletrônico, até o digital. Assim, aqui será traçado um panorama entre a relação 

da arte e das tecnologias digitais, desde suas influências dentro da história da arte. 

Muitos artistas contemporâneos buscam criar e se expressar por meio do 

cenário instaurado pelo binômio arte/tecnologia perpassado pelas tecnologias de 

comunicação. Claudia Giannetti, em seu livro “As Telemática, Telecomunicações, 

Internet e Ciberespaço” de 1988, faz um levantamento dessa história, no qual 

aponta que, em 1851, na Exposição Mundial de Londres, o escocês Alexander Bain 

registrava a primeira patente de um aparelho de telegrafia que permitia a 

transmissão de manuscritos e desenhos; nascia, nesse momento, a perspectiva de 

comunicar não apenas através de códigos ou som, mas também de imagens, que 

poderiam ser vistas/transmitidas em qualquer parte do planeta. Segundo a autora, 

no final do século XIX, o telégrafo já podia enviar imagens de razoável definição em 

matizes de cinza, de modo que as tecnologias passaram a produzir uma 

considerável superação das distâncias físicas, solucionando, em parte, questões 

interpessoais e aproximando indivíduos separados geograficamente, “tudo isso a 

partir de um conceito fundamental: transformar o espaço em tempo” (GIANNETTI, 

1998, p.10). 

O movimento artístico italiano dos futuristas, em 1909, já saudava com 

otimismo, em seu manifesto,33 a energia elétrica, a velocidade das máquinas e sua 

incorporação à arte. Tal documento,34 do ano de 1922, reforçava o estreito vínculo 

que a arte deveria estabelecer com a máquina, a qual determinava em definitivo o 

ritmo da vida na era industrial. Já no Manifesto Futurista de 1933, Marinetti e Pino 

Masnata requeriam não somente a utilização artística dos meios de comunicação, 

como a rádio, mas ainda a sua expansão em uma máquina de visão (o meio 

televisivo existia de forma rudimentar). Para ampliar o gênio criativo, os futuristas 

propunham um aperfeiçoamento da radiofonia capaz de permitir o "teletacto, o 

teleolfato e o telegosto" (GIANNETTI, 1998, p.11). 

 Além do movimento futurista, Paul (2003, p. 11) - crítica de arte 
																																																													
33 Escrito por Marinetti. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Futurista>. 
34 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Futurista>. 
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norteamericana - indica o movimento dadaísta como influência artística da artemídia, 

iniciado em 1916. A autora evidencia a relação existente entre a tecnologia e as 

poesias dadaístas, criadas a partir de uma estética baseada em instruções 

aleatórias e algoritmos digitais – forma estrutural do desenvolvimento de softwares: 
 

A poesia dadaísta gerou uma estética de construçãode poemas 
através de uma variaçãoaleatória de palavras e linhas, usando 
instruções formais para criar um artífice que resultou do diálogo entre 
controle e aleatoriedade. A ideia de regras como um processo de 
criar arte tem uma clara conexão com algoritmos que formam a base 
de todo software e toda operaçãocomputacional: um procedimento 
de instruções formais que culminam em um resultado em um número 
finito de espaços (PAUL, 2008, p. 11-13). 
 

As primeiras tentativas de usar sistemas de telecomunicação como meios de difusão 

da arte acompanharam a evolução tecnológica; essa inovação foi engendrada, por 

exemplo, pelos dadaístas que, em 1922, utilizaram telefones para encomendar a 

terceiros a execução de suas obras. Além dessa mudança no processo tradicional 

de criação artística, em que o realizador passa a ser outra pessoa, abriu-se caminho 

ao emprego das tecnologias de comunicação nas artes, cuja ideia foi posta em 

prática por Moholi-Nagy (membro e professor da Bauhaus), em 1922, com os 

quadros telefônicos chamados de Telefonbilder. 

 Tribe e Jana (2007, p.8), por sua vez, citam como antecedentes importantes 

da artemídia a arte conceitual, com seus os aspectos intelectuais e informativos 

focados mais nas ideias do que nos produtos, como em Duchamp e a apropriação 

de objetos – que quebrou com os cânones da crítica de arte vigentes e alterou o 

rumo da história da arte ao introduzir neste campo o conceito de ready-made, o qual 

consiste em retirar objetos utilitários do seu lugar comum e apresentá-los como arte; 

e a pop art e sua temática conceitual ligada à cultura de consumo, que buscava a 

estética das massas e do consumo de bens industriais.   

Para Popper (1997), a artemídia se desenvolveu sob a influência da fotografia 

e cinematografia; da Arte Conceitual, a Light Art; da Arte Cinética; da Arte 

Cibernética; da arte participativa e da interatividade. 

 Luz elétrica, cinema, rádio, televisores... a indústria eletroeletrônica 

prosseguiu com seu desenvolvimento e construiu os primeiros computadores. O 
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Electronic Numeric Integrator And Calculator35 (ENIAC) foi o primeiro computador 

digital eletrônico; criado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, objetivava 

realizar cálculos de artilharia (contudo, tornou-se operacional apenas ao final do 

confronto). 

 Com a evolução da telemática (telecomunicações + informática), na 

sociedade pós-industrial, o uso dos computadores passou a integrar, hibridamente, 

os repertórios de muitos artistas contemporâneos, pois a transição da era industrial 

para a era eletrônica acentuou o interesse por interseções entre arte e tecnologia. 

Paul (2008) e Couchot (1993) afirmam que, mesmo com alguns experimentos 

anteriores, como em 1950, os computadores passaram a ser, de fato, utilizados pela 

arte na década de 1960.   

Alguns dos primeiros projetos em artemídia foram assinados por Michael A 

Noll, pesquisador da Bell Laboratories (atual T&T), nos EUA, como a obra Gaussian 

Quadratic (1963), exibida em 1965 na exposição Computer-Generated Pictures, 

realizada em Nova York. Desse evento, participaram outros nomes, como Bela 

Julesz e os matemáticos alemães George Ness e Frieder Nake. Embora as obras se 

assemelhassem a desenhos geométricos e abstratos que replicavam formas 

estéticas de expressão muito familiares às artes tradicionais, capturavam uma 

estética essencial do novo meio que delineava funções matemáticas básicas para 

orientar a então arte digital (PAUL, 2008, p. 15). Na mesma linha artística, foram 

produzidos os trabalhos de Vera Molnar, John Whitney e Charles Csuri, artistas que 

se tornaram referência no uso de funções matemáticas para a geração de imagens 

por computador. 
 

																																																													
35 Foi criado na Moore School of Electrical Engineering, da Universidade de Pensilvânia, 

EUA, entre 1943-1946, por John Mauchly e J. Presper Eckert e John von Neumann. 
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Figura 1 - Obra Gaussian Quadratic – Michael Noll – 1962. 

Fonte: <http://www.digitalartmuseum.org/noll/artworks_02.html>. 
 

Ainda na década de 1960, um importante balizador nas fronteiras do desenho de 

imagens nos computadores foi apresentado: o Sketchpad36, primeiro sistema de 

manipulação direta de imagens em uma tela, cujo uso se dava por meio de uma 

caneta ótica. Sutherland detalhou o Sketchpad em sua tese de doutorado, 

apresentada em 1963 no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mais tarde, a 

caneta foi substituída pelo mouse, inventado por volta de 1965 por Douglas 

Engelbart. Segundo Johnson (2001, p. 16-17), Engelbart é o pai da interface 

contemporânea: 

 

O programa de Sutherland – chamado Sketchpad – foi o precurssor 
de aplicações gráficas como MacPaint e Photoshop. Estes são, sem 
dúvida, descendentes notáveis, mas o problema que o Sketchpad 
procurava resolver era o de como fazer o computador desenhar 
coisas na tela, como levar a máquina além de uma simples 
exibiçãode caracteres. [...] Doug Engelbart teve uma carreira 
notavelmente eclética e visionária, mas por essa única 
demonstraçãojá merece sua reputaçãode pai da interface 
contemporânea (JOHNSON, 2001, p. 16-17). 

 

																																																													
36 Sketchpad: A man-machine graphical communication system. Techical Report (Cambridge 

University), set. 2003. Disponível em: <http://bit.ly/pmyKcH>. Acesso em: 10 jan. 2012. 
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Figura 2 -  Sketchpad apresentado por Ivan Sutherland. 
Fonte: Sutherland (1962). 

 

Ainda a partir dos registros de Paul (2008) e Rush (2005), o grupo que se chamou 

Experiments in Art and Technology (EAT) foi criado nos Estados Unidos por Billy 

Kluver em 1966, com o propósito de desenvolver uma colaboração efetiva entre arte 

e engenharia - buscava aproximar a indústria tecnológica dos artistas, conjugando 

ambos os trabalhos.  

Kluver realizou projetos colaborativos com engenheiros, programadores, 

pesquisadores e artistas, como Andy Warhol, Jean Tinguely e John Cage e Robert 

Rauschenberg.  

Em 1968, a mostra Cybernetic Serendipity, do Instituto de Arte 

Contemporânea de Londres, apresentou trabalhos focados na utilização das 

máquinas, promovendo uma reflexão sobre uma estética por elas orientada (PAUL, 

2008). Aproveitando-se do desenvolvimento das pesquisas no campo da teoria 

estética e da cibernética, a exposição explorou as conexões entre tecnologia e arte, 

mesclando música, poesia e artes visuais a estas.  

Emerge desse momento a compreensão da arte como sistema, questão ainda 

em voga nos atuais discursos sobre arte digital. 
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Figura 3 - Cartaz da Exposição Cybernetic Serendipity. 

Fonte: Themerson (1964). 
 

Até agora, citamos apenas experimentos internacionais, porém essa linha do tempo 

também compreende o Brasil37, onde também foram realizados trabalhos que se 

constituem como pontos balizadores do desenvolvimento da arte computacional. 

Waldemar Cordeiro, importante artista do movimento concretista brasileiro, realizou 

a obra “Autorretrato probabilístico” em 1967, a qual consistia em uma imagem 

fragmentada em partes quadrangulares regulares sobre placas de vidro e madeira. 

Apesar da materialidade tradicional, pode-se entendê-las como uma alusão ao pixel, 

medida da qualidade das imagens, havendo ainda a presença alternada das 

palavras “sim” e “não”, referência à linguagem binária. 

Ainda no Brasil, em São Paulo, no ano de 1969, realizou-se a exposição 

Computer plotter-arte, procurando relacionar a ainda incipiente arte computacional 

às tendências da arte contemporânea, elaborada com processamento de imagens 

geradas por computadores. Os projetos consideravam desde a aplicação de satélites 

- para expandir a disseminaçãoem massa da transmissão televisiva - ao potencial 

estético da teleconferência em vídeo e exploração do tempo real. 

Na década de 1970, artistas de vários segmentos aumentaram 

consideravelmente as experiências com técnicas de imagem baseadas no 

																																																													
37 Walter Zanini organizou a primeira exposição de videoarte em 1971, além das mostras 

internacionais Prospectiva 74 e Poéticas Visuais, de 1977, que reuniram artistas 
envolvidos com a exploração dos meios de comunicação tecnológicos e a arte. 
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computador. Mal se havia chegado à microinformática e às mudanças provocadas 

pela sua popularização quando “a arte digital evoluiu em muitas vertentes, desde 

obras orientadas por aspectos dinâmicos e interativos a conceitos de movimento de 

fluxos. Essas tecnologias e a mídia interativa desafiaram as tradicionais noções de 

obra de arte, audiência e artista” (PAUL, 2003, p. 21).  

 

5.2 REDES ARTÍSTICAS DIGITAIS 
 

Com o advento da microinformática, após o surgimento dos grandes computadores, 

uma produção em série de microcomputadores se estabelece, tornando-os mais 

acessíveis economicamente, por meio de empresas americanas como a IBM, a 

Microsoft de Bill Gates e a Apple de Steve Jobs.  

A rede de computadores começa a ser artisticamente explorada por volta de 

1980. Neste ano, Robert Adrian propôs um evento chamado Artbox – uma rede 

artística de correio eletrônico – no qual realizavam-se trabalhos de construção de 

textos coletivos. Rapidamente, os artistas se apropriaram das redes digitais. Adrian 

(1980) justifica o interesse dos artistas pelas redes de comunicações: 

 

Uma das maiores motivações para que os artistas começassem a 
trabalhar com telecomunicações era a consciência de crescimento 
que o poder político, militar, comercial e financeiro dava às redes de 
comunicações. O uso destas redes pelos artistas poderia, talvez 
fazê-los mais visíveis e começar até mesmo a traçar seu crescimento 
e influência social e cultural (ADRIAN, 1980). 
 

A Artbox, mais tarde, vai se tornar Artex, a pioneira das redes artísticas eletrônicas 

de acesso internacional, que foi a base de inúmeros projetos de fusão arte-

telecomunicação. “É um sentimento muito emocionante [...] pode-se realmente sentir 

um novo tipo de arte surgir” (ADRIAN, 1980). 

Com a ampliação do conceito de arte baseada em sistemas de comunicação, 

via tecnologias digitais, foram instauradas novas possibilidades artísticas. Nesse 

contexto, artistas como Fred Forest e o teórico Mario Costa desenvolvem a definição 

de uma Estética da Comunicação, em 1983, à qual se unem Horácio Zabala, Roy 

Ascott e Derrick de Kerckhove. 

 

Uma meditação filosófica de uma ordem geral sobre a nova condição 
antropológica e conseqüentes novas formas de experiências 
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estéticas possibilitadas pelas tecnologias de comunicação, e sobre 
as novas direções nas quais as tradicionais categorias estéticas 
(forma, beleza, o sublime, gênios, etc.) são conduzidas (COSTA, 
1991, p.124). 

 

A proposta da Estética da Comunicação é inicialmente exaltar a superação dos 

limites físico-temporais, que, por sua vez, é alimentada pela própria superação de 

limites entre humanidade e tecnologia. 

A profusão do consumo das tecnologias se estabelece, de fato, no final do 

século XX. Nesse período, o amplo uso do computador e da internet, aliado à 

popularização de câmeras digitais, softwares gráficos e kits multimídia 

redimensionam o cenário telemático.  

Então, no início do novo século, instaura-se a arte feita na web - web arte, net 

arte - na qual figuram artistas como Mark Napier (EUA), Olia Lialina (Rússia), Alexei 

Shulgin (Rússia), dentre outros. O movimento que começou por volta de 1991, com 

os primeiros artistas, principalmente europeus, que utilizaram a internet como meio 

de suporte único para suas obras, expandiu-se. Interfaces e códigos digitais 

tornaram-se potenciais linguagens artísticas com a exploraçãodas possibilidades de 

expressão na rede. Os termos net ou web arte se estenderam a toda exploração 

artística com suporte na rede telemática da época. Igualmente ganham destaque 

experiências em telepresença, ciberinstalações, ambientes imersivos, arte 

transgênica, vida artificial e obras envolvendo biotecnologia, física, engenharia e 

telerrobótica.  
Estas experiências interativas-digitais também irão acontecer no Brasil. No 

ano de 2000, Diana Domingues, idealizou a obra Insn(h)ak(r)es, um robô em forma 

de cobra com uma microcâmera, que fora colocado entre cobras reais no 

serpentário do Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul, 

disponibilizando as imagens captadas para acompanhamento via internet. No 

mesmo espaço, uma cave de realidade virtual apresentava outros experimentos do 

grupo ARTecno, por ela coordenado. Nessa mesma época, Eduardo Kac, artista 

brasileiro radicado nos EUA, desenvolve trabalhos nas áreas de bioarte e 

ciberbioarte, manipulando artisticamente códigos genéticos de plantas e animais. 

Depois da utilização da net arte e web arte como linguagem estética digital 

experimental, numa mistura com códigos, estes - necessários ao funcionamento dos 

softwares - passaram a fazer parte do processo criativo de alguns artistas, que - 
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como outrora, no início da arte computacional – se dedicam a aprender 

programação e a lidar com eles. Percebe-se, pois, que o artista dos novos meios, 

para ter plena consciência das etapas produtivas envolvidas em seu processo de 

criação, precisa também aprender a programar (RUSHKOFF, 2012). 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE NOMENCLATURAS 

 

Há muitas nomenclaturas relacionadas à arte que se entrelaçam com a ciência e a 

tecnologia (com base digital e nas redes), tais como: arte telemática, digital, 

eletrônica, numérica e cibernética; arte e tecnologia, ciberarte, artemídia, novas 

artemídias, tecnoarte, computer art, software art, web art, net art e artes em mídias 

digitais. Segundo Arantes (2005, p. 24), “nos anos 1950-1960, a expressão mais 

usada era 'arte cibernética'. Nos anos 1970-1980, passou a usar 'arte-informática' e, 

nos anos 1980, 'arte e tecnologia', 'arte numérica' e 'arte eletrônica'”. A partir dos 

meios de comunicação e entretenimento de massa, entretanto, emerge uma nova 

expressão, artemídia (ou media art), que engloba desde o vídeo (a televisão) aos 

meios mais recentes, a exemplo das tecnologias móveis (arte wireless) e artes da 

rede (web arte).  

Costumeiramente, o conceito de mídia se aplica ao aparato eletrônico-

informacional da contemporaneidade, composto de jornais, revistas, televisão e sites 

noticiosos. Para Manovich (2001), a expressão “novas mídias” remete a novos 

objetos culturais e paradigmas possibilitados pela computaçãoe tecnologias de 

comunicação em rede, que apontam para uma modificação cultural. Instala-se, 

assim, uma linguagem visual híbrida – remix de softwares e formatos (MANOVICH, 

2008, p. 102). Essa hibridação entre arte, comunicação e mídias passa a ser 

conhecida como artemídia. 

Esse termo, oriundo do inglês media arts, tem se destacado como a 

expressão mais universal e abrangente para designar todas as formas de expressão 

artística que se apropriam de recursos tecnológicos (MACHADO, 2007). Diversos 

pesquisadores, como Machado, Arantes e Domingues, introduziram o conceito de 

artemídia como uma das formas de expressão da arte digital.  

No Brasil, o vocábulo artemídia começou a ser utilizado em textos e reflexões 
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de Arlindo Machado, no contexto de eventos38 realizados no Itaú cultural, em São 

Paulo. Para o autor, o termo possui extenso sentido, que abarca qualquer 

experiência artística com recursos tecnológicos recentes, incluindo-se trabalhos com 

pesada mediação tecnológica em áreas das artes visuais, cinema, literatura, música, 

criações colaborativas em redes, intervenções em ambientes virtuais ou semivirtuais 

e aplicação de recursos informáticos para obras interativas acessíveis remotamente. 

Entende o autor que essa expressão “engloba e extrapola expressões anteriores 

como arte tecnológica, artes eletrônicas, arte-comunicação, poéticas tecnológicas, 

etc.” (MACHADO, 2007, p. 8). 

O autor faz, ainda, uma síntese sobre as aproximações e distinções entre arte 

e mídia, demonstrando que os artistas sempre utilizaram os meios disponíveis no 

seu tempo e, por isso, é a vez de utilizar o sistema computacional e as tecnologias 

disponíveis na contemporaneidade. Conforme afirma, "se toda a arte é feita com os 

meios de seu tempo, as artes eletrônicas representam a expressão mais avançada 

da criação artística atual, aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do 

homem da virada do terceiro milênio" (MACHADO, 2007, p.2). 

O termo mídia, como já mencionado, deriva, foneticamente, do inglês media, 

que, por seu turno, é o plural da palavra latina medium, significando aquilo que está 

no meio, entre dois pontos. A adoção do termo mídia na língua portuguesa é recente 

e, de acordo com Lucia Santaella, sua utilização é cada vez mais frequente, seja no 

singular, mídia, ou no plural, mídias, substituindo as variações anteriormente 

adaptadas do inglês. Segundo a autora: 

 

A palavra mídia foi se fixando cada vez mais em função do 
crescimento acelerado dos meios de comunicação que não podem 
mais ser considerados necessariamente como meios de 
comunicaçãode massa, pelo menos tal como o conceito de 
comunicação de massa esteve delineado até o início dos anos 80 
(SANTAELLA, 2003, p.62). 

 

Para Santaella, o sentido amplo do termo mídia está relacionado à emergência de 

novos meios tecnológicos de comunicação planetária, que minaram o exclusivismo 

dos meios de massa e possibilitaram novos processos de comunicação. 

Giannetti emprega o termo media art, mas reconhece que outros termos, 

																																																													
38 Especificamente, nas exposições Cotidiano/Arte/Técnica (agosto/outubro 1999), 
Emoçãoart.ficial 1.0 (agosto/outubro 2002) e Emoçãoart.ficial 2.0 (junho/setembro 2004). 
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“como arte eletrônica”, conseguem transmitir o caráter mais amplo e global das 

manifestações artísticas, que utilizam as chamadas novas tecnologias (audiovisuais, 

informáticas, telemáticas)”. Para a autora, o media art não é compreendido como 

uma corrente autônoma, 

[...] mas como parte integrante do contexto da criação artística 
contemporânea. O fato de empregar o termo media é um recurso 
para diferenciá-lo (e não afastá-lo) das manifestações artísticas que 
utilizam outras ferramentas que não as baseadas nas tecnologias 
eletrônicas e/ou digitais (GIANNETTI, 2006, p. 14). 

 

As media arts têm, portanto, posto fim aos limites entre as disciplinas de arte, 

ciência, tecnologia e design, incluindo pesquisa e desenvolvimento. Desde a história, 

passando pela produção e manifestação, a arte digital desafia a categorização 

(PAUL, 2003, p. 21-22). 
 

5.4 MEDIA, NEW MEDIA? 

 

No amplo e debatido contexto do termo mídia, emerge a expressão inglesa new 

media, traduzida como novas mídias. Peter Lunenfeld (1999) acredita que este é um 

termo adequado para caracterizar as produções deste tempo, as produções surgidas 

ou incorporadas pelo universo digital, sejam novas ou antigas, a exemplo de livros 

eletrônicos, cinema ou fotografia digital. 

Segundo Lev Manovich, o entendimento popular das novas mídias relaciona-

se ao uso do computador para a distribuição e exibição da produção. Nesta 

percepção, textos distribuídos em websites, através da internet, configuram-se como 

uma nova mídia, assim como fotografias armazenadas em um CD, que necessitam 

de um software e um computador para serem visualizadas. Para o autor, esta 

percepção é acertada, porém limitada, pois não consegue abarcar a dimensão da 

revolução das mídias computacionais vivenciadas neste momento, diferindo 

profundamente, por isso, de outras situações históricas associadas ao surgimento 

de novas mídias, a exemplo da imprensa, no século XIV, e da fotografia, no século 

XIX: 
 

Certamente, a introdução da imprensa afetou apenas um estágio da 
comunicação cultural - a distribuiçãoda mídia. Similarmente, a 
introdução da fotografia afetou apenas um tipo de comunicação 
cultural – imagens imóveis. Ao contrário, a revolução das mídias 
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computacionais afeta todos os estágios da comunicação, incluindo a 
aquisição, a manipulação, o armazenamento, e distribuição; afeta 
também todos os tipos de mídias - textos, imagens imóveis, imagens 
em movimento, som, e construções espaciais39 (MANOVICH, 2002, 
p. 19). 

 

Para Christiane Paul, a “arte digital encontra-se agora sob o termo genenérico ‘new 

media art’”, ambos vistos como abrangentes. A autora, em seu livro Digital Art 

(2003), traça ainda um panorama da arte digital desde os primórdios, dividindo-a em 

duas categorias, a saber: tecnologias digitais como ferramenta e tecnologias digitais 

como meio (no sentido de sistema): 
 

Uma das distinções básicas, mas cruciais feita aqui é entre a arte 
que usa tecnologias digitais como ferramenta para criação de objetos 
de arte tradicionais – como fotografia, impresso, escultura ou música 
– e a arte que emprega estas tecnologias como seu próprio meio, 
sendo produzida, armazenada e apresentada exclusivamente em 
formato digital e fazendo uso de suas características interativas ou 
participativas40 (PAUL, 2003, p. 8). 

 

Na mesma linha de pensamento, Nara Cristina Santos, professora e pesquisadora 

de arte e tecnologia brasileira, enfatiza que o uso do computador na arte digital não 

acontece apenas como mídia, mas como sistema. Dessa forma, a arte e tecnologia 

digital 
[...] mantém um caráter híbrido, sinérgico e interativo, que não 
consiste somente em transferir os conhecimentos ou práticas 
anteriores, analógicas, para um novo meio, o digital, compreendendo 
o computador como ferramenta, mas, sobretudo, entendendo-o como 
um sistema (SANTOS, 2009, p. 243). 

 

Nesta pesquisa optamos por utilizar o termo artemídia, posto que este é utilizado no 

universo do curso de Artes Visuais da UFRB, tanto no seu projeto pedagógico 

quanto nas nomenclaturas dos componentes curriculares. 

																																																													
39  Indeed, the introduction of the printing press affected only one stage of cultural 

communication – the distribution of media. Similarly, the introduction of photography 
affected only one type of cultural communication – still images. In contrast, the computer 
media revolution affects all stages of communication, including acquisition, manipulation, 
storage, and distribution; it also affects all types of media – texts, still images, moving 
images, sound, and spatial constructions. (Tradução da autora). 

40 One of the basic but crucial distinctions made here is between art that uses digital 
technologies as a tool for the creation of traditional art objects – such as photograph, print, 
sculpture, or music – and art that employs these technologies as its very own medium, 
being produced, stored, and presented exclusively in the digital format and making use of 
its interactive or participatory features. (Tradução da autora). 
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4.2 ARTEMIDIA NO RECÔNCAVO: APRESENTANDO O CONJUNTO DE OBRAS 
 

Após estas seções que contextualizaram a Cibercultura e a Artemídia, vamos nos 

aproximar mais do nosso objeto. Com a visita às exposições dos objetos técnico-

artísticos 41  produzidos como TCCs e uma primeira leitura dos memoriais dos 

mesmos foi possível identificar e delinear algumas categorias conceituais. Este 

processo auxiliou na sistematização dos conteúdos e linguagens de cultura digital 

presentes, conferindo sentido e direcionando parte do corpo teórico desta pesquisa. 

Abordaremos nesta seção os objetos trabalhados pelos estudantes, visando 

iniciar as reflexões para atingir um dos objetivos dessa pesquisa, identificar nos 

TCCs as linguagens artísticas, os aspectos físicos e os conceituais implicados com a 

Cultura Digital, reconhecendo as tipologias de Artemidia e suas categorias.  

Esta é, portanto, uma etapa teórico-descritiva de conceitos-chave relativos à 

artemídia, que se desdobram em elementos fundamentais dos TCCs em questão. 

Acreditamos ser importante descrever, informar e munir o leitor acerca de alguns 

conceitos básicos para posterior apresentação das obras artísticas.  

 

4.2.1 OBJETOS TÉCNICO-ARTÍSTICOS:  DO QUE FORAM COMPOSTAS AS 

EXPOSIÇÕES 

 

Vamos retomar o quadro com a lista de nossos TCCs, já incluindo as categorizações 

a partir das obras desenvolvidas e expostas. Relembramos o fato de termos 

excluído de nosso corpus as monografias que apresentavam linguagem apenas 

textual. Assim, identificamos nos TCCs, no primeiro momento, suas linguagens 

artísticas. Estas se delinearam em quatro categorias: visual, sonora, digital e híbrida.  

 

 

TCC  LINGUAGEM OBJETOS QUE CONSTITUEM A OBRA (produtos) 

Aparências  Visual/sonora Videoinstalação, videoperformance 

Arte somos nos  Visual/Sonora; Digital; Objeto Interativo; Performance; 

																																																													
41 A denominação objetos técnico-artísticos vem da resolução que regula os TCCs no curso, 

já mencionada anteriormente. O termo dá conta de todos os produtos artísticos 
desenvolvidos como TCCs que não sejam monografias. 
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Hibrida 

Caretas Contemporâneas Hibrida; Visual Escultura; Performance. 

Cobra verde  Visual/sonora Fotografia; Videoinstalação; Videoarte. 

Festa Dajuda  Visual Fotografia; 

Luiza e a lua  Visual/Sonora; Digital 

Híbrida 

Videoinstalação interativa; 

Metamorphosis 

 

Visual/Sonora; Digital; 

Hibrida 

Videoinstalação interativa 

O Metamorfo  Visual Fotografia; Infogravura, Fotoperformance 

Reflexões  

 

Visual/sonora Fotografia; Performance; Videoinstalação 

Quadro 2 – TCC e identificação de objetos artísticos que constituem as obras. 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A partir das linguagens artísticas, identificamos os objetos - os produtos destas 

exposições, que serão descritos a seguir. Agrupamo-los a partir de familiaridades e 

nos deteremos em maior detalhamento nos que se aproximam mais das linguagens 

digitais.  

 

4.2.1.1 Infografia e fotografia  
 

Dentre os TCCs há uma exposição puramente fotográfica, e duas mistas, compostas 

de fotografia e videoarte. Estas podem ser denominadas como instalações 

fotográficas ou séries fotográficas instalativas.  

Acompanhando a evolução tecnológica, de analógica a fotografia passa a ser 

captada em formato digital. Os termos infogravuras ou infografias são associados 

às imagens que são manipuladas digitalmente, com a inserção, remoção ou 

reconfiguração de elementos não captados no ato fotográfico em si. Este processo 

de edição de imagem normalmente é realizado através da utilização de softwares 

gráficos. 

Já a linguagem fotográfica pode assumir várias vertentes, (vamos nos 

restringir ao nosso corpus empírico), como: linguagem documental, como registro 

plástico/estético de objeto de estudo do artista, como retratos criados como foto-
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performances, por vezes com interação do público, como autorretratos, que podem 

ser pessoais do artista/estudantes, ou reapropriados a partir de outras fotografias já 

existentes.  
 

4.2.1.2 Performance 
 

A performance está presente em três dos TCCs. Segundo a Enciclopédia de Artes 

Visuais Itaú Cultural, pode ser definida como a “forma de arte que combina 

elementos do teatro, das artes visuais e da música. Nesse sentido, a performance 

liga-se ao happening (os dois termos aparecem em diversas ocasiões como 

sinônimos), sendo que neste o espectador participa da cena proposta pelo artista, 

enquanto na performance, de modo geral, não há participação do público” (ITAU 

CULTURAL, online). Nas performances o público participa de maneira não tão 

propositiva – pode efetivamente interagir ou apenas observar. Nos TCCs, temos um 

acaso de fotoperformance, uma videoperformance nos espaços expositivos e duas 

performances no espaço urbano.  

 
4.2.1.3 Escultura 
  

Pode ser definida como a arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relêvo 

total ou parcial, segundo a Wikipédia. Existem várias técnicas para a criação dos 

objetos em escultura. O único TCC que tem como base esta não parte de 

pressupostos da escultura clássica (como as de mármore ou bronze), mas se utiliza 

da técnica de papietagem (sucessivas camadas de papel e cola) para construção de 

grandes bonecos da cultura popular. Acrescida a esta, há a inserção de dispositivos 

eletrônico-digitais. 

