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“O simulacro não é aquele que oculta a verdade  

– é a verdade que oculta que não existe. 

O simulacro é verdadeiro”. 

 

 (Jean Baudrillard) 
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RESUMO 

 

Este trabalho investiga como pode se dar o direcionamento da prática fotográfica 

artística a partir de sua prática cotidiana e, ainda, de que maneira essa inter-relação pode 

contribuir para o ensino de artes visuais nas escolas, sobretudo no ensino médio. Para tanto, 

serão utilizados os conceitos de selfie, imagens técnicas e da fotografia artística e comercial. 

Nesse sentido, propõe-se uma reflexão sobre o contexto sociocultural envolvido na prática do 

selfie, e ainda práticas pedagógicas que envolvam a promoção, o direcionamento e o estímulo 

à fruição, produção e reflexão da fotografia pensada artisticamente. Como resultado, foi 

produzido um blog através do qual foram promovidos desafios fotográficos; registrados os 

conteúdos das aulas de forma hipertextual; e divulgados os trabalhos artísticos produzidos 

pelos alunos durante a disciplina.  Além das fotografias, os alunos produziram curtas 

metragens sob o tema “Problemáticas do uso indiscriminado da autoimagem nas redes 

sociais”, com base em discussões em sala de aula sobre arte, mídia e sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de artes; Fotografia;  Selfie;  Hipertexto;  Mídias sociais. 
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ABSTRACT 

 

This paper investigates how can happen the direction of the photographic art practice 

from their daily practice and also how this interrelationship can contribute to the teaching of 

visual arts in schools, especially in high school. Therefore, the concepts of selfie, technical 

images and artistic and commercial photography will be used. Thus, it is made a reflection on 

the sociocultural context involved in the practice of the selfie, and a practice in the classroom 

involving the promotion, direction and encouragement to fruition, production and reflection of 

artistically designed photo. As a result , it has produced a blog through which photographic 

challenges were promoted ; recorded the contents of classes hypertextual form ; and released 

the artwork produced by the students during the course. In addition to the photographs, the 

students produced short films on the theme "Problematic of the indiscriminate use of self-

image in social networks ", based on discussions in class about art, media and society. 

 

 

 

Keywords: Art education; Photography; Selfie; Hypertext; Social media. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este projeto se deu a partir das práticas desenvolvidas, em sala de aula e online, no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – campus João 

Câmara, nas turmas de 1º e 2º ano dos cursos de Informática e Administração, no contexto da 

disciplina de Artes Visuais.  

O objetivo geral do trabalho consiste em provocar a prática artística de alunos do 

ensino médio a partir da prática comum de autorretratos (selfies). Como objetivos específicos: 

usar ferramentas hipermidiáticas de produção e difusão midiáticas (dispositivos móveis, redes 

sociais, blog) com fins pedagógicos; estimular e promover a produção artística dos alunos e; 

registrar os conteúdos das aulas (conceitos, escolas, técnicas e obras importantes do universo 

das artes visuais). 

A cultura do autorretrato, inserida no universo particular dos alunos – sob a fascinante 

alcunha de selfie, se mostrou como um tema interessante para esta pesquisa por permitir o 

entrecruzamento dos aspectos pedagógicos e sociais nas artes visuais. Se sob o viés social, 

permite observar e considerar os alunos em seu meio social (digital); pedagógica e 

artisticamente permite o ensino e o desenvolvimento de percepções e conceitos de elementos 

estéticos das artes visuais.  Dessa forma, através da proposição de desafios fotográficos e de 

aulas temáticas, registrou-se a produção centenas de fotografias pensadas a partir de conceitos 

e temas relevantes das artes visuais. Considerando as questões pessoais dos alunos em seu 

processo de construção da autoimagem, também foram abordados temas e problemáticas 

socioculturais como cyberbulling, privacidade e superexposição online.  

 No capítulo dois, faremos a revisão de literatura com contextualização histórica da 

fotografia, o estado da arte do conceito de selfie e reflexões sobre as relações deste tema com 

as mídias sociais e a construção de identidade em alunos de ensino médio.  

 No capítulo três, apresentaremos nosso framework teórico, que consistirá em 

elementos conceituais relativos à fotografia artística e às bases pedagógicas que sustentam o 

trabalho. 

 O capítulo quatro trata da prática fotográfica desenvolvida em sala de aula, nele serão 

tratados assuntos relativos a abordagem pedagógica e considerações acerca da realidade dos 

alunos e do processo criativo como ponto de extrema importância para o desenvolvimento do 

trabalho, ainda neste capítulo serão consideradas as possibilidades das ferramentas que serão 

utilizadas, as mídias sociais, o convívio com os alunos e como se dá a avaliação da disciplina.

 O capítulo cinco descreverá a metodologia do trabalho, principalmente sobre como 
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foram construídas as ferramentas e estratégias utilizadas durante a disciplina para a produção 

e a coleção dos assuntos estudados.  

No capítulo seis está descrito o memorial da prática em sala de aula e a descrição de 

uma intervenção pedagógica, realizada ao final da mesma.  

O capítulo sete traz as considerações finais propondo algumas reflexões críticas sobre 

o processo, bem como um apontamento sobre as possibilidades abertas pelo trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Este capítulo pretende deixar claras as bases ideológicas da pesquisa. A fotografia 

investigada de forma científica, artística social e midiática.  

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FOTOGRAFIA 

 

A fotografia, desde seu surgimento, perambula entre dois estados - o da arte e o da 

ciência (verdade). O nome daguerreótipo
1
 (Imagem 1) era, para a literatura da época do 

invento, sinônimo da palavra verdade (HACKING, 2012). 

 

Imagem 1 - Daguerreótipo 

 

Fonte: Hultman, [18--?] 

 

Não por acaso, a fotografia é vista muitas vezes como prova irrefutável de algo 

que aconteceu em determinada fatia do tempo. É a fotografia que determina a veracidade de 

muitos fatos, de evidências criminais e retratos falados até nossa própria forma de 

identificação no mundo, nossos registros e memória. Como destaca Arlindo Machado,  

 

Todos os documentos exigidos de nós pelas instituições de poder só 

são validados pelas fotos, o que significa dizer que somos 

oficialmente identificados pela imagem que a câmera fotográfica nos 

dá de nós mesmos. (MACHADO, 1984, p. 20).  

 

A fotografia sempre esteve dividida entre o que é real e o que é ideal. Ainda no 

século XIX, existiram discussões acaloradas a respeito dessa divisão de sentido. Como 

exemplo, temos as colocações dos fotógrafos e cientistas Henry Peach Robinson e Peter 

Henry Emerson. Robinson defendia a montagem da cena, muitas vezes se utilizando de 

                                                 
1
 Instrumento inventado por Luis-Jaques Mandé Daguerre, que produzia uma imagem positiva única numa chapa 

de cobre revestida de prata. (HACKING, 2012). 
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montagens com mais de um negativo, ou mesmo induzindo o cenário e as poses. Emerson, 

por sua vez, repudiava quaisquer tipos de manipulação, defendendo que a máquina fotográfica 

deveria ser utilizada sem interferências no processo de captura e registro da imagem. 

(FATORELLI, 2005).  

Arlindo Machado, na sua obra A Ilusão Especular (1984), aponta para o fato de 

que a fotografia, e o código que a sustenta, foram criados com base na perspectiva artificialis
2
 

ou seja, a fotografia foi criada sob regras geométricas bem definidas no que diz respeito às 

representações tridimensionais dentro de planos bidimensionais. Sendo assim, a Fotografia 

não poderia jamais ser imparcial ou livre de todos os conceitos formais da imagem, surgidos 

ainda no período renascentista. O autor sugere que o sistema imposto pela perspectiva 

artificialis foi, na verdade, salvo pelo surgimento da fotografia, já que se deu num período 

onde a pintura começava a tentar se libertar das formalidades criadas para as representações 

visuais do mundo.  

 

Quando, no decorrer do século XIX, a pintura afrouxa a obediência 

cega a essa visão monolítica, a ponto de um Cézanne, por exemplo, se 

insurgir completamente contra os seus cânones, a fotografia recém-

inventada surge para salvar a perspectiva em crise, pois a construção 

de seu aparelho de base recupera todos os procedimentos 

renascentistas de “retificação” da informação visual. (MACHADO, 

1984, p. 39)  

 

Outros autores corroboram essa visão, como é o exemplo de Susan Sontag, que 

aponta: “Ao se apropriar da tarefa de retratar de maneira realista, outrora monopolizada pela 

pintura, a fotografia liberou a pintura para sua grande vocação moderna: a abstração”. 

(SONTAG, 2004, p.137)  

Já no século de sua invenção, a fotografia era citada e almejada como meio para 

produção de arte. De acordo com Hacking (2012): 

  

Para que a fotografia fosse reconhecida como arte, era importante 

demonstrar aos críticos como a imaginação e a idealização poderiam 

ser expressas fotograficamente. (...) Robinson a utilizou durante a 

maior parte de sua carreira e se valeu dela para promover sua crença 

inabalável de que, nas mãos de artistas que compreendessem as regras 

de composição e iluminação, a fotografia poderia aspirar ao status de 

arte pictória – e alcançá-lo. (HACKING, 2012, p. 113)  

 

Hoje sabemos que a fotografia ainda busca servir aos ideais pictóricos, mesmo 

que não seja exclusivamente vista dessa forma, principalmente no universo artístico. De fato, 

                                                 
2
 Sistema de projeções geométricas destinadas a representar relações tridimensionais no plano bidimensional. 

(MACHADO, 1984, p.18). 
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aquela fotografia artística, inicialmente almejada por Robinson, é hoje o que mais vemos se 

reproduzir em meio à fotografia comercial (casamentos, ensaios fotográficos ou anúncios e 

propagandas) e nas intenções fotográficas dos milhões de usuários de dispositivos móveis, 

quando se propõem a se retratar em seu mundo. Mesmo quando o fazem de forma 

inconsciente, por simples reprodução de modelos icônicos como o selfie
3
 de uma celebridade 

ou uma propaganda da TV, percebemos a tentativa de um enquadramento expressivo, ou até 

mesmo aplicando efeitos pré-definidos, através de manipulação de aplicativos específicos 

para o tratamento de fotografias tiradas em celulares ou smartphones, por exemplo.  

A fotografia não tardou a tentar transpor os limites de suas formas tradicionais e 

os artistas, tanto quanto a tecnologia foi permitindo, também buscaram explorar outras 

possibilidades através de montagens, distorções, aberrações, durante e após o momento do 

clique. Para Machado (1997), “Longe de deixar-se escravizar por uma norma, por um modo 

estandardizado de comunicar, obras realmente fundantes na verdade reinventam a maneira de 

se apropriar de uma tecnologia.” (MACHADO, 1997, p. 2). 

Como exemplo dessa reinvenção Machadiana, citamos o artista Man Ray com o 

Rayograph, técnica de criação de imagens por revelação fotográfica que dispensa o aporte da 

máquina (imagem 2), a partir da intervenção direta com objetos aplicados às películas de 

filme, que eram expostas controladamente à luz por alguns segundos, deixando fixas no papel 

fotográfico as imagens impressas do assunto fotografado. 

 

Imagem 2 – Rayograph de Men Ray 

 

Fonte: Ray, 1922. 

 

                                                 
3
 A definição do termo será explorada com mais detalhes na seção 2.1.  
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Outra técnica que reinventa a relação com a fotografia é a das joinners 

photography, de David Hockney
4
. A técnica consiste em montagens de fotografias feitas com 

uma polaroyd
5
, aglomeradas em uma espécie de mosaico, onde a imagem inteira é o resultado 

da composição de várias fotografias de detalhes do assunto fotografado. Na concepção do 

autor, as joinners photography  (Imagem 3) conseguem revelar bem mais detalhes que uma 

simples fotografia. Em um documentário chamado David Hockney Joiner Photographs, o 

autor coloca sua inquietação sobre a fragilidade da fração de segundos, a que uma fotografia 

corresponde, e demonstra que o processo das Joiners photographs tem a possibilidade de 

revelar uma riqueza de detalhes superior, mesmo se comparada a uma sequência gravada em 

vídeo da mesma cena. 

Imagem 3 – Still life blue guitar, 4th Abril 

 

Fonte: Hockney, 1981. 

 

Para Machado (1984), as máquinas fotográficas fabricam simulacros. Reforçamos 

essa colocação citando Baudrillard (1994), que conceitua simulacro como algo que produz 

uma realidade que se sobrepõe à verdade, no sentido de fazer uma coisa passar a ser algo que 

em essência não o era. Uma problemática que gostaríamos de levantar é a de que, a partir do 

momento em que a fotografia passou a não se limitar mais somente ao que o olho consegue 

ver, a sua autoridade, enquanto detentora da verdade, tão creditada pela sociedade, passou a 

ser também comprometida. Um bom exemplo disso são as fotografias criadas pela mídia para 

vender produtos ideais aos consumidores. Estamos constantemente sendo iludidos e 

comprando produtos pelo ideal platônico que temos plena consciência de que não é real. O 

                                                 
4
 Pintor, gravurista e projetista britânico que ganhou sucesso internacional quando ainda era estudante no Royal 

College of Art em Londres. Tradução nossa. (OXFORD, 2016) 
5
 O modelo Polaroid 95 foi a primeira câmera capaz de desenvolver suas próprias impressões. Lançada no 

mercado em 1948 foi manufaturada pela Polaroid Corporation of Cambridge, Massachusetts, projetada por 

Walter Dorwin Teague Associates. Tradução nossa. (WOODHAM, 2016). 
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produto mais anunciado é o mais vendido e o quintal da casa do comercial sempre tem a 

grama mais verde. 

 

Ninguém melhor que os fotógrafos que trabalham com publicidade 

conhece essa técnica de transfigurar o referente para aumentar o poder 

de convicção de sua imagem (...) Os pêssegos apetitosos que 

convidam a uma mordida estão maquiados com pó-de-arroz, as maçãs 

com rouge, os legumes lustrados com vaselina, enquanto a deliciosa 

coxa de frango assada foi dourada numa calda de açúcar. 

(MACHADO, 1984, p. 30)  

 

É essa verdade manipulável, e a capacidade de abstração na arte fotográfica, o 

principal objeto de estudo deste trabalho. Posteriormente, trataremos de outros 

desdobramentos da prática fotográfica atual e de suas problematizações para com determinado 

público alvo. Partiremos dessas reflexões e contextualizações para o desenvolvimento de 

trabalho artístico através da fotografia desenvolvida em sala de aula. 

 

2.2 O CONCEITO DE SELFIE 

 

Com o advento das redes sociais
6
 e a popularização e comercialização de 

dispositivos móveis conectados e equipados com câmeras fotográficas, o selfie tem 

significado a prática já estabelecida de fotografar e publicar autorretratos nas redes sociais. 

Uma investigação sobre a definição do termo revelou diferentes abordagens no que diz 

respeito às especificidades técnicas e práticas desse tipo de fotografia.  

