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NOVAS TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO NA ARTE E NA 
EDUCAÇÃO 
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RESUMO: O Artigo busca compreender as possibilidades de pensar o universo educacional, 
formal e não formal, por meio da inserção das novas tecnologias, mídias e redes sociais no 
cotidiano de crianças e adolescentes. As reflexões apresentadas constroem-se a partir de 
investigação teóricas e de práticas educativas que envolvam essas linguagens, de modo a 
contribuir para uma reflexão acerca da inserção das novas tecnologias e seus processos de 
significação no ensino da arte, contribuindo com proposições de novos modos de se pensar 
o espaço educativo que dialoguem com a realidade dos alunos. 
 
Palavras-Chave: Tecnologias, Mídias e Ensino da Arte. 
 
 
ABSTRACT: The article seeks to understand the possibilities of thinking about education, 
formal and non-formal universe, through the insertion of new technologies, media and social 
networks in daily life of children and adolescents. The ideas presented are constructed from 
theoretical research and educational practices involving these languages in order to 
contribute to a reflection on the integration of new technologies and processes of meaning in 
art education, contributing propositions of new modes think the education space that 
dialogue with the reality of the students. 
 
Keywords: Technology, Media and Art Teaching 
 
 
 

Pensar a inserção das novas tecnologias, das mídias e das redes sociais digitais nas 

práticas educativas é uma questão emergencial visto que, a maior parte das 

crianças e adolescentes mantém contato diário com esses meios. Denominamos 

aqui como “novas1” tecnologias todo aparato que circunda a vida de crianças e 

adolescentes dentro e fora da escola como celulares smartphones, Ipad, 

Computadores portáteis que, associados às redes sociais digitais, dão ao espaço 

escolar e suas práticas cotidianas uma nova configuração.  

Todos esses meios circundam hoje o espaço escolar e, de certo modo, ameaçam a 

organização tradicional. As instituições de ensino, ao não saberem lidar com tais 

ferramentas, recorrem a proibição dos usos das mesmas durante o horário escolar. 

Entretanto, os alunos buscam modos de quebrar as regras impostas diariamente. 

Assim, a escola, como território fixo marcado historicamente por regularidades 

programáticas que vão desde a definição dos tempos e espaços até a sua proposta 



 

 

 

 
 

590 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

pedagógica, vem sofrendo nos últimos anos grandes abalos em suas estruturas 

aparentemente inatingíveis. As novas formas de comunicação aliadas às tecnologias 

ampliam e transformam os modos de construção de conhecimentos. Nesse sentido, 

afirma Capparelli: 

(...) as novas formas de comunicação em redes ampliam essa 
aquisição de conhecimento sem uma hierarquização de saberes, 
sem um controle dos adultos e sem uma sistematização própria da 
escola – serialização, percurso organizado, interdição ou acesso a 
conteúdos específicos (2002, p.134). 

 

Por mais alto que se ergam os muros o suposto “inimigo”, as novas tecnologias e 

tudo que ela traz consigo, é capaz de ultrapassar quaisquer barreiras físicas e 

desestruturá-la. Sem saber como lidar com a dinâmica desse terreno pouco 

conhecido, nada mais seguro do que se proteger, e para isso aumentam-se as 

regras e as penalizações. Mas de nada adianta fugir, ele é veloz e perspicaz, está 

cada dia mais presente, e não existem grades, muros ou cercas capazes de detê-la.  

Escola e família deixaram de ser as fontes primárias de construção de 

conhecimento, valores morais e culturais para crianças e adolescentes. Atualmente, 

a mídia, a internet e os mais variados recursos tecnológicos como tablets e Ipad's 

passaram a ser o primeiro contato de crianças e adolescentes com o mundo e seus 

saberes. O melhor caminho é se aproximar, vivenciar, compreender para poder 

usufruir de suas potencialidades, e orientar aos jovens acerca dos usos conscientes. 