 

4.2.1.4 Instalações artísticas com videoinstalações e videoarte 
  
A instalação é uma arte do espaço tridimensional, que relaciona o espaço com o 

ambiente da obra e se encontra entre a escultura e a arte objetual. É a obra que 

permite o trânsito do observador, o qual pode participar do espaço de corpo inteiro 

através do seu deslocamento entre os dispositivos, imagens, objetos. A instalação 

pode concentrar várias linguagens, como diferentes mídias e suportes, performance 
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etc. Quando se utiliza do vídeo, pode ser chamada de videoinstalação. 

As videoinstalações podem conter os mais variados tipos de imagens em 

movimento, como registros jornalísticos, vídeos amadores, vídeos gerados a partir 

de webcams, satélites, visualização de dados, vídeos em tempo real, videoartes etc., 

sendo esta última a linguagem de vídeo mais recorrente nas instalações interativas 

do nosso corpus. Segundo Machado (1993), com a generalização da procura de 

uma “linguagem” específica, o vídeo deixa de ser concebido apenas como uma 

forma de registro, instaurando-se a videoarte como precursora em utilizá-lo como 

mero veículo, resignificando seus processos.  

A videoarte pode, até mesmo, se desdobrar em um registro de performance, 

onde artistas usam seu próprio corpo diante da máquina, uma videoperformance. 

Assim, a videoarte captada, sobretudo, por meios de vídeos e técnicas digitais 

encontra-se presente em diversos TCCs do nosso corpus empírico.  

Já as instalações interativas são mediadas pela tecnologia digital e, além de 

abarcarem essas questões, mantêm um espaço no qual o público ingressa através 

do contato com algum aparato, visível ou não, acionando alguma ação, normalmente 

imagética ou sonora.  

 
A simples presença do público no espaço, através do andar, ou de 
alguma ação física (falar, movimentar-se, manter contato com algo 
etc.) pode causar alterações no ambiente. Essas alterações são 
proporcionadas por algum sistema digital que recebe essas 
informações, processa e devolve para o ambiente uma nova 
informação, provocando um novo ciclo incessantemente (SOGABE, 
2011).  

 

Ou seja, a instalação pressupõe a interação com o espaço, o entorno físico, 

diferente de um objeto interativo: “caso a obra não inclua o espaço ambiente no seu 

conceito, podemos considerá-la um objeto interativo e não uma instalação interativa” 

(SOGABE, 2011). 

No artigo intitulado Instalações interativas mediadas pela tecnologia digital: 

análise e produção, Sogabe (2011) propõe uma estrutura para análise de obras 

digitais interativas, na qual lista elementos técnicos básicos 42  que devem ser 

																																																													
42  São eles: 1) espaço: a solução espacial da instalação, que vai depender de seu conceito, 

se é site specific ou não, escalas, iluminação etc.;  2) evento: é tudo o que acontece no 
espaço da instalação: imagens e objetos que incitam a interação com eles, detonando 
acontecimentos no ambiente;                      
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ponderados numa instalação interativa. Para a análise das questões técnicas dos 

TCCs que desenvolveram produtos artísticos na forma de instalações interativas, 

descritas na próxima etapa da pesquisa, utilizaremos esta proposta de Sogabe 

(2011), acima descrita. Já adiantamos que são três TCCs que se utilizam dessa 

linguagem, justamente os que, devido a sua complexidade e hibridização, mais 

apresentam conceitos e dispositivos da cultura digital. 

 

4.2.2 DISPOSITIVOS TÉCNICOS - ASPECTOS QUE ENVOLVEM A PRODUÇÃO 

 

Dando continuidade aos dois primeiros blocos de categorizações ja citados, 

ampliamos ainda mais nosso quadro, e identificamos os aspectos técnicos que 

envolveram a produção dos TCCs. 

																																																																																																																																																																																														
3) público: na instalação interativa, o público sai do papel de receptor e é um elemento físico 

presente e essencial;  4) interatividade:  interatividade do público, que possibilita a 
virtualidade das informações e sua consequente ação, a qual pode ser individual ou 
conjunta;  5) interfaces: permitem a interação com o sistema, os aparatos físicos que 
captam as ações do público da instalação, e estão diretamente relacionadas à produção da 
poética da instalação; 6) gerenciamento digital: os microcontroladores digitais e programas 
que permitem que as informações sejam captadas (entradas) e gerem a ação (saídas);  7) 
dispositivos: são eles que materializam as ações programadas, como câmeras, projetores 
etc.  

 

TCC 
LINGUAGEM OBJETOS QUE 

CONSTITUEM A 

OBRA (produtos)  

DISPOSITIVOS TÉCNICOS/ aspectos que 

envolvem a produção 

Aparências  Visual/sonora Videoinstalação, 

videoperformance 

Imagem digital: vídeo e fotografia; 

Softwares gráficos 

Arte somos nós  Visual/Sonora; 

Digital; Hibrida 

Objeto Interativo; 

Performance; 

Imagem digital: vídeo. 

Software livre; Software proprietário; Arduino; 

Processing; Internet; Arte generativa; Web arte 

Caretas Con-

temporâneas 

Hibrida; Visual Escultura; 

Performance. 

Escultura tradicional acrescida de meios 

eletrônico-digitais 

Leds 

Cobra verde  Visual/sonora Fotografia; 

Videoinstalação;  

Imagem digital: fotografia e vídeo; videoarte, 

Softwares gráficos 
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Quadro 3 – TCC e identificação de Dispositivos Técnicos/aspectos que envolvem a 
produção. 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Assim, nos debruçaremos sobre estes dispositivos técnicos que envolvem a 

produção dos TCCs. De maneira resumida, temos aparatos físicos – materiais, 

equipamentos eletrônicos e hardwares, que munidos de softwares – livres ou 

proprietários, possibilitam a realização das obras e suas poéticas conceituais através 

de uma linguagem ou produto. Exemplo: a partir do software livre Processing, é 

possível realizar uma obra de arte generativa, e esta vir a ser exposta na internet, 

como uma web arte. 

 Pode haver uma mistura, uma hibridização dos tópicos mencionados, uma 

borda muito porosa entre um conceito e outro. E e alguns destes conceitos já foram 

abordados previamente. O objetivo não é descrever as inúmeras possibilidades 

artísticas de arte tecnologia contemporâneas, nosso recorte está restrito as 

categorias que emergiram dos próprios TCCs:  e imagem digital (1) arte generativa 

(2), as projeções mapeadas (3); a metareciclagem e e gambiarra (4); o remix (5); e o 

hacking (5). 

 

 

Festa Dajuda  Visual Fotografia; Imagem digital: fotografia; Softwares gráficos 

Luiza e a lua  Visual/Sonora; 

Digital 

Híbrida 

Videoinstalação 

interativa; 

Software livre – Processing, Blender; Hardware 

livre – arduino; 

Imagem digital: vídeo; Dispositivos eletrônicos 

reutilizados; 

Metamorphosis 

 

Visual/Sonora; 

Digital; Hibrida 

Videoinstalação 

interativa 

Imagem digital: vídeo, Projeções mapeadas 

Software livre: Processing; Software proprietário: 

Isadora; Hardware livre – Arduino;  

O Metamorfo  Visual Fotografia; 

Infogravura, 

Fotoperformance 

Imagem digital: Fotografia, Infogravura (remix); 

Softwares gráficos;  

Internet – Rede Social.  

Reflexões  

 

Visual/sonora Fotografia; 

Performance; 

Videoinstalação 

Imagem digital: Fotografia e Vídeo; Softwares 

gráficos. 
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4.2.2.1 Imagem digital 
 

Dos nove TCCs produzidos, oito trabalham com imagens digitais. As imagens 

eletrônico-digitais têm características distintas em relação as imagens tradicionais, e 

essas diferenças vão resultar em uma alteração no paradigma da representação 

visual e na introdução de conceitos como o de simulação e de desmaterialização. 

Composta de pequenos elementos chamados pixels, cada um destes com uma 

designação precisa de valores numéricos, que determinam sua localização 

horizontal e vertical, assim como seus atributos de cor. 

Edmond Couchot, em seu artigo “Da Representação à Simulação: Evolução 

das Técnicas e das Artes da Figuração” (1993) vai afirmar que esta é um mosaico 

de pontos perfeitamente ordenado, um quadro de números, uma matriz. Cada pixel 

é um permutador minúsculo entre imagem e número, que permite passar sua 

imagem ao número e vice-versa” (COUCHOT, 1993, p.38). 

Segundo Couchot, a imagem fotográfica digital é uma representação 

numérica da realidade. Ela é composta matematicamente, através da codificação da 

informação sobre as luzes, sombras, e cores do seu referente. Essa informação 

pode ser capturada através de câmeras digitais específicas para este fim ou 

digitalizada por algum artefato. Uma vez que a estrutura de luz e cor de uma 

imagem é transformada em dados numéricos, os elementos (pixels) que a compõem 

podem ser controlados individualmente. Os pixels podem ser alterados, 

manipulados, criando, desta forma, uma simulação da realidade. Segundo o autor 

“com as tecnologias numéricas, a lógica figurativa muda radicalmente e com ela o 

modelo geral da figuração” (COUCHOT, 1993, p. 40). 

Enquanto para cada ponto da imagem ótica corresponde um ponto do objeto 

real, nenhum ponto de qualquer objeto real preexistente corresponde ao pixel. O 

pixel é a expressão visual, materializada na tela, de um cálculo efetuado pelo 

computador, conforme as instruções de um programa. Se alguma coisa preexiste ao 

pixel e à imagem é o programa, isto é, linguagem e número, e não mais o real, o 

referente. Por isso afirma que imagem numérica não representa mais o mundo real, 

mas o simula. Ela o reconstrói, fragmento por fragmento, propondo dele uma 

visualização numérica que não mantém mais nenhuma relação direta com o real. As 

imagens são geradas através de algoritmos e binariamente interpretadas pelo 

computador. Por serem criadas artificialmente, através de cálculos matemáticos, é 
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preciso que essas sejam traduzidas por uma máquina para que possamos visualizá-

las. Estes procedimentos lógicos independem do objeto original, deslocando-o da 

realidade. Para Couchot, com o processo de simulação deixa-se de representar o 

real com uma imagem, o que ocorre é a síntese deste através de leis racionais que o 

descrevem ou explicam. Para este autor, “[A simulação] procura recriar inteiramente 

uma realidade virtual autônoma, em toda sua profundidade estrutural e funcional” 

(COUCHOT, 1993, p.43). 

Outro ponto de reflexão sobre as imagens digitais é o da originalidade já que 

é possível reproduzir uma imagem infinitas vezes sem que haja perda da qualidade 

ou diferenças entre o original e as cópias. Sendo compostos numericamente, original 

e cópia são exatamente iguais. Arlindo Machado afirma: 

 
Quando homens como Nam June Paik ou Woody Vasulka sentam-se 
diante de um sintetizador eletrônico de imagem, em geral 
assessorados por engenheiros, técnicos de som e intérpretes, [...] 
estão, na verdade, efetuando um diálogo com a máquina, um diálogo 
em que nenhuma das partes produz uma determinação final. Muitos 
dos resultados obtidos jamais poderiam ter sido premeditados ou 
planejados pelo artista ou por seus engenheiros, mas também não 
poderiam emergir a partir de uma utilização apenas convencional da 
máquina, dentro de seus padrões 'normais' de funcionamento” 
(MACHADO, 1993, p.40). 

 

Em primeiro lugar, existe o hardware, a parte física do equipamento, seus circuitos e 

componentes eletrônicos. Sobre o hardware é adicionada outra categoria de 

ferramentas, o software. Essas duas instâncias são depois manipuladas pelos 

artistas/criadores, e também recriadas pelos receptores. Como afirma Machado: “se 

a 'obra' obtida através desse processo é criação da máquina, dos engenheiros que a 

programaram ou do artista que a desviou da sua função original, constitui questão 

irresolúvel e por isso mesmo obsoleta” (MACHADO, 1993, p.40). 

Na internet, o próprio ato de visualização de uma imagem implica 

necessariamente em “copiá-la” de um servidor remoto para o dispositivo onde 

acontece a visualização: “a tecnologia digital não faz distinção entre o que 

chamamos de ‘original’ e o que seriam, em um contexto tradicional, suas 

reproduções incompletas, as ‘cópias’” (MACHADO, 1993, p.209).  

No processo artístico mediado pelo computador, várias figuras fazem parte do 

resultado final da obra: os engenheiros de hardware, os criadores do software, o 

artista-criador, o programador e, no caso de uma obra interativa, o receptor que a 
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atualizou. Segundo Machado, "a melhor maneira de dar respostas a problemas 

dessa espécie talvez seja relativizar a contribuição de todas as inteligências e de 

todas as sensibilidades que concorrem para configurar a experiência estética 

contemporânea".  

 

4.2.2.2 Arte generativa  
 

As discussões acerca de arte, design e processos generativos, dentro do campo das 

artes visuais e da computação criativa, parecem ser mais frequentes por volta dos 

anos 90 do século XX. Sua origem, segundo a tese43 de Bighetti (2008), nos remete 

à teoria linguística conhecida como Gramática Generativa Transformacional, 

proposta, nos anos 1950, pelo linguista e professor do MIT, Noam Chomsky. De 

modo geral, pode-se definir tal teoria como a interseção entre algumas teorias das 

áreas da psicologia, antropologia e linguística, mescladas com os campos recentes 

da computação e das discussões acerca da inteligência artificial.  

Celestino Soddu, um dos pioneiros no campo e organizador do primeiro 

evento44 mundial sobre o tema, define a arte generativa como45 “a criação de uma 

espécie de código genético artificial, como uma construção dinâmica e complexa de 

sistemas capazes de gerar variações infinitas” (SODDU, 1998). O conceito do 

generativo emerge do papel da interface visual, mostrando não apenas os ícones e 

janelas do software, mas principalmente as linhas de texto do algoritmo que o 

geram. É uma prática artística regida por um conjunto de regras claras e objetivas 

(algoritmo) estabelecidas a priori, onde o processo de escrita do código é tão ou 

mais importante que o resultado final. O artista utiliza o computador como uma 

ferramenta para desenvolver o algoritmo que, ao ser executado, realiza de forma 

autônoma a poética visual ou sonora.  

O controle da escrita do código aproxima essa prática daquelas 

empreendidas pelo movimento do software livre, tanto que muitas linguagens de 

programação utilizadas são código aberto, tais como o OpenFrameworks; o Pure 

																																																													
43  A tese de Vera Biguetti foi publicada como website. Disponível em: 
<http://artzero2008.wordpress.com/programacao-generativa-como-linguagem-e-
comunicacao/>. 

44 Disponível em: <http://generativeart.com/>. 
45  The idea realized as genetic code of artificial events, as construction of dynamic complex 

systems able to generate endless variations” (SODDU, 1998).  (Tradução da autora). 
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Data, este mais direcionado ao som; e o Processing, mais difundido e utilizado pelos 

estudantes do nosso corpus para as suas criações.  

O Processing, utilizado em todas as três instalações interativas produzidas 

pelos estudantes, é uma linguagem de programação baseada na linguagem Java, 

trabalhada dentro do curso de Artes Visuais, sobretudo no componente curricular46 

Projeto de Artemidia 3. Essa linguagem foi criada no ano de 2004, no Massachusetts 

Institute of Tecnlogy (MIT), por Ben Fry e Casey Reas, os quais são os autores do 

livro de 2007 que faz parte da bibliografia da disciplina -  Processing: A Programing 

Handbook for Visual Designs and Artists.  

O design generativo, por sua vez, parte dos mesmos pressupostos que a arte 

generativa, porém como arte aplicada, possibilitando o desenvolvimento de 

trabalhos como visualização de dados, identidade visual, padronagens de design 

têxtil, e criação de objetos. Com as tecnologias de impressão em 3D, as criações 

generativas podem se tornar tridimensionais, na forma de objetos e esculturas. 

 
4.2.2.3 Projeções mapeadas (videomapping) 
 

Projeções mapeadas, videoprojeções ou videomapping ou pintura de luz são alguns 

dos termos usados para denominar essa técnica de projeções audiovisuais, 

normalmente em superfícies urbanas ou da natureza de grande porte, como prédios, 

casas e montanhas, que servem de palco ou tela.  

Segundo Duran (2012), “videomapping (ou videomapeamento) é uma técnica 

de projeção audiovisual em grandes estruturas, como edifícios e monumentos, em 

que as imagens, interagindo com a arquitetura onde são exibidas, ganham volume e 

contam uma história ao público”. Ainda segundo Duran (2012), as projeções 

mapeadas que surgiram a partir da publicidade, que se utilizava de painéis de LEDS 

com vídeos de produtos em prédios comerciais, passam a ser empregadas também 

na área artística em instalações. A luz é a matéria-prima do videomapping que, se 

utilizando de técnicas de formação e deformação da imagem projetada, instaura 

uma experiência estética no espectador da obra. 

Knelsen, Lopes e Oliveira (2010, p. 6-7) citam, como bases artísticas 
																																																													
46 Ementa do componente curricular Projeto de Artemidia 3:  História e contexto atual da 
arte-computação. Introduçãoa técnicas da computaçãoaplicadas à expressão artística: 
algoritmos, computaçãográfica e computaçãomusical, no contexto de instalações 
interativas e arte generativa. 
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históricas que compõem o “berço” das projeções mapeadas atuais, a lanterna 

mágica, aparelho amador semelhante a um projetor de imagens, desenvolvido por 

Althanius Kircher Christiaan Huygens ao longo dos séculos XVII e XVIII, a qual era 

iluminada através de várias velas e uma lâmpada de querosene; e, séculos depois, o 

cineorama, composto de dez projetores, que permitiam uma imagem panorâmica de 

300 metros, simulando a subida de um balão a gás, em 1897, criado por Grimoin-

Sanson. 

De acordo com Rizzo (2010), antecendentes mais contemporâneos são o light 

grafitti, espécie de grafite eletrônico realizado por raios laser. Ainda podemos 

relacionar a temática aos trabalhos de Vjing, que simulam imagens em tempo real 

em projeções. 

A técnica de mapping foi utilizada em quatro projetos de TCC. Parte desse 

interesse pode ser atribuída a fatores relacionados ao ensino formal, no curso, e a 

eventos externos, como o Festival Reconvexo 47  - I Festival Nacional de 

Videoprojeções Mapeadas e Interativas, que foi realizado em 2013, nas cidades de 

Cachoeira e São Félix.  

Coordenado pelo professor Fernando Rabelo, o festival desenvolveu 

atividades como oficinas, palestras, e recebeu vídeos de várias partes do Brasil, que 

foram projetados em ambientes externos e internos. O evento teve como um dos 

objetivos “contribuir para o desenvolvimento do estudo e prática desse meio artístico 

no país para resinificar espaços arquitetônicos nessas cidades consideradas polos 

culturais do Estado da Bahia” (RECONVEXO, 2013).  

 

  
Figura 4 – obra Organismos Públicos - Projeções na Estação Ferroviária de São Félix. 

Fonte: site Festival Reconvexo (2013). 
 

																																																													
47 O site do festival pode ser acessado no endereço <http://www.reconvexo.com.br>. Já no 

endereço <https://www.youtube.com/watch?v=0xMW57OlsbQ> pode ser acessado um 
vídeo do evento. 
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Figura 6 – obra Paixao - Projeções na igreja Deus Menino, São Felix. 

Fonte: site Festival Reconvexo (2013). 
 

Dentro do contexto do curso, o componente curricular que tem tratado, até agora, 

das técnicas de mapping é o Projeto de Artemídia 248.  

 
4.2.2.4 Gambiarra: metareciclagem e reapropriação49  
 

Uma frase célebre do escritor cyberpunk William Gibson mostra como a apropriação 

social dirige os rumos do desenvolvimento tecnológico: “As ruas encontram seu 

próprio uso para a tecnologia”50 (GIBSON apud LEMOS, 2010). 

A cultura popular tem sua própria relação com o desenvolvimento 

tecnológico.  Diferentes produtos são inventados, criados e adaptados pelo trabalho 

de artistas e inventores do povo que usam a criatividade e as tradições locais para 

vencer o desafio da sobrevivência e da exclusão social. Esses objetos podem ser 

chamados de “gambiarras” -  adaptações de objetos existentes para outros fins, feito 

de maneira artesanal e criativa, que propõem reciclar os aparatos e instrumentos 

tecnológicos.   

As pessoas utilizam a criatividade, a arte e a inventividade como maneiras de 

personalizar e identificar suas atividades produtivas e suas relações e expressões 

culturais e sociais no cotidiano. Sabemos que essas apropriações e reusos de 

objetos tendem a acompanhar o próprio desenvolvimento da sociedade e dos 

hábitos de consumo. A introdução e popularização de artefatos digitais e o seu 

																																																													
48 Ementa do componente: Laboratório de criaçãoe programaçãode imagens sequenciais. 

Pesquisa e desenvolvimento de técnicas de criaçãodo desenho animado. Iniciação aos 
estudos de arqueologia dos objetos de animaçãoe prática dos princípios básicos da arte 
sequencial. 

49 Parte deste texto foi apresentada no artigo Gambi(arte)design - gambiarras tecnológicas. 
no ENECULT no ano de 2013. Anais do evento disponíveis em: 
<http://www.cult.ufba.br/enecult/anais/edicao-2013/>. 

50 “The streets find their own uses for technology”. (Tradução da autora). 
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respectivo descarte quando deixa de funcionar, total ou parcialmente, pode ser a 

matéria prima para criações em potenciais soluções emergentes. 

Além dos objetos que perdem seu uso, outros deixam de ser produzidos pela 

indústria, substituídos por novos dispositivos mais potentes. Desta maneira, estes 

objetos estragados e sem uso são reapropriados, e um novo uso é dado a eles. O 

lixo tecnológico pode ser manipulado, reaproveitado para o ato de criação. Citando 

Lemos: 
 

Desde sempre, e desde o início, o “Homo Faber”, o que faz coisas, e 
“Homo Ludens”, o que “joga” com as coisas, se encontram no 
mesmo Homem que lida com seus artefatos. E é nos desvios que 
surgem sempre os usos mais criativos, críticos ou mesmo 
inovadores, no sentindo de impulsionar, no seu modo de existência 
(Simondon), os destinos da sociedade humana (LEMOS, 2010). 

 

Os produtos revelam um pouco do trabalho de artistas e inventores do povo que 

usam a criatividade e as tradições locais para vencer o desafio da sobrevivência e 

da exclusão social. Esses objetos podem ser chamados de “gambiarras”-  

adaptações de objetos existentes para outros fins, feito de maneira artesanal e 

criativa. A gambiarra propõe reciclar os aparatos e instrumentos tecnológicos. Assim, 

citando o título do clássico livro de design de Bruno Munari, “das coisas nascem as 

coisas”.  

Assim, a criatividade e habilidades humanas na criação de objetos – cultura 

material – vai em direção à recombinação e ressignificação destes, num improviso 

que dá origem à novos usos, para suprir nossas necessidades.  

Segundo a Wikipedia51, o significado predominante da palavra gambiarra 

seria "improvisação". A gambiarra é uma maneira de usar ou criar diferentes objetos, 

através de adaptações e ajustes, transformando ou adequando um recurso material 

disponível, para solucionar uma necessidade específica, diferente da função 

normalmente atribuída a ele.  

A forma, ou as diferentes formas, adaptadas, se ajustam à diferentes funções 

– forma e função, o conceito da escola de artes e design alemã Bauhaus. A Bauhaus 

(1919-1933), influenciada pelo modernismo e pelo funcionalismo, tinha como 

máxima absoluta a adequação da forma a função. Com a cultura do improviso e da 

gambiarra, as formas acabam por se prestar a cumprir inúmeras e diferentes 

																																																													
51 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gambiarra>. 
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funções. 

Na linguagem oral popular gambiarra é um improviso, um “armengue”. A 

gambiarra seria então uma apropriação social e técnica resignificada dos objetos. 

Esta ressignificação da função de um objeto nos remete ou já citado conceito de 

hacking. Na língua inglesa, o termo deriva do verbo to hack, que significa "cortar 

grosseiramente". Na informática é utilizado no sentido de quebrar, decifrar códigos, 

criar novos usos.  

Novamente citando a Wikipédia 52  “usado como substantivo, hack pode 

significar ‘gambiarra’ - uma solução improvisada, mais ou menos original ou 

engenhosa”. Assim, concordaremos em aproximar os termos e tratá-los como 

sinônimos. Assim, a gambiarra é um hack. Normalmente associado à uma solução 

temporária, mal executada53, a gambiarra acaba sendo um processo de design 

experimental.  

Os dispositivos tecnológicos consumidos em larga escala, que seguem a 

regra industrial da obsolescência programada são uma fonte próspera de objetos 

descartados, que podem ser reaproveitados, através da metareciclagem.  

O projeto Metareciclagem foi criado em São Paulo a partir de ideias surgidas 

nas oficinas de Ettiene Delacróix, professor e pesquisador do MIT, sobre a 

construção de computadores e ensino da linguagem informática. A rede 

Metareciclagem foi mencionada, no site da UNESCO como referência em 

reapropriação tecnológica.  

Assim, a metareciclagem dos objetos eletrônico-digitais fomenta e possibilita 

diferentes tipos de gambiarras, sejam eles peças de artesanato, artísticas ou de 

design.  

 
4.2.2.5 Remix e pós-produção 
 
Nicolas Bourriaud em seu livro “Pós-produção: como a arte reprograma o mundo 

contemporâneo” (2009), apresenta o conceito de arte de pós-produção 54  que 

																																																													
52  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker>. 
53 	Há até um jargão pejorativo utilizado pelos designers – “DOG: design orientado à 
gambiarra”. 
54 Apesar do mesmo nome em português, este conceito de pós-produção não é usado no 

sentido de uma pós-produção audiovisual, por exemplo. 
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“apreende as formas de saber geradas pelo surgimento da rede: em suma, como se 

orientar no caos cultural e como deduzir novos modos de produção a partir dele” 

(BOURRIAUD, 2009, p.8).  

Assim, a arte de pós-produção trata das formas de saber que constituem a 

produção vinculada à estrutura em rede da internet e sua dimensão “relacional” 

(BOURRIAD, 2008) e corresponde a uma multiplicação da oferta cultural, que 

poderá propiciar abolir a distinção, tradição entre produção e consumo ou criação e 

cópia. Esta pós-produção não se utiliza de matéria prima, mas sim de um substrato 

social já existente, os artistas instauram ou transitam entre a apropriação de formas, 

repertório de conceitos e poéticas, transcendência de autonomia artística, 

manipulação de trabalho imaterial. 

Essa nova reutilização de elementos preexistentes numa nova unidade – 

como o remix – torna-se um dispositivo que contribui para a “superação da atividade 

artística, dessa arte 'separada' executada por produtores especializados” 

(BOURRIAUD, 2009, p. 36-37). Ao invés de meros consumidores de conteúdos, as 

TIC potencializam o ato e a liberação do polo da emissão (LEMOS, 2007). 

Sob nosso modelo de era da informação, a paródia, o pastiche e o remix se 

consolidam como nova forma criativa. A paródia implica a dessacralização do 

original, além da validação de uma forma de “criação” baseada na repetição, na 

citação e na ironia. Frederic Jameson, afirma que o “pastiche” 'é um traço 

fundamental da cultura contemporânea, e pode ser encontrado no seu vício pela 

imitação, no desejo por um mundo transformado em puras imagens de si mesmo 

(JAMESON, 1994, p.18). 

Assim, este ambiente midiático digital, cada vez mais presente e em 

expansão, está fomentando uma geração de criadores de mídia, ou de artemídia. 

Segundo Henry Jenkins (2009), 57% dos jovens americanos poderiam ser 

considerados criadores de media - media creators. Considerando a criação de blogs, 

textos, sites com postagens originais de trabalhos de arte, fotografias, vídeo ou 

remixagens. Em tempos de cultura digital, todos somos criadores então? 

O papel autoral nas criações pode ser exercido por todos a partir do uso de 

dispositivos digitais. Há uma descentralização desta produção, historicamente 

realizada por um ethos de sujeitos criadores, a exemplo de designers e artistas 

visuais. 

As releituras e recombinações infinitas possibilitadas pelo remix, adquirem um 
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estatuto equivalente ao da produção. Como citado anteriormente, Bourriaud (2008) 

trata por pós-produtores, os sujeitos que trabalham com objetos que circulam nas 

redes, ou no mercado cultural, tratando as obras de arte já existentes, não como 

obstáculos a superar ou a almejar, mas como materiais para criação, através da 

recombinação e participação.  

Exemplo disso é o remix, que pode ser definido como o conjunto de práticas 

sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação a partir 

das tecnologias digitais (LEMOS, 2005), configurando-se como um tratamento dado 

aos conteúdos, sua apropriação e distribuição, implicando em novas formas de 

compartilhar, promovendo mudanças nos processos de criação e produção. 

 

4.2.2.6 Hacking 
  

Podemos compreender como hackeamento as ações de abstração artística que 

alteram o comportamento da tecnologia e seu efeito na realidade. São os 

movimentos de experimentação realizados pelos artistas que antecedem ou desviam 

as regras restritivas (e comerciais) dos dispositivos de comunicação da informação. 

Neste caso, o hackeamento seria a atualização de virtualidades funcionais desses 

aparelhos, para hardwares, ou softwares e sites lançados como produtos 

comerciais, porém apropriados pela comunidade artística para usos outros, 

completamente distintos daqueles para os quais foram criados. 

 Grahan (2004, p. 18-30), em seu livro Hackers&Painters, faz algumas 

comparações entre os artistas, no caso, os pintores, e os hackers. Segundo ele, 

ambos têm aspectos comuns, sobretudo o fato de serem criadores: 

 

Hacking e pintura têm muito em comum. Na verdade, de todos os 
diferentes tipos de pessoas que conheci, hackers e pintores estão 
entre os mais parecidos. O que hackers e pintores têm em comum é 
que ambos são criadores (fazedores/makers). Junto com 
compositores, arquitetos e escritores, o que hackers e pintores estão 
tentando fazer é tornar as coisas melhores55 (GRAHAN, 2004, p.18). 

 

																																																													
55 Hacking and painting have a lot in common. In fact, of all the different types of people I've 
known, hackers and painters are among the most alike. What hackers and painters have in 
common is that they're both makers. Along with composers, architects, and writers, what 
hackers and painters are trying to do is make good things (GRAHAN, 2004, p.18) (Tradução 
da autora). 
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Brian Harvey (1985) também afirmou: “a  hacker is an aesthete” - o hacker é um 

esteta. 