Para os autores Senft e Baym (2015), Hess (2015), Lobinger e Brantner (2015), 

Nemer e Freeman (2015), Baysha (2015), Frosh (2015) e Katz e Crocker (2015), o que define 

é a intenção da fotografia tirada, ou aparato tecnológico envolvido no processo. Também 

entram nessa discussão as formas que essa fotografia pode tomar, as relações de espaço, 

ângulo ou enquadramento, ou mesmo composição da imagem e ainda a relação entre objetos e 

significações do fotógrafo, suas impressões de mundo e personalidade. O fato de se tratar de 

um fenômeno social, torna o assunto complexo e com intensos debates sobre o que há por trás 

do gesto, o que as pessoas querem dizer e como fazem isso através da exposição da própria 

imagem para outras pessoas.  Procuramos nesta seção tratar de definir, para o escopo desse 

trabalho, o que será considerado como selfie e de que forma este será o fio condutor da 

disciplina de Artes do Ensino Médio.  

                                                 
6
 Websites onde usuários podem construir uma comunidade personalizada para se socializar com outros usuários. 

(DOWNING, 2013, p.12187)  
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De acordo com Senft e Baym (2015), o selfie é um objeto fotográfico criado pelo 

próprio fotografado (uma autoimagem), com o objetivo de ser compartilhado com outros em 

rede. Dessa forma, o objeto (a imagem) carrega em si um gesto (expressão humana) e 

pressupõe a ideia de compartilhamento.  

Um selfie é um objeto fotográfico que inicia a transmissão de 

sentimento humano na forma de uma relação (...). Um selfie é 

também uma prática - um gesto que pode enviar (e geralmente 

intenciona enviar) mensagens diferentes para diferentes indivíduos, 

comunidades e audiências. Esse gesto pode ser dispensado, 

amplificado ou modificado pela censura da mídia social, senso 

social, lido de forma errônea do que foi intencionado pelo autor 

original ou receber gestos adicionais na mistura, como likes, 

comentários e remixes. (SENFT e BAYM, 2015, p. 2.) 
 

   Essa definição posiciona o selfie como algo que obrigatoriamente é feito com 

intenção de mostrar-se para pessoas conectadas em rede. Também para Hess (2015), o selfie é 

“uma forma de autorretrato tipicamente criado usando smartphones ou webcams e 

compartilhado em redes sociais.” (HESS, 2015, p. 1). Porém, ao restringirmos o selfie como 

algo próprio das redes sociais, toda e qualquer auto imagem criada por dispositivos móveis 

que não tiver sido publicada em lugar nenhum não seria um selfie. 

 Já os autores como Lobinger e Brantner (2015, p. 1) simplificam o conceito para: 

“um selfie é um autorretrato usualmente tirado com câmera digital ou com câmera de celular 

com o objetivo de ser compartilhado com pessoas relevantes.” Apesar de abranger outros 

tipos de câmera e de não restringir o compartilhamento a redes sociais, de acordo com essa 

definição, um selfie é objeto fotográfico que alguém cria sobre si mesmo com intenção de 

compartilhar com outros. Dessa forma um autorretrato íntimo, para registro próprio, sem 

intensão de compartilhamento, não seria um selfie.  

De forma geral todas as definições apontam para o fato que o selfie é uma 

produção fotográfica que contém uma visão de si, símbolo de uma ideia construída de si para 

o mundo. O selfie é a afirmação de uma identidade, de um sentimento, e é autêntico no 

sentido que passa uma ideia de si e uma impressão fidedigna, colocando o fotógrafo e o 

fotografado em um mesmo espaço e tempo.  

 

Mais do que um autorretrato ou foto estática compartilhadas em sites de redes 

sociais, (...) selfies são considerados comunicação visual, não verbal, que 

implica pensamentos, intenções, emoções, desejos e estética de alguém 

capturado por expressões faciais, linguagem corporal e elementos de artes 

visuais. (NEMER; FREEMAN, 2015, p. 1) 
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Reforçando esse ponto de vista, Baysha (2015, p. 3) destaca que, apesar da prática 

do autorretrato não ser algo novo, “O self produzido por um selfie e um tradicional 

autorretrato não são os mesmos”. Para o autor, “a conexão da mão ao celular no momento da 

captura faz com o que o selfie seja um tipo de olhar interno externalizado” (...) “esse ponto de 

vista de si em primeira pessoa é ostensivamente amador”. Ou seja, o selfie enquanto objeto 

fotográfico é caracterizado pela presença do corpo do fotógrafo em conexão com o aparato 

tecnológico utilizado para captar o instante. Em sua visão, esse instante, carregado de sentidos 

pessoais, é uma visão do próprio corpo sobre si e não necessariamente como o olhar externo 

do pintor que dá um passo para fora de seu corpo a fim de retratá-lo.   

Paul Frosh define características específicas do selfie e define esse fenômeno 

sociocultural como “imagem gestual”. O autor utiliza três conceitos fotográficos para detalhar 

seu conceito sobre selfie: a indexabilidade, a composição e a reflexão. Para o autor, 

 

O selfie é uma “imagem gestual" e não devemos entender sua estética 

puramente em termos visuais. Ao invés disso, selfies conspicuamente 

integram imagens paradas em um circuito tecnocultural de energia 

sócio corporal que eu chamarei de 'sociabilidade cinestésica'. Esse 

circuito conecta os corpos de indivíduos, sua mobilidade através de 

espaços físicos e informacionais, e os movimentos microcorporais de 

mãos e olhos que são usados para operar interfaces digitais. (FROSH, 

2015, p.2) 

 

O autor resume ainda “de forma mais prosaica, e talvez, mais significante, [que] 

selfies são um gênero de reflexividade pessoal. (...) Eles mostram um eu, decretando a si 

mesmo.” (FROSH, 2015, p.15). Para o autor, o selfie “não diz apenas „veja isso, aqui, agora‟ 

mas também „me veja mostrando a mim mesmo para você”. 

Há ainda os apontamentos de Katz e Crocker (2015), que definem selfie como não só 

imagens tiradas pela própria pessoa, mas que incluem parte ou tudo daquela pessoa. Os 

autores consideram imagens de comidas ou ambientes em volta da pessoa que está 

fotografando em seu conceito. Para eles, tais espaços ou objetos fotografados são extensões 

do “eu” do fotógrafo e causam certo impacto sobre a construção de si que o mesmo faz para o 

público que verá a imagem. 

A partir da revisão desse conceito, chegou-se à definição de selfie, para o escopo deste 

trabalho, como um tipo de autorretrato produzido por câmeras não profissionais, que 

representam a construção da autoimagem do fotógrafo, geralmente com intenção de 

compartilhamento com públicos. Entendemos também que o selfie muitas vezes evidencia 
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partes do corpo do fotógrafo (braço estendido que segura a câmera), ou mesmo suportes de 

câmera, como o selfie-stick (popularmente conhecido como pau-de-selfie), que ajudam a 

distanciar o aparato tecnológico a fim de conseguir um ângulo mais abrangente, e inserir mais 

pessoas ao lado do fotógrafo. O selfie também pode ser lido como um ponto de vista de 

espaços ocupados, objetos, posses e situações em volta do sujeito (fotógrafo). Geralmente 

essa imagem está relacionada com o registro de vivências e momentos significantes, que se 

mostram como uma extensão de si, tendo a clara intensão de ser feita para compartilhar essas 

vivências com determinado público. Nesse caso, é aparente a intensão de autorreferência, nos 

objetos ou cenas captados, como “veja, isso vai ser meu almoço”, ou “este é meu carro”, ou 

“este é meu quarto” etc. Para efeito desse trabalho, partimos do pressuposto de que o selfie 

não é apenas uma fotografia, mas sim um gesto. Serão incitadas, exploradas e discutidas as 

possibilidades de produção do selfie a partir de conceitos e concepções artísticas. 

 

2.3 IMAGENS TÉCNICAS 

 

O termo imagens técnicas é definido por Willem Flusser, na sua obra Filosofia da 

Caixa Preta. Em termos simples, imagens técnicas são “imagens produzidas por aparelhos” 

(FLUSSER, 1985, p.10). Para além da clareza da definição do termo, o autor aponta para a 

problemática da exacerbação da produção de imagens no mundo moderno e, segundo seus 

apontamentos, a banalização da fotografia alimenta a tendência humana de se desconectar do 

real sentido das imagens, passando a estabelecer uma relação de dependência com as mesmas.  

Flusser problematiza também os impactos da prática fotográfica banal sobre o 

poder de criação e de liberdade da sociedade, considerando as limitações técnicas dos 

aparatos tecnológicos produtores de imagens técnicas. Segundo Arlindo Machado (1997), esta 

colocação é o ponto onde a argumentação de Flusser falha. Para Machado, não há como se 

prever os limites da criação humana sobre as máquinas e que, mesmo os recursos sendo 

limitados, os mesmos sempre estarão em expansão.  

 

Dada a complexidade dos conceitos invocados na concepção de uma 

máquina semiótica, poderíamos então dizer que sempre existirão 

potencialidades dormentes e ignoradas, que o artista inquieto acabará 

por descobrir, ou até mesmo por inventar, ampliando portanto o 

universo das possibilidades conhecidas de determinado meio. 

(MACHADO, 1997, p. 5) 
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Hoje em dia, é possível a qualquer momento, para qualquer pessoa, com ou sem 

muita técnica, fotografar um momento com a câmera de um celular. Logo, consideramos 

possível e acessível a qualquer pessoa, de posse de um dispositivo móvel, a capacidade de 

simular uma realidade ou de expressar uma visão particular de mundo, como ressalta 

LISSOVSKY (2011): 

 

Os recursos tecnológicos colocaram ao alcance de qualquer criança e 

da intuição do artista mais ingênuo a possibilidade de liberar sonhos 

que as imagens mantinham adormecidos em seu ventre com uma 

velocidade e numa escala jamais vistas. (LISSOVSKY, 2011, p. 15) 

 

 

Podemos atestar facilmente os desdobramentos da evolução da prática das 

imagens técnicas até os dias de hoje, bastando acessar qualquer rede social, ou mesmo blogs e 

sites de fofocas e trivialidades na internet. Fenômenos como o selfie e o meme
7
 são hoje a 

prova da elasticidade da criatividade humana a partir de coisas banais e, muitas vezes, 

vexaminosas da vida privada. Basta que alguém, em um determinado momento, filme uma 

situação constrangedora ou inusitada e publique isso online para que, em uma rapidez 

assustadora, essa imagem já esteja circulando pelas redes em diversas montagens e 

reinvenções.  

 

2.4 A CULTURA DO REMIX 

 

A partir da popularização da internet, as formas de comunicação sofreram uma 

mudança. Em um curto espaço de tempo, as possibilidades de comunicação, expressão, trocas 

de informação e diálogos online se tornaram parte do cotidiano de milhares de pessoas pelo 

mundo, agora não mais separadas fisicamente uma vez que a internet possibilita hoje, falar-se 

em tempo real com um familiar ou amigo do outro lado do globo. Segundo afirmações de 

Recuero (201-?, p. 1), as mudanças foram “notadamente marcadas pela apropriação simbólica 

e ressignificação das ferramentas de comunicação mediadas pelo computador” impactando as 

formas sociais, dando origem às redes sociais como Facebook, Orkut, entre outras.  

A apropriação e ressignificação das tecnologias, faz surgir naturalmente uma 

produção de sentido da vida cotidiana. Autores como Ziller (2012) que se dedicam a estudar 

sobre as mídias e seus impactos sociais parecem concordar que a recorrência e reinvenção de 

uma forma artística não são novidade, porém “o que a digitalização de fluxos de comunicação 

                                                 
7 Uma ideia comportamental que se espalha rapidamente de pessoa a pessoa. (DOWNING, 2013, p. 321) 
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traz a essas práticas é a possibilidade de disseminação”, ou como aponta Santaella (2003, p. 

33), são “tecnologias para demandas simbólicas, heterogêneas e efêmeras” que passam a 

pulsar em ritmo frenético privilegiando a fragmentação e descontinuidade do exagero das 

imagens e informações ressignificadas e republicadas ad infinitum por meio das mídias 

sociais e através de pessoas comuns que se apropriam das tecnologias de produção de 

imagem. Santaella (2003, p. 64) chama a atenção para o fato de que,  

 

Assim como a prensa manual no século XIV e a fotografia no século 

XIX exerceram um impacto revolucionário no desenvolvimento das 

sociedades e culturas modernas, hoje estamos no meio de uma 

revolução nas mídias e uma virada nas formas de produção, 

distribuição e comunicação mediadas por computador que deverá 

trazer consequências muito mais profundas do que as anteriores. 
 

 O termo cultura do remix, se remete á prática social de criação de trabalhos que 

derivam de outros, ou seja, da apropriação e ressignificação de uma obra já existente 

(ZILLER, 2012). A autora, em sua investigação a respeito do termo, faz uma relação com a 

„cultura do remix‟ e o termo antropofágico utilizado no manifesto antropofágico do 

modernismo brasileiro: 

 

Essa deglutição semiósica, típica apropriação criativa, possibilita, a 

partir da fruição de conteúdos, a mescla a características e formas de 

expressão variadas, usadas, em repositórios de vídeo como o YouTube, 

para divertir ou tratar do próprio cotidiano, de uma parcela pouco 

visível da vida de homens e mulheres ordinários (ZILLER, 2012, p. 

750). 

 

Sobre tal fenômeno, citamos como exemplo o caso de duas estudantes de ensino 

médio do estado do Pará. Durante uma briga de escola, alguém filmou a situação e postou o 

vídeo nas redes sociais. O vídeo se tornou viral
8
 e, em menos de 24h do ocorrido, a fala da 

personagem principal já tinha virado bordão e a cena mais famosa da sequência (Imagem 4)  

já havia se convertido em milhares de imagens, montagens, associações e especulações. Em 

termos mais apropriadas, havia se transformado em um meme
9
.  

 

 

 

 

                                                 
8
 Conteúdo compartilhado em larga escala e espalhado rapidamente online. Tradução nossa. (CHANDLER; 

MUNDAY, 2016.) 
9
 Mensagens remixadas e interadas que são rapidamente espalhadas por membros da cultura digital participatória 

(WIGGINS, B.; BOWERS, G., 2014) 
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Imagem 4 – Já acabou, Jéssica? 

 

Fonte: [ACABOU Jessica?], 2015. 

 

A história também se tornou tema do jogo eletrônico Run Jessica Run 

(PONTOBARRA, 2015) baixado mais de 34 mil vezes até o presente momento (março/2016). 

Inspirado em jogos de plataforma, como o Super Mário, o Run Jessica Run consiste em fazer 

a personagem correr por plataformas saltando obstáculos. Em alguns momentos da corrida, 

surge a outra personagem falando a frase “Já acabou, Jéssica?”, como um obstáculo que a 

cada trecho vai ficando mais difícil de ser desviado (Imagem 5).  

 

Imagem 5 - Jogo Run Jessica Run 

 

Fonte: Pontobarra (2015). 

