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Resumo 

 

Este trabalho é uma reflexão sobre como as new medias estão sendo (sub)utilizadas no 

ambiente escolar trabalhando o tema da vigilância e (des)construção de identidades e 

processos de subjetivação utilizando a produção de vídeo como meio. Articulada à 

observação e prática do Estágio Curricular, as justificativas para o desenvolvimento desta 

pesquisa estão relacionadas à Educação e a construção de identidades esteriotipadas 

impostas pela mídia, em que alunos estão sujeitos. A produção audiovisual é introduzida 

nas escolas  através de programas de aprendizagem financiados pelo governo e por grandes 

empresas (os mesmos que financiam os projetos ligados ao cinema e à televisão no Brasil) 

o que muitas vezes impõe regras que limitam a criação artística com a utilização do vídeo. 

Este projeto foi desenvolvido a partir de uma experiência prática em uma escola pública da 

região periférica de Porto Alegre. 

 

Palavras Chaves: arte –vídeo - educação 
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Para ler ao modo “Jogo da Amarelinha”, de Julio Cortázar: 

Quadro de orientação 

 

Esse trabalho pode ser lido de quatro maneiras. O leitor fica convidado a escolher 

uma das seguintes possibilidades: 

1. Linearmente, seguindo a organização presente no sumário e assistir o vídeo 

após a leitura. 

2. Assistir o vídeo antes da leitura, seguindo a organização presente no sumário. 

3. Assistir o vídeo > após, leitura do APÊNDICE A > seguindo com a leitura dos 

capítulos e conclusão. 

4. Leitura do APÊNDICE A > assistir o vídeo > seguindo com a leitura dos 

capítulos e conclusão. 

 

Em caso de confusão ou esquecimento, será suficiente consultar a seguinte lista: 

1. 7 à 30 > APÊNDICE A (35 à 39) > vídeo. 

2. Vídeo > 7 à 30 > APÊNDICE A (35 à 39). 

3. Vídeo > APÊNDICE A (35 à 39)  > 7 à 30. 

4. APÊNDICE A (35 à 39)  > vídeo > 7 à 30. 

 

 

 

“(…) O jogo da amarelinha se joga com uma pequena 

pedra que é preciso empurrar com a ponta do sapato. 

Ingredientes: uma calçada, uma pedrinha, um sapato 

e um belo desenho feito com giz, preferivelmente colorido.  

No alto, fica o Céu, embaixo a Terra, 

é muito difícil chegar com a pedrinha ao Céu, quase  

sempre se calcula mal e a pedra sai do desenho.”* 

 

 

 

 
* p. 252. CORTÁZAR, Julio. O Jogo da Amarelinha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. Tradução 

de Fernando de Castro Ferro. 
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1 Questões Preliminares 

 

 

“Ora, a lei das forças é que elas não podem 

aparecer sem se cobrirem com a máscara  

das forças pré-existentes”  

Gilles Deleuze (Nietzsche, 1965). 

 

 

    

O trabalho de conclusão “O vídeo como potência criativa ou instrumento de 

vigilância?” procura verificar como o vídeo tem sido inserido nas escolas públicas 

analisando sua ambiguidade enquanto instrumento para a vigilância ou criação e pesquisa. 

Tendo como experiência prática o estágio realizado na turma de 8° série da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Toyama, localizada na periferia da cidade de Porto Alegre. Nessa 

experiência pedagógica com duração de sete meses buscou-se de maneira alternativa a 

produção de um vídeo autônomo como forma de questionamento da presença dessa 

tecnologia na função de instrumento de vigilância e controle ou abordando-o em seu 

potencial para a criação e pesquisa artística. 

O vídeo tem acompanhado as transformações tecnológicas de nossa época e com 

isso passa a ser uma tecnologia eficiente, democrática e usada para diversos fins. Como é 

proposto por Philippe Dubois (2004) em Cinema, Vídeo, Godard o vídeo deixa de ter um 

formato físico específico para se tornar um “estado vídeo”. Ele deixa de existir enquanto 

suporte magnético do videotape para hibridizar-se com as tecnologias digitais: 

computadores, celulares, circuitos de vigilância entre outros. Nesse sentido, veremos o 

vídeo como presença constante no cotidiano dos alunos. Porém, sua potência criativa fica 

subjugada, e o mesmo é visto apenas como superestrutura em sua presença totalitária na 

mídia televisiva. Busca-se nesse trabalho acadêmico evocar, sensibilizar e vivenciar a 

possibilidade do vídeo enquanto ferramenta para criação colaborativa na escola. 