O hacking torna-se, assim, conceito e linguagem artística. Para coletivos artísticos 

como o !Mediengruppe Bitnik56, por exemplo, hacking é a principal estratégia de 

produção artística e pode ser uma prática que encoraja estratégias de conversão, 

reavaliação e crítica como um sistema existente de forma a abri-lo a novos usos.  

Desse modo, funcionalidades novas ou escondidas se revelam, contanto que 

já estivessem implícitas no sistema, usando erros e vazios neste, ao qual aplicam 

um hack de forma a obter um resultado artístico. Como exemplos, citamos a obra 

“Opera Calling” de 2007, na qual escutas foram escondidas no auditório da Ópera de 

Zurique, dando ao público externo acesso às performances, que eram retransmitidas 

ao público não por broadcasting, mas através de telefonemas individuais a cada 

pessoa em Zurique. Além deste, citamos outro exemplo mais recente: “Delivery for 

Mr. Assange” (2013), em que um pacote com uma câmera de vídeo e GPS foi 

enviado para a embaixada do Equador em Londres, local onde o fundador do 

Wikileaks está preso por quebra de informações, registrando e transmitindo fotos de 

todo o percurso e do seu interior, hackeando o sistema de vigilância e controle. 

Além do Mediengruppe Bitnik, outros coletivos e artistas se utilizam dos 

hackeamentos para suas produções. Para Tribe e Jana (2007, p. 17) “muitos artistas 

da new media art vêem-se a si próprios como hackers ou utilizam o hacking como 

conceito ou conteúdo”.  

O mix das práticas experimentais políticas e intervenções artísticas em 

tempos digitais desafiam noções convencionais e formas institucionalizadas de 

comunicação e interação social.  

Estabelece-se, desse modo, um cenário onde as novas mídias, artefatos de 

comunicação e tecnologias desviados de seus projetos originais, são trabalhados 

como linguagens artísticas digitais a partir das interfaces, da internet, da codificação 

de dados. Essas linguagens, acrescidas dos conceitos de apropriação da arte pop e 

da arte conceitual, fomentam as recriações imagéticas digitais.  

Com a evolução da rede, na transição das interfaces estáticas, rotuladas 

como web 1.0, para as bases de dados, a web 2.0, as possibilidades de 

hackeamentos artísticos vão sendo cada vez mais ampliadas. Surge o chamado 

																																																													
56	Site	do	!Mediengruppe	Bitnik	-	http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/	
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hacktivismo - junção dos termos hack e ativismo - que prega o uso de ferramentas 

digitais para fins políticos e pode estar relacionada às vanguardas estéticas, as 

quais se estendem até um artivismo (ativismo + arte) e, principalmente, um hack-

artivismo (hacker + artivismo).  

 

Finalizando esta seção, na figura a seguir, explicitamos de maneira visual as 

categorias de objetos técnico-artísticos dos TCCs, entrelaçando os objetos que 

constituem a obra e seus respectivos dispositivos técnicos, e os aspectos que 

envolveram a produção das mesmas.  

Podemos dividi-los em dois grupos maiores,  um deles compreendendo as 

exposições fotográficas, o outro as instalações interativas. E o terceiro e menor, é o 

que compreende as esculturas com os meios eletrônicos. 

Percebe-se através dela que as instalações interativas abarcam um conjunto 

maior destes dispositivos, por apresentarem uma linguagem mais híbrida. 
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Figura 6 – Tipologia e categorias dos TCCs. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Assim listadas as categorias de forma visual através desse infográfico, agora 

passamos a apresentação das obras. 

 

 

4.2.3   AS OBRAS: OS TCCs 

 

Discorremos na seção anterior sobre Artemidia e sobre as linguagens artísticas 

utilizadas nos TCCs. Por ora, situado o leitor sobre os principais conceitos 

categorizados, apresentaremos as obras criadas como TCC – nosso corpus 

empírico para o estudo de caso. 

São apresentadas no primeiro bloco as quatro obras que se utilizam de 

imagem digital - fotografia e vídeo. Estas se chamam Aparências, Festa d’Ajuda já 
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deu Sinal, Autorreflexões, e Cobra Verde.  

Estes são os TCCs com menor aderência de conceitos e dispositivos da 

cultura digital. O fato de se utilizarem de imagem e vídeo digitais se restringe a 

própria evolução tecnológica (do analógico ao digital) dos aparatos de foto e vídeo.  

Contudo, alguns destes memoriais de obras apontam elementos 

interessantes sobre a questão da universidade e seu entorno.  A obra denominada  

O Metamorfo, é criada utilizando-se da fotografia digital, como as anteriores, porém 

com base nos pressupostos da cultura remix e da cultura pop, se utiliza das redes 

sociais digitais. 

A obra chamada Caretas Contemporâneos é a única que não tem como base 

imagem digital, sendo composta da criação de objetos técnico-artísticos. Seu 

diferencial é utilização dos conceitos da metareciclagem, reapropriação e da 

gambiarra. 

No segundo bloco apresentamos as três instalações interativas que se 

utilizam de maneira mais efetiva de dispositivos de cultura digital, abordadas 

previamente em nossas categorias: projeções mapeadas, software livre e hardware 

livre.  

Estas chamam-se Metamorphosis, Luiza e a Lua, e A arte somos nós.  
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4.2.3.1 Obra: APARÊNCIAS 

 

 
 

 
Figura 7:  Imagem da Obra APARÊNCIAS. 

Fonte: Oliveira (2014). 
 

Aparências é o nome do TCC de Josiara Oliveira, trabalho autobiográfico criado a 

partir da pesquisa artística que a estudante realiza sobre a construção e 

desconstrução da própria imagem por meio da foto e videoperformance. Contudo, a 

imagem do corpo não é revelada nas imagens, apenas sua sombra.  Assim, a 

“sombra é utilizada como metáfora visual para o (re)conhecimento de mim mesma, 

explorando as passagens entre a imagem fixa e a imagem em movimento” 

(OLIVEIRA, 2014, p.7). A autora se utiliza de duas linguagens - fotografia e vídeo, 

para expressar sua leitura e reflexão sobre o que conceitua como “padrões estéticos 

estabelecidos pela sociedade que provocam uma incessante construção e 

desconstrução da autoimagem em diferentes contextos” (OLIVEIRA, 2014, p.7). 

Afirma também que a escolha por trabalhar com sua própria sombra se deveu a 

dificuldade que tem em reconhecer sua imagem a partir de modificações de 

aparência, como o visual do trabalho, o do descanso, o do lazer etc. A sombra então, 

metaforicamente, possibilita para a autora um reconhecimento de si, uma imagem 

comum. 
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A autora busca referências visuais a partir de algumas obras da artista 

americana Bárbara Kruger, que nos anos 1980 criavas imagens e textos com 

colagens para reflexões sobre os padrões de estereótipos socioculturais, sobretudo 

femininos. Outra referência mais contemporânea é a artista britânica Coco Layne, 

que registra em um vídeo chamado “WarPaint” como muda seu visual masculinizado 

e assume uma imagem feminina para conseguir um emprego. 

Assim, a obra Aparências se constituiu como uma exposição com fotografias 

digitais e uma videoperformance. As fotografias foram divididas em três séries: 

Encontro com a Sombra, Passeio na orla, e Intimidades. Nas duas primeiras as 

imagens são criadas em espaço público, e as da série Intimidades, em um espaço 

privado.  

A videoinstalação foi composta por uma videoarte, com imagens do processo 

da criação da obra, que fica rodando em loop, projetada em uma das paredes no 

espaço expositivo.   O áudio é composto por conversas da autora em seu local de 

trabalho e um poema do escritor Ferreira Gullar. Tanto as falas quanto a música se 

repetem e se sobrepõem durante o vídeo. Já os painéis fotográficos ficaram 

dispostos conforme as séries, um em cada parede do espaço, na galeria secundária 

do espaço Identidade Brasil. 

 
Uma questão merece ser abordada do transcorrer da obra – a apropriação do 

erro em dois momentos. No primeiro deles, um erro da câmera definiu o conceito 

visual empregado na videoperformance: 
Da utilização da câmera Nikon D7000, com lente 18-105mm mudei 
para uma câmera compacta Samsung Digital EC-ES95 que 
apresentava um defeito de temperatura de cor, que derivava em 
imagens com cores quentes. A falha da máquina provocava um efeito 
na imagem que me despertou bastante interesse” […]. Dessa forma, 
me apropriei dos problemas técnicos da câmera para compor outra 
proposta estética na videoperformance. (OLIVEIRA, 2014, p.25) 

 

Outro ponto – pela colocação do projetor em um local não muito bem resolvido, ao 

observar o vídeo, o espectador criava sua própria sobra sobre este.  O erro aqui 

provocou a interação (não planejada) do observador. Ao movimentar-se em frente ao 

projetor e perceber sua sombra projetada sobre o vídeo – que continha a própria 

imagem da sombra da autora em movimento -  alguns espectadores passaram a 

repetir gestos acompanhando as cenas do vídeo, e criando seus próprios gestos, de 
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maneira improvisada e livre. A estudante se usa dos referenciais teóricos de Cecilia 

Salles sobre a questão do erro e do acaso na arte. “Mas é importante lembrar que 

“muitos casos em que a relação erro ↔ acaso é estabelecida. Tentativas que, a 

princípio, se mostram frustradas, e que geram descobertas bem vindas à obra em 

construção” (SALLES, 2006, p. 38). 

 
Sobre os  caminhos de formação que levaram à obra, salientamos do 

memorial o detalhe abaixo, onde a autora se refere a questão da aparência em sua 

escola infantil:  
As primeiras inquietações surgiram quando ainda criança 
frequentava a escola. Desde lá já me eram impostos padrões para as 
vestimentas e comportamentos. O descumprimento das normas 
configurava um castigo, o de voltar para casa e só retornar no dia 
seguinte acompanhada do pai, mãe ou responsável. A partir de 
então, passei a conviver todo tempo com a perseguição de ter que 
compor e descompor uma imagem para cada lugar frequentado. 
(SALLES, 2006, p. 13). 

 

A estudante revela nessa fala quase que um trauma escolar, um desconforto em 

relação a aparência e escolhas de vestimentas no período colegial.   

Pela observação do percurso da estudante a partir da obra e do que é citado 

no memorial podemos aferir que não há nenhuma referência à formação no curso ou 

fora dele. Tendo em vista nosso recorte, constatamos que há a presença de vídeo e 

foto digital, contudo, há muito pouca discussão ou referência à cultura digital. Uma 

abordagem interessante é a alusão à falha da máquina, o que caracteriza uma 

situação de hacking e de improviso. 
 

 
Figura 8  Imagem da Obra APARÊNCIAS. 

Fonte: Oliveira (2014). 
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4.2.3.2 Obra: CAPELA D’AJUDA JÁ DEU SINAL: um olhar do interior 

 

 

 
 

Figura 9 -  imagem da obra CAPELA D’AJUDA JÁ DEU SINAL: um olhar do interior. 
Fonte: Santos (2014). 

 

Capela D’ Ajuda já deu sinal: Um Olhar do Interior, é uma exposição fotográfica, que 

tem como temática a mais antiga festa de largo de Cachoeira, a festa de Nossa 

Senhora D’ Ajuda. A autora, a estudante Adriana Silva dos Santos tenta através das 

fotografias da mostra revelar como a festa transforma e altera o cotidiano da 

população. A exposição foi montada na Galeria do espaço Identidade Brasil, e teve 

sua abertura no dia 13 de março, data simbólica de luta e resistência, em que se 

comemora a emancipação da cidade. 

Segundo o memorial, a poética da obra surgiu pela “relação com a cidade e 

as pessoas delas, como um conjunto modelador de construção pessoal, acadêmica 

e artística” (SANTOS, 2014, p.10).  

A Festa d’ Ajuda tem sua origem ligada à devoção religiosa à Nossa Senhora 

d’Ajuda. Na Bahia, a primeira missa celebrada em sua homenagem aconteceu em 

1549 na cidade de Porto Seguro. Em Cachoeira, o culto à santa teve origem em 
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1820 na atual capela d’Ajuda, e compreendia devoção e agradecimento em relação 

a colheita de cana-de-açúcar, principal atividade econômica da época, e à proteção 

das riquezas que circulavam pelo  rio Paraguaçu.  

Segundo o memorial, a parte profana da festa  teve  origem a partir do ritual 

de acender uma fogueira no largo, para iluminar a rua para a missa e os tríduos que 

eram celebrados na capela. “Essas tarefas eram realizadas pelos negros e pela 

população mais carente da cidade, uma vez que a parte religiosa era organizada 

pela elite da cidade. Esses rituais eram feitos com muita cantoria e alegria pra 

descontrair o ambiente, daí nasce os embalos existentes hoje na festa d’Ajuda” 

(SANTOS, 2014, p.15).  

A festa hoje, desdobra-se em vários dias de rituais, os religiosos com as 

missas e procissões, e os profanos onde há circulação de pessoas fantasiadas 

cantando e dançando ao som de música pelas ruas. Há a presença também de 

figuras da cultura popular-religiosa como os Mandús, entidade dos terreiros de 

candomblé que se manifesta na rua, os Caretas, que também têm funções 

religiosas, e as Cabeçorras, segundo a autora, representações francesas que 

marcam a influência européia na festa.  

As fotografias da exposicão foram impressas em formatos grandes e exibidas 

ao público. A estudante ressalta em seu memorial a intenção de apresenta-las a toda 

a população, e não apenas ao público da universidade. 

Em relação aos caminhos de formação que levaram à obra, a estudante, 

moradora da cidade de Cachoeira, faz várias referências à implantação da UFRB na 

mesma, afirmando que a universidade foi um vetor que transformações e mudanças 

no seu cotidiano:  
A chegada da universidade foi um dos fatores determinantes para 
essas mudanças, aparecendo na história como um elemento que 
recria não só a rotina da cidade do interior, mas acaba despertando 
sonhos na comunidade em si: de esperança por novas 
oportunidades, de mudanças de padrões, desejos de elevação 
profissional e pessoal (SANTOS, 2014, p.13). 

 

Afirma ainda que com a chegada do campus em Cachoeira,  

 
a cidade começou a adquirir uma dinâmica maior, um comércio 
pequeno e restrito, começou a ganhar visibilidade e vários 
estabelecimentos foram abertos, a cidade que já tinha uma vida 
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noturna intensificou essa atividade, e pequenas interações da cidade 
com a universidade foram aparecendo (SANTOS, 2014, p.14). 

 

A estudante aponta o impacto da universidade em seu contexto,  

 
A universidade acabou sendo um divisor de água na minha vida. Na 
verdade fui escolhida pelo curso, e dentro do curso visualizei a 
possibilidade de poder falar entre uma linguagem artística e outra, da 
minha vivência dentro da cidade [...]. 

 

E ressalta mais uma vez o caráter da ampliação de limites e “até de pensamentos” 

que a universidade proporcionou a cidade, 

 
[...] era importante tentar mostrar que por mais que Cachoeira tinha 
certos limites de crescimento, desenvolvimento e até de 
pensamentos, aqui era um lugar que reuniu e reúne até os dias de 
hoje uma cultura diversificada e rica, como festa da Boa Morte, Festa 
d’Ajuda, São João, cada uma com suas características e 
particularidades, além de outras heranças históricas, políticas e de 
resistência (SANTOS, 2014, p.14). 

 

O TCC da estudante, dentre todos os memoriais de nosso corpus empírico, é 

o único que aborda, mesmo que de maneita tímida,  a questão da chegada da 

universidade na região. E aponta esta como fundamental para a sua formação e 

para a criação de seu TCC. Não aponta em seu memorial nenhum indício de uma 

formação fora do entorno da universidade. 

A exposição e as fotografias não apresentam traços significativos de outros 

percursos delineados pela cultura digital, além da utilização da fotografia captada de 

maneira digital e de poucos ajustes destas através de softwares gráficos. 

 

 
Figura 10 -  imagem da obra CAPELA D’AJUDA JÁ DEU SINAL: um olhar do interior 

Fonte: Santos (2014). 
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4.2.3.3 Obra: AUTORREFLEXÕES - ARTISTA E OBSERVADOR NA 

CONSTRUÇÃO DA PRESENÇA NA AUTOIMAGEM v.1 
 

 

 
 

Figura 11 – imagem da obra AUTORREFLEXÕES. 
Fonte: Dhouro (2014). 

 

 

A obra resultante do TCC do estudante Darlan D’ouro tensiona de maneira lúdica o 

uso da fotografia e vídeo pela população da cidade de Cachoeira. De uma forma 

artística, perpassa a discussão de acesso ás tecnologias digitais. Nas palavras do 

autor, segundo o memorial da obra: “Eu, possuidor do conhecimento, busco incluir o 

receptor nesse mundo desconhecido das mídias digitais através dessa performance” 

(DHOURO, 2014, p.6). 

Assim, Autorreflexões é uma série de fotoperformances que se realiza no 

diálogo entre o artista e o observador. Pelas ruas da cidade, o estudante entrega 

uma câmera digital professional a uma pessoa disposta a participar da obra. O 

convite é feito para que a pessoa use a câmera e realize um autorretrato, olhando-se 

em um espelho. O autor segura o espelho em frente, e começa a interagir pedindo 

que este encontre seu reflexo e faça a captura do seu autorretrato através dele.  
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O processo de produção prática começa quando o “eu artista”, 
propositor da ideia, busco a participação do outro, no sentido de que 
juntos possam construir essa obra artística. E nessa busca, no trocar 
de ideias, o outro recebe das mãos do artista o equipamento 
(câmera), que passa a ser também um componente desse receptor. 
De um lado, o artista com o espelho e, do outro, o receptor com a 
câmera. Dois indivíduos, que carregam consigo elementos que a 
partir do instante da busca por construir a obra artística passam a ser 
parte da obra, portanto, o autorretrato desse outro ser, desse outro 
artista (DHOURO, 2014, p.6). 

 

Na busca do próprio retrato, o  receptor se vê no reflexo como um artista - 

criando a imagem. A dificuldade de encontrar a própria imagem no espelho através 

da câmera digital pela grande maioria das pessoas torna a performance 

interessante. Ao invés de refletir o rosto, muitas vezes o que é retratado é um 

detalhe de perna ou de braço, ou as vezes nem partes do corpo são focadas no 

reflexo, e sim detalhes da cidade ao fundo. 

O equipamento utilizado pela a captação da imagem é uma câmera 

profissional relativamente grande, o que pode vir a causar este certo “medo” ou 

estranhamento das pessoas pelas ruas ao a manipularem. 

O estudante/autor traz à tona a discussão sobre o acesso às tecnologias 

digitais, tanto quanto a conceitos como artefatos. Enquanto o receptor realiza seu 

autorretrato, outra câmera grava em vídeo o processo, e alguns destes também 

fizeram parte da exposição. O ato da obra é executado, acontece ao ar livre, pelas 

ruas, em plena interação direta com a cidade.  

Foram selecionadas vinte fotografias para a mostra, que foram afixadas na 

parede como se fossem os retratos antigos de família, organizadas de maneira 

aleatória.  A exposição contou também com duas televisões, onde foram projetados 

em looping um vídeo com a performance de um dos sujeitos que participou da obra, 

o qual levou o nome de “Sobe, desce!”. Em outro vídeo, o estudante agrupou vários 

registros das performances durante o processo de criação.  

A ambientação foi pensada para transmitir uma sensação de intimidade 

doméstica, para dar ideia de uma sala de estar, onde quem chega pode se sentar, 

conversar e ver televisão. A exposição Autorreflexões ocorreu em 2014 no espaço 

cultural Pouso da Palavra. 

O TCC em questão, mesmo não apresentando dispositivos da cultura digital 

além de fotografia e vídeo -  aborda a temática da inclusão digital, do acesso às 

tecnologias e seus dispositivos. 
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Segundo o memorial, o processo da criação da obra surgiu após, a realização 

de uma série de fotografias para um concurso, cujo tema estava relacionado a 

inclusão social de pessoas menos favorecidas dentro das novas mídias.  

A metáfora do não se encontrar, do não se “refletir” com a utilização das TIC é 

conceito interessante. A tensão do acesso às tecnologias aparecem de forma sutil 

nos vídeos também. Há pessoas que chegam a falar que não sabem, não entendem 

de fotografia e se auto-depreciam. O autor narra que com a obra foi possível 

 
perceber o grau de experiência que o receptor tem com manuseio do 
equipamento, postura de alguém que não tem prática, e isso se 
confirma em uma fala durante o processo ao dizer: -“ sou burra, não 
sei tirar foto” (DHOURO, 2014, p.29). 

 

 Há referências também nos vídeos sobre os participantes da performance 

referindo-se aos equipamentos como sendo “caros” e da “universidade”, colocando-

se á margem dessa cultura digital – tanto material quanto conceitualmente, e da 

cultura da própria universidade. 

 

 

 
Figura 12 – imagem da obra Autorreflexões 

Fonte: DHOURO (2014).  



102 
	
	

4.2.3.4 Obra: COBRA VERDE UM PERCURSO ENTRE IMAGENS E MEMÓRIAS 

 

 

 
 

 
Figura 13 – Imagem da Obra: COBRA VERDE 

Fonte: Machado (2014). 
 
O produto artístico Cobra Verde busca recriar poeticamente, apropriando-se dos 

elementos e fragmentos de memória, a história da família do estudante Adriano 

Machado. Assim, o TCC retrata estas pessoas “de modo de vida simples, que 

enfrentaram adversidades na busca por sobrevivência. Essa família traz as questões 

relacionadas à identidade do povo negro, com todas as influências, culturais, 

religiosas, sociais” (MACHADO, 2014, p.8) que se estabeleceram na região da 

cidade de Feira de Santana, interior da Bahia, e em povoados próximos. 

O título do trabalho surge a partir de um relato de uma avó-materna do 

estudante que relata um sonho com uma cobra verde, e de como esse sonho 

impulsionou mudanças em sua vida e afirma que “sonhar com verde é sempre coisa 

boa” (MACHADO, 2014, p.9). Essa referência ao nome do projeto caracteriza o 

caráter não documental, mas artístico dessa história familiar. 
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A obra se configura, então, como uma exposição de fotografias e uma 

videoinstalação, onde, através da recriação artística de vivências de familiares são 

abordadas as questões poéticas sobre a abstração, fragmentação e 

recontextualização de memórias, como estratégia de criação. As fotografias do 

produto artístico Cobra verde não são documentais. São imagens produzidas a partir 

de personagens que encarnam as histórias contadas pelos integrantes da família 

nas entrevistas realizadas pelo estudante.   

Assim, através das imagens poéticas é possível uma aproximação visual 

estética da vida de uma família negra, trabalhadora, religiosa, matriarcal, no interior 

da Bahia.  

A obra é dividida em três momentos nomeados – Trabalhos, Fé e Mistério, 

Dores, Amores e Resiliência que juntos57 “compõem a “saga recriada de homens e 

mulheres simples, negros, trabalhadores, que desafiaram a vida, demonstrando 

força e resiliência” (MACHADO, 2014, p.17). 

A exposição do produto técnico artístico Cobra Verde aconteceu em fevereiro 

de 2014, no espaço cultural Identidade Brasil, na cidade de Cachoeira.  

No local, dezenove grandes fotografias foram dispostas de acordo com os 

três momentos na obra. A videoarte ficou sendo exibida em loop, projetada em uma 

parede. A ambientação do local refletiu os cenários das fotoperformances, com 

elementos naturais como fibras, folhas e carvão espalhados pelo chão do espaço. 

O memorial da obra é poético, que trata do processo criativo, mas não 

necessariamente de TIC, mesmo que estas tenham sido utilizadas na videoarte e 

nas fotografias digitais. 

Contudo, há algumas referências sobre percurso de formação dentro da 

graduação em artes visuais. O estudante cita uma obra anterior chamada 

“Impressões Transpostadas”, que foi desenvolvida como resultado final para 
																																																													
57 Citamos um trecho do memorial para melhor descrever: “Em “Trabalhos”, o aspecto 

laboral é apresentado como definidor do modo de viver; em “Fé e Mistério”, o sentimento 
de força se alicerça na fé, que vai além de religiões, e em mistérios e estórias místicas e 
sonhos que levaram a ações e a sentimentos vitais para a resistência da família, ou que 
marcaram sua ruptura e migração; em “Dores, Amores e Resiliência”, a violência e as 
dores, as dificuldades sociais se revelam por trás das cortinas de falsos sentimentos, os 
olhares que entregam as marcas que crueldade alheia deixou nas mulheres, homens, 
filhos é revelado, as feridas e cicatrizes emergem, assim também como os sentimentos de 
bondade, as relações amorosas e o carinho e ainda expõe o lado da superação, da 
caridade, a crença na superação e nos valores sobrepõem as dores vividas, a poesia do 
que é viver.” p.22 
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avaliação no componente curricular Tópicos Especiais em Artemídia.  

E cita que foi ao longo do curso de Artes Visuais que aprendeu a se tornar 

artista e desenvolver  seu processo artístico: 
 
Fui tentado a desenvolver projetos artísticos em diversas linguagens, 
e, sempre estive interessado no resultado final, a partir de uma ‘ideia’ 
bruta. A ideia de entender o processo de gestão da obra foi evoluindo 
de acordo com as vivências que tive, porém, encontrava divergências 
entre o resultado obtido e o desejo inicial da criação. Foi necessário 
conceber que o processo de criação da obra necessita de um 
entendimento mais aprofundado, e assim, a investigação do meu 
próprio modo de trabalho artístico foi iniciada (MACHADO, 2015). 
 

 

O TCC em questão não trata de conceitos da cultura digital, apenas utiliza 

vídeo e fotografia pela própria evolução do meio. O memorial não discorre sobre 

detalhes dos recurso técnicos utilizados, ressaltando seus aspectos poéticos. 

. 
 

 

 

 

	
Figuras 14 e 15 – imagens da obra COBRA VERDE 

Fonte: MACHADO (2014). 
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4.2.3.5 Obra: O METAMORFO: RELEITURAS DE CAPAS DE DISCOS 

 

 

 
 

 
Figura 16 – imagem da obra O Metamorfo 

Fonte: COSTA (2014). 
 

A obra O Metamorfo - Releituras de Capas de Discos – é calcada no universo das 

imagens. Aborda as temáticas da cultura musical pop com a cultura visual, 

misturando fotografia e imagens digitais. São reinterpretações de capas de discos, 

em formato de autorretratos, que refletem, problematizam e abordam os conceitos 

de original e cópia de imagens icônicas existentes e conhecidas pelo mundo pop. A 

obra, fruto do TCC do estudante Levy Costa, aborda a em sua poética irônica e 

despojada, a apropriação de imagem já presente no imaginário coletivo e sua 

transformação da imagem e do autorretrato “metamorfoseado” do autor – em outra.  

O estudante trabalha, sobretudo, com imagens e mensagens visuais: “é 

necessário mergulhar no mundo das imagens, pois nada supre a experiência de ver, 

comparar, relacionar, sentir e estabelecer conexões” (COSTA, 2014, p.22).  

O autor discorre em seu texto sobre ao modo de fruição da obra: “olhando 
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para determinada imagem e envolvendo-se em suas potencialidades narrativas que 

acontece a fruição” (COSTA, 2014, p.23). Assim, para o autor, a apropriação destas 

imagens como ícone e como referência permitem ao espectador a criação de seus 

próprios conceitos e sentidos – sua leitura própria. 

O referencial teórico do TCC recai sobre conceitos de cultura livre de 

Lawrence Lessig (2008), de motivação artística de Cotton (2010) e da fotografia 

expandida. O estudante busca referências em artistas que se utilizam de recriações 

de imagens, como Alexandre Mury, que remixa obras clássicas da História da Arte, e 

de Peter Blake, que recriou a capa do disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band 

dos Beatles, convidando pessoas a fazerem parte da recriação desta. Ainda sobre 

remixagem, o estudante aborda a obra de Yasumasa Morimura, que trabalha com 

reproduções de pinturas, e que parodia também, a obra da própria Cindy Sherman, 

artista que faz foto performances reapropriando-se de outras imagens – numa 

espécie de apropriação da apropriação, o remix do remix.  

O estudante propõe que com sua obra, seja possível reconhecer capas 

icônicas de discos através de releituras em fotoperformance. Em seu memorial 

define a obra como sendo “novas interpretações em formato de autorretratos, com 

toque irônico e pessoal, sem romper com o conceito original. Nem cópia, nem algo 

completamente inédito, mas uma nova criação através de um novo olhar sobre uma 

imagem já existente e conhecida” (COSTA, 2014, p.5). 

A mostra O Metamorfo é composta por uma série de catorze autorretratos 

onde o estudante coloca-se como personagem central das releituras. As escolhas 

das capas se deram a partir de ligações emotivas do estudante com os discos58. 

O estudante escreve em seu memorial, um texto para cada capa de disco 

recriada, mostrando o contexto da mesma, dentro do universo musical, e abordando 

por vezes os conceitos criados pelos designers das capas originais. Após essa 

descrição, elabora a sua leitura e descreve seu processo da recriação de cada uma 

das capas. Nessa etapa há uma pequena narrativa sobre os detalhes da 

																																																													
58 As imagens recriadas são a partir dos discos: The Velvet Underground & Nico “The Velvet 

Underground & Nico” (1967); The Beatles “Abbey Road” (1969);  Foo Fighters; There Is 
Nothing Left To Lose” (1999); David Bowie "Heroes" (1977);  U2 “War”; Bruce Springsteen 
“Born In The USA”;  Adele "21" (2011);  The Smiths "The Queen Is Dead"; Pink Floyd "Dark 
Side Of The Moon" (1973);  Led Zeppelin "IV";  Amy Winehouse "Back To Black";  Arctic 
Monkeys "Whatever People Say I Am... That's What I'm Not"; Lauryn Hill "The Miseducation 
Of Lauryn Hill"; The Rolling Stones "Sticky Fingers". 
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ambientação do momento da realização da fotoperformance. 

As fotos, impressas no tamanho de um vinil, foram distribuídas pelo espaço 

expositivo a partir dos enquadramentos, elementos semelhantes, e principalmente 

das tonalidades, intercalando as saturadas com as monocromáticas. A exposição 

aconteceu em marco de 2014, na galeria Pouso da Palavra, espaço cultural criado 

pelo poeta da cidade de cachoeira Damário Dacruz. 

A interação com o público foi planejada objetivando que o espectador 

pudesse se sentir como o artista, participando da recriação de uma capa.  Para isso, 

um painel com estilização da capa do disco Dark Side Of The Moon do Pink Floyd 

ficou disponível na coluna de entrada da mostra. O visitante pode colocar-se à frente 

deste e reproduzir a imagem do cartaz oficial da exposição, com o rosto substituindo 

o prisma. Essas fotos foram postadas na internet e circularam pelas redes sociais. 
 