Em nosso campo do conhecimento, o ensino da arte, cabe pensar modos de refletir 

acerca dos produtos oriundos desses aparatos tecnológicos, principalmente os que 

se referem a produção, veiculação e circulação de imagens, sejam elas fotografias, 

vídeos ou imagens da mídia. É urgente incluir dentre as práticas educativas em arte  

aquelas que envolvam as imagens técnicas e as imagens da mídia, sem contudo 

negar a clássica imagem da história da arte. A proposta é, ampliar o leque de leitura  

visual desse alunos a partir da imagens comuns em seu cotidiano, contribuindo para 

uma leitura crítica das imagens que os circundam, do seguinte modo 

(...) ao explorar conexões e contrastes entre as diversas formas de 
arte popular e das belas artes; ao incluir e discutir o impacto das 
imagens do cinema, de publicidade, de jogos de computador e 
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histórias em quadrinhos sobre adolescentes, jovens e adultos; ao 
ampliar limites culturais e educativos que abrangem outros 
seguimentos e grupos culturais, suas imagens e artefatos; ao 
enfatizar, deliberadamente, a relação arte e vida, ou seja, arte e 
imagem como parte do cotidiano, como parte de uma convivência 
diária com nossa diversidade e complexidade. (Martins, 2006, p. 71) 

Ainda que urgente, a preocupação com a adesão das imagens técnicas pela 

sociedade não é uma questão recente. Ao escrever a primeira edição de Filosofia da 

caixa preta em 1983, Vilém Flusser já questionava a extrema circulação e descarte 

das imagens técnicas. Dentre suas preocupações destaca-se o caráter efêmero 

assumido pelas imagens e como esta situação suscitava a urgência por uma filosofia 

da fotografia, por reflexões sobre aquilo que ele denominou de “Universo 

Fotográfico”.  

Acusando o aparelho fotográfico de causar a “robotização da vida em todos os seus 

aspectos”, apresentou reflexões sobre como a ignorância do homem com relação à 

tecnologia fotográfica mecanizava os atos humanos e os tornava supostamente 

emancipados, livres dos pincéis tão necessários para a produção de imagens por 

meio da pintura. Neste caminho Flusser nos faz refletir sobre a criação da ideia de 

liberdade numa sociedade programada e centralizada pela tecnologia.  

Com o desenvolvimento da tecnologia da informação a sensação de liberdade de 

poder criar a imagem que quisermos do modo que desejarmos aumentou ainda 

mais, em especial na nossa sociedade atual, compreendida como “em rede” e 

“virtualizada”. Associada a isso, a imensa gama de imagens midiáticas veiculadas 

nesses espaços ditam padrões de comportamento e permeia o imaginário e o 

processo de construção de identidade de crianças e adolescentes. Nesse sentido, 

afirma Barbero: 

Pois bem, enquanto a escola e a família atravessam profunda crise 
que corrói as grandes instituições da modernidade, são a televisão, o 
rádio, o cinema, os programas de humor, o CD, os games e a 
internet que estão socializando os adolescentes, já que esses são os 
meios que atualmente lhes proporcionam modelos e pautam 
comportamentos e ritos de iniciação pois, ao mesmo tempo em que 
possuem um material enganoso e problemático, têm também muita 
empatia, receptividade e sensibilidade que nem a família nem a 
escola são capazes de decifrar ou dela se encarregar (2011, p. 18-
19). 
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A imagem ocupa hoje um lugar relevante em nossas vidas, deixando seu lugar de 

ilustração do texto escrito e assumindo sua identidade de discurso enunciado. Mas o 

que faz esse objeto de comunicação ocupar o lugar de “discurso da verdade” em 

nossa sociedade? Landowski nos aponta uma resposta plausível para esta questão, 

segundo ele,  

a força da imagem resulta, antes de tudo, do fato de que não 
suspeitamos, a priori, que ela possa nos enganar. Enquanto, segundo 
senso comum, todo ato de fala implica uma tomada de posição de 
ordem “subjetiva”, a imagem, ao contrário, nada faria além de 
testemunhar “objetivamente” o estado das coisas, reportado por ela. 
Por muito tempo considerou-se que as imagens extraiam seu valor da 
relação mimética que supostamente mantinham com os objetos que 
elas estavam encarregadas de “representar” (2004, p. 33). 

Esse estatuto de verdade que a imagem carrega consigo ganhou ainda mais força 

com o surgimento da fotografia, que passa a ser considerada como uma linguagem 

capaz de fazer uma verdadeira imitação do mundo real.  