A mídia contagia e contamina nossas percepções sobre o mundo, nossa forma de 

ver, ler, pensar e sentir. Acredito que o tema abordado seja pertinente à educação, em um 

momento onde esses alunos entram em contato com diferentes tecnologias da informação, 
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no qual, o vídeo faz-se presente nas subjetivações em formação na escola. A história desses 

dispositivos que utilizam as tecnologias da informação, como nos lembra Lev Manovich 

(2001) no entanto, não estão ligadas ao entretenimento, mas sim, à vigilância militar e a 

pesquisa bélica. O autor irá  também ressaltar o fato de estarmos vivendo na sociedade das 

telas
1
. Outros autores apontam para o fato dessa cultura da tela estar inserida na sociedade 

do espetáculo teorizada por Guy Debord (1997) ou na sociedade da simulação de 

Baudrillard (1991), retomada por Bauman (2001) que irá apontar para o consumo 

desenfreado como elemento instituidor dos vínculos sociais e espetacularização.  

Para Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo (1997), os meios de comunicação 

de massa teriam um papel decisivo nas representações geradas pela espetacularização da 

sociedade. Desse modo, a comunicação de massa seria um instrumento mais conveniente de 

circulação e auto movimento do espetáculo. Assim como as demandas sociais de nossa  

época encontrariam sua satisfação nesses meios midiáticos, com caráter essencialmente 

alienante,  o espectador frequentemente expõe-se à imagens que subjugam a existência de 

seus desejos. Para o autor, a exteriorização desse espetáculo apareceria no corpo do 

espectador, na reprodução de gestos que não são seus, mas sim impostos por essas imagens 

midiáticas. 

Em Simulacros e Simulações (1991), Jean Baudrillard também reflete sobre 

mudanças nas relações sociais decorrentes da excessiva exposição do indivíduo à mídia. 

Segundo o autor em nossa sociedade é comum medir a socialização de um individuo 

considerando sua exposição às mensagens midiáticas. Será considerado dessocializado ou 

virtualmente associal aquele que ficar a margem dos meios de comunicação de massa. 

Apontando portanto, para a desestruturação do real mediada por esses meios. O simulacro é 

um efeito de semelhança, a duplicação minuciosa do real, geralmente a partir de outro meio 

produtivo como a publicidade ou a fotografia. Essa exageração da hiper-realidade acaba por 

anular o real, substituindo-o pelo hiper-real. Sendo assim, o autor conclui que os media não 

são produtores da socialização, mas ao contrário, da implosão do social nas massas. 

Para Bauman em Modernidade Líquida (2001), na sociedade contemporânea, 

assumimos uma posição de consumidores, e todas as nossas atividades são como “ir às 

                                                
1 “We may debate whether our society is a society of spectacle or of simulation, but, undoubtedly, it is the 

society of a screen.” (MANOVICH,  2001, p. 99) 
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compras”. Nessa sociedade de consumo as identidades também são percebidas como 

fluídas. Para ele, nossas escolhas subjetivas estão vinculadas ao consumo. Nos 

empoderamos no papel de consumidor, como se escolhêssemos um produto em um 

“supermercado de identidades” (massmedia). Trocamos nossa identidade conforme a lógica 

da moda em vigência. Segundo o autor, essa fantasia não se sustenta sem dispositivos e 

substâncias disponíveis no mercado que causam a dependência do espectador/consumidor: 

 
Sua dependência não se limita ao ato da compra. Lembre-se, por exemplo, o 

formidável poder que os meios de comunicação de massa exercem sobre a 

imaginação popular, coletiva e individual. Imagens poderosas, “mais reais que a 

realidade” em telas ubíquas estabelecem os padrões da realidade e de sua 

avaliação, e também a necessidade de tornar mais palatável a realidade “vivida”. 