 

 

 

 

Figura 16, 18, 19 – Imagens da imagem da obra O METAMORFO 
Fonte: Costa (2014). 
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Seguindo a trilha da cultura digital, são abordados no memorial, porém, de forma 

pouco aprofundada, alguns conceitos importantes dessa tese, no que se refere, 

sobretudo, as discussões sobre autoria, original x cópia, apropriação e remix.  

A partir dos conceitos de “apropriação”, que para o estudante seria o “termo 

designado a artistas que incorporam em sua poética expressões e materiais mistos 

que fazem parte do trabalho de outros artistas, sejam eles de qualquer campo de 

arte (p.20): 

 
Do lado oposto ao prisma da cópia e da falsificação, onde existe o 
interesse em tornar igual, a apropriação propõe leituras distintas para 
o objeto escolhido. Em embate à saturação visual, normalmente os 
artistas ligados a esse estilo resinificam o passado em suas 
realidades atuais, reflexão sobre a ideia cada vez mais discutida de 
autoria ou até mesmo a possibilidade de se criar algo completamente 
novo e legitimar um novo olhar sobre obras já importantes e 
reconhecidas (COSTA, 2014, p.32). 

 

Sobre os caminhos de formação que levaram à obra, o memorial relata que esta 

surgiu durante a graduação em Artes Visuais, onde o estudante afirma ter 

desenvolvido projetos artísticos em variados suportes e percebido “como a 

intercomunicação entre as linguagens pode ser um diferencial interessante quando 

se fala em arte. Percebi uma conexão forte com fotografia e música e isso só 

cresceu após a produção de um artigo em uma disciplina” (COSTA, 2014, p.8). 

O estudante relata sua ligação como a música, e sobretudo, com o 

compartilhamento de informações na rede, citando seu percurso: 

 
Ouvir, curtir e repassar. Não mantenho descobertas musicais só 
comigo. A vontade de compartilhar, mostrar para os amigos e 
alcançar outras pessoas com aquilo é imensa. Escrevo 
recomendações de música num blog próprio e opiniões em colunas 
musicais de outros portais relacionados ao assunto (COSTA, 2014, 
p.32). 

 

 

Assim, a obra o Metamorfo abordou o remix, a aproprição as redes sociais e o 

caráter de colaboração e compartilhamento na rede. 
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4.2.3.6 Obra: CARETAS CONTEMPORÂNEOS: OS MEIOS ELETRÔNICOS 

INTRODUZIDOS NAS MÁSCARAS 

 

 

 
 

Figura 20 – Imagem da obra Caretas Contemporâneos 
Fonte59: Martinez (2014). 

 

 

O TCC Careta Contemporâneos, do estudante Estevan José de Queiroz Martinez, 

que assina com seu nome artístico Gugui Martinez é elaborado a partir da releitura 

de uma antiga manifestação cultural popular da região do Recôncavo baiano. O 

estudante inspirou-se em suas vivências de infância, no povoado de Gamboa do 

Morro, na cidade de Cairu, Bahia, na manifestação cultural Festa D ́Ajuda em 

Cachoeira e no povoado de Acupe em Santo Amaro. Em comum, há presença de 

manifestações culturais que se utilizam de máscaras ou esculturas gigantes 

alegóricas. “Conheci e presenciei a confecção do bumba-meu-boi, a criação das 

dondocas (bonecas gigantes com mais de 2 metros), esculturas diversas e os 

																																																													
59  Obra de Martinez fotografada por Raell Costa. Fonte: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202740957597407&set=t.100001870686894
&type=3&theater  
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“caretas”. Participava das manifestações dos caretas60  que acontecia durante o 

carnaval, conhecendo os nativos do lugar que já tinham a tradição da arte popular 

das máscaras feitas, em sua maioria, com fronhas, folhas e papelão” (MARTINEZ, 

2014, p.22). 

Com base nestas memórias, o estudante elaborou como TCC uma exposição 

individual, onde apresentou estes caretas - grandes esculturas de cabeças com 

máscaras, chamada cabeçorras -  que são vestíveis por pessoas, e saem pelas ruas 

em determinadas festas populares, como na Festa D’Ajuda, manifestação cultural 

que acontece durante o mês de novembro em Cachoeira. Afirma no memorial que 

estes caretas e máscaras, oriundos da cultura popular, normalmente são 

representações visuais de monstros e seres fantásticos. Contudo, nota-se nos 

últimos anos a introdução de elementos da cultura de massa e pop no evento, a 

exemplo de fantasias e representações de super-heróis de filmes e desenhos 

animados estrangeiros, sugerindo uma possível descaracterização. 

O estudante afirma que, em seu projeto,  a introdução dos meios eletrônicos 

nas máscaras parte do pressuposto de que “o interesse dessas pessoas envolvidas 

ao introduzir no folclore signos de outra cultura demonstra a versatilidade em 

absorver novos elementos e por isso mesmo ao se introduzir meios eletrônicos, não 

vem descaracterizar as manifestações” (MARTINEZ, 2014, p.30). 

Segundo o autor, o ingresso no curso de Artes Visuais, e as experiências nas 

aulas de Artemídia, “fomentaram a ideia de introduzir os meios eletrônicos nas 

máscaras, como forma de despertar nos jovens o interesse e aproximação no 

resgate da cultura popular dos caretas” (MARTINEZ, 2014, p.31). Assim, os caretas 

criados são reinventados a partir da inserção de artefatos da cultura eletrônico-

digital, como dispositivos eletrônicos e luzes de LEDS. 

Além da exposição, foi realizada uma ação educacional. O estudante realizou 

oficinas de máscaras junto a crianças na região, com o objetivo de despertar nos 

																																																													
60 No referencial teórico, o estudante discorre sobre a origens destas máscaras afirmando, 

que os indivíduos que geralmente usavam estas eram pessoas de classe media baixa, 
negros, boa parte com raízes no candomblé, ou, no caso especifico do Acupe de Santo 
Amaro e da manifestação chamada de nego Fugido, ex-escravos ou escravos fugitivos que 
se utilizavam do anonimato das máscaras para brincarem nas festas. O autor realizou uma 
entrevista com um Mestre careteiro Seu Dodô, sobre a história dos Caretas de Acupe, que 
cita o início aconteceu no ano de 1850, quando um escravo fugido fantasiou-se de careta 
durante uma festa organizada pelo senhor de engenho. Ao ter contagiado de alegria a 
festa, a população local passou a se mascarar todos os anos, virando uma tradição. 
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alunos de uma escola pública61 no distrito do Tabuleiro da Vitória em Cachoeira, o 

interesse pela criação manual de máscaras. As oficinas aconteceram no espaço 

físico da escola, e foram feitas intervenções urbanas e desfile de máscaras pelas 

ruas do povoado. 
 

A exposição aconteceu na galeria Identidade Brasil, após o período das 

oficinas nas escolas. O autor cita que a participação dos jovens e crianças na 

confecção dos caretas durante estas  “fortaleceram a cultura do faça você mesmo, 

onde pessoas da comunidade imbuídas com o pertencimento se propuseram a 

conhecer e aplicar essas novas informações, agregando valores antes 

enfraquecidos pela falta de incentivo” (MARTINEZ, 2014, p.32). Com os primeiros 

contatos com os objetos confeccionados nas oficinas, o autor afirma que “sentiu a 

necessidade de produzir caretas com elementos eletrônicos, como estratégia de 

atração aos jovens à cultura popular” (MARTINEZ, 2014, p.34). 

Duas das peças finais dos caretas foram trabalhadas com grande gama de 

cores, numa proposta que foi denominada pelo autor com uma estética “tropicalista” 

– as “Tropicaretas”. As outras seis peças foram inspiradas em voduns do candomblé 

jeje: vodun da riqueza - Dan; da prosperidade - Dangbé; da tecnologia - Gu; o 

caçador - Otolú; a mãe das águas - Aziri; e do trovão - Sogbó.  

Após a pintura foram adicionados o que o autor denomina como “meios 

eletrônicos”, como pequenos pontos de luz e outros artefatos de baixo custo.  Assim, 

foram inseridos LEDS coloridos, e partes de pequenos objetos luminosos como 

brinquedos e lanternas, que foram adaptados, desmontados e reconfigurados para 

fazer parte da obra.  

Além da exposição na galeria, foi realizada uma performance na “Quarta dos 

Tambores”, evento tradicional da cidade, dedicado às manifestações de grupos 

locais praticantes de religiões de matrizes africanas. 

 

																																																													
61 Escola Pública Municipal Otávio Pereira. 
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Figura 21 – performance Quarta dos Tambores  

Fonte: Martinez (2014). 
 

Sobre os caminhos de formação que levaram à obra, logo no início do 

memorial, o estudante cita que é filho de artistas - pai pintor e mãe poetisa - tendo 

frequentando salões de arte e exposições. Assim, já circulava em um ambiente que 

fomentava as artes, sendo um marco importante de sua formação: 

 
Meus pais sempre participavam e muitas vezes foram premiados por 
suas obras nos Salões Regionais de Artes Plásticas da Bahia, e, 
essa vivência com os artistas e trabalhos da cidade e região foram a 
minha maior influência. No dia-a-dia, em minha casa, convivia com 
meu pai em seu ateliê onde eu praticava a pintura e pequenos 
experimentos com argila, que aos poucos fui definindo um estilo que 
permanece até hoje: seres mutantes, híbridos, figuras 
incompreensíveis e máscaras (MARTINEZ, 2014, p.12). 

 

Como já mencionado, o autor aponta a entrada na Universidade  no curso de Artes 

Visuais, e as respectivas experiências nas aulas de Artemídia, como fomentadoras e 

formadoras da ideia da inserção de meios eletrônicos em sua produção artística. O 

autor cita no memorial: 
 

A ideia de produzir a exposição de máscaras utilizando dispositivos 
eletrônicos surgiu durante minha ida a Cachoeira para cursar Artes 
Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no ano de 
2010. Até então eu só tinha contato com as artes visuais tradicionais 
(MARTINEZ, 2014, p.14). 

 

Cita também um festival que neste mesmo ano de 2010 desenvolveu uma 

videoinstalação premiada no Festival Multimídia Contato, na cidade de São Carlos – 
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São Paulo. E que no evento conheceu o trabalho de diversos artistas que unem arte 

com as novas tecnologias. 

Sobre o processo curricular seguido no curso, aponta que no quarto semestre 

da graduação em artes visuais, no componente curricular Projeto em Artemídia, 

pode ter acesso e conhecer “com mais profundidade o campo da arte-computação” 

MARTINEZ, 2014, p.28).  

Além da formação com as oficinas ou de componentes curriculares cursados, 

a autor cita participações prévias em mostras e exposições. 

Finaliza ressaltando a importância da graduação: “Os conhecimentos 

adquiridos durante o curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia foram a base para que tudo acontecesse” (MARTINEZ, 2014, p.32). 

Ainda no memorial, discorre sobre o que chama de “elementos eletrônicos” e 

da mistura, do remix que promove ao propor a inserção dos mesmos, aproximando 

mais a cultura digital da cultura popular: 

 
Quando inseri os meios eletrônicos nas máscaras meu maior medo 
foi de que maneira as pessoas iriam reagir com a inserção dos 
elementos eletrônicos na arte popular. O resultado e a resposta do 
público foram satisfatórios. 

A intenção deste trabalho é registrar a retomada de caretas já 
esquecidas e reaproximar os jovens através das novas tecnologias 
da cultura popular [...]. 

No presente projeto, os meios eletrônicos introduzidos nas 
máscaras partiu (sic) do pressuposto de que o interesse dessas 
pessoas envolvidas ao introduzir no folclore signos de outra cultura 
demonstra a versatilidade em absorver novos elementos e por isso 
mesmo ao se introduzir meios eletrônicos, não vem descaracterizar 
as manifestações (MARTINEZ, 2014, p.18). 

 

O TCC do estudante acaba por circundar algumas temáticas base do referencial 

teórico desta tese. O remix acaba sendo a base conceitual que dá origem a estas 

caretas contemporâneas, o redesenho de objetos artísticos da cultura popular 

secular conferindo uma nova roupagem que remete ao contemporâneo, na visão do 

autor. Em seu texto, discorre sobre a inserção de elementos da cultura pop 

internacional, como desenhos animados, sendo inseridos nas festas populares do 

Recôncavo baiano, numa alusão as tensões global e local. 

Ao acrescer às caretas tradicionais dispositivos técnicos, objetos populares 

eletrônicos com certo simbolismo da cultura digital como lâmpadas de LEDS, faz 

uma tentativa de aproximar e instigar os jovens da geração y a participarem da 
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manifestação cultural “como forma de reaproximar os jovens à cultura popular local” 

(MARTINEZ, 2014, p.39). 

Mesmo com um uso não tão efetivo de dispositivos eletrônicos, limitando-se a 

objetos de lojas populares, há uma referência à gambiarra e a metareciclagem, já 

que, por exemplo, peças de lanternas e brinquedos foram desmontadas e anexadas 

as obras. 

A autor finaliza seu trabalho apontando que “o processo criativo articulou a 

interação dos meios eletrônicos aos caretas, proporcionado um diálogo entre a 

tradição e a contemporaneidade, assim como resignificando meu processo de 

construção das imagens” (MARTINEZ, 2014, p.46).  
 

 
Figuras 22, 23 – Imagens da obra Caretas Contemporâneos. 

Fonte: Martinez, 2014. 
 

 
Figura 24– Imagens da obra Caretas Contemporâneos. 

Fonte: Martinez, 2014. 
 

 

*Este foi o final das obras do bloco 1, onde apresentamos os TCCs que possuem 

menor influência de cultura digital. As obras a seguir, do bloco 2, se caracterizam por 

apresentarem mais categorias previamente listadas sobre cultura digital. 
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4.2.3.7 Obra: METAMORPHOSIS  
 

 

 
 

Figura 25 – Imagem da obra Metamorphosis 
Fonte: Nogueira (2014). 

 

Na poética de Metamorphosis, as questões do corpo e das mudanças se constituem 

como o objeto de produção e reflexão artísticas. A narrativa simbólico-imagética da 

metamorfose humana é representada pelo próprio corpo da autora, produtor de 

linguagem e ponto inicial da investigação. A obra, fruto do TCC da estudante Yasmin 

Nogueira, questiona em sua poética as relações identitárias, sociais e de gênero.  

A partir dessas questões, a autora repensa o mito de Ofélia62, em Hamlet de 

Shakespeare por meio de um referencial individual: “da minha posição enquanto 

mulher, minhas dúvidas, anseios, e como meu corpo reflete a minha condição na 

sociedade” (NOGUEIRA, 2014, p.23), confrontando os limites do corpo, nas 

“fronteiras entre o individual e o social, masculino e feminino, vida e morte, natureza 

e cultura, presença e ausência, atualidade e virtualidade” (NOGUEIRA, 2014, p.24). 
																																																													
62 A Ophelia de Sheakspeare é uma jovem rodeada por dúvidas existenciais com o destino 

definido pelo seu pai e seu irmão, e com a perspectiva do casamento com o príncipe 
Hamlet. As expectativas do casamento não se cumprem e Ophelia enlouquece. Tem uma 
morte prematura afogada no rio, nos braços da natureza o que a tornou um ícone da morte 
jovem e bela, cristalizado como um momento de beleza estética e imortalizado em obras 
de arte em diversos períodos. 
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Ao revisitar o mito, a autora busca pensar uma Ofélia contemporânea, refletindo 

sobre a condição social histórica e atual da mulher, da relação com o corpo e os 

padrões de beleza instituídos, da luta pela igualdade de gênero e da busca por 

espaços.  

No seu pré-projeto de TCC, importante documento do histórico do processo 

de criação, a autora expõe seu objetivo: “desenvolver a instalação-vídeo-

performance Metamorphosis e investigação teórica e prática sobre o hibridismo das 

linguagens, técnicas e materiais unidos à arte e mídia no contexto da arte 

contemporânea” (NOGUEIRA, 2014, p.25).  

A obra se configura, pois, como uma videoinstalação interativa, na qual é 

projetada uma videoarte com “casulos” dispostos no espaço. A projeção de vídeo 

expõe a recriação do mito de Ofélia quando a estudante-autora se encontra com seu 

próprio corpo submerso na água. Conforme memorial, as imagens em vídeo digital 

produzidas apresentam momentos esteticamente distintos que ilustram a narrativa 

então dividida em fragmentos intitulados como: submersão, agitação, morte, 

transitoriedade e leveza.  

Os vídeos digitais, acionados por softwares interativos, são projetados sobre 

os casulos, objetos/esculturas físicos criados para a síntese simbólica do conceito 

de metamorfose. Assim, há duas linguagens – tradicionais e digitais – para a criação 

do objeto artístico. Nas palavras da autora: 

 
A produção artística une desde linguagens tradicionais 
(escultura/objeto) às mídias digitais com a utilização de projeção e da 
interatividade através de software de programação modular, 
abordando o hibridismo das linguagens, a união de técnicas e 
materiais, na criação de um ambiente instalativo que possui o vídeo e 
sua relação com o corpo como centro da obra (NOGUEIRA, 2014, 
p.13). 

 

Uma webcam conectada capta o movimento do espectador ao explorar o espaço, 

deslocando-se entre os objetos da instalação e, somente na sua presença, é 

possível ouvir o áudio de água corrente e o som da voz da autora,  declamando 

fragmentos de textos, representando o feminino contemporâneo através da mídias 

digitais: 

 

O mito de Ophelia e suas relações com as questões femininas 
contemporâneas são expressas com o uso das mídias digitais, seja 
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através do aparato das câmeras, do uso da projeção ou a 
interatividade por meio da webcam e softwares de programação 
modular63 (NOGUEIRA, 2014, p.14). 

 
 A partir da descrição da obra e de sua poética, realizaremos uma descrição 

mais apurada das questões técnicas com base na proposta de análise de elementos 

de uma instalação interativa de Sogabe (2011). 

O espaço da instalação teria como local de exibição o foyer do auditório da 

UFRB. Este espaço expositivo tem dimensões muito grandes, e a autora, após a 

análise da dimensão do local em relação aos suportes de projeção, optou por uma 

troca de espaço. A montagem foi então realizada em uma antecâmara do foyer, 

ambiente fechado que antecede este auditório, com pouca iluminação e pé́ direito 

baixo. A projeção passou a ocupar apenas uma parte dos casulos, e os vídeos, 

antes fragmentados em partes, foram reeditados, unidos para que fossem 

projetados em apenas uma parede perpendicular à disposição dos objetos. Essa 

mudança de espaço propiciou uma melhor imersão e fruição da obra, isolando-a dos 

fatores externos, como a luz e os ruídos.  

O evento, o instante da apreciação da obra no espaço expositivo, pode tanto 

ter momentos contemplativos quanto ser observado do ponto de vista da 

interatividade, com a experimentação das relações entre os elementos envolvidos na 

instalação. Os casulos, que remetem à transformação e à maturação das etapas da 

vida, foram criados em um processo manual, em uma mistura de técnicas digitais - 

com os croquis desenhados a partir de softwares gráficos - e analógicas - com o uso 

de arames, plástico e papel. 

 

  

																																																													
63  A autora refere-se ao software proprietário Isadora, que oferece um ambiente de 

programação gráfica que possibilita o controle interativo sobre uma mídia digital em tempo 
real, e ao Processing, software de arte generativa. 
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Figura 26 e 27 – detalhes da criação da obra 

Fonte: Nogueira (2014). 
 

A participação do público pareceu acontecer predominantemente através da imersão 

no ambiente escuro, com a fruição do vídeo e das diferentes camadas de áudio. 

Uma composta por sons de água em movimento, a outra, por falas gravadas com a 

própria voz da autora, relativas a um dos momentos da obra - submersão, agitação, 

morte, transitoriedade e leveza. As camadas de som ficavam em loop, sempre se 

repetindo no ambiente, acionadas pelo público, caracterizando um processo 

interativo. 

A interatividade da obra, como acima explicitado, se instaura com a 

movimentação do observador, que aciona os sensores de movimentos no espaço, 

liberando os diferentes áudios. No memorial da obra, a autora informa que, durante 

os dias de exposição, os sons da sua voz e do barulho de água (as duas camadas, 

em dois sensores diferentes) foram praticamente ininterruptos e, na presença de 

algum interator, não acontecia silencio no ambiente. Os visitantes poderiam 

aguardar o início das falas, mas sempre com o barulho da água como áudio de 

fundo. Essa interatividade da obra foi construída com os pontos de contato e 

interação propiciados pelas interfaces. 

Por seu turno, as interfaces entre o público interator e a obra e seu 

gerenciamento se deram através de duas placas de controle digital chamadas 

Arduino (software e hardware livres), que fazem o controle das entradas e saídas de 

sinais. Uma placa recebe sinais do computador, de acordo com as informações da 

câmera, e dispara os sons e imagens, através do projetor, sobre a parede e os 

casulos. Os dispositivos possibilitam que os sensores enviem os sinais para a placa 

Arduíno e seu programa execute a tarefa de acionar som e vídeo.  

 Segundo o memorial, houve uma grande mudança em relação ao projeto inicial 

da obra. Esta foi idealizada de forma que os vídeos fossem projetados utilizando o 

recurso de mapeamento (videomapping) nos cinco casulos. Contudo, como a 

qualidade de exibição do vídeo não ficou satisfatória quando projetado sobre eles, a 

proposta foi alterada, e este recurso interativo deixou de ser utilizado: “Após o 
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surgimento destas questões durante a montagem, optei pela simplificaçãoda mesma 

abrindo mão do videomapping” (NOGUEIRA, 2014, p.25). 

A autora, em seu TCC, ancora a necessidade de adaptação a esse novo 

cenário a partir de Salles: “Aceitar a intervençãodo imprevisto implica compreender 

que o artista poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele que fez. Aceita-

se que há concretizações alternativas- admite-se que outras teriam sido possíveis” 

(SALLES,1998, p. 34 apud NOGUEIRA, 2014). Essa necessidade de imprevisto, de 

reutilização, caracterizou uma situação de hacking – uma readaptação do contexto 

instaurado, resolvido de maneira imediata e não planejada. 

Após leitura detalhada do pré-projeto, fica mais clara a mudança da proposta 

da obra: 
Um vídeo em que mulheres nuas performam em posiçãofetal dentro 
do rio, alternando entre imagens vistas de cima e dentro da água, 
será projetado de forma mapeada (videomapping) em um casulo com 
120 cm de altura localizado no centro da obra. Ao redor estarão 
outros casulos de 25 cm de altura que funcionarão como controles 
que serão utilizados pelo espectador para que este modifique o vídeo 
projetado em tempo real (NOGUEIRA,  2014). 

 

Na montagem o processo da videoinstalação foi modificado, sendo necessária uma 

adaptação, um desvio: 
A ideia do videomapping nos cinco casulos [...] o tamanho dos 
suportes em relação a riqueza de detalhes dos vídeos que quando 
projetados nos casulos perdiam qualidade […] ficaram difíceis de 
serem vistos. Manter a execuçãoda maneira como havia sido 
idealizada em projeto, ou privilegiar a poética, já que a 
visualizaçãodos vídeos é de suma importância para a compreensão 
da obra? (NOGUEIRA, 2014, p.32). 

 

Desvios podem fazer parte do processo artístico, como na obra exposta, que foi 

reconfigurada. Contudo, os traços de seu desenho original ficam guardados no 

memorial. A autora finaliza seu trabalho apontando possíveis caminhos futuros da 

obra: 
Pretendo recriar o ambiente instalativo de Metamorphosis em forma 
de panorâmica em 360o de modo que o observador adentre um 
espaço completamente rodeado por vídeos dando a sensação de 
total mergulho na água, bem como resignificar os conceitos de 
submersão, agitação, morte, transitoriedade e leveza através de foto-
performances, utilizando a sobreposiçãode imagens do meu corpo e 
imagens captadas do rio Paraguaçu que liga as cidades de 
Cachoeira e São Félix, ampliando a poética de revisitar Ophelia ao 
contexto do Recôncavo baiano” (NOGUEIRA, 2014, p.33). 
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Figura 28 – Detalhes dos vídeos utilizados como registro visual da obra no memorial 64. 

Fonte: NOGUEIRA, 2014. 
 

 

Sobre as trilhas do processo educacional percorrido, segundo o memorial, a 

idealização de Metamorphosis surgiu após as vivências em workshops e oficinas 

fora do ambiente de ensino da UFRB, porém ligados à instituição. Em especial, é 

citada a oficina: “Projeções externas interativas”, do Network HackLab, evento 

realizado em 2011, nas cidades de Salvador e Cachoeira.  

Este hacklab65 foi um evento importante no cenário da cultura digital na Bahia. 

Segundo a descrição no próprio site do projeto, “é mais do que uma série de oficinas 

e exposições, o Networks Hack Lab é um espaço-conceito [...] para a difusão e a 

experimentação de linguagens audiovisuais e suas aplicações em aparelhos 

móveis”. Nesse evento, foram oferecidas cinco oficinas: Projeções externas 

interativas; Gambiologia; Instrumentos Audiovisuais Controlados por luz; 

Controladores DIY; Mobilidade e Representação Visual, cujos espaços de 

experimentação e aprendizagem foram livres, apenas com um direcionamento 

teórico mais próximo dos conceitos de mídia locativa móvel.  Assim, a partir das 

																																																													
64 A videoarte completa64 também pode ser visualizada no canal on-line Vimeo, a partir do 

endereço: <https://vimeo.com/103236284>. 
65  Opinião pessoal, já que participamos de algumas oficinas do evento na cidade de 

Salvador. Além das oficinas, foram realizadas palestras, exposições e intervenções 
urbanas. 
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oficinas, a estudante desenvolveu um projeto apresentado no I Digitália, Festival de 

Música e Cultura Digital, em 2012. 

Em um segundo momento, de maneira mais tímida, a autora também aponta, 

após a ênfase na atividade do Hacklab citado, influências para a criação da obra 

oriundas na própria instituição de ensino, a partir da estrutura curricular do curso. 

Cita, para isso, as experiências com a disciplina optativa Tópicos Especiais em 

Artemídia I - Visual Jockey e o contato com o Grupo de Pesquisa e Prática em 

Projeções Urbanas e Interatividade da UFRB, influências técnicas e teóricas para a 

obra. Além disso, Nogueira indica que essas experiências, tanto na disciplina quanto 

no grupo de pesquisa, viabilizaram os primeiros contatos com o software de 

programação Isadora, o qual possibilita o mapping. 

Seu memorial segue apontando que as temáticas ligadas às poéticas do 

corpo e performance se concretizaram nas disciplinas66 de Fotografia. 

Além da formação com as oficinas ou de componentes curriculares cursados, 

a autora narra uma participação prévia em mostras e exposições67, por meio de 

eventos ligados a instituições de ensino, como a UFRB, a exemplo do Festival 

Reconvexo e de mostras ligadas à escola de Belas Artes da UFBA.  

Além disso, cita sua participação em eventos fora do contexto 

institucional/educacional, como os Salões de Artes Visuais promovidos pelo Estado, 

a Bienal de Jovens Criadores das Comunidades de Países de Língua Portuguesa, e 

uma mostra no Encontro Nacional de Estudantes de Arte (ENEARTE) na cidade de 

Vitória, no Espirito Santo. 

Pela análise do percurso da estudante, parece haver uma produção de obras 

artísticas elaboradas para participação em mostras, independente das criadas 

dentro do contexto de ensino. Contudo, há outras criadas a partir desse contexto, 

elaboradas junto às disciplinas cursadas, às vezes como próprios produtos gerados 
																																																													
66  As disciplinas são chamadas de “Componentes Curriculares” dentro do Projeto 

Pedagógico do Curso. 
67 “Hom(em)cubo”, obra anterior da autora, realizada com a  técnica Pixilation, foi Exposta no 

Reconvexo - I Festival Nacional de vídeo- projeções Mapeadas e Interativas, na III Mostra 
de Performance - Galeria Cañizares, Escola de Belas Artes da UFBA, no Salão de Artes 
Visuais da Bahia no Centro de Cultura Amélio Amorim, na cidade de Feira de Santana e na 
Bienal de Jovens Criadores das Comunidades de Países de Língua Portuguesa na cidade 
de Salvador.  As obras “A textura do teu nu” e “Sentimento e forma”, estudos fotográficos 
sobre o corpo feminino, seus contornos e texturas, foram expostas no X Festival Sinfonia 
de Cães, exposição colaborativa “Empoderamento feminino” na cidade de São Paulo, bem 
como o videoarte “Corpo-texto: a estética do imaginário”, exposto na VIX Enearte na 
cidade de Vitória- ES. Fonte: memorial da obra 
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para avaliação nas mesmas, usadas para participação no circuito de mostras e 

exposições.  

Tentando seguir a sua trajetória de criação, notamos que esses produtos 

artísticos podem ser criados junto ao espaço institucional do curso, como os 

laboratórios de informática e o atelier, tanto quanto em outros locais pessoais, não 

havendo nenhuma referência a isso no memorial. 

Em Metamorphosis, a estudante se utilizou estruturalmente de dispositivos e 

conceitos da cultura digital para realizar sua obra poética, investigando temas como 

o mito e cultura clássica shakespearianos, a relação do corpo feminino e das 

mutações através da linguagem visual/sonora híbrida e multimídia. 

Imagem e vídeo digital, videomapping, hacklabs, interatividade, software livre, 

arduino, foram alguns dos termos amplamente ancorados no contexto da cultura 

digital e citados no texto do memorial, abordados na criação da obra de Artemídia. 

Ainda em seu texto, a autora nos indica sinais do percurso formativo que a 

levou ao processo criativo: mostras e exposições fora do ambiente institucional do 

curso, como festival de cultura digital; exposições coletivas; eventos ligados ou 

apoiados por instituições de ensino, dentre outros.  

Por fim, Nogueira cita a experiência com o Network Hacklab como um evento 

que despertou a curiosidade sobre a temática do digital, mencionado, também, as 

influências das disciplinas cursadas a partir da matriz curricular do curso de artes 

visuais. 
 

 
Figura 29 – Imagens da Exposição  

Fonte: Nogueira (2014). 
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4.2.3.8  Obra: LUIZA E A LUA 

 

 
 

Figura 30 – Imagens da obra LUIZA E A LUA. 
Fonte: Coelho (2014). 

 

A obra fruto do TCC de Regiane Coelho, apresenta em sua poética as relações do 

universo e da literatura infantil. A estudante-autora discorre no memorial que já havia 

realizado trabalhos artísticos anteriores voltados para crianças, e que essa temática 

vem de sua própria vivência profissional, como professora das séries iniciais da rede 

estadual de ensino e a aproximação com tecnologias: 
Neste contexto prego através da instalação Luísa e a Lua a total 
hibridização e entrelaçamento das instâncias homem e máquinas, 
para que se favoreça o aparecimento de novas formas de relações e 
possibilidades de uma sociedade mais aberta para o novo e a 
criação de um futuro altamente cibernético, desfrutando de todas as 
possibilidades que as tecnologias têm para nos oferecer (COELHO, 
2014, p.24-25).  