Quando foi criada, ainda no século XIX, a fotografia avança sobre o lugar da mais 

tradicional linguagem das Artes Plásticas, a pintura. Dispensando a mão do artista a 

fotografia parece ser capaz de registrar o real sem a presença do pincel e das mãos 

do homem, instaurando na sociedade um verdadeiro sentimento de libertação, era a 

hora de estar livre para “representar” o que quisesse sem a intermediação de 

ninguém. Nem mesmo a atuação do fotógrafo era considerada uma interferência na 

produção da imagem na época. As discussões sobre escolhas e influência do olhar 

do fotógrafo surgem apenas no século XX, quando a fotografia começa a lutar por 

um lugar como linguagem artística. 

A transparência da imagem ou a indiscernibilidade da distância entre 
a imagem e a coisa fazem parte dos enunciados do verdadeiro que 
acompanham a fotografia-documento desde seus primórdios, 
porque eles se escoram na maneira como ela vê e como ela mostra. 
Esses enunciados, além disso, refletem o verdadeiro terremoto que 
a fotografia provoca no campo da representação no início do ano 
1840, opondo ao ideal artístico os valores materiais, terrestres e 
profanos, da máquina. (ROUILLÉ, 2009, p. 73) 

A fotografia, seja ela um retrato ou uma imagem publicitária, torna-se onipresente na 

vida dos homens: “coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas em 
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vitrines, paredes de escritórios, afixadas contra muros sob forma de cartazes [...]” 

(FLUSSER, 2002, p. 37). A fotografia não precisou de muito para isso, chegou e 

ficou, (a)firmando-se como uma verdadeira mímese do real, sendo considerada um 

verdadeiro discurso da verdade. 

Isso porque a imagem fotográfica é carregada de estratégias enunciativas com o 

intuito de fazer crer ao leitor que é um simulacro da realidade que apresenta. Estas 

estratégias que nos fazem acreditar no discurso enunciado são definidas na 

semiótica como contrato fiduciário, conforme apresentamos anteriormente. 

Embora o fazer persuasivo da fotografia faça parte de escolhas do destinador, a 

fotografia é compreendida historicamente como um simulacro do mundo natural. 

Desde a criação da câmara escura, o homem utiliza o auxílio tecnológico para 

alcançar a formação de imagens que se assemelhem ao real. Mesmo assim, a 

produção da imagem ainda dependia da mão do artista para dar-lhe os contornos e 

formas necessárias. Com a invenção da fotografia a produção da imagem 

semelhante ao real torna-se fato e sem a necessidade da mão do homem para 

elaborá-la. 

[...] essa fé ingênua nas virtudes da imagem foi reforçada pela 
aparição das novas técnicas de gravação e reprodução ótica, 
inicialmente fotográficas e depois “catódicas”, como se, ao se 
substituir à arte do pintor, o recurso a instrumentos aparentemente 
neutros permitisse enfim estabelecer uma relação direta, necessária 
e autêntica – em uma palavra, verdadeira – entre o real e sua 
imagem. (LANDOWSKI, 2004, p. 33) 

Ainda em preto e branco as primeiras fotografias aéreas e as fotografias feitas 

durante a primeira guerra mundial deixavam o mundo perplexo diante da 

possibilidade de ver o que estava tão distante, de tornar presentes momentos 

ausentes, de mostrar o mundo de modo tão real. Os textos passam a ser ilustrados 

por fotografias e elas afirmavam este discurso verbal, o que estava escrito dava 

também para ser visto. 

A fotografia passa a ser vista no senso comum como um meio pelo qual é possível 

reproduzir com fidelidade o mundo natural e os acontecimentos sociais ali inscritos 

sem a interferência da mão do homem, apenas a partir dos princípios químicos e 
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físicos, dando a ela uma espécie de neutralidade no processo de “representar”, o 

que a diferenciava da pintura. 