 

A imagem icônica da moça vestida com uma camisa da bandeira do estado do 

Pará (PA), também foi tema de um quadrinho intitulado “A história não contada da estrela 

azul” (2016), onde a moça é retratada pelo artista Adagadegelo (2015) como uma super-

heroína que possui poderes sobre humanos (Imagem 6). Até mesmo a Polícia Militar do 

estado de Minas Gerais (MG) usou o meme, no auge da sua fama, para uma campanha de 
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conscientização sobre agressão, divulgada primordialmente para redes sociais. A postagem, 

feita pelo Centro de Jornalismo Policial (Imagem 7), atingiu em uma semana, 

aproximadamente 6 milhões de visualizações no Facebook. 

 

Imagem 6 – Trecho do quadrinho “A história não contada da estrela azul” 

 

Fonte: Adagadegelo (2015) 

 

 

Imagem 7 - Campanha da PM de Minas Gerais 

 

Fonte: Polícia (2016). 

  

Ainda que, na maioria dos casos, as imagens reproduzidas não pretendam ser obras 

artísticas, elas possuem valor estético contemporâneo e demostram o potencial criativo dos 

usuários sempre online no mundo inteiro. As câmeras fotográficas acopladas em dispositivos 

e acesso à rede, hoje acessíveis a qualquer público que se interessar, confere aos seus usuários 

a possibilidade de criar, alterar e agenciar imagens para redes de contatos pelo mundo inteiro.  

Tento em vista os conceitos apresentados, sugerimos que é possível motivar a criação 

artística a partir das imagens técnicas banalizadas pelo senso comum.  
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3 FRAMEWORK TEÓRICO 

 

Nesse capítulo pretende-se fazer o detalhamento de como foi construída a relação 

entre um conceito com obras de arte de diferentes contextos, épocas e linguagens. Trataremos 

aqui apenas do conceito de movimento, um dos primeiros abordados em sala de aula, pelo 

fato de que seria muito extenso detalhar todos os conceitos trabalhados, uma vez que só em 

uma das turmas foram aplicados dez deles, sendo este número um pouco maior considerando 

que o trabalho teve continuidade e fruições diferentes em outras turmas, uma vez que a ideia 

de trabalhar a partir de conceitos não é engessada apenas neles, mas permite outros assim 

como também permite a inclusão de novas obras e relações. Faremos também uma breve 

revisão do currículo atual que é referência na escola (ementa da disciplina de artes).  

De uma forma geral, nos utilizamos de suportes de leitura lineares (livros didáticos 

impressos) e hipertextuais (CD-Rom e websites) como base de pesquisa e informação. A ideia 

de trabalhar com temas foi retirada da experiência com o curso de especialização em Artes 

Visuais: cultura e criação, oferecido pelo SENAC, na modalidade de ensino à distância (EaD), 

onde naturalmente se fez o uso de um CD-Rom (PRADO, c2005) com informações 

segmentadas em conceitos das artes visuais, além de fóruns e leituras de textos, além da 

produção artística feita para o curso, a partir de materiais estudados. Este formato se mostrou 

eficaz e facilmente reproduzido e adaptado para os alunos de ensino médio. Este material foi 

uma das principais referências teóricas para a construção da estrutura da disciplina relatada 

neste trabalho. 

A disciplina de artes visuais faz parte do currículo do ensino médio do IFRN, tem 

carga horária de 30h e é semestral, geralmente oferecida para as turmas de primeiro ano. Na 

prática, o professor tem dois bimestres para trabalhar o conteúdo do programa e subdividir as 

etapas avaliativas a cada final de bimestre, podendo ou não fazer uma prova final, cuja função 

é recuperar eventuais notas baixas. São duas aulas de 45 minutos por semana, durante quatro 

meses aproximadamente.  

A ementa do programa da disciplina é voltada para a “compreensão da artes como 

conhecimento estético, histórico e sociocultural”, o “estudo de produções artísticas em artes 

visuais e audiovisuais” e os “processos de produção em artes visuais e audiovisuais” 

(INSITTUTO, 2012). Dentre os objetivos dispostos no programa, destacamos os verbos 

compreender, refletir, reconhecer, vivenciar, estimular e pesquisar, mas principalmente o 

objetivo de “estimular reflexões críticas sobre os discursos deterministas, homogeneizadores e 

excludentes no campo da arte.” (INSTITUTO, 2012). 
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Como os conteúdos citados no programa da disciplina abrangem praticamente todos os 

conteúdos das artes visuais, nosso foco principal foi a organização do conteúdo de forma 

hipertextual, para que se pudesse abranger a maior parte do mesmo sem que isso se tornasse 

linear e extensivo. Dessa forma resolvemos priorizar os objetivos da ementa, ao invés do 

conteúdo, que seria alimentado e pesquisado a partir de conceitos dados e da subsequente 

produção artística dos alunos. 

Com o intuito de tornar a narrativa do framework mais objetiva – a título de exemplo 

da utilização das fontes teóricas, optamos por narrar as referências a partir das obras 

apresentadas em um dos três conceitos (movimento, distorção e fragmentação) que serão 

detalhados no capítulo 6. Todos os suportes utilizados como base de informação para a 

construção da disciplina estão incluídos nas referências deste trabalho. 

Buscou-se através dos conceitos, pensar nas obras de artes vistas a partir dos seus 

fundamentos e interrelações conceituais, e em seguida, do seu contexto e de seus 

fundamentos, técnicas e meios de produção. Cada conceito é demonstrado de diversas formas, 

épocas, estilos e linguagens sem ordem hierárquica ou temporal, partindo da obra apreciada 

para a pesquisa e produção.  

 

3.1 OBRAS E SUPORTE TEÓRICO DO CONCEITO DE MOVIMENTO 

 

É importante que se deixe claro de que o objetivo de se trabalhar a partir dos conceitos 

é o de estabelecer relações entre as obras, seus autores e significados – tanto no sentido do 

que o artista procurou evidenciar quanto no subjetivismo de quem aprecia. A cada conceito 

trabalhado são vistas várias obras e estas não se ordenam ou se prendem a questões estéticas, 

técnicas ou de época. Uma mesma obra pode ter diversos conceitos estruturantes, o fato de 

destacar um para partir dele numa apreciação não quer dizer que este seja único ou 

primordial. Temos portanto o conceito movimento: 

 

“O movimento se faz notar nas artes visuais por meio da 

representação de objetos ou situações em envolvem ação, por meio da 

estilização plástica da sensação fugida de um movimento ou por meio 

da produção de deslocamentos reais no espaço. (...) significativas 

inovações decorrem da compreensão por vários criadores de como o 

movimento modifica a percepção do mundo.” (PRADO, c2005) 
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A partir do conceito, foram apreciadas as obras: 

Parangolé P4 capa 1, de Hélio Oiticica
10

 (imagem 8). O movimento está presente no 

fundamento desta obra, feita para ser „vestida‟.  

 

Imagem 8 – Parangolé P4, capa 1, 1964 

 

Fonte: Oiticica (1964) 

 

Ainda sobre Parangolé, destacamos: 

 

A obra só existe plenamente, portanto, quando da participação 

corporal: a estrutura depende da ação. A cor assume, desse modo, um 

caráter literal de vivência, reunindo sensação visual, táctil e rítmica. O 

participante vira obra ao vesti-lo, ultrapassando a distância entre eles, 

superando o próprio conceito de arte. (CAVALCANTI, 2002).  

 

Hélio Oiticica foi notável no desenvolvimento de obras que questionavam o papel do 

espectador, além de dialogar diretamente com os ideais do Neoconcretismo
11

, movimento do 

qual fez parte. Através da observação do Parangolé, os alunos experimentaram o movimento 

através da ideia da participação ativa do expectador da obra, da variedade de possibilidades 

estéticas que a obra pode alcançar a partir da variação das formas e cores, quebrando a ideia 

de que obras de arte exigem quietude e passividade quando apreciadas. 

                                                 
10

 Artista brasileiro inovador em trabalhos artísticos interativos e experimentais, cujo trabalho influenciou uma 

muitos dos artistas da arte contemporânea. Tradução nossa. (IRISH, 2014). 
11

 Movimento de artistas brasileiros que pretendeu a revitalização da linguagem geométrica através da ênfase no 

caráter intuitivo e experimental da prática artista. (PRADO, c2005). 
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A segunda obra escolhida para exemplificar o conceito de movimento foi A chegada 

do trem na estação de Ciotat (LUMIÈRE e LUMIÈRE, 1895), dos irmãos Lumièrre
12

 foi 

utilizado como referência ao sentido mais literal de movimento, pois trata-se de um dos 

primeiros registros de imagem em movimento exibidos em público, precursor do cinema. 

Nesta obra, procurou-se enfatizar a ideia do surgimento de novas possibilidades artísticas a 

partir do desenvolvimento tecnológico da imagem estática para a imagem em movimento e de 

como, dentro do contexto da época da exibição da obra, isso foi recebido e entendido pelo 

público.  

Já „A roda de bicicleta‟ (imagem 9) de Duchamp foi analisada de forma mais 

subjetiva. Sobre a obra destacamos: 

 

“O primeiro dos lendários ready-mades
13

 duchampianos. A roda, 

separada do veículo e invertida sobre um banco, é tanto um símbolo 

do nascente desenho industrial como uma incipiente máquina óptica 

que quando a fazemos girar seus raios se dissolvem com o 

movimento.” (GARCÍA-BERMEJO, 1997, p.27).  

 

O conceito de movimento está também relacionado com ideais do artista, o que passou 

a ser mais claro quando da contextualização da obra e seu significado do ponto de vista 

histórico. 

Imagem 9 – A roda de bicicleta 

 

Fonte: García-Bermejo (1997) 

 

                                                 
12

 Auguste Marie Louis Nicholas (1862–1954) e Louis Jean (1864–1948), inventores franceses e pioneiros do 

cinema. Em 1895 patentearam o cinematógrafo, uma camera de cinema e projector em um só aparelho. Tradução 

nossa. (OXFORD, c2016).   
13

 Método descoberto pelo dadaísmo que utiliza, de modo crítico, objetos de uso comum no domínio artístico. 

(GARCÍA-BERMEJO, 1997, p.27) 

https://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Clouet#Clouet__4
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O movimento está relacionado também com o fato de que ambos, a roda e a cadeira 

são contraditórios no sentido de que a roda pressupõe o movimento e o banco, o descanso, a 

pausa. Outra relação estabelecida com o conceito de movimento se dá no sentido do 

deslocamento de objetos do seu uso comum para compor uma obra de arte. 

Ainda em relação à obra de Duchamp, foi visto o conceito de Dadaísmo, movimento 

que originou as ideias de ready-made, dentre outros posicionamentos importantes para o 

desenvolvimento da arte contemporânea, como a busca pelo rompimento (ou trânsito) das 

“fronteiras entre linguagens, delimitações de materiais ou regras na arte.” (UTUARI, 2013, p. 

24) 

A quarta obra apreciada foi a escultura „Beata Ludovica Albertoni‟ (imagem 10) de 

Vicenzo Bernini
14

. A escultura em mármore, que data do século XVII, dialoga com 

movimento por causa das curvas delicadamente delineadas e do caimento do tecido, bem 

como a postura da beata.  

 

Imagem 10 – Beata Ludovica de Vicenzo Belini (1671-74) 

 

Fonte: Krén e Marx (c2016) 

 

A ideia de movimento pode ser sugerida mesmo apesar de sua natureza estática, 

através de elementos da linguagem visual como curvas, luz e sombra, estes dois últimos são 

provocados pela cuidadosa colocação da obra além da consideração do seu contexto:  

 

A escultura da moribunda Ludovica está colocada acima do altar da 

capela onde ela foi queimada no século XVI. A cena é bastante teatral 

com o efeito da luz vinda de uma janela escondida no lado superior 

esquerdo da cabeça dela. O efeito da luz é multiplicado pelo carpete 

decorativo que divide a moribunda dos fiéis. Em seu rosto, a dor do 

sofrimento e a felicidade celestial estão presentes ao mesmo tempo 

resultando num efeito extraordinário. (KRÉN e MARX, c2016). 

 

                                                 
14

 Escultor barroco, italiano, pertencente à escola Romana. (KRÉN e MARX, c2016). 
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Por último, foi estudado o conceito de movimento na fotografia „A grande onda‟ 

(imagem 11) de Gustave Le Gray.  

 

Imagem 11 – A grande onda 

 

Fonte: Gray, (1857). 

 

 Nesta obra pode-se observar o movimento a partir de um fator técnico e artístico 

da fotografia. O efeito borrado das partes onde as ondas estavam em movimento no período 

de tempo em que a fotografia foi captada. O movimento foi no início da fotografia, o seu 

maior rival, pois eram necessários vários minutos de exposição para que se pudesse fixar a 

imagem em uma superfície de forma nítida. 

 
Em um tempo onde as emulsões fotográficas não eram igualmente 

sensíveis para todo o espectro de cores, a maior parte dos fotógrafos 

achava impossível atingir a exposição apropriada para a paisagem e o 

céu ao mesmo tempo, em uma só foto. Le Gray resolveu esse 

problema imprimindo dois negativos em uma única folha: uma com 

exposição própria para o mar, outra com a exposição para o céu e, as 

vezes, feitas em ocasiões separadas em locais diferentes. 

 

 Todos os outros conceitos até agora trabalhados seguiram o mesmo padrão de 

associação com obras de arte. Buscou-se mostrar dentro de cada conceito, as várias 

possibilidades de compreensão dos mesmos, que se mostram evidentes ora pela técnica 

utilizada, ora pelo seu contexto e/ou intenção do artista, ora por elementos da linguagem 

visual.  

 Todas as imagens utilizadas, bem como técnicas e meios de produção, conceitos, 

movimentos estéticos e escolas passam a compor o histórico da disciplina, registrado numa 

página da internet, que será vista com mais detalhes no capítulo 5 deste trabalho. Na página 

online, o framework teórico pode ser visto de forma integral, incluindo as fontes acessadas 
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exclusivamente em meio digital, como é o caso de alguns museus de arte e coletâneas de 

obras catalogadas.  

 Ao fim do estudo do movimento enquanto conceito artístico visual, os alunos 

viram cinco obras de arte, através das quais estudaram elementos e técnicas da fotografia, 

cinema, escultura, instalação; conheceram cinco artistas e suas ideologias no neoconcretismo, 

dadaísmo e a arte barroca.  
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4. A PRÁTICA DA FOTOGRAFIA EM SALA DE AULA 

 

 Neste capítulo serão discutidas as bases pedagógicas norteadoras da pesquisa. 

Também serão propostas formas de se aplicar e gerenciar conteúdos da disciplina de artes 

visuais pertencente ao currículo do ensino médio.  

 

4.1 A PROPOSTA TRIANGULAR DE ENSINO E A HIPERMÍDIA 

 

A base pedagógica para este trabalho parte da revisão da proposta triangular de 

ensino, elaborada por Ana Mae Barbosa. A abordagem, criada e difundida na década de 1990, 

parte do princípio de que a arte é assimilada quando há um cruzamento entre a prática e o 

conhecimento teórico. Para a autora, o ensino das artes passa necessariamente pelo fruir, fazer 

e contextualizar arte.  