 

A autora afirma no memorial que “busca amenizar as distâncias entre as tecnologias 

e o humano, bem como tem a preocupação em utilizar materiais recicláveis” 

(COELHO, 2014, p.34). 

Assim, a instalação interativa Luísa e a Lua, que se utiliza de elementos da 

arte digital e da metareciclagem, conta “a história dos sonhos das crianças da cidade 

de Cachoeira através de uma boneca de pano, que convida o participante a sonhar 

junto e entrar neste” (COELHO, 2015, p.11).  
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A instalação foi pensada para recriar o espaço do quarto de uma menina 

chamada Luísa, de 6 anos, moradora da cidade de Cachoeira, através de um 

diálogo entre a menina e sua avó. A partir da conversa, a história contada pela avó 

passa a acontecer em uma projeção no teto do quarto. A história infantil projetada 

mescla, num primeiro momento, animação e depois depoimentos retratando os 

sonhos de crianças coletados junto aos alunos da ONG Casa de Barro, projeto 

cultural da cidade de Cachoeira.  

A partir da apresentação da obra, realizaremos agora uma descrição mais 

apurada com base no referencial teórico de Sogabe (2011). 

O espaço onde a obra foi exposta foi a galeria do Identidade Brasil.  Segundo 

a autora, a concepção do local tinha propósito de recriar um quarto infantil, medindo 

2 X 2m, que remetesse a um quarto de uma menina com idade em torno de 6 a 7 

anos. O espaço expositivo foi composto por duas mesas, uma com bonecas de pano 

e bichos de pelúcia, outra com papéis e lápis de cor para desenhos (prevendo a 

interação). Pelas paredes foram colados desenhos realizados previamente por 

crianças. Sobre o chão havia um tapete de retalhos para as pessoas se deitarem e 

brinquedos espalhados. E a cama - elemento principal da obra -  continha uma 

boneca de pano confeccionada em tecido na cor preta, deitada sobre a mesma. Este 

era o local onde se dava a interação com os dispositivos eletrônico-digitais da 

instalação. O teto era o suporte das projeções, e tinha como conceito “remeter às 

nuvens, aos sonhos das crianças” (COELHO, 2014). Para solucionar a questão das 

imagens projetadas, segundo a autora,  foram criadas duas camadas, uma com uma 

malha branca que retinha a luz e por baixo camadas com material TNT (tecido não 

tecido), para dar leveza e similar um efeito 3D. Os dispositivos eletrônicos como fios, 

computadores, projetor, foram escondidos por entre os detalhes do espaço. 

O evento, o momento da apreciação e interação da obra, acontece da 

seguinte maneira: No primeiro momento da instalação, o visitante entra no quarto de 

Luiza, com a cama com a boneca de pano disposta em sua lateral, deixando um 

espaço vazio para o(a) interator(a) deitar-se. Quando o interator se deita com a 

cabeça sobre o travesseiro, um sensor faz o software disparar o vídeo em animação 

(projetado no teto acima da cama). Na primeira e na última cena do vídeo, há a 

presença das personagens interpretando a história. Em dado momento, a 

personagem-avó convida o(a) interator(a) a soprar o ouvido da boneca. A partir 

desta ação, é ativado um vídeo sobre os sonhos reais de crianças cachoeiranas, 
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falando o que querem ser quando crescerem. Se o interator sair antes da finalização 

do vídeo ou permanecer dez segundos sem pressionar o travesseiro, a programação 

que controla esta ação faz com o que o vídeo volte para o primeiro frame, 

aguardando a interação de outro participante.  

 

  
 

Figuras 31 e 32 – Detalhes dos croquis e da construção da obra. 
Fonte: Coelho, 2014. 

 

A participação do público se deu através da imersão no espaço do quarto, 

brincando e participando da ambientação proposta; deitando junto a boneca e 

observando as projeções no teto; e ao sair da instalação, desenhando sobre a 

experiência seus próprios sonhos com os materiais de desenho disponíveis. 

A interatividade se instaura com a ação do observador, primeiro, de maneira 

mais tímida, com o contato com os objetos dispostos no quarto representado. 

Depois, com a interação com os aparatos eletrônico-digitais. A partir do momento da 

ação de deitar na cama ao lado da boneca, ao encostar a cabeça sobre o 

travesseiro (objeto interativo, descrito abaixo), os sensores acionavam o vídeo no 

teto do quarto.  

Por seu turno, as interfaces entre o público interator e a obra e seu 

gerenciamento se deram através do objeto travesseiro interativo. Este foi construído 

a partir de uma base de papelão com papel alumínio acoplado a um teclado 

reutilizado.  O   contato   de uma das teclas, foi reativado  e  prolongado  através de 

um fio para um computador no qual estava em execução a programação em 

Processing, software de código aberto, responsável por processar as informações 

sobre o pressionamento da tecla no momento em que o interator se deitava na 
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cama. 

 

As pessoas não  esperavam  que ao encostarem a cabeça no 
travesseiro, fosse ser narrado uma história, com memorias de sua 
Cidade projetada naquele teto escuro. A ideia era fazer as pessoas 
reviverem suas histórias, rememorar lembranças de quando passam 
por alguns daqueles lugares. Enfim, ativar sentidos físicos e visuais, 
como também o emocional das pessoas ali imersas” (COELHO, 
2014). 

 

Na primeira etapa da projeção,  próximo ao seu final, a personagem vovó pedia que 

o interator soprasse no ouvido na boneca. Segundo a autora “isso causou grande 

estranheza  e  algumas  crianças  ficaram  temerosas, inicialmente.  Como  assim 

soprar o ouvido da boneca? Ela vai fazer o que? Alguns questionavam” (COELHO, 

2014, p.43). Outro sensor captava sopro, acionando outra parte do vídeo, onde os 

depoimentos das crianças da cidade sobre seus sonhos apareciam. No final desta 

parte, a narração pedia que o interator desenhasse seus sonhos, indicando o final 

da interação com a instalação. 

Segundo a autora, a intervenção propõe esta relação entre o real versus 

virtual, que, em certo momento, se misturam, pois “a projeção dos sonhos só é 

possibilitada pela mediação de um ser não humano: a boneca de pano. Através do 

sopro, o participante é remetido ao virtual, ao mesmo tempo em que rememora sua 

vida, sua infância, suas histórias e sensações únicas” (COELHO, 2014, p.43). 

A estudante afirma que a instalação interativa superou suas expectativas, ao 

notar que as pessoas “saiam maravilhadas e extremamente sensibilizadas com o 

processo vivenciado. [...] diziam lembrar-se dos ensinamentos da mãe, outros diziam 

sentir um misto de tantas coisas que não saberiam expressar com palavras” 

(COELHO, 2014, p.51).  

Afirma também que ouvira depoimentos tipo:  “As crianças disseram adorar a 

sensação transmitida pelo vídeo de estarem voando, e se sentiam nas nuvens” 

(COELHO, 2014, p.51). 

A estudante discorre ainda sobre seu contentamento com a obra68  onde 

afirma que foi possível “cumprir o objetivo, aproximando as pessoas da arte 

interativa e permitindo atrelar sensações humanas aos elementos mecânicos” 

(COELHO, 2014, p.52).  

																																																													
68 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xe3NLWcm9jY&feature=youtu.be>. 
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Figura 33– Organograma da programação da obra. 

Fonte: Coelho, 2014. 
 

A autora é estudantes de artes visuais, mas já tem uma graduação em 

pedagogia, atuando como professora de ensino infantil na rede pública estadual e 

também tem uma formação prévia na área de TI, tendo cursado o curso de técnica 

de informática IFBA, Instituto Federal da Bahia. Dessa forma temos três contextos 

distintos em sua formação: pedagogia, informática e artes.  

Frequentemente no memorial a autora cita sua formação e seu envolvimento 

com a área de educação, sobretudo como base conceitual de seus trabalhos. No 

decorrer da graduação em artes, descreve outras obras desenvolvidas como 

projetos práticos de componentes curriculares que trazem essa relação.  

Como experiência prévia, dentre trabalhos citados por ela, destaca a obra 

“Ser Criança”, criada a partir de sua prática enquanto professora, com alunos de 

quatro e seis anos de idade, onde almejava “fazer a tecnologia mais atrativa, e 

também fazer um objeto tecnológico sem muitos gastos” (COELHO, 2014, p.40) na 

escola pública onde ela era docente.   

Este trabalho realizado consistiu na representação de uma criança através de 

um “boneco feito com papelão, que dá risadas quando os participantes seguram as 

canetas que estão em suas mãos. Os áudios das risadas foram gravados 

previamente com estas crianças e são acionados de maneira interativa nesse 
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boneco pelo público” (COELHO, 2014, p.40). A instalação era acionada através de 

um circuito com a difusão da saída de áudio em duas extremidades, positivo e 

negativo, plugadas ao computador. Quando o interator toca as extremidades do 

boneco seu corpo serve como transmissor de corrente elétrica, produzindo o som 

preestabelecido pelo computador. O som era executado em loop até que a corrente 

se feche (homem-máquina) e reproduz o áudio em maior amplitude (COELHO, 

2014,p.41-42). 

A estudante afirma que a ideia desta obra se deu durante o componente 

curricular Plástica Sonora, ministrado pelo professor Jarbas Jácome. A instalação foi 

apresentada na Cidade do Saber, Jornada Pedagógica dos professores da cidade 

de Camaçari, Bahia e também no teatro Dona Canô, na cidade de Santo Amaro, 

Bahia. 

Cabe salientar que a autora cita no memorial, de maneira curiosa, a tensão da 

interação com a obra por seus colegas docentess, diferente da naturalidade com as 

crianças interagiram com a mesma:    

 
A princípio muitos professores ficaram acanhados em participar da 
interação, eu fui solicitando a participação e explicando como 
funcionava, e elas ficavam encantadas, e convidavam outras para 
interagir. O mais interessante foi a participação das crianças, que 
entenderam a proposta e passaram a explicar a instalação. 
(COELHO, 2014, p.43). 

 

Esta obra foi recriada em mais duas ocasiões, com enfoque para a capoeira e para a 

copa do mundo, mas sempre submetidas e utilizadas nas escolas onde a estudante 

atua como professora. 

A autora também cita uma outra obra denominada “Tablado Interativo”, que ao 

ser pisado exibe imagens aleatórias, e foi exposta em na secretaria de Educação 

Tecnologia e Inovação no Município de Camaçari, na galeria UEFS Santo Amaro e 

na Quarta dos Tambores, em Cachoeira. Esta se utilizou de latas de refrigerante, 

fios, cabos, teclados reutilizados, solda, computador reutilizado, e o software livre 

Processing.  

Assim, verifica-se que a autora já tinha um envolvimento com a educação 

infantil e experiências prévias com a utilização de metareciclagem, gambiarra e 

software livre,  

Contudo, ao explicar o processo da programação no memorial da obra Luzia 
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e a Lua, seu TCC, a autora anexa um fluxograma/organograma da escrita da 

linguagem de programação em software livre Processing, porém não anexa  ou 

disponibiliza online o código utilizado.  

Para efeito dessa tese, é importante dentro dos tópicos relacionados a cultura 

digital, sinalizar que a obra Luísa e a Lua é a que, dentro do universo empírico dos 

TCCs analisados, a que tem mais aderência junto as temáticas que perpassam a  

educação e as  tecnologias. A obra,  a partir da poética da criança e de seus sonhos 

projetados, aborda a questão da tensão local global e de representação da 

população infantil de Cachoeira.  A obra possui elementos de participação e  

interação com as TIC. Para sua execução se utilizou potencialmente da reutilização 

de materiais eletrônico- digitais, com base na metareciclagem, e também de 

software e hardware livres, de código aberto. 

 

 
 

 

Figura 34 - Fruição da obra. 
Fonte: Coelho, 2014. 
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4.2.3.9  Obra: A  ARTE SOMOS NÓS  

 

 
 
 
 

Figura 35 – Imagens da obra A ARTE SOMOS NÓS 
Fonte: Melo (2014). 

 

O título do TCC de Zimaldo Melo, A Arte Somos Nós, tem origem do nome do ensaio 

A revolução somos nós (1971), do artista alemão Joseph Beyus. O TCC é uma 

mostra individual do estudante, composta por várias obras em diferentes linguagens 

artísticas, desenvolvidas durante o período de sua graduação em artes visuais. 

Para a escolha dos trabalhos que fizeram parte da exposição, houve uma 

curadoria realizada por dois professores do curso, Dilson Midlej e Tonico Portela. O 

estudante apresentou estes dez trabalhos realizados em diversos componentes 

curriculares da graduação. A curadoria, então, elegeu cinco obras para a montagem 

da exposição, realizada em março de 2014.  

O texto curatorial aponta o hibridismo e a escolha das obras, contemplando 

obras eletrônico-digitais e analógicas. Parte do texto curatorial  nos relata: 

 
Linguagens tradicionais como desenho, pintura e gravura convivem 
com recursos da arte-programação para proporcionar ao partícipe-
executor da obra uma experiência real da arte (…). Assim, games e 
máquinas são criados para fazer da experiência um jogo imbricado 
em conceitos filosóficos e estéticos, que vão além da “brincadeira 
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despretensiosa” e nos fazem pensar na experiência artística e 
estética como algo que vá além das camadas superficiais da também 
despretensiosa contemplação. 

Os sistemas binários são combinados em fluxogramas e 
transformados em códigos sensíveis à presença humana para criar a 
diversão, mas uma diversão entrecruzada por referências artísticas 
importantes que fazem de cada trabalho um estágio para reflexão do 
fazer artístico. [...]. 

A unicidade da obra é levada a cabo em cada operação: na 
aleatoriedade colaborativa do desenho e da pintura, no gotejamento 
de cores por algoritmos, no percurso da bola que traça linhas de cor, 
na visualidade musical ou na instantaneidade do desenho (MIDLEJ e 
PORTELA apud MELO, 2014, p.43). 

 

As obras selecionadas pelos professores curadores para exposição foram: 1) 

Irreprodutibilidade; 2) Máquina de pintura aleatória; 3) Pollock v.1;  4) RePong; e 5) 

Desenho ao Vivo. Dentre estas, nos debruçaremos mais detalhadamente a 

descrição das últimas três obras, que se utilizam de linguagens digitais. O estudante 

as denomina em seu memorial como “arte-programação”. 

As duas primeiras obras não se utilizam das TIC. A obra denominada 

Irreprodutibilidade é uma performance realizada com o ato de acender um palito 

de uma caixa de fósforo, de uma maneira e gestos escolhidas pelo artista, que 

convida os participantes a repetirem a ação, aferindo-se que esta, por mais que 

tenha sido planejada, dificilmente é replicada exatamente da mesma forma. 

Já a obra Máquina de Pintura Aleatória, é uma espécie de carrinho com um 

tambor giratório movido por um motor e recipientes com tintas. Em execução, as 

tintas são projetadas em direção um papel tamanho A3, misturando-se e criando 

uma pintura, que pode ser levada para casa pelos participantes. 

A obra Pollock v.1.0 69  envolveu programação escrita na linguagem 

Processing. Sua poética procura simular a pintura do pintor americano Jackson 

Pollock, que passou a ser reconhecido por sua técnica de criar quadros salpicando 

tinta sobre a superfície. 

Esta obra do estudante Zimaldo Melo utiliza “bibliotecas OpenCV70, para a 

detecção de faces através da câmera do computador para posicionar o ponto onde a 

pintura é aplicada, e a biblioteca Minin71 para captar o som emitido pelo usuário, que 

																																																													
69 Disponível em: <https://vimeo.com/68239169>. 
70 OpenCV (Open Source Computer Vision Library). Originalmente, desenvolvida pela Intel, 
em 2000, é uma biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao uso acadêmico e comercial, 
para o desenvolvimento de aplicativos na área de Visão computacional. Fonte: Wikipedia 
71 Minim é uma biblioteca de áudio para o desenvolvimento no ambiente Processing.  
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é utilizada para espalhar a tinta na tela” (MELO, 2015, p.47). 

Sobre a obra o autor afirma “representa a especialização do corpo na esfera 

digital, já que para realizar a obra é necessário que o fruidor se movimente e emita 

sons defronte a tela do computador. Ou seja, o aplicativo Pollock v.1.0 registra 

graficamente a performance do observador” (MELO, 2015, p.48). 

Os movimentos dos usuários resultam em imagens digitais em formato 

vetorial, que podem ser posteriormente, impressas. 

 

Já a obra denominada RePong é um jogo criado em linguagem de 

programação Processing, a partir da apropriação do videogame da década de 1980 

Pong, da ATARI, que consiste em duas raquetes, representadas por duas barras, 

que rebatem uma bola que percorre o vídeo. 

 

 
Figura 36. Frame da obra RePong.  

Fonte: Melo (2014). 
 

Na releitura do jogo criada pelo estudante, o percurso da bola traça linhas, que 

variam aleatoriamente de cor. O objetivo não é uma disputa de pontos, mas sim a 

criação de um trabalho visual artístico: a criação de uma forma abstrata composta de 

linhas coloridas com diversas espessuras.72  

A obra73 Desenho Ao Vivo combinou processos digitais com desenho e 

pintura e foi também desenvolvida em linguagem de programação Processing, 

sobrepondo a imagem capturada de uma câmera a uma camada de desenho.  

Explica o estudante: “a partir da imagem captada ao vivo e congelada pelo 

programa torna-se possível desenhar por cima tanto por meio da mesa digitalizadora 

como através da projeção da imagem no mural”. Continua: “cada participante pode, 

																																																													
72 Disponível em: <https://vimeo.com/79416356>. 
73 Disponível em: <https://vimeo.com/79412218>. 
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por exemplo, fazer um registro de si mesmo no mural, através das ações de posar 

para o still da sua imagem e de produzir um autorretrato a partir deste registro” 

(MELLO, 2014, p.49). 

 

 
 

Figura 37. Frame da obra Desenho ao vivo.  
Fonte: Melo (2014). 

 
 

O estudante cita no texto seu interesse anterior a graduação pela utilização de 

linguagens computacionais.  Cita em seu memorial que durante o transcorrer curso, 

pode ampliar os estudos sobre a participação do observador na obra, onde 

desenvolveu então, aplicativos utilizando bibliotecas de código aberto para detecção 

de face, som e suporte a mesas digitalizadoras etc.  

Fato que torna a obra interessante nesse conjunto de TCCs é o fato de o 

estudante disponibilizar o código de programação de todas as obras – RePong, 

Pollock e Desenho ao Vivo – que foram anexados ao memorial. 

Sobre disponibilização dos códigos, o estudante discorre sobre o fato de os 

mesmos terem sido previamente desenvolvidos como parte de avaliações dos 

componentes curriculares dos cursos Tópicos Especiais em Artemídia III e Projeto 

em Artemídia III. Contudo, não haviam sido apresentados ao público, assim, a 

proposta foi “aprimorar e apresentar o código desenvolvido juntamente com o 

programa, como uma espécie de díptico onde se tem o código exposto juntamente 

ao executável, rodando em um dispositivo digital” (MELO, 2015, p.42). 

Salienta-se que a partir dos códigos abertos e disponíveis na rede, torna-se 

possível recriar a obra exatamente como ela é, ou ampliar e modificar suas 

possibilidades.  

Assim, temos aqui um exemplo de Artemidia produzida pelo estudante, com 

base no conceito de cultura digital de compartilhamento, cultura livre e open source, 
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e com o uso de software livres. 

 

 
 

 

 
Figura 38. Código-fonte das obras. 

Fonte: Melo (2014). 
 

 

Aqui finalizamos as descrições e abordagens sobre obras de Artemidia que foram 

geradas pela primeira turma de bacharelandos do curso de Artes Visuais, à luz de 

nossos referenciais teóricos permeados pela cultura digital, bem como um panorama 

sobre a Artemídia no Recôncavo baiano. 

Na próxima seção, iniciaremos a discussão e apontaremos alguns resultados 

sobre esta e sua relação com o contexto educacional. 
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5 

 
 

Um conjunto de palavras que 
 foram afastadas da educação  

(na verdade, da sociedade): 
  

colaboração,  
generosidade,  

compartilhamento.  
 

E isso deveria ser a essência da educação. 
 
 

Nelson Pretto 
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5 ARTEMÍDIA E EDUCAÇÃO NA UFRB: MAPEANDO MUDANÇAS NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL A PARTIR DA CULTURA DIGITAL  

 

5.1 EDUCAÇÃO EM TEMPOS DIGITAIS:  COLABORAR, COMPARTILHAR, 
DEIXAR LIVRE 
 

É complexa a relação da cultura digital e seu imbricamento com o campo da 

educação em nosso mundo contemporâneo. Já abordamos nas seção anterior a 

cibercultura na região do Recôncavo, agora faz-se necessário ampliar nossas 

esferas de discussão e reflexão sobre esta e alguns dos atuais processos 

educacionais.  

Iremos elencar a partir da literatura recente da área algumas concepções 

pertinentes à nossa pesquisa, no que concerne a estes três eixos: o Trabalho 

Colaborativo em Rede, a Cultura Hacker e a Cultura Livre com a Educação. 

Por mais que tenhamos optado em dividir esta seção nestes três tópicos -  
temos ciência de que não são estanques, possuem contornos fluidos, permitindo 

facilmente passar de um a outro, em um processo dinâmico - colaborar, 

compartilhar,  deixar livre. 

 

5.1.1 TRABALHO COLABORATIVO EM REDE E EDUCAÇÃO: COLABORAR 

 

Para a colaboração se efetivar, mesmo em tempos anteriores à internet, é 

necessária a presença de uma rede. Com estas, pessoa à pessoa, projetos e ideias 

são divulgados e se alastram democraticamente e “os pensamentos e conceitos vão 

sendo acumulados e trocados por outros conceitos, não interessando mais a noção 

de objeto ou de representação, mas a ideia de fluxo” (DOMINGUES, 2003, p. 106). 

A colaboração sempre fez parte da rede. Segundo Sergio Amadeu Silveira,  a 

internet foi constituída por grupos de voluntários que compartilhavam suas criações 

e que, reunidos, escreviam de forma colaborativa seus protocolos de comunicação 

(SILVEIRA, 2008). 

Alguns dos conceitos sobre compartilhamento e colaboração foram 

desenvolvidos em pesquisa anterior (FIORELLI, 2006), que tomou como corpus de 

análise o grupo Re:combo, um coletivo “artivista” brasileiro que trabalhava com 

produção artística/audiovisual digital de maneira colaborativa, descentralizada e 
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aberta (open-art, open-movies, open-music). Todos os arquivos do grupo, os 

“combos” ou unidades de criação, ficavam a disposição na web, para que outras 

pessoas ou coletivos pudessem reutilizá-los. O termo combo teria vindo dos combos 

de jazz, onde cada músico faz o som de seus instrumentos, de maneira improvisada, 

resultando um todo complexo, soma de todos os sons. Assim, de maneira 

colaborativa, uma nova obra poderia ser criada. 

Similar aos “combos” do Re:combo, Benkler (2007) discorre sobre o modo de 

produção na rede, que denomina de produção de pares baseada em commons, ao 

contrário de modelos baseados na propriedade e empresas e do mercado. 

Commons são espaços institucionais em que os agentes humanos podem agir sem 

as restrições particulares exigidas pelos mercados (BENKLER, 2007, p.12). 

Assim, a palavra commons pode significar aquilo que é comum ou os espaços 

e as coisas que são publicas. Em alguns casos pode ter o significado de 

comunidade ou da produção compartilhada entre pares (SILVEIRA, 2007, p.7). Os 

movimentos de troca de arquivos através da internet, conhecidos como peer-to-peer 

(troca entre pares) fortalecem a dinâmica de produção colaborativa. 

Jenkins (2007) e Shirky (2008) são autores que tem uma produção teórica 

sobre o potencial de culturas da participação contemporâneas. Nas culturas 

participativas, os sujeitos são como pontos dentro de uma rede, que podem se 

interligar com uma infinidade de outros pontos igualmente entrelaçados. 

Para Shirky, pesquisador sobre cultura digital e autor de Cultura da 

Participação (2010), “a motivação para compartilhar é o fator determinante; a 

tecnologia é apenas o facilitador” (SHIRKY, 2010, p. 75). Segundo ele, nas redes, a 

produção colaborativa é “fruto do tempo livre de cidadãos escolarizados do mundo, 

como um coletivo”:  

 
Algo que torna a era atual notável é que podemos agora tratar o 
tempo livre como um bem social geral que pode ser aplicado a 
grandes projetos criados coletivamente, em vez de um conjunto de 
minutos individuais a serem aproveitados por uma pessoa de cada 
vez (SHIRKY 2010, p. 14-15).  

 

Uma questão sempre presente quando se fala em produção gerada 

colaborativamente diz respeito à autoria - se a obra é coletiva, quem é o autor? No 

caso do Re:combo, a autoria das obras era mesmo do coletivo. Para regulamentar e 

discutir questão destas, construíram uma licença de uso própria. Esta, chamada 
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“Licença de uso Re:combo 1.0”, inspirou, na época, o Creative Commons a criar 

uma licença mundial chamada Recombinação, em homenagem ao grupo, segundo 

Ronaldo Lemos (LEMOS, 2005, p.88). 

O Creative Commons (CC), é uma espécie de copyleft, um movimento 

idealizado por Lawrence Lessig em defesa da liberdade e da criatividade artística e 

cultural em tempos de cibercultura, que tem com base o princípio da não-

propriedade sobre bens intelectuais, se propõe a ser uma alternativa ao all rights 

reserved, a partir da ideia de que, com a internet, o direito precisa ser mudado. 

Lessig vai afirmar que “o que precisamos é de uma maneira de conseguirmos algo 

no meio termo — nem ‘Todos os Direitos Reservados’ nem ‘Nenhum Direito 

Reservado’, mas sim ‘Alguns Direitos Reservados’” (LESSIG, 2004, p.248). Com 

essa ideia, o Creative Commons tem vários tipos de licenças disponíveis que variam 

juridicamente, dependendo do grau de abertura da autoria, se a obra pode ser 

comercializada ou não, de acordo com o nível de liberdade proposto a ela. Estas 

licenças podem ser usadas por qualquer tipo de obra em que possa ser protegida 

por direito autoral, textos, vídeos, áudios, imagens etc. A depender do tipo de 

licença, todo esse grande banco de materiais pode ser utilizado para a construção 

de outras obras, estimulando a recombinação e o remix. 

Os processos de inteligência, de aprendizagem e de produção coletivos e 

participativos são recombinados (LEMOS, LEVY, 2010, p. 46). Estas práticas 

recombinantes em tempos digitais se desdobram e, expandidas, se refletem 

também, como não poderia deixar de ser, no contexto educacional.  

Há um aumento e diversidade do número de sites com conteúdos digitais 

para fins didáticos, criados de maneira colaborativa, participativa e facilmente 

acessável pelos estudantes através de aparatos móveis. Michel Serres discorre 

sobre isso ao abordar a postura de alguns professores de “presunção de 

incompetência” (SERRES, 2013, p. 63) para com os estudantes antes de uma aula 

(antes da TIC). Na contemporaneidade, no entanto, há uma grande probabilidade de 

os alunos investigarem previamente na internet (ou durante a própria aula, via 

celular) os conceitos abordados, o que pode reconfigurar esta relação e deve 

reverberar numa “presunção de competência” (SERRES, 2013, p. 64).  

 O próprio processo de criação das aulas também pode se alterar com as 

possibilidades do acesso à rede, da colaboração e do remix. Elaborar uma aula é 

um processo criativo. Busca-se textos de referências: leituras de diferentes autores e 
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fontes e coleta-se material de apoio e utiliza-se os aparatos técnicos disponíveis em 

cada época, como outrora quadro negro, giz, mimeógrafo, máquinas de escrever, 

xerox. Depois surge o quadro branco com marcadores, slides fotográficos em 

carretel, transparências e retroprojetores. No início do digital, computadores, 

disquetes, as primeiras câmeras digitais e scanners. Agora, temos alunos 

fotografando com smartphones as anotações, transmitindo a aula por WhatsApp, e 

comentando no Facebook. Os conteúdos estão nos blogs, nos sites de 

compartilhamento e nas redes sociais. 

A consulta, estudo e leitura dos livros e textos, normalmente já indicados na 

disciplina são o início do processo da criação da aula. Com as TIC, geralmente sua 

elaboração também implica em pesquisar o assunto em referências multimídia: 

imagens digitais, vídeos, animações e citações, sites, blogs relacionados e listas de 

discussão. Cabe também monitorar as redes sociais como o Twitter, para 

acompanhar em tempo real o que outras pessoas possam estar discorrendo sobre o 

assunto. Estas várias unidades e pedaços de conhecimento são coletadas, 

combinadas criativamente, e coladas conforme o ritmo de aula pretendido, e que 

façam diferença no processo de aprendizagem geral - não apenas o ilustrando.  

Assim pensamos ser a construção da aula proveniente de uma grande remixagem: 

“conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up 

de informação a partir das tecnologias digitais” (LEMOS, 2008), mas não só delas. 

Desta entendemos a criação da aula como fruto de uma cultura remix que se baseia 

na recombinação de elementos previamente existentes, tanto analógicos quanto 

digitais. A aula é remix. 

Além do remix, outra possibilidade que é potencializada na cibercultura é a 

interatividade. Esta, aplicada na composição de uma aula, segundo Marco Silva, 

adquire algumas das características dos parangolés, as esculturas vestíveis de Hélio 

Oiticica.  

 
Assim o professor propõe o conhecimento à maneira do parangolé. 
Assim ele redimensiona a sua autoria: não mais a prevalência do 
falar-ditar, da distribuição, mas a perspectiva da proposição 
complexa do conhecimento à participação ativa dos alunos que já 
aprenderam com o joystick do videogame e hoje aprendem com o 
mouse. Enfim, a responsabilidade de disseminar um outro modo de 
pensamento, de inventar uma nova sala de aula, presencial e à 
distância, capaz de educar em nosso tempo (SILVA, 2000). 

 



140 
	
	

A aula e a educação em tempos de cultura digital são ou deveriam (em potência) ser 

remixadas, de autoria descentralizada e, sobretudo, colaborativas. O “colaborar”, 

subtitulado aqui, acaba tornando-se o criar. Concordaremos com Pretto e também 

“pensamos em escolas produzindo de forma aberta culturas e conhecimentos, 

circulando as criações humanas de forma intensa, sem intermediários, a partir da 

generosidade e da colaboração” (PRETTO, 2010, p.315). 

