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RESUMO: Os alunos do Instituto Federal do Ceará (IFCE) do curso de Licenciatura em 

Artes Visuais (CLAV) organizaram um projeto que tem como finalidade reunir memórias em 
um trabalho de web arte, a ideia era discutir as memórias perdidas pela cidade, pois cada 
aluno possuía uma lembrança de algum local da cidade, e cada uma delas remetes bons e 
maus sentimentos, com isso o Projeto Rotas mostra o percurso de memórias de alguns 
estudantes. 
Palavras- chave: web arte, memorias, comunicação. 
 
 
ABSTRACT: Students of the Instituto Federal do Ceará (IFCE)the course of the graduation 
in visual arts (CLAV) organized a project that aims to gather memories into a work of web art, 
the idea was to discuss the city lost memories, because each student had a memory of some 
site city, and each good and bad feelings remetes, it routes the ProjetoRotasdisplaying the 
path of memories of some students. 
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Introdução 

A cidade tem estado em constantes modificações, e às vezes acabamos por nem 

mesmo percebê-las, com a pressa que tem estado nossos dias, coma “velocidade” 

que temos que atingir nossos objetivos diários certos detalhes acabam passando 

despercebidos, e esses detalhes muitas vezes acabam sendo do local onde 

vivemos, o nosso olhar passa com rapidez pela cidade e as lembranças que temos 

daquele local acabam se perdendo, “Na verdade, a cidade não deixa de existir, ela 

continua ali, mas a maneira pela qual as pessoas passam a se relacionar com ela é 

que vem sendo alterada, o próprio olhar é alterado” (CIDADE, 2006, p.2). 

Com o desenvolvimento tecnológico ocorreu uma interação cada vez maior entre os 

indivíduos, mas por consequência o homem está cada vez mais longe de interagir 

com o espaço em que vive, ele tem estado conectado, buscando por seus interesses 

on-line, e com isso não percebe certas modificações ao seu derredor. Com isso foi 

criada a web arte que com seus experimentos caracterizasse como: 
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... por serem criados com os recursos tecnológicos da rede, por 
existirem totalmente online e por serem realizados a partir de 
programas específicos de composição de páginas na rede Word 
Wide Web (WWW), reunindo diferentes recursos multimídias, como 
sons, textos, gráficos, imagens fixas e em movimentos e 
outros...(BULHÕES, 2012, p.49) 

O objetivo é relacionar questões da web por meio da arte, e isso juntamente com os 

questionamentos sobre a perda das memórias relacionadas à cidade, assim, os 

alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do 

curso de Licenciatura em Artes Visuais (CLAV) na disciplina de Web Arte decidiram 

reunir as lembranças de cada um dos participantes em meio à cidade, locais em que 

percorreram, ou até mesmo onde viveram e reuni-los por meio de imagens, 

ilustrações e fotografias, e com isso um dos objetivos do projeto era descobrir de 

que forma poderíamos reunir as nossas lembranças em uma plataforma da web 

sendo esse conteúdo acessível a todos, e como poderíamos usar uma rede social 

para difundir essas experiências, além de qual forma poderíamos levar para esse 

projeto a discussão acerca da percepção da cidade, sobre como o nosso olhar se 

altera ao vê-la com a “pressa” do nosso cotidiano. 

As imagens que foram usadas no trabalho tiveram a intenção de mostrar as 

emoções de cada aluno, como aquele local interfere com ele, além de fazê-lo pensar 

na cidade como um lugar de boas e más vivências, como o percorrer pela cidade 

pode trazer a tona momentos já esquecidos e as imagens usadas pelos alunos no 

trabalho ajudam a se fazer entender isso. 

Percebemos também que o olhar do artista acaba por se mostrar nassuas escolhas 

de imagens, mas ele se modifica no olhar de quem ver, no olhar dos que habitam a 

cidade (FERNANDES, 2013). 

 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho tem como objetivo discutir acerca da relação entre a 

comunicação, arte e a cidade, assim, os alunos do CLAV tiveram em sala a 

experiência de realizar uma atividade através do Google streetview que é uma 

plataforma da Google gratuita onde o usuário tem acesso a quase todas as ruas que 
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desejar através de imagens que foram captadas e reunidas pela empresa, à ideiaera 

que os alunos usassem a plataforma e “fotografassem” o local onde moravam e o 

que mais de interessante encontrassem.  

A partir dessa atividade ocorreu um debate sobre as imagens que cada aluno havia 

apresentado, com esse resultado tivemos que criar algo que reunisse em uma rede 

social nossas lembranças usando o Google Street View, atentando aos detalhes que 

constituem uma Web Arte. O resultado foi à criação de um tumblr onde cada aluno 

compartilhou um mapa marcado com suas devidas imagens, levando assim a 

reflexão sobre o local onde viviam juntamente com a composição de outra imagem, 

a de todos os mapas juntos. 

A escolha do tumblr como plataforma a ser utilizada nesse projeto surgiu por conta 

que alguns integrantes da turma já o utilizavam, e como ele se caracteriza sendo um 

blog que usa somente fotos seria adequado usá-lo para mostrar as imagens do 

trabalho já terminado, além do que o mais importante seria esse trabalho ficasse 

online, porque apenas assim seria considerada uma Web Arte. 

 

Figura 1 e 2: Imagens selecionada a partir de lembranças da cidade 
Fonte: (ABREU, 2014) 
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Fonte: (ABREU, 2014) 

 

 

Figura 3: Desenho formado a partir do percurso formado pela cidade. 
Fonte: (ABREU, 2014) 

 

 

Resultado e Discussão  

De acordo com a atividade fomentada a parti do Projeto Rotas, se pode perceber 

uma maior compreensão dos alunos quanto ao assunto Web Arte, e como 
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consequência um maior interesse de buscar novas formas de trabalhar com a 

mesma, ocorreu também uma discussão acerca das lembranças "esquecidas" da 

cidade, sobre os lugares que passamos e ficaram marcados por momentos 

importantes, sejam eles bons ou ruins, assim: 

... a cidade não possui a sua essência apenas vinculada a vários 

fatores funcionais, produtivos ou tecnocráticos, mas também ligada a 

representação, aos símbolos e a memória, aos desejos e sonhos, 

essa mistura acaba que por estruturar toda uma cidade, que é rica 

em diversidade e pluralidade. (CIDADE, 2006, p.5). 

Foi interessante perceber que esse tipo de projeto pode ser usado em vários 

momentos em uma sala de aula, no caso, até mesmo na educação à distância, pois 

todo o projeto foi realizado online, da reunião das ideias dos alunos até a finalização 

do mesmo, pois foram usados os bate-papos e grupos das redes sociais, e o 

professor foi o mediador disso, podendo ter assistido a algumas dessas conversas 

online (LIMA, 2013). 

 

Conclusão 

A partir do Projeto Rotas os alunos do CLAV tiveram a oportunidade de 

compreender melhor como funciona a Web Arte e aprimorar seus conhecimentos 

acerca das plataformas da web, também perceberam o valor dos lugares em que 

eles vivem, e assim, notar que com um olhar mais zeloso e aprimorado se pode " ver 

a arte" onde não parece existir. O projeto foi tão bem aceito que foram pensadas 

outras ramificações para ele, como, por exemplo, serem usadas as imagens do 

Google Street View para fazer um vídeo de cada aluno com suas lembranças pela 

cidade. 
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