 

“O intercruzamento de padrões estéticos e o discernimento de valores 

devia ser o princípio dialético a presidir os conteúdos dos currículos 

na escola, através da magia do fazer, da leitura deste fazer e dos 

fazeres de artistas populares e eruditos, e da contextualização destes 

artistas no seu tempo e no seu espaço.” (BARBOSA, 1994, pg. 34)  

 

 

Considerando que a proposta triangular é um dos maiores paradigmas que temos a 

respeito do ensino das artes visuais no pais, gostaríamos de hibridizar a proposta com os 

preceitos e definições de hipermídia
15

 que, de acordo com Santaella (2003, p. 94) “são um 

paradigma para a construção coletiva do sentido, novos guias para a compreensão individual e 

grupal.”. Dessa forma, ao pensar nos três momentos da triangulação, devo evitar o 

pensamento linear que prenderia cada momento em uma só circunstância. De fato, na prática, 

no momento em que o aluno produz, por exemplo, ele não está apenas produzindo, mas 

também está estabelecendo outras conexões de sentido como contextualização dos 

significados particulares que quer dar em relação aos que ele imagina que tenham sido dados 

pelo autor. Considerando a cultura do remix, tão próxima da vivência social dos alunos, Ziller 

(2012, p. 749), sustenta que: 

 

Sua fruição não é uma conclusão, um encerramento, mas ponto de 

partida para possíveis apropriações e recombinações, para a criação de 

                                                 
15

 Conglomerados de informação multimídia de acesso não sequencial, navegáveis através de palavras-chave 

semialeatórias (PISCITELLI apud SANTAELLA, 2003, p. 94). 
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novos conteúdos modificados e estendidos, elaborados com base no 

que foi devorado – e republicados para novo consumo. 

 

Procurou-se garantir que a proposta se fizesse cumprida no plano de curso 

proposto. Percebeu-se de imediato que algumas novas relações e triangulações poderiam ser 

estabelecidas. Fruir, fazer e contextualização não estão e não precisam estar alinhados, nem 

ser pensados na prática como se cada um acontecesse de forma isolada, mas que cada um 

desses momentos seria imediatamente a relação com outras sensações e experiências 

cognitivas, sensíveis, emocionais e sociais. Propusemos então a revisão da proposta triangular 

no sentido de refazê-la em rede, em hiperlink, ao invés de pensar em como executar cada um 

dos momentos de forma linear. A representação desta ideia em imagem seria da seguinte 

forma: 

 

Imagem 12 – Novas triangulações 

 

Fonte: produção da autora (2016) 

 

4.2 RELAÇÕES HIPERTEXTUAIS E A IDEIA DE LINEARIDADE 

 

Entendemos como de suma importância considerar a hipertextualidade dos meios 

tecnológicos contemporâneos, bem como da notória fluência dos alunos de ensino médio 

nesses meios. Para Pierre Levy (2010), hipertexto seria sinônimo para todas as esferas da 

nossa realidade em que o processo de significações esteja em jogo. Segundo a definição do 

autor:  

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 

conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 

partes de gráficos, sequências sonoras (...). Os itens de informação não 
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são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões (...) Cada nó pode, por sua 

vez, conter uma rede inteira. (LEVY, 2010, p. 20)  
 

Observando a forma como os adolescentes interagem entre si e com o mundo, 

diariamente através do uso de dispositivos móveis, podemos concluir facilmente que a forma 

como se dão essas interações não é linear. 

 

Não há dúvidas de que os/as estudantes de agora são diferentes 

daqueles de antes, que não tiveram contato com as novas tecnologias e 

não experimentaram conhecimentos novos, como a interatividade e a 

liberdade de escolha. A geração que somente lia os livros estáticos não 

têm a mesma desenvoltura intelectual da geração que procede à leitura 

dos games que exigem disposição para desafios difíceis de vencer, 

além de ensinar conceitos complexos (SOUSA; et. al., p. 113). 

  

A capacidade do adolescente de dividir a atenção ou pensar em camadas é natural 

e completamente condizente com o mundo hipertextual contemporâneo. “O mundo, a vida e o 

pensamento são processos complexos e não lineares.” (DIAS, 2000 p. 2).  

Dispor os conteúdos através de hiperlinks
16

 ao invés do texto linear impresso, foi 

a primeira ideia e, ao pensar na arquitetura do plano da disciplina, buscamos considerar a 

interação dos processos sob o ponto de vista da complexidade.  

 

A abordagem da educação através das teorias da complexidade, 

nomeadamente na área de estudos da comunicação e tecnologia 

educacional, procura captar a complexidade dos fenômenos e 

processos não lineares na atividade mental, propondo uma nova 

plataforma para a conceituação e modelização dos ambientes 

interativos de comunicação e aprendizagem." (DIAS, 2000 p. 2)  

 

Dessa forma, o ambiente de ensino aprendizagem foi construído para que 

interações hipertextuais fossem provocadas, estimuladas e exercitadas. Partimos da ideia de 

que tematizar as aulas em conceitos pode levar o aluno a obter uma enorme gama de fontes de 

informações, tanto teóricas quanto cognitivas e práticas.  

Pensando nesse ambiente de forma hipertextual, o foco passou a ser o processo 

artístico de criação, tanto individual quanto em grupo, por parte dos alunos, buscando assim 

valorizar os vários níveis de relações e significações nas produções, em detrimento da 

capacidade técnica ou estética dos alunos. Para Dias, “a construção do conhecimento se 

                                                 
16

 Conexão entre dois pontos no espaço digital, um conector especial que aponta para outras informações 

disponíveis e que é o capacitor essencial do hipertexto e da hipermídia (SANTAELLA, 2003, p. 94). 
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estende a uma variedade de fontes, desde o plano da interação entre o professor e o aluno e 

entre os alunos, até o plano da interação entre o aluno e os conteúdos…” (DIAS, 2000, p. 2)  

 

4.3 PROCESSOS CRIATIVOS E MÍDIAS 

 

Definida a abordagem e a base pedagógica do trabalho, fez-se necessário o 

estabelecimento de elementos que pudessem iniciar o processo de ensino-aprendizagem, de 

forma a trazer o aluno para os processos de criação da disciplina.  

Estudar a arte a partir do próprio cotidiano: essa ideia, fundamentada nos 

ensinamentos de Paulo Freire (1996), sobre os saberes necessários à prática educativa, é 

também encontrada direta ou indiretamente nas bases do ensino da arte, sobretudo no Brasil.  

De acordo com os apontamentos do autor, ensinar deveria partir da consideração 

do universo do aluno, do lugar onde ele vive e da cultura que o cerca para, partindo daí, 

ampliar os seus horizontes correlacionando tais vivências com a disciplina dada. Afinal, “por 

que não estabelecer uma necessária „intimidade‟ entre os saberes curriculares fundamentais 

aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1996, p. 15). 

Fazendo o aluno compreender as relações entre a arte e o seu próprio universo, o 

passo seguinte será invariavelmente a busca por mais e mais nós, inter-relações (hipertextos) e 

diversidades da produção artística do mundo.  

 

Por isso, diante da complexidade da cultura juvenil, é necessário aos 

ambientes educacionais instaurar espaços de negociação entre 

educadores e educandos, possibilitando uma troca de posições e visões 

de mundo que permitam uma aproximação entre estas duas culturas 

num mundo de aprendizagem e cultura digital (SOUSA; et. al., p. 26). 

 

Sendo consideradas a identidade do aluno e sua realidade sociocultural, o objetivo 

da disciplina é guiá-lo no processo de aprendizagem, provocando a produção de arte, e não 

apenas difundir o conhecimento a partir de uma listagem de conteúdo. De acordo com Ana 

Mae (1994), durante o processo de apreciação artística, praticamos elementos fundamentais 

para o desenvolvimento da criatividade. “Flexibilidade, fluência, elaboração, todos esses 

processos mentais envolvidos na criatividade são mobilizados no ato de decodificação da obra 

de arte.” (BARBOSA, 2005, pg. 41).  

Ao criar, fazemos também uma reflexão autocrítica do que estamos produzindo. 

Segundo Dewey (2010), "o processo da arte na produção se relaciona organicamente com o 
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senso estético na percepção (...). Até que o artista se sinta satisfeito na percepção do que 

realizou, continuará modelando e modelando." (DEWEY, 2010, pg. 57)  

Muitas vezes, em sala de aula, numa atividade prática artística, vemos sobressair, 

antes da qualidade ou primor técnico, o brilhantismo e originalidade dos alunos. Em pleno 

exercício da criatividade, eles inter-relacionam significados, interpretações e expressões do 

mundo que os cerca.  

O estímulo à criatividade está também presente nos ideais da Bauhaus
17

, e no 

movimento das Escolinhas de Artes do Brasil (EAB).  

 

Flexibilidade, fluência, elaboração, todos estes processos mentais 

envolvidos na criatividade são mobilizados no ato de decodificação da 

obra de arte. Aliás as próprias teorias da criatividade, ainda nos anos 

sessenta, defendiam a necessidade do desenvolvimento da capacidade 

criadora, propondo que o objeto criado fosse analisado em função de 

critérios bem definidos. (BARBOSA, 1994, p. 41). 

 

A prática com adolescentes de ensino médio, observados nessa pesquisa, mostrou 

que ações que estimulam o poder criativo e o exercício do processo de criação (individual ou 

em grupo), geram uma notória melhoria na autonomia e confiança dos referidos alunos. 

Entendemos que a arte que permite a liberação de ideias e a livre expressão permite também 

que os alunos confiem na capacidade de improviso e de resolução criativa de problemas, o 

que é positivo em toda e qualquer área da vida.  

Apreciar, contextualizar, questionar, criar e criticar são atividades que se inter-

relacionam por todo o processo de ensino-aprendizagem em artes. Esse processo, por sua vez, 

contribui para a formação do aluno em diversos níveis, sobretudo intelectual, social e 

cognitivo. 

Gostaríamos de apontar especialmente o cuidado com a faixa etária em questão: 

adolescentes. O tema central escolhido, a autoimagem (e o selfie), buscam dialogar e 

considerar a necessidade de afirmação de personalidade e criação de identidade, comuns a 

essa fase da vida. Dessa forma, esperamos contribuir para a reflexão de temas correlacionados 

com as questões da autoimagem, com o processo de construção de si e de representação de si 

para o mundo.  

 

                                                 
17

 Escola de Artes aplicadas estabelecidas por Walter Gropius em Weimar 1919, notável por sua abordagem  

refinada e funcionalista na arquitetura e no design industrial. (KNOWLES, 2014. Tradução nossa). 
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4.4 AS MÍDIAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

 

O processo de construção da autoimagem e da relação com os suportes 

tecnológicos disponíveis atualmente é pontual para a faixa etária dos alunos de ensino médio.  

 

Adolescentes usam muitos diferentes tipos de materiais para construir 

seu senso de identidade. Eles usam sua relação com roupas, 

gravações, causas. Existe um caminho óbvio pelo qual computadores 

podem se tornar parte desse processo: eles podem ser uma forma de 

vida. (TURKLE, 2005, p.132)  
  

Estimular a produção artística a partir de como eles se retratam para o mundo é 

uma possibilidade edificante, possível e prática. Por exemplo, é notória a relação dos alunos 

com as redes sociais, dentro e fora das salas de aula. Cada vez mais, eles se utilizam de 

ferramentas como celulares, tablets e netbooks para se fazerem presentes no mundo, 

dialogando, compartilhando e acessando todo tipo de informação. Porém, uma boa parte 

desses acessos não são aproveitados em sala de aula e, na verdade, são ainda poucos os 

professores que se dão conta da possibilidade que o uso que tais ferramentas podem trazer.  

Esse universo midiático digital, sendo parte do cotidiano do aluno, tem grande 

potencial para o bom desenvolvimento da disciplina artes no ensino médio.  

 

O computador é um instrumento excelente para integrar conhecimento 

e, por outro lado, há pesquisas mostrando que o domínio da máquina 

se dá mais divergentemente e eficazmente se é feito através da Arte. 

(BARBOSA; PARDO, 2005, p.44).  

 

Buscamos direcionar a disciplina de forma a aproveitar a utilização de 

dispositivos móveis, meios e espaços virtuais frequentados pelos alunos para se produzir e 

difundir arte. Apesar das possibilidades de busca e do volume de toda informação disponível 

hoje na internet, muito pouco do que eles acessam fica, de fato, registrado.  

Vemos em sala de aula que os alunos dessa faixa etária, em geral, apesar do largo 

acesso à informação e às imagens, não conseguem filtrar nem processar tudo o que leem. Isso 

também acontece (se soma) com conteúdos dados em aula. Como pontua Bauman (2008, p. 

29): 

Quão difícil é, se não impossível, absorver e assimilar esse volume de 

informação “disponível” hoje em dia (circunstância que torna a maior 

parte dela endemicamente desperdiçada, e de fato natimorta).  
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Ao estimular o uso dos recursos tecnológicos para a pesquisa ou produção em 

arte, como parte das vivências da disciplina, estamos preenchendo um espaço e tempo dos 

alunos que invariavelmente seria preenchido com acessos às redes sociais e conversas entre 

eles via aplicativos de bate-papo ou comunidades virtuais. De forma a direcionar o uso e dar 

função aos dispositivos móveis levados para a sala de aula, optamos por concentrar as 

informações e produções feitas ao longo do semestre em um blog no Wordpress
18

. Para dar 

suporte à atividade e difundir as novas publicações do blog, escolheu-se gerir um grupo 

dentro do Facebook (imagem 13), utilizado como fórum permanente para a disciplina e 

também como meio de comunicação e avisos gerais.  

 

Imagem 13 – Grupo Artes ADM 2AV 

 

Fonte: elaboração da autora (2016) 

 

A produção fotográfica estimulada também foi pensada de forma a aproveitar a 

disponibilidade e fluência dos alunos. A grande maioria das fotografias feitas durante o curso 

foram obtidas a partir de dispositivos móveis e editadas em aplicativos feitos para esses. 

Espera-se contribuir nesta pesquisa com o aumento de possibilidades de 

exploração de ferramentas midiáticas para a complementação ou mesmo direcionamento de 

disciplinas e de informação. 

  

 

 

 

                                                 
18

 Plataforma de hospedagem para blogs e websites. Tradução nossa. (WORDPRESS, [19--?]).  
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4.5 O CORPO NO ESPAÇO – IDENTIDADE E INTERVENÇÃO 

 

O acesso à internet no ambiente de escolas, como é o caso do IFRN, possibilita 

uma realidade social virtual paralela, onde os alunos transitam com a mesma frequência que 

andam pelos corredores. Nesse universo digital, ausentes de território ou mesmo de corpo, 

suas histórias e imagens não possuem limites. 