 

5.1.2  CULTURA HACKER E EDUCAÇÃO: COMPARTILHAR 

 

O compartilhamento e a colaboração são os propulsores que movem o trabalho 

hacker. Com a cibercultura, instaura-se também uma outra camada - a chamada 

cultura hacker, definida por Castells (2003) como “conjunto de valores e crenças que 

emergiu das redes de programadores de computador que interagiam on-line em 

torno de sua colaboração em projetos autonomamente definidos de programação 

criativa” (CASTELLS, 2003, p. 38).  

Na informática, o verbo hackear é utilizado no sentido de quebrar, decifrar 

códigos, criar novos usos. Na língua inglesa, o verbo to hack significa “cortar 

grosseiramente”, e há referências também à quebra, corte, que poderíamos 

compreender como ressignificar, dar um novo uso, no sentido mais próximo de uma 

informalidade. 

Lemos (2002) cita trechos do fanzine de um ex-hacker brasileiro chamado 

Derneval Cunha, onde este conceitua o termo hack: 1) originalmente, um trabalho 

rápido que produz o que se precisa, um acochambramento; 2) uma peça de trabalho 

incrivelmente boa, consumidora de muito tempo e que produziu exatamente o 

esperado; 3) trabalhar em um programa: "O que vocês estão fazendo?" "Estou 

hackeando"; 4) interagir com um computador numa forma lúdica e exploratória. "Que 

você está fazendo?" "Nada, só hackeando (fuçando)"; 6) hacker é o “fuçador, o rato 

de laboratório” (CUNHA apud LEMOS, 2002). 

Stallman (2002) afirma que o hackeamento também pode ser marcado pelo 

jogo, o humor, o imediatismo e a perspicácia. Seus resultados habituais são a 

reconfiguração dos aparatos tecnológicos e a adaptação de seus programas para a 

execução de funções imprevistas. Desse modo, são estendidas as capacidades 

técnicas projetadas nas etapas de desenvolvimento e fabricação dos dispositivos.  
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Segundo o Jargon File74 (RAYMOND, 1996), o hacker é o sujeito que se 

realiza com a exploração profunda dos sistemas, de modo expandir suas 

capacidades. Opõe-se aos sujeitos que optam por aprender o mínimo necessário 

para executar tarefas. O dicionário Jargon File, diz que: “um hacker é basicamente 

um 'expert' ou entusiasta de qualquer tipo” (RAYMOND, 1996). 

Pekka Himanen, numa visão geral sobre a figura do hacker clássico, dos anos 

1960, sobretudo no MIT, afirma que estes nasceram da “letargia” ao “furor”, 

imergindo no mundo da programação, de maneira apaixonada. Himanen se apóia 

em Eric Raymond, ao se utilizar da palavra “paixão”. Paixão esta que pode ser 

também encontrada em outras áreas de trabalho - “é preciso ter habilidade e gostar 

do que se faz” (HIMANEN, 2001, p. 22).  Assim afirma que a “relação apaixonada 

com o trabalho não é uma atitude que se encontra apenas entre os hackers 

informacionais” (HIMANEN, 2001, p. 22).  

Em 2004, o teórico australiano McKenzie Wark escreveu o livro Manifesto 

Hacker75 no qual descreve sua linha de pensamento sobre este papel mais amplo da 

atividade dos hackers. Também para este autor, o hackeamento é realizado para 

além do campo da informática, tanto “na biologia quanto na política, tanto na 

computação quanto na filosofia ou na arte” (WARK, 2004, §7576). Os hackers seriam 

criadores de novas percepções: 

 

Nós somos os hackers da abstração. Nós produzimos novos 
conceitos, novas percepções, novas sensações, retiradas de dados 
crus. Qualquer que seja o código, nós hackeamos, seja ele 
linguagem de programação, linguagem poética, matemática ou 
música, curvas ou cores, nós somos os abstracionistas de novos 
mundos. Independentemente da representação que nós tivermos 
como pesquisadores ou autores, artistas ou biólogos, químicos ou 
músicos, filósofos ou programadores, cada uma dessas 
subjetividades não é nada além de um fragmento de uma classe 
ainda em devir, pouco a pouco, consciente dela mesma como tal 
(WARK, 2004, §02, tradução nossa).77 

																																																													
74 Eric Raymond publicou um dicionário baseado no Jargon File com o título “The New 

hacker's Dictionary”. Disponível em: <http://www.dourish.com/goodies/jargon.html>.  
75  Não confundir o livro de Wack com o “Manifesto Hacker - The Hacker Manifesto, 

oficialmente lançado com o nome de "The Conscience of a Hacker" -  um ensaio escrito em 
8 de janeiro de 1986 por um hacker com o pseudônimo de "The Mentor", escrito após a 
detenção do autor e publicado pela primeira vez no underground e-zine hacker Phrack”. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Hacker>.  

76 O livro de Wark - A Hacker Manifesto - não possui numeração de página, apenas de 
parágrafos. 

77 “We are the hackers of abstraction. We produce new concepts, new perceptions, new 
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Corroborando com as ideias de Wark e Himanen, Pretto (2010, p. 158) afirma que “o 

hacker pode ser qualquer profissional que atue de forma entusiasmada na sua 

profissão”. “Um astrônomo hacker, um cientista hacker, um professor hacker” 

(PRETTO, 2010). Assim, todos podemos ser hackers. 

A lógica de compartilhamento é um traço fundamental da cultura hacker. O 

processo de produção colaborativo e decentralizado a partir dela objetiva “resolver 

os problemas surgidos em cada um dos projetos, e a cada solução, a imediata 

distribuição para ser objeto de critica dos outros” (PRETTO, 2010). Assim, sob esta 

ótica, trabalham os hackers. E esta cultura do trabalho dos hackers apoia-se em 

alguns pressupostos, em uma ética própria. 

A partir de uma investigação em uma comunidade de programadores do 

Massachusetts Institute of Tecnolology (MIT), Steven Levy (1984, p.40) apresentou 

em seu livro Heroes of the Computer Revolution o conceito de ética hacker, que está 

essencialmente alicerçada nos princípios de partilha, liberdade, abertura e 

descentralização. Estes poderiam ser resumidos nestes pontos: 

1) O acesso total e ilimitado aos computadores; 

2) Toda a informação deve ser livre;  

3) Promoção da descentralização e partilhamento de conhecimentos, 

desacreditando a autoridade;  

4) Os hackers devem ser julgados pelas suas capacidades de fazer-produzir, 

e não por critérios como o sexo, idade, raça ou status social;  

5) Pode criar-se arte e beleza num computador;  

7) Os computadores podem tornar a vida melhor.  

Himanen (2001) escreve sobre a ética hacker em oposição à ética protestante 

do trabalho, defendendo também que está mais relacionada com a ética das virtudes 

defendida por filósofos da Grécia clássica. E é a partir deste envolvimento com o 

trabalho que Himanen discorre sobre os sete valores da ética hacker, com base em 

Weber no ensaio A ética protestante e o espirito do capitalismo. 

																																																																																																																																																																																														
sensations, hacked out of raw data. Whatever code we hack, be it programming language, 
poetic language, math or music, curves or colorings, we are the abstracters of new worlds. 
Whatever we come to represent ourselves as researchers or authors, artists or biologists, 
chemists or musicians, philosophers or programmers, each of these subjectivites is but a 
fragment of a class still becoming, bit by bit, aware of itself as such” (Tradução da autora). 
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Para a ética protestante, o trabalho é a dimensão (da ordem da obrigação) 

mais importante da vida, sobrepondo-se a qualquer outra esfera social. Já para a 

cultura hacker, cercada por outros valores, o próprio trabalho é o objeto da paixão 

(da ordem do desejo). Na ética do dinheiro, o autor discorre sobre os valores da 

ética hacker. Há um contraponto entre os hackers capitalistas, movidos 

exclusivamente por interesse financeiro, e aos que envolvem, além deste, outros 

valores. Tão importante como esta é a motivação passional, coletiva, social, com 

base no compartilhamento.  

Himanen agrupa em sete pontos principais as características da ética dos 

hackers:  

1) paixão; 

2) liberdade;  

3) valor social (abertura);  

4) ética da rede; 

5) atividade; 

6) participação responsável; e  

7) criatividade. 

Em tempos de cultura digital, algumas iniciativas têm partido de referências 

da cultura e da ética hacker e aplicado alguns de seus princípios para outros 

campos, dentre eles, a educação. Iniciativas, textos e vídeos sobre a temática a 

partir do binômio hacker-educação tem se tornado mais visíveis e se popularizado 

graças às TIC.  

Nelson Pretto é um dos pesquisadores que aborda a questão da cultura 

hacker na educação no Brasil. Para o autor, o mundo contemporâneo está mudando 

em uma velocidade absoluta, e a escola também - às vezes aquém do que se 

desejaria - e propõe pensar novas e outras formas de organização da sociedade, da 

produção do conhecimento e da universidade. Defende, para dar conta da 

diversidade dos ambientes de educação e cultura digital, uma quebra no discurso 

com base no unitário, individual, centralizador, em direção a uma pluralidade de 

conceitos – ao invés de uma educação, educações: 

 
[...] pensamos ser possível, considerando a ética hacker que nos 
alimenta, a construção de outras educações, com base na 
pluralidade como parte integrante dos processos. Também para as 
palavras necessitamos desse plural. Portanto, em vez de educação, 
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falamos em educações, com esse plural pleno, implicando todas e 
todos num rico processo de criação permanente (PRETTO, 2010, p. 
315). 

 

Pretto propõe se utilizar dos pressupostos e valores da ética hacker em todos 

momentos da vida – e no cotidiano das escolas e universidades. Afirma que esta 

pode ser uma alternativa, já que a educação vem se estruturando com base nos 

valores do mercado (PRETTO, 2013, p.219). A generosidade e o trabalho coletivo 

podem atenuar o aspecto consumista de conhecimento, de produtos e de 

informação: 
 

[...] assim o ensino e o aprendizado são movidos por outra lógica q 
não aquela do consumo de informações. A escola passa a se 
constituir em local de comunicação e de produção de culturas e de 
conhecimentos e não em espaço para o mero consumo de 
informações (PRETTO, 2013, p. 227). 

 

E a produção de conhecimento e cultura gerados na escola não precisam ficar 

restritos a esta. A cultura do compartilhamento torna possível que esses 

conhecimentos, outrora fechados, possam circular  de maneira livre, em rede. 

 

5.1.3 CULTURA LIVRE E EDUCAÇÃO:  DEIXAR LIVRE 

 
A cibercultura proporcionou a emergência de novas formas de consumo culturais, 

em fluxo na cultura das redes. Lawrence Lessig (2004), em seu livro Cultura Livre, 

defende a articulação de espaços para os discursos livres, com base no 

compartilhamento e a criação coletiva. Há alguns aspectos da relação cultura livre e 

educação que podem ser elencados.   

 
5.1.3.1 Softwares e hardwares livres 
 

O movimento do software livre surgiu na década de 1980, alicerçado sobretudo nas 

figuras de Richard Stalmann, que propôs os fundamentos filosóficos do movimento e 

fundou a Free Software Foundation, e Linus Tovard, que iniciou o desenvolvimento 

do Kernel Linux, recontextualizando a forma de produção de softwares. O modelo 

proposto por eles agrega toda uma comunidade de hackers em torno do 

desenvolvimento colaborativo do sistema operacional Linux.  
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Stalmann (2007) sintetiza as motivações e a filosofia do software livre 

ressaltando seu caráter de solidariedade, com base na partilha e na cooperação, 

que e tornam cada vez mais importantes, à medida que nossa vida e atividades 

culturais estão cada vez mais digitalizadas. “Num mundo de sons, imagens e 

palavras digitais, o software livre tornou-se essencial para a liberdade em geral” 

(STALMANN, 2007). 

Resumidamente, os princípios contidos nas quatro liberdades que definem o 

software livre são:  

 

(0) A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;  

(1) O acesso livre ao código fonte, ou seja, ter a possibilidade de estudar 

como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades;  

(2) A liberdade de redistribuir cópias de modo que ajude o próximo; 

(3) A liberdade de aperfeiçoar o programa, liberando os seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie 

(STALMANN, 2007). 

 

A ética hacker, com seus princípios alinhavados com termos como amor, 

paixão, dedicação trata, sobretudo, de criação/produção de algo. 

Partindo dos mesmos pressupostos, o hardware livre (open source hardware) 

é um hardware eletrônico projetado e oferecido da mesma maneira que um software 

de código livre. O termo foi primeiramente empregado compartilhar todas as 

informação sobre um projeto de hardware, como diagramas, estrutura do produtos e 

dados de layout de uma placa de circuito impresso (Wikipédia).  Há uma grande 

gama de hardwares livres, contudo, um dos principais e que é citado e utilizado nos 

TCCs de nossa pesquisa é o Arduino. 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e 

de placa única, projetada com um microcontrolador, que foi desenvolvida na cidade 

de Ivrea, na Itália. Em 2005 o professor do Interaction Design Institute, Massimo 

Banzi, ensinava eletrônica e programação para para projetos de arte, interatividade 

e robótica, para estudantes de design. Ele e o também professor David Cuartielles, 

pesquisador visitante da Universidade de Malmo, na Suécia, em conjunto com uma 

comunidade de estudantes criaram uma linguagem o projeto denominado Arduino (o 
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nome é em referência a um bar local frequentado pelos estudantes e professores do 

instituto. 

O microcontrolador Arduino torna-se uma ferramenta que possibilita a criação 

de projetos eletrônicos de forma simples para pessoas sem formação em 

programação, com baixo custo.  

 Segundo McRoberts, em termos práticos, o arduino é um pequeno computador 

programável para processar entrada e saídas entre o dispositivo e os componentes 

externos conectados a ele. “O Arduino é o que chamamos de plataforma de 

computação física ou embarcada, um sistema que pode interagir com seu ambiente 

por meio de hardware e software” (MCROBERTS, 2011, p.22). 

Além do Arduino, outros hardwares livres vão se popularizando permitindo 

experimentações em diversos campos do conhecimento, já que como não há a ideia 

de propriedade, é possível tomar um modelo disponível e customizá-lo a partir das 

próprias necessidades. 

A questão em jogo com os movimentos de hardware e software livres é 

ampla, e diz respeito sobretudo a relação entre a retençao e/ou circulação da 

propriedade do conhecimento – um dos grandes paradigmas de nosso mundo 

contemporâneo. 

 

5.1.3.2 Conteúdos livres             
 

A propriedade de conhecimento em tempos de cultura digital e de digitalização de 

conteúdos vem sendo reconfigurada. Há uma discussão crescente sobre o respeito 

aos direitos e as possibilidades de acesso a estes. Tudo pode ser publicado na rede, 

contudo, há limites criados pelo próprio sistema que nos envolve. Cabe-nos pensar 

sobre a circulacão de conteúdos livres. 

Para introduzir mais esta abordagem, vamos relembrar um fato de 2013, o 

suicídio do ativista e hacker Aaron Swartz, que aconteceu pouco tempo antes de seu 

julgamento numa corte americana.  

Além de multa de um milhão de dólares, poderia vir a ser condenado a 

cumprir 35 anos de prisão, uma pena a princípio desproporcional se comparada a 

outros delitos graves nos país. O crime dele fora compartilhar dados na web – 

hackeou o sistema do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e liberou pacotes 

de dados com os conteúdos da base de dados de revistas cientificas privada 
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chamada JSTOR. Aaron Swartz era contrário à prática desta de remunerar as 

editoras, e não os autores, e de cobrar o acesso aos artigos, limitando, assim, seu 

uso para finalidade acadêmicas e de pesquisa. Assim, a intenção da jurídica da 

promotoria com este processo era “uma condenação exemplar para compensar as 

diversas derrotas na batalha pela redução do compartilhamento de arquivos digitais 

nas redes de informação (SIVEIRA, 2013).  

O ato extremo de seu suicídio amplificou a discussão sobre o acesso à 

propriedade intelectual na rede. Para Swartz (e vamos concordar com ele) o acesso 

a conteúdos cientifico-acadêmicos deveria ser aberto. 

Um movimento que segue estas premissas é o Recursos Educacionais 

Abertos (REA), ação de uma comunidade internacional, impulsionada pela internet, 

que tem como objetivo promover o acesso, uso e reuso de bens educacionais, como 

cursos completos, ou partes destes, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, 

vídeos, instrumentos de avaliação, bancos de dados, softwares, aplicativos 

(incluindo versões para dispositivos móveis) e qualquer outro recurso educacional 

(Wikipédia). De acordo com a definição de REA adotada pela UNESCO, citada no 

livro “Recursos educacionais Abertos no Brasil” de Andrea Santos (2013), o recurso 

educacional precisa possuir uma licença de utilização que permita ao usuário certas 

práticas de uso sem o infringimento dos direitos autorais, como a cópia, o 

compartilhamento, a modificação e a sua distribuição, dependendo do tipo de licença 

escolhida pelo autor desse recurso (SANTOS, 2013, p.7).  

No Brasil, a comunidade REA.br78 organiza colaborativamente as ações e 

mantém o website do movimento, com links para uma extensa gama de conteúdos. 

Outra importante medida tem sido adotada por diversas instituições de ensino 

brasileiras incentivando a circulação do conhecimento de maneira livre. Muitas 

universidades publicam suas revistas cientificas com conteúdo e acesso abertos. 

Estas são publicadas via o Open Journal System, sistema livre que gerencia as 

publicações e indexações das revistas acadêmicas. 

O estímulo a circulação do conhecimento cientifico de forma livre não se dá 

apenas em espaços institucionais como os citados. De maneira independente, 

professores e pesquisadores podem publicar seus conteúdos, textos e pesquisas em 

outros pontos da rede, como blogs ou sites compartilhadores, como o SlideShare ou 

																																																													
78 Disponível em: <http://www.rea.net.br>. 
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o Scribd, por exemplo, ou em outros espaços de maneira colaborativa, criando 

espécies de comunidades virtuais.   

Fora de um espaço institucional tradicional, o HackYourPhD,79 “a ciência e o 

acesso ao conhecimento como um bem comum”, é uma comunidade que explora e 

apoia iniciativas de encorajamento ao movimento open science. Um de seus 

objetivos é incentivar o compartilhamento das pesquisas entre os pesquisadores e a 

comunidade, já que muitas das pesquisas realizadas em instituições tradicionais 

acabam por ficar confinadas a estas, sem um troca mais efetiva com a comunidade 

em geral. Os pesquisadores integrantes do HackYourPhD80  são pertencentes a 

universidades de várias partes do mundo. O sentido do verbo hack neste caso 

específico é em relação a troca e compartilhamento das pesquisas, e não na quebra 

dos sistemas tradicionais de ensino.  

Contudo, há já inúmeros pontos de discussão sobre as TIC como propulsoras 

de modelos educacionais mais livres. 

 
5.1.3.3 Escolas, educação e aprendizagem livres 
 

Outro aspecto que destacamos dá margem aos conceitos de escola livre, para além 

de muros e salas de aula, o que remete ao que alguns teóricos da área de educação 

chamam de educação expandida.  

 Define-se educação expandida como um termo que pode aglutinar “práticas, 

ideias ou metodologias educativas que se encontram fora de lugar” (DIAZ e FREIRE, 

2012, p.42), como uma educação que acontece em todo o lugar, não só nas escolas 

e universidades. Para Brian Lamb (2012), a educação expandida seria gerar um 

intercâmbio multidirecional sobre o social, o ensino e a infraestrutura de pesquisa 

sejam integradas mais profundamente com a sociedade. 

Juan Freire, no artigo Educación Expandida y Nuevas Instituciones: Es 

Posible La Transformación?  (DIAZ e FREIRE, 2012), questiona o uso dessa 

terminologia, e critica o afã por classificar, enquadrar quais práticas pedagógicas se 

encaixam ou não neste conceito, analisando exaustivamente o que é ou não 

expandido em educação. E chega a propor que não se use mais este termo, antes 

que se converta em algo como um selo de certificação, que apenas modernize e 

																																																													
79 Disponível em: <http://hackyourphd.org/>. 
80 http://hackyourphd.org/	
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mascare práticas educativas tradicionais desgastadas. Essa critica corrobora o 

pensamento de pesquisadores que questionam e problematizam a inclusão das TIC 

como meras “animadoras” na sala de aula (PRETTO, 2005). 

Seguindo os mesmos preceitos, a partir conceito oriundo da computação 

ubíqua e pervasiva, as diretrizes da Aprendizagem Ubíqua (Ubiquitous Learning, u-

learning) seriam os processos que ocorrem em qualquer tempo e lugar, de forma 

contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano. Para Debora Nicia Barbosa, sua 

essência está em perceber o conhecimento presente no dia a dia das mais 

diferentes formas e em diferentes locais, relacionando esse conhecimento com os 

processos educacionais direcionados ao aprendizado (BARBOSA, 2007). 
 Corroborando a ideia, Santaella (2010) afirma ser uma aprendizagem 

espontânea, contingente, fragmentada e caótica que não segue uma ordem e 

sequência de conteúdos e/ou estágios de aprendizagem. Ocorre em qualquer tempo 

e lugar e seu processo não sistemático e organizado é direcionado pelo desejo e 

interesses individuais. A autora define: 
 
Processos de aprendizagem abertos significam processos 
espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao 
sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que são 
possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a 
qualquer hora do dia e da noite (SANTAELLA, 2010). 

 
Contudo, Santaella reforça o caráter de complementação, e não de substituição de 
um modelo educacional por outro: 

 
Estamos, portanto, muito longe da ideia de que a aprendizagem 
ubíqua possa porventura substituir a educação formal, a informal e a 
não formal, assim como não substitui as formas de aprendizagem 
gutenberguianas, a distância e em ambientes virtuais. Na realidade, 
elas se complementam. Evidentemente, não se trata de uma mera 
somatória, mas de um jogo de complementaridades (SANTAELLA, 
2010). 

 

Seguindo uma linha de pensamento semelhante, os pesquisadores Cobo 81  e 

Moravec (2011) descrevem o conceito do que chamam de Aprendizagem Invisível, 

no livro Aprendizaje Invisible - Hacia una Nueva Ecología de la Educación.  

																																																													
81  Video do professor Cobo no TED talks sobre Aprendizagem Invisivel. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=9E_BH00dkJk>. 
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Para os autores, seria uma nova ecologia da educação que articula ideias em 

torno da aprendizagem como um continuum que se prolonga durante toda a vida, e 

que pode ocorrer em qualquer momento ou lugar, combinando aprendizagem formal, 

não formal, e informal.  

Esta “nova ecologia” proposta por eles conta com formas de aprender que 

incluam criatividade, inovação, trabalho colaborativo e distribuído em espaços como 

laboratórios de experimentação. As bases do DYU - Do It Yourself  - “fazer você 

mesmo” - também são pontos fundamentais, com conteúdo gerado pelos 

usuários/estudantes, bem como uma aprendizagem baseada em problemas e a 

busca por suas soluções. Definem assim a Aprendizagem Invisível como o aprender 

continuamente e informalmente por meio de todas as nossas interações cotidianas, 

online e offline.   

De uma maneira geral, os conceitos previamente abordados de Educação 

Expandida (LAMB, FREIRE, 2012), Educação Ubíqua (SANTAELLA, 2010), e 

Aprendizagem Invisível (COBO E MORAVEC, 2011) apresentam muitas 

semelhanças entre si. A principal delas, que aproxima os conceitos é a inclusão das 

TIC como estruturantes dos processos de ensino e aprendizagem, já que 

possibilitam a abertura necessária para que se instaurem. Sobretudo, a 

descentralização e desespacialização (muros simbólicos), e o encorajamento a uma 

auto-aprendizagem, apoiada via redes. 

Além destes conceitos citados, há outros movimentos com base na auto-

aprendizagem e educação em em rede, gerados como “manifestos” - o Edupunk e 

Edupop.  
A partir de uma crítica à plataforma fechada e impossibilidades de 

customizações e acesso ao código do software proprietário Blackboard para 

Educação à Distância (EAD), o professor americano Jim Groom, cunhou e publicou 

em seu blog em 2008 o termo Edupunk. Ele e outro professor, o canadense Brian 

Lamb, começaram a difundir uma espécie de manifesto com base no ideal do 

movimento punk dos anos 1970, o Do It Yourself, aproximando-o com as práticas de 

ensino e aprendizagem e os meios digitais. Embora esta crítica inicial citada tenha 

tido como foco apenas a discussão sobre plataformas fechadas, Groom e Lamb 

passam a sugerir que o uso de aplicativos livres no formato de autoria da Web 2.0 
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seriam muito mais interessantes para a aprendizagem. O dicionário urbano82 define 

Edupunk como sendo uma “filosofia de educação que está ganhando força; 

incorporando práticas de ensino e aprendizagem focadas na ética do faça-você-

mesmo, sem abandonar a paixão e a rebelião pessoal - a fruição decorrente deste 

processo”83.  

 O Edupunk defende uma autoinstrução através das redes, a partir de sites, 

blogs, cursos massivos online, livros, etc e afirma um certo caráter “revolucionário” e 

rebelde de quem o utiliza: 
 
  
Um edupunk é alguém que não quer jogar as antigas regras das 
faculdades. Talvez você tenha interesses que não se encaixam nos 
moldes acadêmicos. Talvez você esteja em um local distante. Talvez 
você tenha uma família, um trabalho, ou outras responsabilidades e 
não possa assumir a vida como um estudante em tempo integral. 
Talvez você ame novas tecnologias e novas formas de 
aprendizagem. Ou talvez você seja apenas um rebelde!( 
Edupunksguide.org )84 . 
 
 

 

A partir de divergências com o conceito original de Edupunk, integrantes do grupo 

NodosEle, 85  também composto por professores e pesquisadores estrangeiros, 

porém europeus, criaram uma alternativa ao Manifesto Edupunk de Groom. 

Considerando-o como as vezes “anti-tecnológico, rementendo ao desconectado e 

falsamente reacionário” propõem, em contraponto, um manifesto chamado Edupop, 

onde afirmam:  
 

Vivemos em um mundo conectado onde a cultura e o conhecimento 
estão em toda parte, e os indivíduos devem ser livres para fazer o 
que quiserem com ele. Procuramos a melodia perfeita entre estes 

																																																													
82 Disponível em http: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=edupunk>. 
83 “A teaching philosophy which is gaining momentum; incorporating learning and teaching 
practices steeped in the do-it-yourself ethic, without abandoning the thrill of personal 
rebellion and all fruition stemming from that (Tradução da autora). 
84	“An edupunk is someone who doesn't want to play by the old college rules. Maybe you 
have interests that don't fit the academic mold. Maybe you're in a remote location. Maybe 
you have a family, a job, or other responsibilities and you can't take on life as a full-time 
student. Maybe you love new technology and new ways of learning. Or maybe you're just a 
rebel!” (Tradução da autora).	
85 O grupo foi fundado em 2007 como uma rede colaborativa informal para discutir Educação 
e TIC pelos professores Emilio Quintana, David Vidal, Victoria Castrillejo, Emilia Conejo e 
Francisco Herrera a partir da Suécia e Espanha. Disponível em: <http://www.nodosele.com>. 
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variados estágios de liberdade86” (QUINTANA e VIDAL, 2010). 
 

Os manifestos Edupunk e Edupop se orientam, como sugerem seus nomes, nas 

nuances dos estilos e movimentos musicais do punk e do pop. O punk remetendo a 

aos conflitos contra a indústria cultural dos anos 1970 com uma certa força, o pop a 

atravessando de maneira mais sutil e ampla. Em relação aos modelos educacionais 

vigentes, o edupunk prega o uso das TIC para realizar sua própria formação como 

uma afronta a estes; e o edupop prega a mesma utilização das TIC de maneira mais 

livre, não para afrontar, mas para complementa-los. 

O conceito de hack também é utilizado no sentido de extrapolar os atuais 

modelos educacionais, sobretudo os sistemas escolares mais tradicionais.  

Uma apresentação no TED Talks Nevada, nos Estados Unidos, feita por um 

garoto de treze anos chamada “Hackschooling makes me happy”,87  apresenta o 

depoimento deste como um exemplo ilustrativo de uma educação fora do ambiente 

escolar tradicional. Há outras iniciativas privadas, como o Uncollege,88 dentre tantas 

outras, que remetem à mesma questão – deixar o conhecimento livre, para ser 

aprendido de maneira livre, em locais não necessariamente institucionais. 

De modo geral, o processo de aprendizagem reconfigurado por tecnologias 

digitais, realizado a qualquer hora, em qualquer lugar, a partir das redes está abrindo 

novas possibilidades para converter espaços não escolarizados em laboratórios de 

aprendizagem.  

Podemos citar como exemplos os hackerspace, os hacklabs os fablabs etc. 

Segundo a Wikipédia, “um hackerspace (também conhecido como um hacklab ou 

um makerspace) é um espaço comunitário organizado pelos pares onde pessoas 

com interesses comuns, muitas vezes por computadores, tecnologias, ciência, arte 

digital ou arte eletrônica, podem se encontrar, socializar e ou colaborar.  

Um fablab (laboratório de fabricação, do inglês fabrication laboratory) é um 

pequena oficina,  geralmente equipada com um conjunto de ferramentas flexíveis 

controladas por computadores que cobrem diversas escalas de tamanho e diversos 

materiais diferentes, com o objetivo de fazer "quase tudo”. São laboratórios de 
																																																													
86 “We live in a connective world where culture and knowledge is everywhere, and individuals 
must be free to do as they want in it. Look for the perfect melody enter the free stage” 
(QUINTANA  VIDAL 2010). (Tradução da autora). 
 

88 Fundada pelo americano Dale Stephens (2013), em seu livro intitulado Hacking Your 
Education defende que podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer momento. 
Disponível em: <http://www.uncollege.com>. 
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fabricação digital que criam desde brinquedos, maquetes, peças de reposição, 

próteses e protótipos funcionais de produtos etc. através de impressoras em três 

dimensões (3D). 

Esses ambientes de ensino e aprendizagem têm uma estrutura física e 

conceitual diferentes das escolas tradicionais. Serres aborda esta questão ao afirmar 

que os jovens não se reconhecem mais nestas estruturas datadas: “prédios, pátios 

de recreio, salas de aula, auditórios, laboratórios, os próprios saberes... Estruturas 

que datam de uma época, que se enquadravam num tempo em que seres humanos 

e o mundo eram algo que não são mais” (SERRES, 2013, p.21) e denomina estes 

espaços de “instituições-caverna”.  

Os fablabs e os hacklabs funcionam de maneira mais flexível, 

descentralizada, a partir de formas de conexão e interação que ultrapassam 

algumas barreiras impostas pelas infraestruturas de instituições tradicionais e 

sobretudo, são espaços coletivos de produção.  

A opção conceitual por uma cultura livre em tempos de cibercultura, perpassa 

os recursos acadêmicos, através dos livros, cursos e textos, e a maneira de acesso 

a  estes, os softwares, os hardwares, os produtos gerados, os espaços de ensino e 

aprendizagem – enfim, o processo educacional. 