Mesmo depois da revolução modernista que, a começar pela 
pintura, teve por efeito invalidar essa concepção, é ela que, apesar 
de tudo, continua ainda hoje a impregnar a concepção que 
comumente se faz do estatuto da imagem, justificando a confiança 
quase cega que lhe acordamos em termos de verdade. 
(LANDOWSKI, 2004, p. 33) 

Assim, a fotografia assume o caráter de discurso “verdadeiro” e passa a ser vista 

como a reprodutora da realidade, passando a ser compreendida no contexto como 

um documento por toda a modernidade. Nesse sentido, afirma Dubois (2006, p. 27). 

[...] a fotografia é considerada a imitação mais perfeita da realidade. 
E, de acordo com os discursos da época, essa capacidade mimética 
procede de sua natureza técnica, de seu procedimento mecânico que 
permite fazer aparecer uma imagem de maneira “automática”, 
“objetiva”, quase “natural” (segundo tão somente as leis da ótica e da 
química), sem que a mão do artista intervenha diretamente. 

Para fazer com que o discurso que ela apresenta torne-se ainda mais verídico, o 

enunciador (sujeito que faz a fotografia) faz escolhas de composição que fortalecem 

o parecer verdadeiro apresentado no enunciado fotográfico. 

Estas escolhas podem se dar a partir do enquadramento, recortes, ajustes focais, 

iluminação, cenografia, entre outros detalhes que fazem com que ela não seja a 

reprodução do mundo natural, mas apresente traços da realidade que apresenta, e 

assim seja vista como um simulacro da realidade. Deste modo, o enunciador coloca-

se como manipulador dos discursos enunciados, levando o enunciatário a crer nos 

valores ali colocados. Não é um discurso verdadeiro mas, sim, um discurso que 

produz um efeito de verdade, construído para fazer parecer verdade.  

Estas escolhas perpassam também aquilo que o enunciador julgue digno de ser 

representado, recortes de práticas sociais das quais se considere parte, ou das 

quais queira fazer parte. 

Nestor Canclini, ao refletir sobre os estudos de Bourdieu sobre a sociedade 

moderna, destaca como o pesquisador percebeu a prática da fotografia como modo 

de compreender as diferenças entre as classes: 
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Ele percebeu que aquilo que um grupo social escolhe como 
fotografável revela o que esse grupo social revela digno de ser 
solenizado, como estabelece as condutas socialmente aprovadas, a 
partir de quais esquemas percebe e aprecia o real. Os objetos, 
lugares e personagens selecionados, as ocasiões para fotografar 
mostram o modo pelo qual cada setor se distingue dos outros. (2007, 
p. 70) 

A possibilidade de escolher o que fotografar, ou simplesmente de poder fotografar, 

cresceu com o desenvolvimento da tecnologia digital, que possibilitou uma queda 

nos preços das câmeras digitais e a criação de celulares com câmeras cada vez 

mais potentes. Assim, a fotografia se popularizou na sociedade, principalmente entre 

os adolescentes. Entre as mais diversas classes sociais a fotografia digital vem 

ganhando mais espaço a cada dia. 

Quando ainda usávamos o filme 35 mm e celular era artigo de luxo, era raro 

encontrar adolescentes tirando fotos. O custo era alto, comprar o filme, revelar, sem 

contar que máquina fotográfica era coisa de adulto. Hoje, é comum encontrar nas 

situações mais comuns como um passeio no shopping ou no pátio da escola 

adolescentes com câmeras digitais, Ipad’s, celulares com câmeras ou MP5 

registrando seu movimento individual ou o do grupo. 

Contamos ainda com todo o aparato da tecnologia digital, principalmente com o 

desenvolvimento de softwares de manipulação de imagem, com recursos de 

manipulação acessíveis a todos, sem contar que grande parte dos adolescentes tem 

acesso à internet e às redes sociais do próprio celular. 

Nesse contexto, de uma sociedade inundada de aparatos tecnológicos e redes 

sociais digitais, percebe-se um crescente processo de desterritorialização2, no qual 

“estar em um lugar” não pressupõe necessariamente estar fisicamente, ou “ser 

alguém” não necessita ser fisicamente este alguém. Vemos crescer a utilização de 

recursos tecnológicos e sites de relacionamentos por muitas crianças e 

adolescentes, sem um entendimento críticos dessas novas formas de estar no 

mundo, fazendo dessas comunidades um espaço a mais para viver, muitas vezes 

sem critérios.  
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O objetivo da pesquisa3  é compreender as possibilidades de pensar o universo 

educacional, formal e/ou não formal, por meio da inserção das novas tecnologias no 

cotidiano de crianças e adolescentes. Para tanto, acreditamos que, a partir da 

investigação das práticas educativas que envolvam essas linguagens, possamos 

contribuir para uma reflexão do contexto educacional atual, contribuindo com 

proposições de novos modos de se pensar o espaço educativo que dialoguem com 

a realidade dos alunos. 