É fácil observar no comportamento dos alunos, que a ideia que passam não condiz 

com a realidade e vemos nesses gestos algo que pode ser lido como uma espécie de 

dissociação entre o espaço físico real e o corpo que lhe ocupa. Muitas ações virtuais 

(postagens, comentários etc.) demonstram comportamentos que não existem quando a 

interação se faz ao vivo. O fato é que, por trás do teclado, num mundo onde o eu (o corpo) se 

resume a imagens selecionadas para se significar, pode-se tudo.  

Onlife é um termo criado por um grupo de pesquisadores para se referir à prática 

de viver conectado com o universo digital. O estado presente de se estar online o tempo 

inteiro através de dispositivos móveis. Segundo os autores:  

 

Nós decidimos adotar o neologismo “onlife” para se referir à nova 

experiência de uma realidade hiperconexão na qual não se cabe mais 

perguntar se alguém está online ou off-line. (FLORIDI, 2015, p. 1).
19

 

 

Social e culturalmente na realidade encontrada durante o desenvolvimento do 

trabalho, os alunos possuem claramente um espaço físico e um virtual e, esses ambientes 

coexistem. Como consequência, a noção do que se pode fazer no mundo virtual é 

completamente diferente do que é possível no mundo físico. Esse espaço online que permite 

imagens corrigidas e purificadas, postagens engraçadas ou vidas perfeitas em andamento são 

frequentemente corrompidos pelo espaço da vida real dura e imperfeita.  

Um último aspecto levantado na esquematização das práticas durante a disciplina 

foi a questão do espaço. Mais precisamente o corpo no espaço e a capacidade de transformar 

ambientes de vivência comum em um espaço de diálogo através da exposição dos trabalhos 

produzidos durante o semestre.  

Ao preparar e executar o planejamento de uma intervenção artística, esperamos 

contribuir para o desenvolvimento da corporeidade nos alunos. De acordo com Milton Santos, 

“a corporeidade do homem é um instrumento da ação” (SANTOS, 2006, p. 52) e, para tanto, 
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 Tradução nossa 
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através da ação da intervenção eles irão expor tudo o que produziram, suas inquietações e 

provocações sobre si mesmos e o mundo como eles o percebem. Neste momento a temática 

do selfie, o foco na significação do próprio corpo, bem como os debates sobre esses temas em 

sala de aula, se realizam fisicamente para um público externo.  

 

O ato corporal, o movimento para além do puro cinetismo, transforma 

o espaço e transforma o corpo e a percepção de si. A ação artística 

torna-se, por essa via, a sensibilização de um campo intersubjetivo 

estruturado por corpos móveis e estáticos. (SPERLING, David. 2016) 

 

Destacamos outra afirmação de Santos (2006, p. 50) que foi norteadora do 

processo: “quando, através do trabalho, o homem exerce ação sobre a natureza, isto é, sobre o 

meio, ele muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza 

externa”.  

Uma segunda intenção na ação de intervenção foi a de tornar reais, no sentido de 

físicos, os corpos inventados nas autoimagens trabalhadas. Muito do que vemos nos perfis 

sociais online, inclusive dos próprios alunos, é uma idealização ou busca de uma perfeição do 

corpo ou da aparência física. Frequentemente se fazem esforços na busca de novos ângulos, 

filtros, aplicativos de edição de imagens a fim de se produzir expressões faciais recorrentes ou 

até montadas expressivamente, como por exemplo, o que se conhece como duckface
20

 que 

explora a ideia da sensualidade. Em sala de aula estimulou-se que essas imagens 

ressignificadas e não estereotipadas. Na exposição isso foi mostrado ao público. Abaixo 

(Imagens 14 e 15), fazemos uma comparação visual de um selfie estilo duckface e uma 

imagem feita por uma aluna, selecionada para a exposição. 

 

Imagem 14 - Duckface 

 

Fonte: Askman [2016] 

Imagem 15 – Bocas de Stephany 

                                                 
20 Termo usado para descrever o rosto quando se coloca os lábios juntos, fazendo bico, dando a impressão de que 

se tem mais bochechas e lábios mais grossos. Em português o termo é equivalente a “cara de pato”. 
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Fonte: Produção dos alunos (2016) 

 

Intervir artisticamente, modificando o ambiente acadêmico, acaba por dar um 

corpo aos rostos e significados expostos. A experiência de fazer arte então fica completa. Os 

alunos, ao se fotografarem, mostram para as pessoas do seu círculo de amizades a sua visão 

de mundo, esta que está cada vez mais fragmentada e dissociada da realidade. “a visão 

fotográfica consiste sobretudo na prática de uma espécie de visão dissociativa, um hábito 

subjetivo que se afina com as discrepâncias objetivas entre o modo em que a câmera e o olho 

humano enfocam e julgam a perspectiva”. (SONTAG, 2004, p. 141). Dentro dessa 

perspectiva, os alunos foram convidados a fazer estudos, reflexões e produções de 

autoimagens e impressões de mundo. A abertura de novos pontos de vista e do diálogo sobre 

práticas comuns, vistas com mais complexidade, trouxe uma nova realidade aos alunos, 

nativos digitais e atores da realidade de hoje.  

Nesse momento, os alunos aprendem conceitos físicos de organização da arte em um 

espaço determinado e criam formas de despertar a interação ou interesse do público local. A 

exposição passa a ser uma intervenção pedagógica, uma vez que transforma o ambiente físico 

escolar e convida para o diálogo. É também através do exercício de expor o que foi produzido 

que os alunos aprendem a discernir a percepção da veiculação de sua imagem em meios 

físicos e digitais. 

 

4.6 PROCESSO AVALIATIVO 

 

Ao longo do semestre, percebeu-se que essa faixa etária (adolescentes dos 16 aos 18 

anos) têm uma particular preferência por esquemas de pontuação em tabelas (imagem 16), 

que semanalmente eram alteradas com indicações individuais e de grupo, pela apresentação 

dos desafios propostos e do somatório dos pontos por produção. Na tabela, feita por grupo, 
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registrou-se a produção de cada componente (linhas), por desafio fotográfico proposto 

(colunas). Isso gerou uma competitividade produtiva e intensificou a busca pelo cumprimento 

dos prazos e dos desafios fotográficos. 

 

Imagem 16 – Tabela de pontuação 

 

Fonte: produção da autora (2016) 

 

No final do semestre, tomando o lugar do que seria a prova final da disciplina, foi 

executada uma ação de intervenção pedagógica, na qual foram mostrados, para a comunidade 

acadêmica em questão, os resultados do que foi proposto e produzido durante as aulas. 

A avaliação se deu pela participação e produção. Não foi instituída uma pontuação 

qualitativa das obras, mas o interesse, empenho e produção, tanto em equipe quanto 

individualmente. Além disso, os alunos foram estimulados a refletir e sugerir possibilidades e 

alternativas em relação ao que achavam que poderia ser melhorado, tanto em suas obras 

quanto nas obras apreciadas dos colegas.  

 



42 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 A AMOSTRAGEM 

 

 Esta pesquisa foi realizada dentro da disciplina de Artes ministrada em três turmas, 

inserida no plano dos cursos de ensino médio, técnico e integrado de Administração e 

Informática, 1º e 2ºs anos, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus João Câmara.  

 Foram analisadas as produções visuais de aproximadamente 90 alunos, entre os 

períodos de 2015.1 e 2015.2 (de junho de 2015 até março de 2016). 

 Todos os alunos possuem um celular com câmera e têm acesso a computadores, tanto 

no ambiente escolar quanto em casa e todos possuem perfis no Facebook.  

 

5.2 PLANEJAMENTO DE AULAS 

 

As aulas foram estruturadas de forma a permitir a passagem pelos três eixos 

norteadores do ensino de arte, de acordo com os PCNs
21

, buscando a reflexão, fruição, 

produção, sob o ponto de vista da hipertextualidade, buscando, portanto a não linearidade de 

conteúdos abordados nem de processos vivenciados. As aulas, com total de 90 minutos de 

duração, foram então subdivididas temporalmente em quatro etapas.  

Na primeira parte da aula, os alunos são estimulados a debater sobre as 

problemáticas decorrentes das práticas fotográficas, tanto na mídia de uma forma geral 

(propagandas, anúncios etc.) quando de forma pessoal em redes sociais (selfies, nudes
22

 etc.). 

As discussões estimuladas tiveram foco na temática do uso excessivo de imagens pessoais 

(selfies) nas redes sociais e de como essa exposição pode se dar. Por ser uma prática diária 

dos alunos e envolver vários riscos de comportamentos inadequados, achou-se apropriado 

utilizar a disciplina de artes para chamar a atenção dos alunos a certos problemas, como 

cyberbullying
23

 ou a busca exagerada (comum entre os adolescentes) por padrões estéticos 

valorizados pela mídia, muitas vezes irreais e impraticáveis. Procurou-se incentivar o debate, 

a discussão de ideias e a exploração do uso e da produção fotográfica dos selfies em sala de 

aula. Os assuntos foram trazidos de acordo com destaques trazidos pela mídia nas redes 

                                                 
21

 Parâmetros Curriculares Nacionais 
22

 Um corpo humano despido e mostrado de maneira bela, artística ou idealizada. Tradução nossa. (URBAN, 

c1999-2016) 
23

 Assédio intencional repetitivo usando a internet e tecnologias relacionadas como mensagens. (DOWNING, 

2013, p. 127) 
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sociais, que enfatizassem a temática do uso da autoimagem (selfie), ou com questões pontuais 

sobre a relação do homem com a arte e as tecnologias do mundo contemporâneo como a 

street art
24

.  

Na segunda parte da aula, os alunos passam a fazer uma apreciação de obras 

artísticas conceituadas já citadas no capítulo 3 – Framework teórico. O fio condutor das obras 

é um conceito ou um elemento do universo das artes visuais como movimento, distorção, 

ângulos, fragmentação etc. Nesse processo de fruição, são absorvidas também algumas 

técnicas, dados sobre artistas e movimentos da história da arte. 

A terceira parte da aula constitui-se em uma interação da aula presencial com um 

fluxo contínuo de produção e entrega da produção, por meio de ferramentas hipermidiáticas 

digitais, como Wordpress e Facebook
25

. Os alunos são convidados a participar de um desafio 

fotográfico que é postado online na página da disciplina, na plataforma Wordpress. Todas as 

imagens produzidas foram enviadas pelo Facebook e todas as publicações, tanto dos desafios 

quanto das fotografias enviadas, foram publicadas e divulgadas nas duas plataformas citadas.  

Na quarta e última etapa da aula, os alunos podem apreciar as obras entregues no 

desafio da semana anterior. Nesse momento, ocorre não só a fruição das obras produzidas, 

mas a construção de conhecimento (reflexão) e análise crítica de suas capacidades artísticas, 

tanto no nível pessoal quanto em relação aos colegas de sala. Durante esta etapa, os alunos 

acompanham as leituras feitas pela professora, podendo diferenciar detalhes na exploração do 

conceito estudado. Eles também fazem sua própria leitura, sobre suas expectativas quanto à 

produção dos outros, no ato de expor sua produção e ser avaliado ao mesmo tempo pela 

professora e pelos colegas. Nenhuma leitura foi feita no sentido de corrigir ou depreciar 

qualquer um dos trabalhos, mas no intuito de elevar pontos positivos e observar, sugerir e 

recriar possibilidades para o aperfeiçoamento das obras. 

Entendemos e concordamos com a ideia de que a arte é assimilada quando há um 

cruzamento entre a prática e o conhecimento teórico.  

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 O processo de coleta de dados foi feito durante toda a disciplina através do uso da 

página da mesma na plataforma wordpress. As imagens foram recebidas, catalogadas e 

                                                 
24

 Trabalho artístico criado em espaço público, tipicamente sem permissão oficial. Tradução nossa. (OXFORD, 

c2016) 
25

 Serviço de rede social online (FACEBOOK, c2016). 
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postadas no blog semanalmente. A seguir serão explicados mais detalhadamente os 

mecanismos de proposição para criação artística, bem como foi customizado o ambiente do 

blog para que todos os dados fossem armazenados, tanto da produção dos alunos quanto dos 

assuntos vistos durante as aulas. 

 

5.3.1 Desafios fotográficos 

 

A proposição da produção se dá por meio dos desafios fotográficos, que de forma 

similar a um Photo Challenge
26

, objetiva inspirar a prática da fotografia dentro de um tema 

definido. Há vários desafios fotográficos disponíveis na internet, citamos o exemplo da página 

Photochallenge.org que disponibiliza desafios semanais e, para participar, basta publicar uma 

fotografia que siga os padrões propostos (automóveis em preto e branco, por exemplo), em 

uma das três comunidades: Google+
27

, Flickr
28

 ou Facebook utilizando a(s) 

Tag(s)
29

#photochallenge.org ou #photochallenge2016. Através das tags, os moderadores dos 

desafios encontram as imagens postadas nas comunidades acima referidas, e em seguida as 

publicam no site onde originalmente o desafio foi proposto, dessa forma, todos os usuários 

que participam do desafio podem ver as principais postagens feitas sob o mesmo tema. 

Devido ao grande número de participantes, no geral só se mostram algumas imagens, porém 

qualquer pessoa, de dentro de uma dessas comunidades, é capaz de rastrear a produção de 

todos os participantes pelo mundo através da busca pela tag utilizada. 

Neste trabalho, os desafios foram propostos em no blog criado para a disciplina e, 

a partir de uma publicação, sempre feita com uma imagem de exemplo, explorou-se o tema 

visto na aula e cada aluno parte para a sua investigação, experimentação e produção de uma 

imagem, sem restrições de técnicas ou equipamentos. As fotografias produzidas são enviadas 

para a professora da disciplina, que se encarrega de classificar e publicá-las. Devido ao fato de 

tratar-se de uma pesquisa de cunho acadêmico e de se tratar de um público com idade inferior 

a 18 anos, optou-se pela não utilização das tags, de forma que os envios e as publicações não 

foram para o público de forma aberta, mas apenas para os próprios alunos e professora.  

                                                 
26

 Desafio fotográfico online onde os participantes produzem uma fotografia a partir de um tema definido. 

Geralmente voltado para usuários de redes sociais ou blogs. 
27

 Produtos e serviços sociais e de compartilhamento que possibilita que pessoas iniciem conversações, 

compartilhe experiências, colaborem em projetos e formem novas comunidades. (GOOGLE+, c2016) 
28

 Aplicativo online de gerenciamento e compartilhamento de imagens. Permite que os usuários armazenem, 

organizem e compartilhem fotos e vídeos autorais. (FLICKR, c2016) 
29

 Uma palavra-chave que rotula um item de conteúdo on-line, geralmente para classificá-lo por tópico. O rótulo 

pode ser fornecido pelo autor de um documento on-line e marcações feitas por outros usuários. Tradução nosssa. 

(CHANDLER; MUNDAY, 2016). 
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Foram propostos sete desafios em sala de aula, a saber, Movimento, 

Fragmentação, Distorção, Sentidos, Regra dos terços, Identidade e Ângulos. Destacaremos a 

seguir a experiência de três dos sete desafios propostos em sala de aula – Movimento, 

Distorção e Fragmentação. 