A vida desejada tende a ser a vida “vista na TV”. A vida na telinha diminui e tira 

o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará a parecer 

irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer na 
tela.”. (BAUMAN, 2001, p. 99)  

 

Assim como Baudrillard, o autor acredita que o simulacro e as simulações 

transmitidas pela massmedia atingiriam o âmbito social dos indivíduos que assumem a 

posição de consumidores dessas imagens na incessante busca pela reprodução do irreal e 

padrões de realidade estabelecida por esses meios. Mas vai adiante na constatação da 

interferência nas aparências de identidades assumidas por esses espectadores. 

Na busca de uma pedagogia de construção e desconstrução das identidades 

estereotipadas a exploração dos recursos do vídeo apresentar-se-ão como uma alternativa às 

características disciplinares da produção audiovisual midiática.  

Na arte contemporânea, as ditas manifestações da videoarte assumem uma forma de 

olhar e criar que irão propor um distanciamento/questionamento da produção da mídia 

televisiva ou cinematográfica. Não raramente as experimentações artísticas com o vídeo 

propõem uma desconstrução de sentidos e uma ressignificação dessa tecnologia. 

Abordaremos como exemplo emblemático desse pensamento a obra do artista Vito Acconci 

realizada em 1973 intitulada “Airtime”.  Essa análise se da a partir do olhar da crítica de 

arte norte americana Rosalind Krauss (1986) que vê o vídeo como narcisismo da luz. Essa 

pesquisa pretende pensar o caráter narcísico do vídeo não somente como elemento 

negativo, mas, como uma forma de empoderamento do vídeo potencializado pela 

subjetivação criativa. 
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Espera-se que com essa pesquisa, seja possível  explorar as potencialidades do 

vídeo, os alunos participantes consigam estabelecer uma consciência crítica em relação ao 

sistema vigente audiovisual – utilização  do vídeo como instrumento produtor e reprodutor 

de vigilância. 

 Durante esse processo, buscarei analisar outros aspectos que envolvem o vídeo 

como a vigilância, a interferência do Estado nas Instituições de Ensino e pensando-o na 

disciplina de artes como uma força instituinte
2
.  

 

1.1  Contexto 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Toyama localizada no Morro Santana, 

bairro Jardim Itu Sabará, atende 353 alunos matriculados nos turnos da manhã e tarde. Os 

alunos são moradores de uma região periférica (bairros Itu Sabará, Vila Jardim, Bom Jesus 

e Morro Santana) com problemas sociais típicos das grandes cidades. O corpo docente 

conta com 20 professores, a escola tem uma grande área verde, no entanto tem uma 

estrutura média, contando apenas com três salas de aula para as séries finais do Ensino 

Fundamental.  

A sala do laboratório de Informática é compartilhada com a área de Ciências, possui 

18 computadores, uma lousa grande, mesas, uma TV e um aparelho de DVD. No entanto, 

apenas alguns destes equipamentos encontram-se em condições de uso. A chave é liberada 

sob justificativa apenas para os professores, portanto a maior parte do tempo permanece 

fechado exceto quando utilizado por oficineiros do programa “Mais Educação”
3
 que o 

utilizam toda sexta-feira à tarde. Os computadores tem sistema Linux, e a internet na escola 

nem sempre está funcionando. A meu ver, para a utilização mais efetiva do Laboratório 

                                                
2 “O que se pode presenciar são grandes momentos históricos de revolução de uma instituição, de profundas 

transformações de uma instituição. Então, a esses momentos de transformação institucional, a essas forças que 

tendem a transformar as instituições ou também a estas forças que tendem a fundá-las (quando ainda não 

existem), a isso se chama o instituinte, forças instituintes. São as forças produtivas de lógicas institucionais.” 

(BAREMBLITT, 2002). 
3O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral.(...) atividades 

nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em 

educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no 

campo das ciências da natureza e educação econômica. 

Fonte:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115 

(acesso em 26.nov.2013). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115
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falta conhecimento e preparação dos professores e alunos. Fato que seria facilmente 

resolvido com a presença de um profissional da área de programação conhecedor do 

sistema Linux.  