 
5.1.3.4 COLABORAR – COMPARTILHAR - DEIXAR LIVRE 

 

Praticamente todos os autores citados acabam por sintetizar e apoiar a ideia de que 

em um ambiente educacional com suporte à ubiquidade os processos educacionais 

podem ocorrer a qualquer tempo e lugar, de forma contínua e adaptada ao contexto 

do aprendente/aprendiz. Em comum, há a tentativa de incorporar e absorver a 

cultura das redes dentro da atual cultura.  

Compreende-se assim que a os ambientes educacionais se encontram diante 

de uma reformulação influenciadas pelas novas ordens sociais, pelo paradigma da 

tecnologia. Nelson Pretto afirma que as maneiras de pensar e de conviver estão 

sendo reconfiguradas a partir das TIC “constituem-se como elementos estruturantes 

de uma nova forma de  ser, pensar e viver” (PRETTO, 2006, p.22).    

Contextualizar o caráter estruturante dos processos tecnológicos é, dessa 

forma, assumir as transformações culturais e efeitos que se fazem presentes em 

todos os segmentos da vida, inclusive para os processos educativos.  
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Michel Serres aborda a questão da educação e dos meios digitais, as 

tecnologias e seus aparatos em seu livro intitulado A Polegarzinha (SERRES, 2013), 

discutindo a relação dos alunos, da escola e da sociedade com estes.  

Para Serres (2013, p.32) a cultura digital faz com que a relação pedagógica 

se altere.  De acordo com o autor, os jovens que se utilizam das TIC (que ele 

denomina em seu livro de Polegarzinhos, na alusão a velocidade da manipulação 

dos dedos nos artefatos móveis) se apossam de uma avalanche de informações ao 

mesmo tempo: “por celular tem acesso a todas as pessoas, por GPS a todos os 

lugares, pela internet a todo saber” (SERRES, 2013, p.19). Assim, é como se não 

mais habitassem o nosso espaço, o nosso mundo. Mas a principal diferença 

abordada pelo autor:  “Não tem mais a mesma cabeça” (SERRES, 2013, p.21).  

Tendo em vista que o cenário social sofreu alterações nos modos de 

construção do conhecimento, Serres destaca a relação da pedagogia com a 

evolução tecnológica, onde antes das TIC, o saber tinha como suporte o professor: 

“uma biblioteca viva: esse era o corpo docente do pedagogo” (SERRES, 2013, p.25), 

que era o responsável pela transmissão desses conhecimentos. Com o avanço do 

tempo, e o advento da internet, praticamente tudo está transmitido, o conhecimento 

não precisa estar “armazenado”. O autor assim elabora a metáfora desta jovem, a 

Polegarzinha junto ao seu computador, como se sua cabeça estivesse à frente dela, 

com as informações todas lá. Não precisa ocupar o espaço dentro da sua cabeça 

com os dados, mas com as conexões entre estes dados. Seria como se "nossa 

inteligência saísse da cabeça ossuda e neuronal” (SERRES, 2013, p.36); “nossa 

cabeça foi lançada a nossa frente, nessa caixa cognitiva objetivada” (SERRES, 

2013, p. 36).  

Assim, o autor entende que as redes possibilitam que a cabeça esteja mais 

bem constituída do que cheia, que não precisemos mais ocupar estes espaços com 

dados, já que estão tão facilmente acessíveis pelas redes – este seria o espaço 

onde “reside a nova genialidade, a inteligência inventiva, a autêntica subjetividade 

cognitiva” (SERRES, 2013, p.37). O conhecimento agora circula, emitido e 

compartilhado por todos os pontos da rede, de maneira coletiva.  

Concordamos com a afirmação de Pretto de que “a cibercultura, pelo menos 

potencialmente, está trazendo de volta essa perspectiva de se produzir e de se 

pensar mais no coletivo” (PRETTO, 2013, p.226). Coletiva e colaborativamente, a 
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educação contemporânea se utiliza das potencialidades da web e das mídias sociais 

para gerar conhecimento sem restrições geográficas e de tempo.  

Mais do que o conhecimento acumulado, a simulação, os games, as novas 

narrativas de histórias, o remixar possibilitam, estruturalmente, a experimentação, 

geração e circulação de conhecimento. Cabe-nos articular a cultura digital e a 

educação para transformação e geração, e não repetição, de conhecimento, 

“fortalecendo uma cultura de partilhamento, cultura essa básica e fundamental para 

a educação” (PRETTO, 2010). 

Assim elaboramos que a atividade educativa se efetiva a partir de um 

processo coletivo, remixado (colaborar), e ao apropriarmo-nos de um objeto, uma 

ideia ou um conceito, de maneira apaixonada e apaixonante (ética hacker), burlar o 

sistema atual dominado e subvertê-lo - no mesmo fluxo, mas no contrafluxo 

(hacking) no intuito de criar algo novo - e no final do processo, deixar livre. Para que 

o processo se reinicie, em ciclo. 

 

 
Figura 39 - Os três eixos da Educação em tempos de ciberculutra. 

Fonte: Autoria própria. 
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Assim, a Cultura Hacker, o Trabalho Colaborativo e a Cultura Livre constituem-se 

como nosso trinômio-base oriundo da cultura digital, que se efetivam e instauram 

nos processos de educação de nossa locus – o Bacharelado de Artes Visuais com 

ênfase em multimeios da UFRB. 
 
 

5.2 EDUCAÇÃO E PRODUCAO DE ARTEMIDIA NA UFRB 
 

Após apresentar as obras em Artemídia criadas como os TCCs que constituem o 

corpus empírico, vamos retomar a pergunta inicial como guia para esta parte final da 

pesquisa. Nossa proposta é avaliar se estes apresentam práticas da Cultura Digital 

como no trabalho colaborativo em rede, na cultura hacker e na cultura livre que 

contaminam e se refletem também no campo da educação.  

Para discorrer sobre esta questão e chegarmos a respostas, vamos elaborar 

outras: Como e porquê estas obras foram geradas no processo educacional? Quais 

os fatores que levaram a esta construção? Estes fatores influenciam no cenário 

educativo? Que categorias emergiram da leitura destes TCCs?  

Tentarei responder com base no percurso de pesquisa traçado. Contudo, 

nessa fase final, torna-se difícil para esta pesquisadora permanecer apenas neste 

papel, sem implicar-se demais com o objeto - já que sou também docente do curso. 

Pensa-se que alguns dos fatores que levaram à criação das obras artísticas 

são circunstanciais, oriundos de vários aspectos, sendo influenciados, num primeiro 

momento, pelas concepções e inquietações dos estudantes, perante o mundo - fato 

que dá origem as poéticas individuais. Sob o prisma da arte, o processo criativo que 

conduzirá a criação da obra é a sua poética. 

Para Sandra Rey, a poética “propôe-se como uma ciência e filosofia da 

criação, levando em conta as condutas que instauram a obra" (REY, 1996). 

Elaborada por Paul Valery a partir do conceito de Aristóteles, a poética aborda “tudo 

que diz respeito a criação, obras as quais a linguagem é ao mesmo tempo 

substância e meio” (VALERY apud REY, 1996). 

Assim, a poética será o propulsor do que será criado, a abstração conceitual 

da obra em devir. Pode-se aferir pelos memoriais dos estudantes, a extensa, intensa 

e por vezes exaustiva busca pela poética pessoal, para a realização do TCC, que 

normalmente ocorre durante todo período dos quatro anos da graduação, 

culminando nos dois últimos semestres, onde o projeto e a obra são criados. Sobre 
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os processos criativos que levam a esta poética, há uma extensa bibliografia, dentre 

estas destacamos os estudos de Pareyson (1993), Salles (1998), Ostrower (1987) 

Gardner (1997) e alguns estudos já contemplando estes com os meios eletrônico-

digitais como Domingues (2002) e Couchot (2002) dentre outros. 

Além da poética – o conceito artístico a ser desenvolvido - pensa-se que 

alguns outros fatores que levaram a criação deste conjunto de obras artísticas – 

TCCs - são influenciados por outros aspectos. O primeiro deles diz respeito a 

infraestrutura física e técnica. No caso da Artemídia, o acesso as técnicas e artefatos 

tecnológicos se mostra fundamental, assim iremos descrever e pensar esta no 

ambiente que circunda a graduação em Artes Visuais na UFRB. 

 

5.2.1 OS ESPAÇOS DE CRIAÇÃO NA UNIVERSIDADE  
 

Para continuar o percurso da pesquisa, foi necessário compreender algumas das 

relações circunstanciais da produção dos TCCs, e o papel do acesso à infraestrutura 

tecnológica nestes processos. As escolhas pela linguagem, e consequentemente 

pelo produto artístico desenvolvido pelos estudantes é profundamente influenciada 

pelas opções técnicas – que podem ser condicionantes ou determinantes, como 

discorre Levy: 

 
Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 
encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, 
não determinada. [...]. Dizer que a técnica condiciona significa dizer 
que abre algumas possibilidades, que algumas opções culturais ou 
sociais não poderiam ser pensadas a sério sem sua presença. Mas 
muitas possibilidades são abertas, e nem todas serão aproveitadas. 
(LÉVY, 1999, p. 25). 

 

Consideramos assim as condições infraestruturais como um dos elementos 

constituintes do sistema educacional em questão, do nosso microuniverso de 

análise, e foram estruturais nas decisões da execução das obras de TCC. Estes 

dados foram coletados, apurados a partir da leitura dos memoriais das obras, da 

observação das exposições, minerando assim os considerados mais pertinentes 

dentro da relação das técnicas e tecnologias que foram acessíveis/ofertadas no 

entorno do sistema educacional em questão, no caso, a infraestrutura física da 

UFRB. Nossas conclusões apontaram que a produção das obras é muito 
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influenciada pelas circunstâncias vivenciadas e construídas na formação acadêmica 

e artística dos estudantes, sobretudo dentro do período da graduação.  

Também foi possível perceber que o acesso à infraestrutura tecnológica da 

UFRB (equipamentos e software dos laboratórios etc.) ofereceu condições para a 

produção e realização dos mesmos. Contudo, este acesso à infraestrutura 

tecnológica não é a condição suficiente para a produção, só este acesso não 

garante a produção da obra. 

O CAHL está localizado na cidade histórica de Cachoeira, uma das primeiras 

do Recôncavo, surgidas no início da colonização do Brasil. Seu atual prédio 

abrigava, no século XIX, a Fábrica de Charutos Leite & Alves. Dentro desta 

arquitetura colonial, abrigam-se as áreas administrativas, auditório, as salas de aula, 

e os laboratórios de informática. Dos quatro laboratórios utilizados como espaços de 

aula (há um outro aberto para livre utilização), três são equipados com 

computadores Apple, hardwares de alta qualidade técnica, porém “fechados”. Os 

softwares variam – há um pacote grande de softwares proprietários instalados, mas 

um número significativo de softwares livres também em uso. Foi possível identificar 

que a escolha por um ou outro se dá por alguns fatores, o primeiro, a partir dos 

componentes curriculares e do conteúdo programático de cada um deles, e o 

segundo, por influência direta do docente que os desenvolve e pratica em sala de 

aula. 

Os softwares proprietários citados89 nos memoriais dos TCCs são o Adobe 

Photoshop, para manipulação de imagens e o Isadora, para o mapping. E, mais 

significativo para nossa pesquisa, dentro do nosso recorte, no que toca a cultura da 

colaboração em rede, foram citados também dois softwares livres. Um deles é o 

Processing, uma linguagem de programação voltada para artes e design, software 

capaz de manipular áudio, vídeo, imagens e textos e games, e o Blender para 

modelagem e animações 3D. Pela leitura dos memoriais e pela observação das 

obras, afere-se que o Processing foi utilizado em três dos nove TCCs - nas obras 

compostas por instalações interativas - e em uma destas também houve a utilização 

do Blender.  

Alguns memoriais destacam também como precárias as circunstâncias que 

envolvem o acesso ao desenvolvimento tecnológico presente na cidade de 

																																																													
89 Não há citacão nos memoriais sobre os softwares de edição de vídeo. 
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Cachoeira, no que diz respeito a conexão a rede internet.  A oferta é limitada e não 

atende as expectativas, de velocidade de conexão. O CAHL possui uma rede wi-fi 

aberta aos estudantes, que a acessam via seu número de matrícula. Esta rede já foi 

totalmente aberta, sem a necessidade deste cadastro, situação que não pode ser 

mantida pela gerência de TI, alegando que a largura de banda não era suficiente 

para tanta demanda.  A conexão dentro do campus é boa, e os locais onde está 

presente, acabam se tornando espaços criativos. Trocas online, tutoriais, download 

de códigos-fonte são algumas das atividades dos estudantes neste espaço. 

Cabe aqui uma nota pessoal da experiência desta pesquisadora enquanto 

docente do curso neste espaço: os laboratórios de informática do CAHL já foram 

chamados por estudantes de “lan house” ou “Disneylândia”, o ponto de 

entretenimento da cidade, o lugar que todos podem acessar a rede. Com frequência, 

na sexta feira a noite, após o término das aulas, há a presença de estudantes que 

permanecem nos laboratórios até serem convidados a se retirar pelos professores, e 

que mesmo assim permanecem no atrium externo, onde também há conexão wi-fi. 

Há também de se citar a estrutura física que os estudantes de Artes Visuais 

tem acesso fora do CAHL. Além das salas de aula tradicionais, os estudantes 

contam com um atelier, na cidade de São Félix, município que se encontra do outro 

lado do rio Paraguaçu. Este é o local onde acontecem os componentes curriculares 

como pintura, gravura e escultura, já que é munido de forno, mesas específicas e 

outros aparatos. É um atelier mais “analógico”, contudo, alguns dos TCCs foram 

desenvolvidos neste espaço, que acaba se tornando mais privativo, e uso quase que 

exclusivo dos estudantes de Artes Visuais. Vale ressaltar que o atelier não tem a 

infraestrutura dos laboratórios de informática, não há computadores robustos para 

uso em Artemídia. Fato este que acaba por reforçar – infelizmente, em nossa opinião 

– a divisão entre a Artemídia e as Artes Tradicionais. 

Salientamos também que os estudantes trabalharam de suas próprias 

residências, com seus artefatos eletrônicos e computadores pessoais, ou se 

utilizando de recursos externos para apoio como locais de impressão, ajuda de 

marceneiros, ferreiros e outros técnicos da cidade para execução das obras.  

A maioria dos artefatos eletrônicos utilizados como aparelhos de TV, câmeras 

fotográficas, data-shows, e caixas de som pertencem a universidade, sendo 

necessário requerer um protocolo de locação e uso destes, devidamente autorizado 

por um professor da instituição. 
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A partir do momento da finalização das obras, os estudantes buscaram 

espaços para sua exibição.  Os locais para as exposições destes primeiros TCCs 

foram variados, pulverizados pelos espaços da cidade de Cachoeira. Foram 

utilizados espaços culturais privados, como o Identidade Brasil, sedes de ONGs 

como o Pouso da Palavra, além de espaços pertencentes a UFRB, como o próprio 

átrio do auditório do CAHL ou áreas que abrigam núcleos administrativos. As 

escolhas partiram dos estudantes, com base no que pensaram ser mais adequado 

para cada trabalho. Como há poucos espaços na cidade, houve também uma 

preocupação com a agenda e pauta destes.  

Assim, descrevemos os espaços físicos da criação dos TCCs já que de 

acordo com o que foi possível constatar, as condições infraestruturas tem suma 

importância para a expressão das vozes dos estudantes e pela criação das obras.  

Mesmo com trabalho individual, a partir de suas residências, afere-se que a 

maioria dos TCCs foram desenvolvidos no espaço da universidade. Acreditamos  

que a questão aqui não é apenas de infraestrutura técnica, mesmo cientes de sua 

importância – os computadores são de alta qualidade e velocidade, possuem os 

softwares necessários e a velocidade de conexão de rede é boa. Contudo, 

percebemos que ambiência da universidade, o coletivo, o olhar do outro tanto 

presencial, como virtualmente - ou seja, a colaboração - propiciou um ambiente de 

criação e potencializou este espaço. Por mais que essa temática não tenha 

aparecido grafada em muitos memoriais, percebe-se um dos nossos pressupostos 

da Cultura Digital – a colaboração em rede. 

Com os dados coletados nos memoriais, foi possível perceber o que acesso 

às tecnologias digitais de informação e comunicação e os usos a elas atribuídos 

condicionam os processos de criação, contudo, outros aspectos são fortes 

influenciadores, como a estrutura dos conteúdos ofertados na graduação - o 

currículo. 

 

5.2.2 PERCURSOS DE FORMAÇÃO PERCORRIDOS 

Para compreender os processos de criação das obras, foi necessário 

também  lançar um olhar para os estudantes e seus contextos formativos. A 

intenção, aqui, é compreender o contexto de Cultura Digital que envolve e influência 

os estudantes/sujeitos e as respostas destes, as influências destes ao ambiente de 
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Cultura Digital.  

Pelo que aferimos a partir da leitura dos memoriais, na maioria dos casos, o  

processo formativo não se limitou ao curso de graduação. Alguns citam um 

constante aprendizado, também fora da universidade, através da própria vivência 

familiar, de cursos, e das oficinas do Network Hacklab, por exemplo. Os conceitos, a 

poética e outros aportes teóricos necessários a construção das obras/TCCs são 

influenciados pela cultura, por esta cultura digital adquirida. E esta, é adquirida 

dentro e fora das salas de  aula, via redes digitais ou via aulas presenciais. 
 
5.2.2.1 Formação Curricular dentro da graduação 
 

Nesta fase de nossa discussão nos perguntamos sobre como são pensados 

os currículos das escolas de ensino superior em artes visuais. O que apresentar, e 

de que maneira apresentar os conteúdos – e quais conteúdos – dentro do 

vastíssimo campo da criação artística visual, sobretudo se potencializada pelos 

novos media? 

Vamos lançar um olhar sobre o quadro curricular do curso de Artes Visuais. 

Vale salientar que fazemos aqui uma breve análise deste, a partir de uma noção 

sobre currículo, não exaurindo ou buscando uma verdade absoluta, ou o sobre o que 

deve ou deveria ser este currículo. Acreditamos que a trajetória formativa da 

graduação é bastante determinante para a prática profissional e artística dos 

estudantes, por isso é importante tecermos algumas reflexões.  

              As instituições de ensino tem autonomia para elaborar e executar sua 

proposta pedagógica com a participação direta dos docentes. Para analisar o atual 

currículo, faz-se necessário compreender que ele é fruto da expressão da instituição 

UFRB recém-criada, do CAHL recém implantado e dos sujeitos que os constituem.  

           Este currículo busca algumas de suas referências nas reuniões das Câmaras 

Setoriais de Artes Visuais, citadas no projeto de implantação do curso. Segundo seu 

relatório, a Câmara “se situa em um lugar equidistante da sociedade civil e do 

Estado, não sendo nem uma nem o outro, embora tenha que considerar essas duas 

esferas de interesses e poder” (p.9), “podem se organizar nessa esfera todos 

aqueles que se sintam pertencentes a ela (p.9). Este processo das câmaras já foi 

constituído de maneira colaborativa e participativa. Assim, a origem do currículo do 

bacharelado também o foi. 
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Contudo, não é citado no texto uma orientação fislosófica do currículo. Este 

currículo foi planejado a partir dos seguintes tópicos de estudos ou conteúdos 

interligados, a partir de uma primeira divisão em níveis: 

1°- Nível Básico: estudos de fundamentação teórico-práticos 
relativos a especificidades da percepção, criação e reflexão sobre o 
fenômeno visual: - Laboratório de Artemídia I; História da Arte I; Arte 
e Comunicação Visual; Sociologia da Arte; Estética; Técnicas e 
Processos Artísticos I; Fotografia I; 
 

2°- Nível de Desenvolvimento: estudos e processos de 
interação com outras áreas de conhecimento, tais como: Filosofia, 
Estética, Sociologia, Comunicação e Teorias do Conhecimento com 
o objetivo de fazer emergir e amadurecer a linguagem pessoal do 
formando, através da elaboração e execução dos seus projetos: - 
Laboratório de Artemídia II; Design de Interface; História da Arte II; 
História da Arte no Brasil; História da Arte Moderna e 
Contemporânea; Teoria, Curadoria e Crítica da Arte; Arte e 
Patrimônio; Metodologia de Pesquisa em Arte; Projeto em Artemídia 
I, II e III; Plástica Sonora; Fotografia II e III; Técnicas e Processos 
Artísticos II, III e IV; Conservação e Restauro em Meios Eletrônicos; 
Arte e Tecnologia; Cibercultura; Ética e Legislação; Elaboração de 
Projeto de Artemídia; 

3°- Nível de Aprofundamento: Desenvolvimento do trabalho 
do formando sob a orientação de um professor, buscando vínculos 
de qualificação técnica e conceitual compatíveis com a realidade 
mais ampla com no contexto da arte: TCC. (Fonte: Projeto 
pedagógico do curso) 

 

Esta divisão nos três ciclos – Básico, Desenvolvimento e Aprofundamento - acabam 

se constituindo como uma linha cronológica também, já que os componentes 

curriculares do ciclo Básico são ofertados nos primeiros semestres do curso.  

Da maneira geral, a estrutura curricular é apresentada da seguinte forma: 
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Figura 40 – Quadro curricular do bacharelado em artes visuais UFRB.  

Fonte: Projeto pedagógico do curso. 
 

Não está explicitado no texto o fato de o desenho do quadro apresentar 

agrupamentos cromáticos, que englobam os componentes similares ou sequenciais 

em relação aos conteúdos. Contudo, esse detalhe é fundamental e interessante para 

uma leitura visual dos agrupamentos por eixos ou trilhas de conteúdo. 

Por exemplo, o eixo de História da Arte em verde, as Técnicas e Processos 

Artísticos em branco etc. Os laboratórios de Artemídia ficam grafados em tons de 

vermelho, e as Fotografias (que também são Artemidia) são em azuis, bem como 

dois blocos em azul mais escuro - Cibercultura e Arte e Tecnologia.  

O quadro de componentes curriculares apresenta uma classificação, onde 

divide os mesmos em funções - profissional, básica e optativa. Como no exemplo 

anterior, não há nenhuma informação textual que explique melhor esse conceito de 

função proposto e utilizado. 
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Figura 41 – Quadro de componentes curriculares. 

Fonte: Projeto pedagógico do curso. 
 

Se observamos e analisarmos por esse viés das funções, averiguamos que são 

atribuídos aos componentes de Artemídia normalmente a função profissional, 

havendo uma uma única exceção, o componente curricular Cibercultura. 

Agora, a partir do desenho original, destacamos no quadro abaixo os 

componentes curriculares específicos de Artemídia: 
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Figura 42 – Componentes curriculares de Artemídia destacados no quadro curricular do 

bacharelado em artes visuais UFRB.  
Fonte: Autoria própria. 

 

Neste desenho curricular, há trinta e cinco (35) componentes (cinco em cada 

semestre), e dois no último semestre, que são os de elaboração do TCC perfazendo 

um total de 2800 horas90.  

Além dos componentes que já possuem em sua nomenclatura Artemídia 

(laboratórios e projetos), englobamos os componentes curriculares que tratam da 

temática. Essa seleção resulta da análise detalhada das ementas que constam no 

PPC.  Assim, incorporaremos no conjunto Artemídia, além dos já citados, os 

componentes de Fotografia, que se utilizam de linguagem e dispositivos digitais, o 

componente chamado Arte e Tecnologia, e Plástica Sonora, além do já citado 

Cibercultura. 

Excluiremos os quatro componentes optativos, que não são definidos a priori, 

que podem vir a ser ofertados como tópicos de Artemídia ou não. Nos restam trinta e 

um (31), e dentre estes quatorze (14) são pertinentes a Artemídia, segundo o quadro 

curricular. Assim, se considerarmos em porcentagem, afere-se que no mínimo 45% 

dos componentes curriculares cursados pelos estudantes envolvem Artemídia. Se 

acrescidos das quatro optativas – no caso de serem todas Artemídia - , esse 

																																																													
90 Carga horária de disciplinas obrigatórias - 2.176h; Carga horária de disciplinas optativas - 

272h; Carga horária de estágio – não se aplica – resolução n.1, de 16 de janeiro de 2009, -
art.7–cne/ces; Carga horária de atividades complementares - 80h; Carga horária de 
monografia - 272h; Carga horária total - 2.800 h. 
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percentual aumentaria, e poderia chegar a 58% do total dos componentes que 

compõem a estrutura curricular do curso. 

 

Componentes curriculares (14) - grande conjunto Artemídia + Até possivelmente 4 Optativas 

• Laboratório de Artemídia 1 
• Laboratório de Artemídia 2 
• Design de interface 
• Fotografia 1 
• Projeto em Artemídia 1 
• Fotografia 2 
• Cibercultura 
• Fotografia 3 
• Projeto em Artemídia 2 
• Arte e tecnologia 
• Projeto em Artemídia 3 
• Plástica sonora 
• Conservação e restauro em meios eletrônicos 
• Elaboração em projetos de Artemídia  

 • Optativa 1 
• Optativa 2 
• Optativa 3 
• Optativa 4 

 
 
 

 

Quadro 4 – Componentes curriculares de Artemídia. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Podemos aferir assim que há uma coerência quanto a presença de componentes 

que englobam a Cultura Digital na estrutura de um Bacharelado de Artes com 

Ênfase em multimeios. 

Contudo, mais interessante que dados numéricos e observar o mapa 

conceitual do curso desenhado à época de sua implantação. Aqui é possível 

observar que Artemídia encontra-se com o mesmo peso conceitual, com força 

central, quase como sinônimo de artes visuais, divididos apenas pela barra: ARTES 

VISUAIS/ARTEMÍDIA (mantivemos a grafia em caixa alta, conforme o desenho).  

Mesmo com um desenho muito simples, este infográfico é visualmente bem 

expressivo em relação a estrutura curricular, de maneira mais flexível. Balizados por 

duas linhas de tempo paralelas, superior e inferior (em amarelo) que delimitam os 

processos criativos  contemporâneos e abaixo as teorias e história da arte, o centro 

conceitual abarca as varias áreas: técnicas e processo, design, fotografia, 

conservação e restauro, história, filosofia, arte e sociedade, comunicação e crítica e 

curadoria. E um eixo inclinado (em vermelho) perpassando por todo o conteúdo, 

integrando ética e estética. 

 

De 45 a 58% do geral dos 
componentes curriculares  
são Artemídia 
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Figura 43 – Mapa conceitual do curso de Artes Visuais. 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
 
 

Há de se salientar também que a organização dos conteúdos em componentes 

curriculares dialogam a partir dessas espécies de “eixos” a que pertencem. 

Acreditamos ser um boa tentativa de quebrar o isolamento das disciplinas pela 

circulação de conceitos e tentar flexibilizar o currículo.  Abrindo assim, algumas 

margens à uma possível “livre” adaptação, a uma burla. Ou como já nos referimos 

anteriormente - a um  hacking.  

 
5.2.2.2 HACKEANDO O CURRÍCULO - E A FORMAÇÃO 

 

Cabe também refletir sobre como e de que maneira este currículo formal está sendo 

adaptado - hackeado - pelos professores, com a intenção de flexibilizar, agregar e 

abarcar melhor as atuais demandas dos estudantes.  

Como pode-se observar no quadro curricular, existem vários componentes 

dedicados a Artemídia, que se chamam Laboratórios de Artemídia (2) e Projetos em 

Artemídia (3) e um chamado Arte Tecnologia. Vimos, conforme abordado no capitulo 
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quatro, que a Artemídia é um campo abrangente e extenso. Como se dá o processo 

de eleição de tópicos a serem abordados nestes componentes curriculares? 

“As disciplinas de Artemídia são um grande guarda-chuva. É uma maneira 

de fazer o que queremos com o currículo” (depoimento informal de um professor do 

curso). No currículo de artes visuais, são seis componentes com este nome 

genérico. É uma forma de burla, como uma brecha para possíveis flexibilizações. 

Assim, os professores  tem a possibilidade de modificar, se não as ementas e 

bibliografias, estas “bloqueadas”, impedidas de serem alteradas pelo projeto 

pedagógico do curso, pelo menos os conteúdos programáticos dos componentes 

conforme a emergência e as lacunas, e o momento. Instaurando-se assim, um 

hacking na estrutura curricular visando um movimento formativo, do ponto de vista 

do docente, naquele período determinado.  

Assim, iremos concordar com a colocação do docente – os componentes 

curriculares chamados “Artemídia” são um grande “guarda-chuva” mesmo, e este é 

imenso - abriga a base da cultura digital e artes. 

Para melhor compreensão dos TCCs e da formação curricular precisamos 

também abordar a influência dos docentes do curso. Alguns dos componentes 

curriculares são ministradas por professores de formações distintas e 

interdisciplinares como design, computação, arquitetura e comunicação. Não são 

necessariamente formados em artes visuais, nem pedagogia. Por afinidades de 

área, há uma rede formada entre alguns destes professores, que compartilham 

processos de trabalho, ensino e aprendizagem. Da mesma forma, alguns eventos 

envolvendo a temática da cultura digital, que funcionaram como hackerspaces nos 

últimos quatro anos, entre a região do Recôncavo e a capital Salvador, ajudaram a 

aglutinar esses indivíduos, como o Gambiarte Design, em 2010, o Hacklab Salvador, 

em 2011, o FACMIL em 2012, o Sensorium em 2013, dentre outros. 
Os professores vão influenciar as escolhas pelo tipo de obra artística a se 

tornar TCC, a estrutura curricular também. Cabe-nos refletir como deveriam então 

ser pensados os currículos das escolas de ensino superior em Artes Visuais em 

tempos de cibercultura. Precisamos nos questionar o que apresentar para estes 

jovens artistas, que podem aprender técnicas artísticas online, assistindo à vídeos 

no Youtube. Nos cabe refletir também sobre o que, e de que maneira apresentar os 

conteúdos – e quais conteúdos – dentro do vastíssimo campo da criação artística 

visual, sobretudo se potencializada pelos novos media. 
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Outra questão pertinente que emergiu das leituras dos memoriais das obras, 

foi a influência e importância da formação fora da universidade. Todos os memoriais 

citam exemplos de percursos formativos no entorno da universidade, mas não 

necessariamente só dela.  

Mesmo com a importância histórica que a cidade de Cachoeira tem como 

vetor cultural, algumas atividades ainda são restritas. No entanto, nota-se uma 

transformação da realidade cultural da cidade sendo promovida pela presença da 

universidade. 