 

5.3.2 Plataforma Wordpress 

 

Para dar suporte às aulas, optou-se pela criação de uma página na plataforma 

online Wordpress, funcionando ao mesmo tempo como banco de dados (local de 

armazenamento das imagens criadas) e registro de cada proposta de criação (desafios 

propostos), bem como das aulas que antecedem os desafios.   

A plataforma foi escolhida por reunir nela as funções hipermidiáticas, como 

afirma Santaella (2003, p. 95): 

 

O segundo fator para definir a hipermídia está na sua capacidade de 

armazenar informações que se fragmentam em umam multiplicidade 

de partes dispostas em uma estrutura reticular. (...) Isso é possível 

devido à estrutura de caráter hiper, não sequencial, multidimensional 

que dá suporte às infinita opçoes de um leitor imersivo. 

 

O wordpress permite gratuitamente a criação, hospedagem e administração de 

blogs
30

. É possível ainda fazer com o que o blog se comporte como um website
31

 através de 

recursos como página inicial estática e de templates
32

 que permitem mostrar ou esconder 

seções características do formato blog, como o uso de colunas laterais, por exemplo.  

A estrutura de blog que o Wordpress oferece possibilitou uma estruturação do 

conteúdo de forma hipertextual, além de possibilitar a escolha de um template com o visual 

limpo, atraente e dinâmico. Através de elementos funcionais como tags, links, categorias, 

widgets
33

 e Galerias de Imagens, a página contém os registros das aulas, dos desafios e das 

produções dos alunos. 

 

 

 

 

                                                 
30

 Um documento hipertextualizado conectado com a internet. Tradução nossa. (OXFORD, c2016). 
31

 Um conjunto de páginas relacionadas na web, dentro de um mesmo domínio (OXFORD, c2016). 
32

 Uma página web pré-desenhada que pode ser customizada. Tradução nossa. (DOYLE, Charles. 2016). 
33

 Um objeto visual como um botão que aparece em webpages ou em interfaces em outros programas. 
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5.3.2.1 RECURSOS UTILIZADOS PARA FILTRAGEM DE DADOS 

 

Existem três formas de se publicar um conteúdo em um website wordpress. A 

primeira é o post. O post é uma publicação que por padrão é direcionada para a página inicial 

de um blog, é possível definir quantos posts aparecem na página inicial do blog. A segunda 

forma é a publicação de projetos, sendo padrão para a funcionalidade de portfólio, oferecida 

por alguns templates. Uma webpage configurada para se comportar como portfólio, vai ter um 

tipo de visual menos parecido com um blog e mais parecido com um website e vai priorizar as 

imagens, funcionando como um catálogo online de imagens. Um conteúdo do tipo portfólio 

possibilita diferentes formas de mostrá-lo no seu site (WORDPRESS [19--?]). 

A terceira forma é como página. A página, ou webpage, pode conter texto, 

imagens e links. Ela geralmente é acessada pelo menu. A página, diferente do post e do 

projeto, embora seja conteúdo publicado, não é uma postagem. Ela é parte integrante do 

conteúdo do website, e pode exibir conteúdos embebidos (internos e externos ao website) ou 

ser acessada através do menu ou área de widget. A página geralmente é utilizada para conter 

informações fixas como formulário de contato, mapa de localização ou informações gerais 

sobre o website. 

Pensando na estrutura do website como uma rede de informações interligadas, 

voltadas para a disciplina de artes visuais, definimos algumas funcionalidades e possibilidades 

de classificação de publicações que poderiam ser dispostas a fim de criar um registro vivo das 

situações de aprendizagem vivenciadas em sala de aula. Para tanto iremos explicar cada uma 

dessas possibilidades pensando no wordpress como ferramenta de ensino, partindo do 

comportamento de um post ou projeto. Tanto os posts quanto os projetos podem ser 

publicados nos formatos: padrão, nota, imagem, vídeo, citação e link (imagem 16). Essa 

classificação serve para caracterizar as postagens e filtrá-las.  

 

Imagem 16 – Formatos de postagens 

 

Fonte: produção da autora (2016) 
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Um post (imagem 17) pode conter textos, imagens (galerias), vídeos e links, 

podendo ser classificado em categorias e possuir tags. Ambas as coisas são definidas pelo 

usuário ao publicar um post e podem ser acessadas através do menu ou de um widget.  

Posso definir também uma imagem de destaque, que vai ser utilizada sempre que 

o template for compartilhado externamente, por exemplo. Na publicação do post também é 

possível definir se ele pode ou não ser compartilhado em redes como facebook e se ele pode 

ou não receber comentários. 

 

Imagem 12 – Exemplo de post 

 

Fonte: produção da autora (2016) 

 

Os projetos, ligados á funcionalidade portfólio, possuem obrigatoriamente (no 

template escolhido) as mesmas possibilidades de formato de publicação do post (ver imagem 

11), porém, ao invés de categorias e tags, os projetos são classificados por „tipos de projetos‟ 

e podem receber „tags de projetos‟. Um projeto também pode ser compartilhado externamente 

e receber imagem destacada que, neste caso, será a miniatura gerada na página inicial do 

website, quando este mesmo for exibido como portfólio. 

 

5.3.2.2 TEMPLATE E ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO DO WEBSITE 

 

O template escolhido para o site da disciplina foi o sketch
34

, elaborado para funcionar 

como portfólio. Desta forma sua página inicial é estática e carrega várias miniaturas de 

imagens. Cada uma delas foi definida como destaque para um projeto postado (imagem 18). 

O template possui ainda o post slider, que é um cabeçalho que fica na página inicial da 

                                                 
34

 Disponível em <https://wordpress.com/themes/sketch/>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
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webpage, cuja função é destacar postagens importantes, como se destacam as manchetes de 

um jornal. O post slider alterna automaticamente entre as imagens e também permite que se 

navegue entre elas através de pequenas setas no canto inferior direito. O título e data da 

postagem aparecem destacados no canto inferior esquerdo do slider. Para fins da disciplina, 

ficou definido que o slider promoveria notícias relacionadas às turmas e seus processos de 

produção, como registros fotográficos de aulas práticas, por exemplo. 

 

Imagem 18 – Home 

 

Fonte: produção da autora (2016). 

 

As páginas internas do website (imagem 19) possuem uma imagem de topo fixa, 

mostram o mesmo menu da página inicial (home), além de mostrar na lateral direita alguns 

widgets, que auxiliam na classificação das postagens através de nuvens categorias e tags. 

Outras funcionalidades, como contador de página e campo de busca no website, também são 

apresentados na área de widgets. 
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Imagem 19 – Página interna 

 

Fonte: produção da autora (2016) 

 

Antes mesmo de definir quais funcionalidades do wordpress seriam utilizadas, ficou 

definido quais informações eram passíveis de classificação e úteis, enquanto registro do 

andamento da disciplina, bem como ferramenta de ensino para a mesma. Para tanto, 

primeiramente descreveremos que tipos de conteúdo o website guarda. De forma geral e 

resumida, tais informações são a) eventuais notícias e/ou avisos relacionados a disciplina; b) 

notas e roteiros de aulas com exemplos visuais para apreciação; c) desafios fotográficos 

propostos e; d) produção dos alunos. 

Primeiramente padronizamos os formatos de postagem da seguinte maneira: padrão – 

para postagens de notícias externas à disciplina; nota – para notícias relacionadas à disciplina 

e proposição de desafios; imagem – para publicações de produções dos alunos; vídeo – para 

publicação de conteúdo audiovisual produzido pelos alunos; citação – para publicações sobre 

artistas, conceitos, técnicas e meios de produção e; link – para publicação de links voltados 

para a pesquisa em artes visuais. 
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As notas de aula, notícias, desafios e links são publicados como posts, sendo acessadas 

através do menu e dos widgets. As entradas de artistas, técnicas e meios, conceitos e produção 

dos alunos são publicados como projeto, recebendo assim uma entrada automática na página 

inicial (home).  

A seguir explicaremos a arquitetura de informação do website a partir de sua 

organização visual, da página inicial (home) e demais páginas da webpage. 

Na topo da página inicial temos: a) o título do website; b) o post slide com notícias de 

destaque e; c) menu principal (ver imagem 20).  

 

Imagem 20 – Topo_Home 

 

Fonte: Produção da autora (2016) 

 

O menu contém os itens home – link que remete à página inicial;  notícias – carrega 

automaticamente todos os posts definidos com formato note; trocando ideia (seção criada para 

postar notícias da mídia, escolhidas por fazerem referência à temática do uso da imagem e/ou 

da superexposição nas redes sociais) – página que carrega automaticamente todos os projetos 

classificados como sendo do tipo „trocando ideia‟; técnicas e meios (seção que coleciona por 

ordem alfabética, todas as técnicas e meios utilizados para a produção de artes visuais que 

forem vistos durante as aulas) – página que carrega todos os projetos classificados como do 

tipo „técnicas e meios‟; movimentos e escolas (coleção por ordem alfabética de todos os 

movimentos e/ou escolas das artes visuais que forem vistos nas aulas) – página que carrega 

automaticamente todos os projetos classificados como do tipo „movimentos e escolas‟; 

artistas (coleção por ordem alfabética de todos os artistas estudados nas aulas a partir da 

apreciação das suas obras) – página que carrega automaticamente, por ordem alfabética, todos 

os projetos classificados como do tipo „artistas‟; Chibanca Filmes – página que dispõe por 
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ordem alfabética, todos os projetos do tipo „audiovisual‟ e; links (página que coleciona links 

interessantes para pesquisa em artes visuais) – carrega, em ordem cronológica, lista todos os 

posts do formato links.  

 Abaixo da imagem de topo da página home, está a área de postagem. Neste caso 

(imagem 21) escolhemos definir a página inicial como estática, no modelo de exibição de 

portfólio que dispõe as postagens por ordem cronológica, com imagens de destaque em 

formato quadrado (1:1), por onde se tem acesso ao projeto em si. Abaixo de cada imagem 

destaque, coloca-se o título do projeto. 

 

Imagem 21 – Área de postagem da página home 

 

Fonte: produção da autora (2016) 

 

Ao clicar em um dos projetos da página home, o usuário será direcionado para a 

página do projeto que irá conter todas as imagens, textos, links e hiperlinks que forem 

inseridas no projeto. Quando o projeto for uma sequencia de imagens, esta irá se mostrar 

como miniaturas ou mosaicos, ao clicar em qualquer uma das imagens, será ativado o modo 

de exibição de galeria (carrossel de imagens ativado por clique e setas laterais), a imagem será 

destacada do restante, com fundo preto e em tamanho original. 

 As páginas internas mostram o mesmo menu, um topo fixo onde fica 

identificado o objetivo geral do website e evidencia-se o vínculo com a instituição de ensino 

(IFRN campus João Câmara) onde a pesquisa é desenvolvida (imagem 22). 
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Imagem 22 – Topo das páginas internas do website 

 
Fonte: produção da autora (2016) 

 

Já a área de postagem das páginas internas se comporta de maneira diferente da 

página home. Uma postagem feita na área interna da webpage, seja ela um post ou projeto, 

apresentará seu conteúdo imediatamente abaixo da imagem de topo (ver imagem 23), da 

seguinte forma: a) título da página, post ou projeto; b) conteúdo da página que poderá estar 

organizado em ordem alfabética ou cronológica de publicação e; c) área de widgets, que 

funciona como um menu para conteúdos colecionados do website, sob os seguintes rótulos:  

„Ao infinito e além‟ – contador de visitas que o website já recebeu;  

„Hall da fama‟ – coleciona trabalhos artísticos dos alunos que foram destaque nos 

desafios. Funciona como nuvem, ou seja, destaca as palavras que possuem o maior número de 

citação (ocorrência). Este widget faz referência às categorias de posts. Sempre que é publicada 

a produção artística dos alunos, também é publicado um post anunciando quais foram as 

produções selecionadas como destaque de cada grupo de imagens que foram produzidas 

dentro de um desafio.  
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Imagem 23 – Área de postagem da página interna 

 
Fonte: produção da autora (2016) 

 

„Desafios‟ – aqui o usuário poderá ter acesso a todos os desafios já propostos. O 

widget está configurado para mostrar os dez desafios mais recentes e está relacionado com as 

tags dos posts.  

„Produção‟ – essse widget carrega um menu, disposto em ordem alfabética, que 

coleciona a produção dos alunos de acordo com a técnica ou meio de produção, diretamente 

relacionado com as tags de projeto, definidas quando da publicação dos projetos. 

„Posso ajudar‟ – é um campo simples de pesquisa, funciona como um motor de 

busca padrão, remetendo para quaisquer palavras publicadas dentro do website. 
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6 MEMORIAL 

 

 Nesse capítulo serão descritas as experiências desenvolvidas nas aulas, por grupos de 

produções, com comentários sobre as associações feitas entre os temas e o resultado final dos 

desafios. Também serão descritos de forma sucinta, as produções audiovisuais com mais 

destaque, bem como o tipo de equipamento e material utilizado pelos alunos para a captação  

e tratamento das imagens. 

 

6.1 PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS 

 

Observou-se que, para cada desafio, eram enviadas imagens captadas ou alteradas 

de diferentes maneiras e que, apesar de variadas, acumulavam-se em procedimentos 

específicos. Dada a quantidade satisfatória de imagens, em um primeiro momento, os alunos 

apreciaram uma sequência de obras visuais que demonstram claramente o conceito estudado 

como, por exemplo, a observação dos autorretratos de Rembrandt
35

 durante uma aula sobre 

luz e sombra; ou análise da ideia de movimento presente em esculturas barrocas ou nas ideias 

de ready-made, de Duchamp.  

A partir dos conceitos estudados, os alunos também conheceram diferentes tipos 

de produção visual – escultura, pintura, fotografia, xilogravura, instalação etc. Também foram 

vistos artistas, obras de referência, movimentos, escolas e estilos de época e culturas. O 

conteúdo foi disposto tanto em sala de aula quanto na página de grupo no Facebook para que 

eles acessassem livremente.  

À medida que os desafios eram propostos e as fotografias eram entregues, foi se 

comprovando que os alunos iam assimilando os conceitos estudados em aula. Dentro de cada 

tema, os alunos exploravam maneiras diferentes de chegar em resultados satisfatórios e, em 

todos os casos, as ideias dialogavam de forma criativa e coerente com os desafios propostos.  

Foram feitos sete desafios
36

 durante o semestre. A seguir, serão descritos três dos 

sete desafios, bem como as imagens produzidas pelos alunos, categorizadas pelos meios 

explorados por eles para se chegar aos resultados. Os títulos apresentados nas subseções 

foram os mesmos das postagens criadas no blog, quando da divulgação dos resultados, 

                                                 
35

 Um prolífico pintor, desenhista e gravurista, tido como o maior artista holandês da era de ouro.  Tradução 

nossa. (METROPOLITAN, c2000) 
36

 Movimento, fragmentação, distorção, os cinco sentidos, a regra dos terços, identidade e ângulos. 



55 

 

 

agrupados por conterem características semelhantes em sua composição e/ou resultado 

apresentado. 

Todos os desafios e produções dos alunos podem ser vistos na íntegra, no site da 

disciplina (blablablartesifrn.wordpress.com). 