Apesar da atividade do programa “Mais Educação” fazer uso do laboratório de 

informática não existe um aprofundamento em linguagens de programação em sistemas 

Linux. Noutro sentido, apesar da disponibilidade de softwares para a criação e edição de 

imagem no pacote Linux Educacional essas oficinas também não contemplam a produção 

artística por meios digitais.  

Nas observações, foi constatada a tentativa concomitante de introduzir  à produção 

de vídeo na escola através de programas financiados pelo governo. Geralmente, essas 

tentativas são realizadas por oficineiros ou ministrantes de capacitações para professores. 

Focando sempre numa disseminação de linguagens audiovisuais as quais os alunos 

encontram-se diariamente expostos pela mídia. Que, não raramente, possuem um caráter 

disciplinador e tradutor da vigilância ditada por modelos de comportamento e identidades 

clichês.  
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2 A tecnocultura como subjetivação e modelização 

 

 

O hibridismo das linguagens tecnológicas, possibilita entre outras coisas, o 

sincretismo de antigos meios no intuito de criar novos meios e têm evoluído 

vertiginosamente nas últimas décadas (MANOVICH, 2001). A partir disso e com a 

sustentação da mídia, ideias e modelos comportamentais são difundidos em larga escala e 

rapidez. É sabido, que produções contemporâneas audiovisuais são presentes no cotidiano 

dos alunos, sejam elas no campo das artes ou no campo da mídia. 

 A estética tecnológica estandardizada é comum tanto em museus e bienais, quanto 

em feiras ou em grandes eventos. Essas megaproduções que se utilizam de processos 

digitais como vídeo, computador, animação de imagens em movimento, instalações 

imersivas e interatividade despertam a atenção por sua evidente relação com os sistemas de 

poder.  

Já no campo da produção midiática de massa, crianças e adolescentes têm contato 

cotidiano com padrões de comportamento estandardizados através da televisão, internet e 

dispositivos móveis. A autora Suely Rolnik (1996; 1997) nos dá uma chave para a 

compreensão do que ela irá identificar como um fenômeno contemporâneo definido como 

“toxicomania de identidade” – um certo vício em reivindicar uma identidade.  

E o mercado da mídia disponibiliza a “droga” para “viciados em identidade” com 

doses de “identidade prêt-à-porter”: 

 

Trata-se de uma droga disponível em profusão no mercado da mídia, sob todas as 

formas e para todos os gostos: são as miragens de personagens globalizados, 

vencedores e invencíveis, envoltos por uma aura de incansável glamour, que 

habitam as etéreas ondas sonoras e visuais da mídia; personagens que parecem 

pairar acima das turbulências do vivo e da finitude de suas figuras. (...) 

Obviamente ele nunca chega lá, já que lá é uma miragem. E quanto mais se 

frustra, mais corre atrás; e quanto mais desorientado, estressado, ansioso, 

perseguido, culpado, deprimido, em pânico, mais ele se droga. Um círculo 

vicioso infernal. (ROLNIK, 1997, p. 30)  

  

Cria-se portanto, uma  profusão de figuras identitárias e clichês que nos tornariam 

imunes às forças exteriores, isto é, não aceitamos nada que desconfigure essa identidade 

assimilada das forças impositivas do cibercapitalismo. O sujeito passa a aceitar em sua pele 
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apenas as forças que não comprometam sua suposta identidade, desacelerando seu processo 

de construção de subjetividade. 

2.1 Uma Perspectiva da Identidade na Cultura Midiática 

 

Esse trabalho não busca demonizar a mídia contrapondo-a de forma simplista às 

produções dos sistemas das artes, mas sim, problematizar o contágio de ambas nas 

subjetivações que ocorrem no ambiente escolar. 

Segundo o educador Tomaz Tadeu da Silva (2004), desde os anos de 1960, os 

Estudos Culturais (Escola de Birmingham) passam a analisar essa inserção da cultura de 

mídia como uma cultura de massa capaz de criar novos valores morais e comportamentais. 