Também nos interessa investigar de que modos as produções artísticas 

contemporâneas que envolvem as novas tecnologias (fotografias, vídeos e etc) 

podem ser pensadas como linguagem e conteúdo didático para o ensino da arte em 

diferentes espaços de formação, a partir de seus intertextos e interdiscursos, 

constituindo-se, desse modo, como uma grande aliada para as reflexões de seus 

usos no cotidiano dos alunos. 

Para investigar os processos de significação das imagens técnicas, fotografia, vídeo, 

cinema e das imagens da mídia apoiamo-nos no aparato teórico da Semiótica 

Francesa. A semiótica discursiva é uma ciência relativamente nova. Surge na França 

em 1960, dentro do contexto do estruturalismo, a partir do estudo de Algirdas Julien 

Greimas. É uma teoria da significação que se preocupa com os processos de 

produção de sentido do texto. Segundo Barros (2007, p. 07) “A semiótica tem por 

objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele 

faz para dizer o que diz”. 

Para pensar as práticas educativas que envolvam as imagens da arte, as novas 

tecnologias, as mídias e as redes sociais, partimos dos pressupostos da Cultura 

Visual e as pesquisa sobre mídias e novas tecnologias, dentro e fora dos contextos 

educacionais. 

Apresentaremos a seguir pesquisas finalizadas e pesquisas a serem iniciadas4 , 

realizadas com alunos do curso de graduação em Licenciatura em Artes Visuais que  

refletem sobre os modos como as imagens técnicas, as mídias e as redes sociais 

digitais podem ser pensadas como mediadoras das práticas em educativas em arte, 

refletindo acerca de suas características a partir de exemplos de pesquisas/ações 
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educativas em arte que englobaram e englobarão em suas práticas uma ou mais 

das possibilidades acima citadas, de modo a propor um ensino da arte atualizado e 

contextualizado com a realidade dos alunos na contemporaneidade. 

O primeiro trabalho é da aluna Ana Paula da Silva Almeida 5  intitulado 

“(RE)CONTAR”, orientado entre os anos de 2013 e 2014. O trabalho reflete sobre a 

importância dos contos infantis e sobre a imagem como parte integrante do conto. A 

aluna propõe recontar a história “Alice no país das Maravilhas” por meio de 

fotografias realizadas por ela e manipuladas no computador. A proposta é 

possibilitar às crianças a narração verbal do conto, a partir das imagens criadas pela 

autora. A aluna defende a importância de instigar a leitura crítica da imagem desde 

as primeiras séries da educação infantil. O resultado do trabalho foi a recriação da 

história por meio da fotografia propondo um livro de contos somente com o texto 

visual. Abaixo, apresentamos duas imagens criadas pela aluna. 

 

Imagem 1: Conversa com a lagarta, 2014. 

Fonte: Ana Paula Silva Almeida 

 

 
 

Imagem 2: O julgamento, 2014. 

Fonte: Ana Paula Silva Almeida 
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O segundo trabalho de conclusão de curso foi realizado por Pedro Henrique Bergi 

Reis6 e intitula-se “Moda e Arte: diálogos e aproximações”. O aluno discorre ao longo 

do trabalho, a partir do escopo teórico e metodológico da Semiótica Francesa, sobre 

os diálogos presentes entre a Arte e a Moda entre os anos de 1920 e 1960, a partir 

dos conceitos de intertexto e interdiscurso.  

Segundo Fiorin (2006, p.30) a intertextualidade “[...] é um processo de incorporação 

de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para 

transformá-lo”, enquanto a interdiscusividade “[...] é o processo em que se 

incorporam percursos temáticos e/ou figurativos, temas e/ou figuras de um discurso 

em outro”(idem, p.32). 