 

6.1.1 Sobre o conceito de movimento 

 

Foi proposto que os alunos fizessem fotografias que passassem a ideia de 

movimento. Em sala de aula, foi visto como esse conceito pode permear diversos tipos de 

produções artísticas visuais (na moda, no cinema, no design gráfico etc). Foram vistas obras 

como o Parangolé, de Hélio Oiticica; A chegada do trem na estação de Ciotat, dos irmãos 

Lumièrre; ideias de ready-made, de Duchamp; e ainda as reflexões e questionamentos sobre a 

Roda de bicicleta, desse mesmo artista. Em seguida, foi proposto o desafio de produzir um 

selfie representando a ideia de movimento (Imagem 24).  

 

Imagem 24 – Insustentável 

 

Fonte: elaboração da autora (2014) 

 

A imagem de referência para este desafio é um autorretrato da professora captada 

com uma câmera profissional, com a velocidade de obturador propositalmente baixa, para que 

todo o movimento do assunto fique borrado na imagem. Em seguida, destacamos algumas das 

produções dos alunos, agrupadas pelas técnicas utilizadas para se conseguir os resultados. 

O tema discutido na aula partiu de uma notícia de jornal. Em janeiro de 2015 foi 

divulgado na mídia que uma moça no Paraná, ao capotar o carro a 180Km/h tinha feito uma 

selfie na hora do acidente, não satisfeita, também tirou fotos do rosto ensanguentado e 

publicou em suas redes sociais um pedido de socorro (imagem 25). A notícia e as selfies 
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rapidamente se espalharam. Os alunos participaram interessados dos questionamentos 

levados, também fazendo questionamentos e estabelecendo limites sobre valores sociais. 

Oportunamente, logo depois o assunto movimento foi introduzido dando seguimento a aula. 

 

Imagem 25 – Capoto carroooo 

 
Fonte: Redação (2015) 

 

6.1.1.1 O instante do movimento 

 

Nessa categoria, enquadraram-se fotografias borradas pelo rosto em movimento 

na frente da câmera (Imagem 26). O resultado é obtido porque a velocidade do assunto 

fotografado é maior do que a do obturador da câmera, fato bastante comum em celulares, uma 

vez que a maioria não possui lente de qualidade alta ou mesmo um obturador para regular a 

passagem da luz, e o efeito não exige, na maioria das vezes, uma pré-configuração – bastando 

um ambiente com pouca iluminação para que a captação da imagem sofra distorções com os 

movimentos mais sutis. 
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Imagem 26 – Matheus 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.1.2 Movimento parado  

 

Aqui (Imagem 27), a ideia do movimento foi apresentada nas fotos pela simples 

imagem de algo que é sinônimo de movimento, como uma pose de balé ou a fotografia de um 

cabelo ondulado com uma praia ao fundo. Interessante observar que houve uma abstração do 

que foi visto em aula. Uma das alunas justificou que o movimento estava representado pelo 

sorriso dela na foto, uma vez que não sorri muito, ela considerou o estado de espírito, oculto 

na imagem, como ideia de movimento. Para alguns, o movimento se deu no momento do  

click independente do fato da câmera ter luz o suficiente para ter captado a imagem congelada 

sem borrões, o movimento estava lá. Para outros, a associação foi feita com objetos que 

sintetizam a ideia como foi o caso do secador de cabelo e do ventilador, ambos produtores de 

vento que é o ar em movimento.  
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Imagem 27 – Instante do movimento 

 
Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.1.3 Movimento do instante  

 

 Nesse grupo de fotografias, vimos o mesmo princípio do primeiro grupo – o 

borrão na foto; só que, desta vez, fazendo com que o rosto se mova junto com a câmera, o que 

dá a ideia de que o que está por trás é que se move (Imagem 28). Dessa forma, o borrão na 

imagem atinge o fundo e não o assunto principal.  

 

Imagem 28 – Movimento do instante 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 
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6.1.2 Sobre o conceito de distorção 

 

O desafio consistiu em fazer um selfie distorcido, uma outra versão de si mesmo 

(Imagem 29). Na aula, foram vistas as fotografias de Diane Arbus
37

 e exploramos o universo 

do grotesco
38

. Foram discutidas questões pertinentes à autoimagem e aos padrões estéticos 

explorados e estimulados pelos meios de comunicação e mercado, sobre de que forma é feita 

a alteração de imagens através de softwares especializados e em como isso é representado na 

produção de um selfie, sobretudo em duckfaces, onde o rosto é propositalmente distorcido 

num gesto de beijo com o propósito de ficar mais atraente ou sexy. O conceito de distorção 

nas artes visuais foi um ótimo tema de discussão sobre a prática da superexposição nas redes 

sociais. Os alunos fizeram reflexões sobre como, muitas vezes, o que se mostra de si acaba 

sendo uma versão distorcida do que se é na realidade, por trás das telas dos computadores e 

smartphones. 

 

Imagem 29 – Uma cabeça 

 

Fonte: elaboração da autora (2014) 

 

A imagem exemplo usada para o desafio propõe a distorção do rosto utilizando a 

técnica de espelhamento. A distorção mostrada na imagem do desafio está na corrupção do 

que se esperava de um rosto inteiro, ou mesmo de um corpo que possui uma cabeça e um 

rosto com dois olhos, um nariz e uma boca. Há a distorção também na própria técnica 

necessária para se montar a imagem final. Partes do rosto foram recolocadas, esticadas, 

omitidas e transfiguradas. Também é um exemplo do grotesco, já que ainda possui 

características de rosto humano e sempre remete a este, porém de natureza quase monstruosa. 

                                                 
37

  
38
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O tema de discussão da aula foram os padrões estéticos estabelecidos pela mídia. 

Os alunos assistiram o vídeo “Photoshop is gone to far” (COLLEGE, 2014), do canal 

CollegeHumor
39

 no YouTube
40

, o vídeo mostra uma paródia de como se manipulam imagens 

de modelos femininas para capas de revista, no vídeo mostra na ordem inversa como um 

pedaço de pizza foi transformado em uma mulher, apesar do exagero e piada do vídeo, foi 

excelente para iniciar a conversa sobre padrões forçados pela mídia para vender e como, 

principalmente as meninas, lidam com a sensação de que nunca se sentem bonitas porque não 

tem os corpos que cobiçam da mídia. Durante a aula, os alunos puderam ver na prática, 

algumas ferramentas do Photoshop
41

 que são usadas para criar curvas, secar barrigas e 

homogeneizar a pele, dentre outros pequenos detalhes.  

 

6.1.2.1 Estica e puxa 

 

Nessa categoria de fotografias enviadas, foram explorados vários aplicativos que 

permitem a distorção de uma imagem. Através da manipulação da imagem por esses 

aplicativos, pode-se puxar, ampliar ou diminuir pontos da imagem (Imagem 30). Como 

resultado, foram criados rostos distorcidos, onde partes do rosto foram realçadas e outras 

diminuídas, bem parecido com o que se faz na produção de uma caricatura. 

 

Imagem 30 – Esticaepuxa 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

 

 

 

                                                 
39

  
40

  
41
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6.1.2.2 Melhor ângulo 

 

Nessa categoria, percebe-se a abstração do sentido de distorção que fora estudado. O 

estranhamento (busca pelo grotesco) ou alteração do rosto foram conseguidos através de 

ângulos diferenciados, que tornavam a expressão na foto, ou os traços do rosto, distorcidos 

pela lente. Ao procurar se fotografar, no ato de um selfie, é comum a busca pela variação do 

ângulo da câmera a fim de produzir uma foto diferente, ousada ou inovadora. Aqui os alunos 

buscaram propositalmente distorcer suas feições pela simples manipulação do ângulo da foto 

(Imagem 31). A simplicidade da solução criada impressionou e superou as expectativas desse 

desafio. 

 

Imagem 31 – Melhor ângulo 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2.3 Caretas 

 

Com a intenção de mostrar o lado grotesco do selfie, muitos alunos enviaram 

fotografias de caretas. O oposto do que buscam fazer ao se retratar diariamente, nesse 

exercício, eles exploraram a sua capacidade de aceitação do rosto distorcido, o oposto do belo 

(Imagem 32). Também a ideia de simplificar o ato de distorcer, ainda no processo de captação 

da imagem, foi apreciada e elogiada. Nesse grupo de imagens, as caretas correspondem às 

alterações que poderiam ser feitas através de aplicativos, como foi o caso das imagens do 

grupo 1. 
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Imagem 32 – Caretas 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2.4 Make 

 

Outra forma utilizada para distorcer o próprio rosto foi a utilização de maquiagem 

(make-up), para conseguir efeitos de estranheza nas imagens (Imagem 33). Um dos trabalhos 

mostrou a beleza e sutileza do rosto feminino com o desenho de bigodes, fazendo uma 

referência às questões de gênero e do que é tido como distorcido ou não natural. Nesse grupo 

de imagens, foi notória a influência das fotografias de Diane Arbus, vista em sala de aula.  

 

Imagem 33 – Make 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 
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6.1.2.5 Manipuladas 

 

Houve ainda, imagens que foram manipuladas em programas específicos como o 

Photoshop, para que parecessem grotescas. Aqui as manipulações foram mais elaboradas e 

exigiu um trabalho maior de pós-produção (o que é feito na fotografia após o clique) para que 

o resultado final se mostrasse. 

 

Imagem 34 - Manipuladas 

 
Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2 Sobre o conceito de fragmentação 

 

Foi proposta a criação de selfies que representassem fragmentação (Imagem 35). 

Três possibilidades foram sugeridas: fotografar uma parte do rosto que os definisse; fotografar 

fragmentos do cenário urbano de ondem vivem ou; de forma parecida com a imagem 

publicada como exemplo (Imagem 35), trabalhar com a ideia de mosaicos. Na aula sobre 

fragmentação, os alunos conheceram as técnicas da cronofotografia de Etienne-Jules Marey, 

litografias de Lichtenstein e colagens de Umberto Boccioni, além de visitarem propostas e 

ideias do Futurismo
42

 e da PopArt
43

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

  
43
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Imagem 35 – Inexpresso 

 

Fonte: Morais (2014) 

 

O tema levado para discussão foi uma campanha preventiva, lançada pelo 

Ministério da Rússia – Tire selfies seguras: uma selfie descolada pode custar a sua vida 

(imagem 36) – com objetivo de reduzir os números de acidentes e eventuais mortes causadas 

por selfies em situações arriscadas. O valor questionado para os alunos, aproveitando o tema 

da aula foi o do real valor da vida em detrimento de um segundo de fama (da captação ao 

almejado sucesso de reação e compartilhamento da imagem em redes sociais). Os alunos, 

impressionados com a notícia, citavam situações já vividas ou de colegas, com ideias 

inovadoras para se conseguir o selfie mais incrível da semana.  

 

Imagem 36 – Tire selfies seguras 

 
Fonte: Redação (2015) 

 

6.1.2.1 Meio Self 

 

Aqui, nessa categoria de postagem, foram reunidos os Selfies que mostraram 

apenas metade ou uma boa parte do rosto, evidenciando a proximidade da máquina e a autoria 
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da foto (Imagem 37). Aqui, a ideia de fragmentação ficou ilustrada na caracterização do selfie, 

a fragmentação de si quando um braço não aparece porque é notório que segura a máquina. 

 

Imagem 37 – Meio Self 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2.2 Olhos 

 

Muitos alunos enviaram imagens dos olhos como fragmento característico de suas 

personalidades. Alguns trabalharam com colagem de mais de uma fatia de imagem, com os 

olhos fazendo expressões diversas (Imagem 38). 

 

 

Imagem 38 – Olhos 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 
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6.1.2.3 Bocas 

 

Semelhante à intenção do uso dos olhos, nessas fotografias eles elegeram boca 

como parte característica e também usaram combinações de várias imagens e expressões 

faciais diferentes (Imagem 39). 

 

Imagem 39 – Bocas 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2.5 Selfie Split 

 

Nesse grupo, a fragmentação foi demostrada através de efeitos de espelhamento, 

conseguidos com o uso de aplicativos de tratamento de imagens ou pela simples divisão do 

rosto, sob influência de Andy Warhol e da PopArt, vistos em aula (Imagem 40).  

 

Imagem 40 – Self-Split 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.1.2.6 Quebra-selfie 

 

Aqui a fragmentação foi explorada pela montagem de vários pedaços do rosto, 

com expressões diferentes, semelhante a um quebra-cabeça de peças irregulares (Imagem 41). 

Percebeu-se a influência clara da imagem de referência do desafio e maiores níveis de 
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dedicação e elaboração do produto final. No mesmo estilo, porém usando mosaicos com 

retângulos ou quadrados regulares, foram também apresentadas imagens de rostos e cenários 

urbanos. 

 

Imagem 41 – Quebra-selfie 

 

Fonte: produção dos alunos (2015) 

 

6.2 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Durante as aulas, nos momentos onde foram discutidos os textos e notícias 

relacionadas ao uso de selfies pelo mundo, os alunos manifestaram um interesse em trabalhar 

com produção audiovisual, a fim de retratar os temas e desenvolver técnicas de captação e 

edição de vídeos. O programa da disciplina foi então revisto e decidiu-se trabalhar numa meta 

de longo prazo (final do semestre) com a produção de curtas metragens. Para estabelecer um 

parâmetro, foi determinado que os curtas deveriam trabalhar com o tema “exposição de 

imagens em redes sociais”. Dessa forma, a turma foi dividida em seis grupos e cada grupo 

passou a estudar elementos da linguagem audiovisual como tomadas, cenas, ângulos, cortes e 

planos, e dividiram os créditos e responsabilidades na produção do filme (roteiro, direção, 

produção e edição).  Segundo Janet H. Murray, refletindo sobre as narrativas que a linguagem 

do vídeo pode assumir no ciberespaço: 

 

Os elementos documentais da web – os álbuns de família, os diários de viagens e 

as autobiografias visuais do ambiente atual - têm levado a narrativa digital a se 

aproximar dessa corrente.  (MURRAY, 2003, p. 235) 
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Nota-se, de fato, uma tendência para a produção amadora ou mesmo informal do 

vídeo como lugar comum dos espaços virtuais. Praticamente em toda casa existe um celular e 

em todo celular existe uma câmera fotográfica. Dessa forma, é perfeitamente possível a 

captação de vídeo por estes dispositivos móveis. E é também possível, e inclusive corriqueira, 

a captação de cenas do dia a dia dos usuários dos dispositivos. A escolha do vídeo como 

possibilidade de criação artística, através da produção de curtas metragens, se deu 

principalmente pela viabilidade prática de sua execução. Ao final da disciplina, além das 

fotografias produzidas para os desafios, foram produzidos quatro curtas metragens. Todos eles 

buscaram relacionar-se com o tema definido e, embora todos tenham acabado explorando a 

violência, os gêneros produzidos foram variados e interessantes. Considerando o curto tempo 

e a falta de equipamentos adequados, as produções superaram as expectativas. 