Os Estudos Culturais abarcam como objeto de crítica e analise qualquer artefato que possa 

ser considerado cultural, sejam eles, exposições de museu, o cinema, a publicidade e 

mesmo programas de televisão. Contudo, os Estudos Culturais não se concentram na 

análise estética devido as suas relações de poder implícitas no sistema das artes. Observam 

na produção da cultura das mídias as manifestações e resistência da cultura popular, onde  

pode-se criar novos valores morais e comportamentais e veiculá-los. Setton irá 

compreender a mídia como: 

 

(...) todo um campo de produção de cultura que chega até nós pela mediação de 

tecnologias (...) uma produção de cultura realizada de maneira industrial – 

sistematicamente veiculada pelas instituições dos campos editorial, fonográfico, 

televisivo, radiofônico, cinematográfico e publicitário, possibilita a maior 

circulação de referências de estilo de vida, ideias e referências de comportamento. 

(SETTON, 2011, p. 07) 

 

Por vezes, esses “modelos de comportamento” apresentados pela mídia interferem 

nas expressões das identidades, assim como na contenção da espontaneidade dos 

indivíduos. Nesse contexto, a mídia apesar de exercer certo grau de controle e vigilância de 

comportamentos, não irá reduzir a diversidade de identidades. Mas sim, propiciará uma 

polinização por desvio potencializando as diferenças. A tecnologia em essência é fria, ela 

não possui um mecanismo regulador de diferenças nas subjetividades e, desse modo, 

sempre deixará frestas para a interpretação individual produzindo desvios de 

comportamento e novas subjetivações.  
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O autor canadense Marshall McLuhan (1964) define a mídia a partir de dois 

princípios essenciais: meios frios e meios quentes. Enquanto os meios quentes são de “alta 

definição” e atuam como prolongamento de um único sentido, os meios frios irão atuar de 

forma aberta agindo por sinestesia. A televisão é vista por ele como um meio frio e por 

consequência o vídeo também será. Os meios frios são aqueles que permitem a participação 

do espectador, deixando frestas para interpretações que “preencham” os sentidos do que é 

visualizado. Já os meios quentes, como a fotografia ou o cinema, permitem pouca ou 

nenhuma interação com o público, por terem uma saturação de dados maior.  

Como qualquer veículo tecnológico o vídeo possui uma potência ambígua: ele pode 

atuar tanto como um regulador quanto um desregulador. Assim, quando deslocado para o 

campo da cultura e da arte ele emerge como agente que subverte padrões instituídos 

desfazendo sua função instrumental de vigilância e controle. 

Contudo, isso não anula a necessidade de trabalhá-lo na educação, sendo a mídia e 

mesmo a artemídia agentes pedagógicos potentes que não devem ser negligenciados no 

meio educativo. O vídeo irá servir como um “modelizador esquizofrênico”, isso é, 

simultaneamente produzirá formatação e desformatação de identidades. 
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3  Videovigilância:  forças do Estadomídia 

 

 

Desde a fotografia, utilizada na vigilância aérea, até a utilização do uso do radar, as 

interfaces gráficas na tela do computador e outros dispositivos foram desenvolvidos 

originalmente para fins militares. Em nossos dias podemos ver nas ruas dispositivos de 

captura de imagem espalhados, câmeras para vigiar a cidade, câmeras para o controle de 

velocidade de automóveis, câmeras vigiando espaços fechados como estabelecimentos ou 

dentro de nossas casas.  

Atualmente, a FAB - Força Aérea Brasileira informou a utilização de drones
4
 para o 

monitoramento de um evento. O reforço divulgado para as UPP’s (Unidades de Polícia 

Pacificadoras) são uma quantidade significativa de câmeras espalhadas pelos morros do Rio 

de Janeiro e monitoramento através de GPS (Global Positioning System) e telões.  

A câmera de vídeo pode incorporar o panopticismo
5
, na posição subversiva proposta 

por Foucault ver sem ser visto. Assim sendo, ela é a realização de um dispositivo eficiente 

para o controle social que vem sendo pensado desde o século XVIII, onde o sujeito passa a 

assumir uma consciência de estar constantemente vigiado.   

Esse modelo de dispositivo de controle propiciado pelo progresso tecnológico  resolve 

os problemas dos modelos anteriores de vigilância, sendo mais eficiente e de baixo custo. 

  

Já o olhar vai exigir muito pouca despesa. Sem necessitar de armas, violências 

físicas, coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que vigia e que cada um, 

sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de observar a si 

mesmo; sendo assim, cada um exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo. 