Após apontar os intertextos e interdiscursos entre arte e moda no recorte temporal 

selecionado o aluno propõe uma transposição didática do tema para uma ação 

educativa a partir dos conceitos da Cultura Visual, destacando a importância da 

presença das imagens da cultura visual nas práticas educativas em arte, uma vez 

que consideramos 

(...) necessário levar para a sala de aula imagens que cercam nossos 
alunos no cotidiano e normalmente são desvalorizadas, consideradas 
pouco ou nada artísticas. Hernández defende que muitas outras 
imagens da “cultura visual” (não legitimadas como arte), por 
exemplo, propagandas, fotografias de jornais, desenho de moda, 
videoclipes e outras, podem ser apreciadas na sala de aula. 
(IAVELBERG; MOURÃO, 2006, p.23) 

 

Pedro destaca em seu texto que  

A Moda pode ser um veículo para se abordar diversos assuntos em 
uma sala de aula, não apenas na aula de Artes, mas também em 
outras disciplinas. A Moda, como foi mostrada, reflete muito do 
momento histórico, do comportamento da sociedade, das ideologias 
etc. Ao utiliza-la como tema para se alcançar um objetivo gera-se 
interesse no aluno, já que este vive a moda – mesmo que 
involuntariamente através do ato de se vestir. A vestimenta de cada 
pessoa o identifica para o outro, e é o que ocorre na escola, nas 
relações interpessoais, é a identificação de um indivíduo para o outro 
através de algo que os agrega significado. Mesmo utilizando 
uniforme, o aluno, encontra artifícios geradores de identidade 
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(acessórios) para se fazer presente e se agrupar. Vê-se aqui uma 
aplicação da Moda em outra disciplina – Sociologia – estudando 
como que os seres se interagem com o meio e criam elos com este e 
com outro sujeito através do vestuário. (Bergi, 2014, p.63) 

Percebemos nos trabalhos de conclusão de curso orientados que os dois alunos do 

curso de Licenciatura preocupam-se com a ampliação dos usos das imagens na 

escola, principalmente nas aulas de arte, visando proporcionar um entendimento 

amplo sobre as imagens da arte e das imagens que os circundam. É importante 

ressaltar que ampliar as possibilidades de leitura não significa abandonar as 

imagens da arte e sim, pensar arte e vida como indissociáveis. Desse modo, 

pretendemos pensar um ensino da arte preocupado com as imagens da arte e da 

vida, a partir de uma leitura crítica de mundo. Nesse sentido, afirma Martins 

Como campo emergente de investigação, a cultura visual quer ajudar 
aos indivíduos e, principalmente, aos alunos, a desenvolver uma 
visão crítica em relação ao poder das imagens, auxiliando-os a criar 
e aguçar um sentido de responsabilidade diante das liberdades 
decorrentes desse poder (2006, p. 72). 

Percebendo a crescente procura de alunos em busca de orientação de pesquisas no 

campo da Cultura Visual e da Semiótica, principalmente no que diz respeito a 

inserção de imagens técnicas, da publicidade, da mídia e as relações das imagens e 

as redes sociais, somada ao interesse de pesquisa que trago desde o doutorado, 

criamos o grupo de pesquisa “Processos discursivos em arte” no qual coordeno a 

linha de pesquisa “Mídias e processos de significação” que tem por interesse 

investigar os processos de significação nas produções artísticas e culturais 

contemporâneas que envolvam as mídias e as novas tecnologias, bem como seus 

desdobramentos educativos. 

Vinculado a esse grupo iniciamos o trabalho de orientação de iniciação científica 

neste ano, tendo três projetos de pesquisas de alunos do curso de Licenciatura em 

Artes Visuais e Bacharelado em Artes Plásticas aprovados no edital da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Os três projetos propõem pesquisas que relacionem 

imagem técnica, mídias e redes sociais nas práticas educativas em arte.  
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O primeiro projeto “MARCAS DO COTIDIANO DE UM CMEI: Sentidos construídos 

sob a perspectiva do olhar da criança” proposto pelo aluno do bacharelado em Artes 

Plástica Jhonathas Andrade do Nascimento tem como objetivo refletir sobre o 

espaço escolar a partir do olhar das crianças, construído por meio da linguagem 

fotográfica.  