 Por exemplo, a sala de cinema foi reinaugurada depois de muitas décadas 

em desuso - atualmente, é conduzida pelo curso de Cinema e Audiovisual. Muito em 

função da própria existência do CAHL, o circuito de artes visuais e de museologia, 

consegue promover um bom número de mostras, exposições, oficinas e programas 

educativos relativos a estas. Há a Bienal do Recôncavo, promovida pelo Centro 

Cultural Dannemann na cidade de São Félix, evento tradicional no circuito das Artes 

Visuais baianas, o Espaço expositivo Hansen Bahia – gravurista alemão que viveu 

na cidade, e os espaços menores, locais inclusive onde os estudantes optam por 

realizar suas exposições.  

A própria universidade através dos eventos (já citados em seção anterior) 

promove, difunde e potencializa ações de cultura digital. Estes eventos começaram 

a acontecer, de maneira geral, a partir de 2010, e foram se intensificando ano após 

ano. Essas trilhas de formação fora da universidade tem suma importância no 

processo de construção das obras artísticas, tanto em espaços não-formais como 

informais. 

Nosso estudo de caso é de um espaço institucional formal de ensino.  

Contudo, refletindo sobre estes processos, através de nossa observação, e pela 

própria natureza do campo da Artemidia, há indícios também nesse processo, de um 

auto-aprendizado a partir das redes digitais,  reforçando as práticas do edupunk 

(LAMB, GROOM, 2010) e do hackeando a educação (PIREDDU, PRETTO, 2012). 

 Desta forma, salas de aulas tradicionais e ateliers já não são o único espaço 

de aprendizagem de Artemídia. Consideramos o espaço físico mais o espaço virtual 

(físico + virtual) como nosso campo expandido – e aqui aproximamos os conceitos já 

citados sobre escola expandida (FREIRE, 2008, PISCITELLI, 2008). Este passa 

então a ser o genuíno espaço contemporâneo de ensino e aprendizagem desta, a 

ambiência pedagógica artemidiática digital que circunda nossa pesquisa. 
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Esta ambiência pedagógica deu origem aos TCCs, e estes nos indicaram as 

categorias conceituais. 

 

5.2.3 CATEGORIAS CONCEITUIAIS  

 

Para a análise dos trabalhos durante a pesquisa, foi desenvolvido um 

processo de leitura que identificou os principais campos teóricos sobre arte e cultura 

digital abordados nos projetos, o que nos levou à proposta de uma primeira 

classificação dos TCCs em relação à linguagem artística, ao processo artístico, aos 

conceitos de cultura digital e seus eixos teóricos e aos dispositivos que utilizam das 

tecnologias digitais.  

Por meio dessa classificação, foram identificados alguns traços comuns entre 

os contextos analisados, emergindo um primeiro grande conjunto de categorias. E 

de grupos menores de categorias que nos auxiliaram na compreensão geral do 

corpus.  

Estes já foram apresentados na seção 4, em um quadro parcial, onde a 

coluna 2 apresentou a linguagem artística escolhida – se visual, visual/sonora ou 

hibrida; a coluna 3 apontou os objetos que constituem a obra (produtos). 

Agora acrescentamos mais uma coluna (5), que, por fim, passou-se a 

identificar quais os conceitos da cultura digital implicados nas obras. Vale salientar 

nossa opção pela denominação do termo conceito, mesmo sabendo que alguns 

destes tópicos tem uma bibliografia acadêmica já consolidada, como open source, 

por exemplo, e outros, referenciais teóricos ainda com menor número, não tão 

consolidados. 

Outra questão pertinente é que alguns destes conceitos não surgiram apenas 

com a instauração da cultura digital – por exemplo: interatividade já existia desde a 

arte participativa nos anos 1960; o conceito de hacking, de desvio, de reapropriação 

e ressignificação de objetos também, com os ready-mades de Duchamp, nos anos 

1920; canções populares ou um livro de receitas já eram produtos da cultura livre na 

idade média... Não queremos atrelar o surgimento destes conceitos com o advento 

da cultura digital. Contudo, é a partir dela e dos processos de digitalização que 

esses conceitos se reconfiguram e passam a se instaurar mais efetivamente. E 

assim, representam qualitativamente as categorias conceituais que emergiram 
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dessa pesquisa. 

O resultado das categorias que emergiram do campo pode ser visualizado no 

quadro  a seguir: 

TCC (1) LINGUAGEM 
(2) 

OBJETOS QUE 
CONSTITUEM A 
OBRA (produtos) 

(3) 

DISPOSITIVOS 
TÉCNICOS - aspectos que 
envolvem  a produção (4) 

CONCEITOS IMPLICADOS 
DA CULTURA DIGITAL (5) 

Aparências  
 

Visual/ 
sonora 

Videoinstalação. 
 

Fotografia digital 
Vídeo digital 
Softwares gráficos 
 

Foto/imagem digital 
Videoarte 

Arte somos nós  Visual/ 
Sonora 
Digital 
Hibrida 

 
Instalação 
Interativa; 
Escultura; 
Performance; 
 

Software livre  
Software proprietário 
Processing 
internet 
Vídeo digital  
Arte generativa   

 

Código aberto 
Cultura livre 
Hacking 
Software art  
Interatividade 
 

Caretas 
Contemporâneas 
 

Hibrida 
Visual 

Escultura; 
Performance. 
 

Escultura tradicional 
acrescida de meios 
eletrônico-digitais 
Leds 
 

Metareciclagem 
Hacking 
Ressignificação de objetos 
Desvio 

Cobra verde  Visual/ 
sonora 

Fotografia; 
Videoinstalação; 
Videoarte. 

Fotografia digital 
Vídeo digital 
Softwares gráficos 

Foto/imagem 
digital 
Videoarte 

Festa Dajuda  
 

Visual Fotografia; Fotografia digital 
Vídeo digital 
Softwares gráficos 

Foto/imagem digital 
Videoarte 
Local/global 

Luiza e a lua  Visual/ 
Sonora 
Digital 
Híbrida 

 

Videoinstalação 
interativa;  
 

Software livre – 
Processing, Blender; 
Hardware livre – 
Arduino; 
Animação e vídeo 
digital; 
Dispositivos 
eletrônicos 
reutilizados; 
Vídeo digital; 

Hacking 
Software livre 
Metareciclagem 
Gambiarra 
Ressignificação de objetos 
Desvio 
Interatividade 

Metamorphosis 
 
 

Visual/Sonora 
Digital 
Hibrida 

Videoinstalação 
interativa 
 

Software livre: 
Processing; 
Software proprietário: 
Isadora; 
Hardware livre – 
Arduino; 
Vídeo digital; 
Projeções mapeadas 

Hacking 
Software art 
Interatividade  
 

O Metamorfo  Visual Fotografia;  
Infogravura. 

Foto/imagem digital; 
Softwares gráficos; 
Software proprietário; 
Internet – rede social 

Pós-produção 
Criação remix  
Recriação 
Redes sociais 

Reflexões  
 

Visual/sonora Fotografia; 
Intervenção 

Fotografia digital; 
Vídeo digital; 

Foto/imagem digital 
Videoarte 
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urbana. 
Performance 
Videoinstalação 

Softwares gráficos. 
 

 

Quadro 5 - TCC e identificação de categorias - Conceitos implicados  da Cultura Digital 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

  

Essa identificação de tópicos dos trabalhos dos estudantes apontou alguns 

dos campos teóricos que foram desenvolvidos nas diferentes seções desta 

pesquisa, uma vez foram abordados e citados nos TCCs, necessitavam ser descritos 

e aprofundados em nossos referenciais.   

Dentro dos conceitos implicados da cultura digital identificados, os tópicos que 

aparecem com mais frequência foram:  

  
 

 
Aparências  

 
Arte somos 
nos  

Caretas Cobra 
verde  

 

Festa 
Dajuda  
 

Luiza e a lua  
 

Metamorphosis 
 

Metamorfo  
 

Reflexões  
 

Código Aberto    ✓     ✓    

Reapropriação  ✓        ✓  ✓

Cultura Livre        ✓    

Software Livre    ✓     ✓  ✓   

Hardware Livre   ✓     ✓  ✓   

Gambiarra     ✓    ✓    

Metareciclagem     ✓    ✓    

Hacking   ✓  ✓  ✓    ✓   ✓  

Mapping        ✓  ✓   

Redes Sociais         ✓  

Remix          ✓  

Software art    ✓      ✓   

Imagem Digital  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Quadro 6  - Categorias/Conceitos Implicados com a Cultura Digital em relação aos TCCs 

Fonte: Autoria própria, 2016.  
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Estas categorias de dados podem ser representadas de outra forma visual em 

relação às quantidades. Geramos uma nuvem de tags, elemento muito utilizado em 

blogs e sites, que mostra as quantidade de conteúdos que estes apresentam, onde 

cada cada tag (ou etiqueta) é mostrada proporcionalmente pelo tamanho da fonte. 

Assim tivemos uma dimensão mais ampla dos termos e seus pesos visuais, na 

forma de cores mais escuras e tamanhos de fonte:      
 

 
Figura 44 – Nuvem de tags gerada para o peso visual das categorias. 

Fonte: Autoria própria, 2015. 
 

Dentre os fatores a criação da obra identificamos a poética pessoal de cada 

estudante, a infraestrutura que o entorno da universidade proporciona, como os 

laboratórios de informática, acesso a rede e demais espaços físicos, os percurso 

formativos extracurriculares bem a estrutura curricular do curso de Artes Visuais. 

Identificamos também algumas formas de burlas a este currículo por parte dos 

professores, e as influências destes sobre os conteúdos e sobre a formação dos 

estudantes – os autores das obras realizadas como TCCs. 

Nestas obras encontramos um número significativo de conceitos implicados 

com a Cultura Digital. Acreditamos que o fato delas terem emergido nesses TCCs 

são um indicio de que, a ambiência pedagógica, o contexto educacional que 

possibilitou estas criações já esteja “contaminado” por estes. Assim, essas obras 

seriam um reflexo desse próprio ambiente. 

5.2.4 ARTE+ MIDIA+EDUCAÇÃO 

Existem estudos interessantes sobre as obras de arte e tecnologia, no que tange 

aos aspectos artísticos, estéticos e conceituais. Há publicações no campo da 

educação que já tratam de “como ensinar” aos nativos digitais, como se 
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reconfiguram os ambientes educacionais com as tecnologias, ensino a distância etc. 

No entanto, tem havido pouco debate, apesar da emergência generalizada de novos 

cursos, graduações e programas, sobre os processos educativos em e sobre 

Artemídia.  

A nós, enquanto pesquisadores e docentes envolvidos com a temática nos 

convém refletir sobre como é ensinar (e aprender) Artemídia,  observando 

atentamente como está se dando este processo do campo de ensino e 

aprendizagem de arte digital nos espaços institucionais de ensino superior. Como 

deve ser a busca pela educação e formação dos estudantes a artistas das novas 

mídias? Quais são as estruturas inovadoras – se é que elas existem - para o 

contexto da educação, não só tecnológica e artística, mas crítica, sobre as novas 

mídias? Entre tecnofobia, tecno-otimismo, e os discursos futuristas de progresso 

(que parecem antiquados) e nos fazem cegos para a realidade brasileira no uso das 

TIC, como podemos pensar e viver com a tecnologia em tempos de cultura digital?  

Esta pesquisa tentou iniciar uma discussão sobre a temática. Uma questão a 

se refletir é se o atual ensino e aprendizagem de arte e tecnologia em espaços 

formais como as universidades tem se reconfigurado a partir das experiências dos 

espaços não formais. Acreditamos que alguns dos espaços formais, como o 

bacharelado da UFRB, tem se adaptado/auto-hackeado a partir das TIC, 

assemelhando-se, dessa maneira, a espaços não formais no que tange a uma 

suposta liberdade, ao afrouxamento de algumas regras em relação as práticas 

tradicionais de ensino e aprendizagem mais tradicionais.  

Podemos inferir que esse cotidiano de ensino e aprendizagem em questão, 

instaurado com o potencial uso de dispositivos tecnológicos mediados pela cultura 

digital, tanto nas salas de aula, nos laboratórios (e nos espaços conectados ao redor 

destes), por vezes se assemelham aos medialabs. Ocorre, assim, em uma espécie 

de “ambiência pedagógica” mais próxima de um espaço informal ou não formal de 

ensino, com formatos mais livres.  

O campo da arte, mesmo das tradicionais, já extrapola um pouco os modelos 

usuais pela própria natureza da arte, um campo mais experimental. Contudo, 

percebemos que algumas destas experimentações são potencializadas com as TIC. 

Não é raro, ou melhor, é comum encontrar nos espaços de criação dentro deste 

curso de Artes Visuais um ambiente mais informal, com livre e pleno acesso a rede e 

a busca de tutoriais online e vídeos para aprender as técnicas de programação em 
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Artemídia, durante o período das aulas ou fora deles. Estes estudantes podem se 

utilizar desses recursos a partir de suas próprias casas, mas acabam por optar por 

faze-los nos espaços de aula, e não somente por conta do acesso a infraestrutura. 

Mas também pelo caráter coletivo, de colaboração e de troca. 

Assim a colaboração é utilizada de forma criativa, para “expandir” os limites 

físicos da arquitetura da sala de aula,  a partir de  formas de conexão e interação 

que ultrapassam as barreiras de infraestrutura das universidades. E no caso da 

UFRB e do campus situado em Cachoeira, esse fator é de importância estrutural, já 

que como apontado anteriormente, é uma cidade pequena que nem sempre oferece 

possibilidades culturais diversificadas. Assim, estes espaços de criação, sejam eles 

em horários letivos de aula ou não, tornam-se espaços participativos, que ampliam 

seu alcance pelas virtualidades. 

 Acreditamos ser este cenário uma das motivações que faz com que um 

estudante participe deste espaço para seu processo de formação: o acesso via 

redes, presenciais e digitais, extrapolando o espaço físico, “fortalecendo uma cultura 

de partilhamento, cultura essa básica e fundamental para a educação” (PRETTO, 

2010).  

Esse processo educacional de formação pode utilizar (mais ainda) as 

tecnologias digitais de forma criativa e experimental na produção de conhecimento e 

linguagem, utilizando-se de estratégias, tais como planejamento participativo e 

colaborativo, aulas abertas, trabalho por projetos, uso de softwares livres e de 

comunidades virtuais, constituindo-se em uma mistura de trabalho on-line e off-line 

para a criação dos projetos artísticos, e do conhecimento em geral.  

Agora cabe-nos pensar como todos esses conceitos encontrados nos TCCs 

se refletem na educação que está sendo realizada no bacharelado em artes do 

CAHL. Os conceitos encontrados nos TCCs da primeira turma - Código Aberto, 

Reapropriação, Cultura Livre, Software Livre,  Hardware Livre, Gambiarra,  

Metareciclagem, Hacking,  Redes Sociais, Remix,  Software art, Imagem Digital e 

possivelmente outros, que já devem emergir com os trabalhos das próximas turmas, 

acabam por se refletir na própria estrutura do curso. Eles - os conceitos -  não 

desaparecem com o término dos trabalhos de conclusão do curso.  

Eles retornam para a base curricular (início do ciclo), esta é hackeada pelos 

professores, e chega ao processo formativo dos estudantes. Estes, ampliam essa 

formação com as redes e fora do escopo apenas da universidade. Com a 
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infraestrutura técnica, recursos humanos e os professores,  e essas vivências 

expandidas,  os estudantes gerarão suas obras de Artemídia, novos trabalhos, que 

gerarão novas categorias inundadas de cultura digital - alimentado esse ciclo. 

 

 
 

Figura 45 – Fluxo do processo de criação de Artemídia no curso de artes visuais da UFRB 
Fonte: Autoria própria 
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Os estudantes que chegam a universidade nasceram em um tempo onde a 

sociedade, em relação as TIC,  tem se transformado rapidamente,  à medida que 

algumas práticas, artefatos e surgem, outros caem em desuso e desaparecem 

(palmtops, zipdrives, plug-ins como o flash player etc.). Há apenas uma atualização 

de artefatos – hardwares e softwares. 

Contudo, a cibercultura instaura um ethos, uma estética digital, outros modos 

de construção conceitual e artística. Os aparatos digitais podem contribuir para o 

nosso desenvolvimento como indivíduos integrados em um ambiente onde verifica-

se “uma completa reorganização da forma como conduzimos nossas tarefas, nossas 

escolas, nossas vidas e, em última análise, nosso sistema nervoso (RUSHKOFF, 

p.17). 

A grande maioria de nossos atuais estudantes já usaram as TIC nas salas de 

aula de ensino médio, alguns até do ensino fundamental. Já entram na universidade 

num “clamor” pela cultura digital. Criam obras com paradigmas digitais, ate então 

pouco explorados. São territórios novos. E estes sim, contaminam o processo da 

educação e da formação. A maneira de se assistir as aulas é outra, a de criar as 

obras artísticas é outra.  

Mais do que o conhecimento acumulado, as práticas e conceitos da cultura 

digital aplicadas ao campo da Artemídia, como simulação, os games, as novas 

narrativas de histórias, os mashups, remixes, projeções mapeadas, instalações 

digitais etc. possibilitam, estruturalmente, a experimentação e geração e circulação 

de conhecimento. E isso é educação.  

Não objetivamos dar conta de uma leitura e interpretação de nosso corpus 

empírico apenas do ponto de vista da arte, tampouco só da técnica e mídias, nem só 

de educação – a ideia desta pesquisa foi abordar o todo.  

Nosso olhar não foi um olhar externo, mas interno e atento as sutilezas do 

que está acontecendo: um processo em devir. Uma educação, um processo 

educativo que, acreditamos, começa a se modificar. 

Os estudantes se utilizaram dos aspectos técnicos do uso artístico das 

linguagens da cultura digital, já́ que encontram na universidade as condições para 

manipularem esses conteúdos, criarem, mixarem, elaborarem as montagens e 

refinamento das obras.  Contudo,  poucos citam ou pensam, por exemplo, em 
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licenciamentos e compartilhamentos desses conteúdos, e nem sempre pensam ética 

e criticamente sua relação com as tecnologias digitais. Da mesma maneira, poucos 

disponibilizam o código-fonte das obras.  

Mas já há um processo na base dessa ambiência educacional que condensa 

e aflora cada vez mais a cultura digital, através dessas obras de Artemídia.  

A cultura digital e seu imbricamento com a educação e a arte no Recôncavo 

baiano estão em expansão, mas há muito ainda por fazer. 
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Atravessamos pontes entre as várias disciplinas 
que convocamos em cada ação educativa através das artes. 

Tecemos redes quando não existem pontes entre as disciplinas 
e escondemo-nos nas margens porque 

não estamos no centro do conhecimento dito mais útil. 
 

E, dessas margens periféricas, onde se faz arte educação, 
 fazemos o centro das nossas vidas. 

  
  

Maria Teresa Eça 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Frente às inúmeras expressões da cultura digital contemporânea, nos debruçamos, 

com esta tese, sobre um pequeno recorte:  arte-mídia-educação. 

Procuramos refletir se os TCCs em Artemídia produzidos pela primeira turma 

de formandos, apresentavam conceitos e práticas da Cultura Digital e de que 

maneira estas se refletem nos processos educacionais do curso do curso de Artes 

Visuais com ênfase em multimeios da UFRB. 

 Nas primeiras seções do trabalho introduzimos a pesquisa, salientando a 

aderência desta pesquisadora com a temática,  e as técnicas de investigação 

utilizadas. Após esta etapa, como referencial teórico, nos utilizamos de conceitos do 

campo da cultura e arte digital, e da educação contemporânea e seus processos de 

reconfiguração imersos na cibercultura e redes digitais. 

A terceira seção apresentou o panorama da Cibercultura, e sua expansão 

pelo Recôncavo baiano, fomentada pela implantação da UFRB e pela criação do 

Bacharelado em Artes Visuais com ênfase em multimeios. Em seguida, a quarta 

seção discorreu sobre a Educação em tempos digitais articulando  a imbricação 

desta a partir de três eixos, a cultura livre, a cultura hacker e a cultura livre. A quinta 

seção trouxe um panorama da Arte Digital e revisou este campo de estudo. A sexta 

seção apresentou alguns conceitos implicados da cultura digital e os dispositivos  

utilizados no conjunto de obras de Artemídia produzidas, que foram observados a 

partir das visitas às exposições e das leituras dos memoriais.  

Observamos atentamente os TCCs artemidiáticos produzidos, categorizando, 

identificando e articulando sua produção com o contexto educacional, mapeando 

algumas mudanças em curso, suas  implicações e apropriações. 

Partimos da tese que essas obras estavam alicerçadas em conceitos e 

práticas da cultura digital - trabalho colaborativo em rede, na cultura hacker e na 

cultura livre - e se constituem assim, como um reflexo do contexto educacional em 

questão. E este reflexo se voltaria, retornaria a este mesmo contexto, um 

influenciando o outro - um potencializando o outro em um fluxo constante: estas 

práticas da cultura digital refletiriam e seriam refletidas no processo educacional.  

Para isso, procuramos elucidar se tínhamos nos TCCs as três características 

da Cultura Digital que consideramos mais significativas para este estudo - o trabalho 

colaborativo em rede, a cultura hacker e a cultura livre - no trinômio arte-mídia-
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educação. Discorremos como essas práticas contaminam e se refletem também no 

campo da educação.    

Dos quinze  trabalhos de conclusão do curso produzidos por esta primeira 

turma, apenas três não foram considerados como sendo ou sobre Artemídia pela 

análise dos dados e por um questionário inicial aplicado com os estudantes ainda na 

fase de pré-projeto, tendo sido excluídos de nosso corpus de análise. Assim 

aferimos que a grande maioria destes TCCs (80%) abordaram questões da arte e 

cultura digitais. 

Do universo dos doze TCCs de Artemídia, nove são objetos técnico-artísticos 

que foram mostrados através de exposições, e três foram monografias. As 

monografias, mesmo pautadas por tópicos relevantes da Cultura Digital (a saber, 

Projeções Mapeadas, Arte Generativa e Música Digital) foram eliminadas do corpus 

de análise por apresentarem linguagem exclusivamente textual e por acabarem 

circulando apenas no ambiente acadêmico. Explicamos: as monografias são 

apresentadas, mesmo que em sessões públicas, dentro das salas de aula do 

campus universitário, condicionando e restringindo de certa forma, um acesso mais 

amplo do público não ligado a universidade. E esse era um aspecto que 

considerávamos importantes para nossa análise, porque envolve o contexto de 

extrapolar os limites dos muros da instituição de ensino, o campo expandido da 

educação – das educações. 

 Cenário diferente acontece em torno das nove exposições geradas a partir 

dos TCCs que se constituem como objetos técnico-artisticos. Deste total, apenas 

uma delas aconteceu em uma área interna do auditório do CAHL, que já é um 

espaço mais público que uma sala de aula, por neste acontecerem eventos culturais 

variados (não necessariamente acadêmicos), e sua localização fica próxima a 

entrada principal do prédio que abriga o campus. As outras foram realizadas em 

locais públicos ou privados fechados, fora da universidade, como espaços culturais. 

Estamos cientes que um público de uma exposição ainda é restrito, mas já há uma 

participação mais efetiva da população91 da cidade. 

E  reforçando este sentido de aproximação, algumas exposições artísticas se 

desdobraram em performances, saindo também dos espaços expositivos para 

																																																													
91	Não iremos nos aprofundar sobre esse assunto, mas acreditamos que assim gera-se uma 
aproximação que inicia um processo de destensionamento de uma questão muito sutil que 
aflige a cidade: a fronteira que, por vezes,  distancia a UFRB da população de Cachoeira.	
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efetivamente interferir e interagir  diretamente com o cotidiano cidade. Podemos citar 

os TCC que realizaram intervenções com projeções nas fachadas dos casarios 

coloniais, inserções de dispositivos eletrônico-digitais nas esculturas gigantes que 

circulam pelas festas populares de largo, a performance que levou as câmeras 

digitais para as ruas, colhendo os autorretratos das pessoas, fazendo com que 

efetivamente criassem suas próprias imagens, saindo do papel de observadores 

para o papel de criadores. 

A pesquisa empírica com base na apreciação e observação dos trabalhos nos 

indicaram que as práticas da cultura digital existem nos projetos, e se desdobram 

em várias categorias que enriquecem este contexto. Contudo, menos do que 

imaginávamos. E não estamos nos referindo apenas a aspectos quantitativos, mas 

qualitativos. Por exemplo, discussões sobre autoria, creative commons, 

compartilhamento de código fonte, aparecem de maneira efetiva em apenas um dos 

TCCs.  Apesar disso, encontramos uma produção de Artemídia consistente e 

diversa. 

Esses TCCs foram criados em um bacharelado recém implantado, de uma 

universidade também recente - se instauraram com a presença intensa da Cultura 

Digital.  

Acreditamos que essas obras são um reflexo do contexto educacional em 

questão. E que esse reflexo se volta, retorna a este, num continuum, um 

alimentando o outro - um influenciando o outro. 

Esta universidade, este contexto educacional específico, fornece o espaço, a 

ambiência, o conhecimento, os conceitos, o ethos para a criação das obras. E as 

obras assim constituídas, com todas as suas camadas, realimentam essa 

ambiência, esse contexto educacional, em um ciclo que se renova e se expande.  
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Figura 46 –  Conceitos implicados da Cultura digital  refletidos 

Fonte: Autoria própria 

 

Isso só ocorre porque as bordas são porosas e em fluxo, se fossem fechadas, 

o ciclo se estagnaria e se fecharia. As bordas são colaborativas, cheias de frestas, 

de linhas de fuga, são livres – isso permite a expansão. Quanto mais expandido 

esse campo, mais espaço há para fluxo, para recombinações e reconfigurações.  

Quanto mais rica e complexa essa ambiência pedagógica Artemidiatica digital, 

mais ricas e complexas serão as obras. Um potencializa o outro em um fluxo 

constante 

A graduação em Artes Visuais com ênfase em multimeios da UFRB já nasce 

como “nativa digital”, trazendo, mesmo de maneira tímida e por vezes incipiente em 

suas bases curriculares aspectos relevantes da Cultura Digital. Tal afirmação 

justifica-se pela leitura e interpretação qualitativa dos trabalhos criados, que 

apontam caminhos e nos apresentam um panorama deste contexto educacional em 

questão. Nota-se assim indícios de um processo educacional que se instaura a partir 

das tecnologias e que impulsiona, movimenta e incentiva e ampliação da Cultura 

Digital. E esta ambiência pedagógica artemidiática digital começa a gerar produtos 
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artísticos neste espaço, tempo e lugar, fora de um grande centro urbano, em uma 

região periférica do nordeste brasileiro. 

Nesta cidade, que quando iniciou esta pesquisa de doutorado não existia no 

Google maps,  há grupos de estudantes que são produtores e criadores de obras em 

arte e tecnologia, alinhadas com o que se faz em países tecnologicamente mais 

desenvolvidos, com menos problemas de desigualdade de acesso à cibercultura. A 

Cultura Digital através desta obras, que surgem do entorno educacional, potencializa 

e expande saberes, transformando o cotidiano da cidade, da região – do mundo. 

 
Figura 47 –  Síntese gráfica – Cultura Digital  Arte+Mídia+Educação 

Fonte: Autoria própria 
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Retomando nosso trinômio: na {arte/mídia/educação} observamos que: 

1 - Há a colaboração: existe a possibilidade de troca real, desde a troca de 

manuais de como fazer, de conteúdos científicos,  de códigos fonte, à troca e 

interação de imagens online. Podemos todos ser autores: em rede, todos tem 

a potência de produzir Artemídia (não é preciso ter tintas e telas, prensas, 

goivas e ateliers. Pode-se produzir imagens digitais – aprende-se na rede, de 

forma colaborativa. Professores e estudantes colaboram e se fortalecem em 

rede.  

2 - Há a cultura hacker: a apropriação e reconfigurações de artefatos das TIC 

para fins artísticos. Como exemplo temos os computadores os aparelhos de 

celulares, GPS, câmeras de vigilância e também softwares que são criados 

com uma finalidade pré-determinada, mas são utilizados de outra maneira 

para a criação artística - as gambiarras e a metareciclagem. Professores e 

estudantes também hackeiam o sistema educacional, reconfigurando 

práticas. 

3 - Há a cultura livre: utilizam-se softwares e hardwares livres. Há novas 

formas de exposição e exibição de obras online, burlando o sistema 

tradicional de mostras de arte e salões, e consequentemente de consumo 

dessa arte. O livre acesso a rede quebra barreiras de espaço e tempo. 

 

O percurso dessa pesquisa traduziu os passos propostos no nosso desenho, sendo 

possível através deste visualizar um panorama do processo educacional e de seu 

contexto em tempos de cultura digital. Contudo, nos deparamos com algumas 

limitações que precisam ser ponderadas.  

A primeira limitação refere-se à quantidade de obras estudadas em nosso 

corpus de análise, que não são tão numerosas, já que são poucos os estudantes 

que finalizaram o curso na primeira turma; uma segunda limitação que apontamos 

foi da impossibilidade de acompanhamento por mais tempo dos processos de 

construção destas.  

Foi um longo caminho. Agora faz-se necessário findar esse texto, mesmo 

cientes de que a pesquisa e o debate não se encerram.  

Assim, essa pesquisa procurou explorar alguns destes elementos de forma a 

contribuir com os estudos do campo da educação na abordagem em torno da 
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relação arte e tecnologia. Campo ao qual faço parte como pesquisadora, artista e 

docente. E espero poder ter, a partir dessa, uma melhor percepção do presente 

nesse espaço e lugar, aqui e agora - e em fluxo. E assim ter contribuido para uma 

necessária transformação do ponto de vista do sistema educacional instaurado.  

Foi possível perceber algumas das perspectivas da relação do trinômio 

cultura hacker cultura livre e colaboração, e relaciona-las ao contexto educacional e 

a dinâmica curricular, que não devem e não podem permanecer estáticas. Estas 

perspectivas irão retornar para a reescrita deste currículo amanhã, e para a 

reconfiguração deste contexto educacional. Potencializando assim, a dinâmica 

interna que transforma as educações, e que não podem ser estanques.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS BACHARELANDOS EM ARTES 
VISUAIS À ÉPOCA DO PRÉ-PROJETO DE TCC 
 

Nome: 

Idade do estudante: 

Local de nascimento: 

Orientador: 

Nome temporário do TCC: 

 

1. Qual o tipo de TCC? 

(   ) monografia 

(...) objeto técnico-artístico.  

Qual? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Você considera o TCC como sendo relativo da área de Artemidia? (é artemidia ou 

é sobre artemidia?) 

(   ) sim 

(    ) não 

 

3. Se utiliza de tecnologias digitais? 

(   ) sim 

(    ) não 

 

1. Se utiliza da web? 

(   ) sim 

(    ) não 

 

2. Qual tipo de software utiliza 

(    ) software livre 

(    ) software proprietario 

 

3. Você considera a obra (no caso de objeto técnico-artístico) hibrida? 

(   ) sim 
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(    ) não 

 