Com base nas temáticas discutidas em sala, as turmas amadureceram, ao longo do 

semestre, roteiros e ideias de produção para os curtas que deveriam tratar do tema. Nesse 

sentido, a turma de segundo ano também mostrou uma maior assimilação tanto do que foi 

discutido quanto da própria linguagem do cinema, inerente às produções. Observou-se ainda 

um fato peculiar, todas as produções trataram de violência e três dos quatro filmes produzidos 

citou em algum momento a palavra “chibanca” que é uma espécie de picareta mas também é 

usada em uma expressão regional, indicativa de chateação (Ex.: Não uma chibanca!, você vai 

sim porque eu estou mandando). O mais interessante é que os grupos não combinaram e a 

palavra foi usada tanto como expressão como de forma literal, um criminoso usando uma 

chibanca, por exemplo, para ameaçar ou ferir. Ao dividir a observação com os alunos, os 

mesmos se mostraram surpresos e logo decidi fazer do nome um selo para futuras produções 

das turmas na disciplina, o Chibanca Filmes (Imagem 42). O selo foi utilizado pelas duas 

turmas de primeiro ano do semestre seguinte e lançado por ocasião da EXPOTEC (Exposição 

Científica, Tecnológica e Cultural), parte do calendário acadêmico do campus, onde realizou-

se a I Mostra de Curtas do IFRN – JC. No evento foram exibidos os melhores filmes das três 

turmas objetos desta pesquisa e também turmas de outro docente que trabalhou também com 

produção audiovisual, porém, ficou notório o destaque dos filmes produzidos a partir deste 

trabalho de pesquisa, tanto pela temática utilizada pelos alunos, quanto pela linguagem de 

cinema e trabalho técnico das edições. 
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Imagem 42 – Chibanca Filmes 

 
Fonte: produção da autora (2016) 

 

6.2.1 Famoso, eu? 

 

 Nesse curta, a situação é bem parecida com a do filme descrito anteriormente. 

Um vídeo publicado nas redes sociais também se torna viral e isso também muda a vida da 

pessoa filmada, porém, nesse caso, o rapaz fica famoso por dançar no banheiro e atrai uma 

grande quantidade de fãs. Ao final da história, uma fanática acaba tentando cometer um crime 

contra o seu objeto de admiração e, por sorte, ele escapa e ela é presa num hospital para 

tratamento de saúde mental. Tudo isso retratado em clima de comédia (Imagem 43). 

 O grupo conseguiu gravar e editar o curta de forma que a história conseguiu ser 

contada. Percebem-se algumas falhas na montagem e alguns detalhes técnicos de captação de 

som ou objetos e cenário, mas nada que comprometesse o sucesso da execução do trabalho. A 

trilha-sonora foi bem definida e colocada, transmitindo bem a ideia proposta de forma bem-

humorada. 

 

Imagem 43 – Cartaz do curta Famoso, eu? 

 

Fonte: produção dos alunos (2016) 
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6.2.2 Judite 

 

Nessa história bem-humorada e cheia de graça, Judite é uma adolescente típica 

que adora divulgar tudo sobre sua vida em seu canal do YouTube, blogs e vlogs. A menina se 

dá mal quando dois bandidos resolvem usar os dados divulgados por ela para armar uma 

emboscada e um sequestro relâmpago. Ela é mantida em cativeiro e sua mãe é forçada a pagar 

um resgate para salvar sua vida (Imagem 44).  

Nesse curta apresentados, os alunos mostraram que, mesmo sem recursos 

adequados, é possível produzir um curta amador com sucesso. A trilha foi muito bem 

colocada, as ideias sobre planos e ângulos foram bem desenvolvidas e a comédia predominou 

por todo o filme. Alguns detalhes na edição e na produção poderiam ter sido melhorados, mas 

isso não prejudicou em nada a intenção e a qualidade do produto final. Judite foi o único curta 

que teve um trailer divulgado antes da entrega final e foi o único a ter uma abertura ao estilo 

do que se vê em seriados onde os atores são mostrados logo após a introdução (primeiras 

cenas). 

 

Imagem 44 – Cartaz do curta Judite 

 

Fonte: produção dos alunos (2016) 

 

6.2.3 As desilusões de Juliana 

 

Por se tratar de um tema pesado, o curta transitou entre drama e suspense. As 

desilusões de Juliana conta a história de uma adolescente inconsequente que vive de festas. 
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Um dia, ela descobre que está grávida. Decidida a abortar, ela resolve fazer isso por conta 

própria e, envolvida no processo de dor e de desespero, acaba gravando um vídeo do 

momento onde se desfaz do feto abortado. Uma de suas amigas acaba pegando o seu celular e 

descobrindo o vídeo. Julgando Juliana como criminosa, ela resolve postar o vídeo para que 

todos soubessem do que tinha acontecido. A adolescente é expulsa do colégio e tem sua 

reputação destruída, além de ser presa pelo crime de aborto. Num gesto de loucura, ela tira 

sua própria vida. Ao fim do filme, ela assombra a amiga que divulgou o vídeo. 

Esse curta foi o que teve a melhor produção de todos. A delicadeza com que as 

cenas foram pensadas, a direção de fotografia e a trilha sonora, além do cuidado que se teve 

com os ângulos escolhidos e os planos explorados, surpreenderam todas as expectativas 

(Imagem 45). A cena onde a adolescente se mata consegue transparecer a dor e o desespero. 

Todos os alunos envolvidos relataram o quanto estavam surpresos por se superarem, tanto na 

atuação quanto na descoberta da capacidade de trabalhar em conjunto, considerando a 

produção tão complexa como a de uma obra visual, por mais breve que seja. 

 

Imagem 45 – Cartaz do curta As desilusões de Juliana 

 

Fonte: produção dos alunos (2016) 

 

6.3 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

  

Toda a produção fotográfica dos alunos foi feita com a utilização de smartphones 

de marcas variadas, apenas um aluno utilizou-se de um iPhone. Já na produção audiovisual 

foram usados, além de smartphones, uma câmera cybershot Sony HX10 e uma câmera semi-

profissional da Nikon, esta, propriedade do setor de eventos do IFRN Campus João Câmara, 
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gentilmente cedida para que os alunos pudessem filmar em finais de semana com cautela de 

autorização assinada pela docente. 

Os aplicativos e programas utilizados para editar as fotos foram: Photo Grid, 

Instagram, Snap Seed, Photoshop, Camera 360, Moldiv, VSCO, PowerPoint e Retrica. Para a 

edição dos vídeos, o programa mais usado foi o Sony Vegas. Apenas dois grupos do total, 

escolheram editar no Windows Movie Maker. 

  

6.4 UMA INTERVENÇÃO SOBRE A AUTOIMAGEM 

 

Ao final da disciplina, os alunos foram convidados a pensar em uma forma de 

intervir no ambiente de ensino-aprendizagem. É proposta a organização de uma exposição que 

interfere visualmente no ambiente e, ao mesmo tempo, convida para a apreciação das obras 

produzidas durante o semestre.  

A intervenção artística foi feita por cerca de 40 alunos de primeiro e segundo ano 

do ensino médio técnico integrado, dos cursos de Administração e Informática do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte, campus João Câmara, situado a 88 km da capital do estado. 

A intervenção pedagógica compreendeu todo o processo de criação, organização e 

construção de uma intervenção artística dos alunos. Em linhas gerais, a intervenção será 

montada a partir de várias práticas construídas e iniciadas em sala de aula. Essas práticas 

estarão distribuídas em cinco etapas, sendo a última delas, o evento da intervenção.  

Foi montada uma exposição fotográfica no hall de entrada do campus (Imagem 

46) e uma mostra dos curtas no auditório, aberto ao público interno. 
 

Imagem 46 – Imagens da exposição montada no campus 

 

Fonte: registro da autora (2016) 
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A exposição ficou montada por uma semana, culminando com a mostra dos curtas 

produzidos e recebeu a aprovação dos olhares curiosos da comunidade docente. Ficou notório 

o orgulho dos alunos envolvidos na exposição. Muitos relataram estar se sentindo 

importantes, sendo considerados artistas. A mostra dos curtas foi igualmente bem recebida. 

Ocorreram duas sessões (manhã e tarde) que geraram interesse de outras turmas e de docentes 

de outras disciplinas, para as possibilidades práticas da produção audiovisual amadora. A 

partir dessa intervenção, surgiram propostas de trabalhos interdisciplinares com a disciplina 

de história e inglês. Além disso, ocorreu o despertar para discussões pedagógicas sobre a 

prática da linguagem audiovisual, com professores das disciplinas de sociologia e português. 

Isso mostrou, portanto, a capacidade interdisciplinar das artes visuais e sugeriu novas 

aplicações e integralizações de forma a enriquecer as práticas pedagógicas e o cotidiano 

acadêmico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dada a amplitude do conteúdo e das possibilidades da ferramenta wordpress, se 

fez necessário um tempo bem maior de maturação até o ponto realmente funcional. 

Controversamente, a primeira turma trabalhada foi a que obteve um resultado mais 

satisfatório, porém acredito que isso se deve ao fato de que, por uma falha técnica na 

distribuição das disciplinas no semestre de 2015.1, esta foi dada a uma turma do 2º ano 

quando, por padrão, as turmas de primeiro ano são as que pagam a disciplina de artes visuais. 

Isso mostrou ser importante considerar que talvez o nível de maturidade dos alunos no 

segundo ano possibilitou um melhor aproveitamento da disciplina. As duas turmas de 

primeiro ano concluíram os trabalhos num nível inferior de abstração e de primor pelo 

produto final. Dentro da realidade de ensino em questão, considerou-se o fato de que os 

alunos de primeiro ano são advindos de outra realidade, de cidades diferentes e escolas 

municipais e estaduais que não possuem a mesma estrutura que o Instituto Federal oferece, 

sem contar com o fato de que os trabalhos foram estimulados em grupo e a turma de segundo 

ano tinha maior entrosamento do que a turma de primeiro ano. A quantidade de alunos no 

primeiro ano também é ligeiramente maior do que no segundo ano, isso certamente interferiu 

no resultado em conjunto com as outras constatações. 

O website só veio se firmar, de fato, depois da ocorrência das três turmas – todo o 

conteúdo alimentado até a presente data. A urgência dos fatos não permitiu que o mesmo 

pudesse ser totalmente funcional e igual, nas três turmas, o template passou por várias 

modificações até que se encontrasse um que contivesse todas as funções desejadas e testadas.  

Como possuo também formação em música, leciono a disciplina de música no 

mesmo instituto e, às vezes, na mesma turma (em semestres sequenciados). Pude comprovar 

que, na disciplina de artes visuais, o contato online mais estreito com os alunos tornou a turma 

inegavelmente mais próxima e aberta ao contato do que nas turmas de música onde 

desenvolvo o trabalho de forma diferente da “abordagem onlife”, que dei à disciplina de artes 

visuais por decorrência desta pesquisa. 

Infelizmente, em relação à comunidade docente, o professor de artes ainda é visto 

como aquele que tem a menor carga horária, a vida mais fácil, o conteúdo mais divertido e 

tranquilo e o objeto de estudo e pesquisa mais irrelevante ou simplório. Trabalhar artes a 

partir de ferramentas de mídia social, por muitas vezes, foi motivo de estranhamento ou 

deboche entre os colegas. As frases “A professora que dá aula pelo Face” ou “Os alunos usam 

muito celular na sua aula!” foram várias vezes pronunciadas e ainda existem professores que 
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lecionam de forma dura, linear e punitiva, apesar do notório crescimento e utilidade de 

ferramentas hipertextuais e alternativas de ensino. Apesar dos protestos e estranhamentos, 

minha resposta sempre foi o rendimento e diálogo que pude ter com os alunos. É quando 

permito o uso dos equipamentos de comunicação aos quais eles são ligados praticamente 24h 

por dia, que eles se concentram e se esforçam mais em dar conta do que é pedido e estimulado 

através de apreciação, contextualização, reflexão, introjeção e produção (expressão). 

Um ano após a disciplina ser lecionada, a primeira turma teste, do segundo ano 

em Administração, demonstra ter dado continuidade ao processo de produção tanto 

fotográfica quanto audiovisual, se destacando das demais turmas de ensino médio do campus.  

Recentemente, estimulados pelos projetos de incubadora de empresas, que 

acontecem frequentemente dentro dos cursos técnicos integrados de administração do IFRN 

campus João Câmara, alunos da referida turma criaram uma miniempresa de bijuterias, a Bila 

Biju. A criação e produção das imagens e campanhas vinculadas à empresa, superam qualquer 

outro trabalho similar feito por outra turma até então. Foram produzidas fotografias dos 

produtos (Imagem 47) e comerciais (material audiovisual) produzidos por eles, com 

elementos e abordagens utilizadas e desenvolvidas na disciplina de artes visuais, como a 

utilização da regra dos terços, por exemplo. A influência da disciplina é fato declarado dos 

alunos envolvidos. 

 

Imagem 47 – Bila Biju 

 
Produção dos alunos (2016) 
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7.1 POSSIBILIDADES ABERTAS POR ESTE TRABALHO 

 

A utilização da ferramenta wordpress se mostrou bastante viável e sólida, uma 

vez que foi concluído, apesar de tardio, o processo de adaptação e de ajuste das possibilidades 

oferecidas às necessidades definidas como primordiais para o desenvolvimento da disciplina. 

Dessa forma, o desempenho e desenvolvimento da mesma disciplina em turmas posteriores 

será ainda mais bem embasado e funcional e irá contar com todo o conteúdo dinamicamente 

estruturado no website, de forma a servir como vetor e base de dados, como foi objetivado 

desde o início com esta pesquisa. 

Outro ponto que possibilitou uma análise e adaptação para as futuras turmas a 

serem trabalhadas a partir do website, foi o dos conteúdos inseridos. Nas turmas anteriores, 

por causa da instabilidade dos templates usados, a relação hipertextual não se deu 

exclusivamente no website, nem os alunos tiveram um fluxo muito grande na utilização do 

mesmo. Isso ocorreu exatamente pela dificuldade em inserir os conteúdos no tempo e ordem 

necessários para servirem de complemento à disciplina. Tendo este passo sido corrigido, a 

partir da finalização do website e definição da sua arquitetura de informação, percebe-se que 

existem possibilidades ainda mais ricas de buscar e relacionar os conteúdos relativos aos 

temas dados. Durante a aula, os alunos podem, por exemplo, fazer uma pesquisa de imagens 

nos sites indicados, retornando obras de sua escolha e destacando quais foram os pontos que 

lhes chamou mais atenção fazendo referência ao tema (conceito) estudado.  

Concluímos que a pesquisa foi satisfatória e relevante no que diz respeito a 

estruturação de um modus operandi para o ensino/aprendizagem em artes visuais, 

especificamente aplicado no ensino médio. Foi desenvolvido um website que já contem 

dezenas de obras produzidas, pesquisadas, apreciadas e contextualizadas, bem como a 

possibilidade de se remeter às aulas dadas e desafios propostos e à coleção de conceitos, 

técnicas, escolas, estilos e autores estudados.  
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