A pesquisa, que iniciará em agosto de 2014, pretende destacar os sentidos 

produzidos por crianças da Educação Infantil, a partir da linguagem fotográfica como 

mecanismo de explanação de suas percepções criativas, buscando compreender as 

possibilidades da utilização das tecnologias como meio no processo educativo 

articulado ao contexto artístico contemporâneo. 

A segunda pesquisa “O Ensino do Cinema no Contexto das Artes Visuais e sua 

utilização como ferramenta pedagógica” proposta pela aluna do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais Claudia Michele Rosa Alves tem como objetivo refletir 

acerca da linguagem do cinema no contexto das Artes Visuais, mostrar sua 

contribuição para práticas educativas em arte, bem como na formação sociocultural 

do aluno, ampliando sua reflexão enquanto espectador de produções audiovisuais, 

aumentando assim sua criticidade. A partir do aparato teórico metodológico a 

Semiótica Francesa a aluna pretende refletir sobre o cinema enquanto texto 

sincrético, seus processos de comunicação e significação. A partir disso, pretende 

refletir sobre os potenciais pedagógicos do cinema para o ensino da arte em diálogo 

com outras áreas do conhecimento. 

A terceira e última pesquisa a ser orientada no programa de iniciação científica 

denomina-se “A leitura de imagens publicitárias veiculadas em sites e redes sociais 

da internet: uma prática crítica através do ensino de Arte” da aluna Ana Claudia de 

Sena, também estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais. A pesquisa tem 

como objetivo refletir sobre a presença das imagens publicitárias como 

determinadoras de padrões e comportamentos de crianças e adolescentes e 

vivenciar, em uma experiência prática, as possibilidades dos usos de imagens 

comerciais e publicitárias veiculadas em sites e redes sociais da internet em práticas 
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educativas em arte, de modo a contribuir para a construção de uma leitura crítica de 

mundo de alunos do Ensino Fundamental. 

Percebe-se a partir das reflexões teóricas e das pesquisas apresentadas a 

crescente preocupação com a atualização das práticas educativas em arte ao 

proporem a ampliação do repertório de práticas artísticas que envolvam imagens da 

arte e da Cultura Visual. A criação de uma linha de pesquisa nesta área dialoga com 

a emergência de se pensar a presença dessas imagens e o poder de seus discursos 

no cotidiano de crianças e adolescentes.  

Ao propor investigações nesse sentido acreditamos estar contribuindo para uma 

formação crítica do aluno e nos aproximando de suas vivências diárias. Ligados às 

tecnologias, às mídias e as redes sociais digitais, e de fundamental importância que 

a escola e os pesquisadores em educação reflitam sobre novos modos de ser e 

estar do aluno no espaço escolar para propor práticas educativas atualizadas e 

conectadas com o dia a dia dos estudantes.  

 
NOTAS 

                                                 
1 De acordo com Dubois “De certo modo, é evidente que toda imagem, mesmo a mais arcaica, requer uma 
tecnologia (de produção ao menos, e por vezes de recepção), pois pressupõe um gesto de fabricação de 
artefatos por meio de instrumentos, regras condições de eficácia, assim como de uma saber.” (2004, p. 31). Ao 
tratarmos de “novas tecnologias” estamos nos referindo a toda e qualquer imagem técnica, seja ela fotografia, 
cinema, vídeo, imagem digital ou infográfica. 
2 O termo desterritorialização, comumente utilizado para definir as dinâmicas do ciberespaço, tem suas raízes na 
proposição de Gilles Deleuze e Felix Guattari em Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia (v. 3) 
3 A pesquisa está em andamento, sendo relatados aqui experiências de trabalhos de conclusão de curso já 
orientados e pesquisas de iniciação científica em processo. 
4 Todas as pesquisas apresentadas foram e serão orientadas pela autora deste artigo. 
5 O trabalho encontra-se disponível  na Biblioteca Setorial do Centro de Artes da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
6 O trabalho encontra-se disponível na Biblioteca Setorial do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito 
Santo 
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