(FOUCAULT, 1979, p. 218)  

 

Mas as forças do Estado não se reduzem à vigilância para a ordem nas ruas, também 

é o mesmo Estado que vai gerir a ordem dentro de espaços públicos, como as escolas 

públicas, nesses casos não se faz o uso somente de câmeras, mas de outros dispositivos que 

controlam o espaço, ou os indivíduos dentro desse espaço.  

                                                
4 Vant, na sigla em português - veículos aéreos não tripulados equipados com câmeras, que atingem uma 

distância de até 200 km.   
5 Michel Foucault discute em seu livro: Surveiller et punir, Gallimard, 1976 (traduzido pela Ed. Vozes com o 

título Vigiar e punir, 1978) o projeto arquitetural de Jeremy Bentham do século XVIII que possibilita vigiar 

sem ser visto e não saber quando se está sendo vigiado. O modelo potencializava o poder disciplinar e reduzia 

os custos na vigilância, controle e nas punições, sendo aplicado em estruturas disciplinares como 

penitenciárias, hospitais, clínicas psiquiátricas, escolas, asilos, etc. 
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A educação é uma instituição, e segundo Baremblitt (2002), as instituições tem 

como função a regulação da vida humana (produção e reprodução) assim como suas 

relações sociais
6
. A organização pela qual a instituição da educação é constituída 

inicialmente no Brasil é incorporada pelo MEC (Ministério da Educação). Assim, num 

primeiro olhar, a escola opera segundo a lógica da relação de forças instituídas. Porém, as 

forças instituintes, não se deixam controlar pelo poder centralizante do estado, mas sim, vão 

agregando-se a esse núcleo de poder.  Esse processo não ocorre de forma neutra pois as 

forças instituintes vão promover uma constante transformação no instituído. 

Caracterizando-se em um processo, onde o instituído é o resultante das forças instituintes.  

Para Baremblitt, outras forças irão atuar neste processo por reprodução: a dos 

atravessamentos. O atravessamento seria o uso de uma instituição por parte de outra com a 

intenção de ganhar mais poder. Por exemplo, a mídia irá usar o vídeo e a tecnologia  para 

garantir sua existência no campo da educação. Fazendo-se portanto, necessária para o 

aprendizado num modelo de reprodutibilidade técnica. 

Quais são as forças instituídas que atuariam na educação e na sua relação com a 

tecnologia em um momento em que os dispositivos tecnologicos se proliferam? Porque 

sofrem atravessamentos por outras organizações como a comunicação de massa? 

Talvez porque as escolas públicas vem se adequando constantemente numa lógica 

da priorização do aparelhamento tecnológico (laboratórios, computadores, entre outros), em 

detrimento de solucionar questões básicas para seu funcionamento, como falta de 

professores e precarização da profissão, deficiência em sua  estrutura física. 

Em Crenças e tecnologias (2007), Luís Carlos Lopes nos chama a atenção para o 

desdobramento do uso dessas tecnologias computacionais como instrumento 

governamental, em um primeiro momento na robotização bélica e, pouco a pouco, no uso 

administrativo destes recursos. Historicamente a empresa IBM é conhecida por ter utilizado 

                                                
6 “Então, é importante saber que a vida social – entendida como o processo em permanente transformação que 

deve tender ao aperfeiçoamento e visar a maior felicidade, maior realização, maior saúde e maior criatividade 

de todos os membros – só é possível quando ela é regulada por instituições e organizações e quando nessas 

instituições e organizações a relação e a dialética existentes entre o instituinte e o instituído, entre o 

organizante e o organizado (processo de institucionalização-organização) se mantêm permanentemente 

permeáveis, fluidas, elásticas” (BAREMBLITT, 2002)   
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a tecnologia dos cartões perfurados para o processamento de dados no auxílio e perseguição 

das vítimas do Holocausto
7
.  

Na atualidade, em países desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil, o uso 

de redes governamentais virtuais tem crescido como canal de comunicação com a 

sociedade. Progressivamente, diversas atividades técnicas e burocráticas tem sido 

informatizadas com a afirmação de que as redes teriam a capacidade de democratizar a 

relação entre governantes e governados. Esse otimismo em relação aos computadores e as 

redes, tem afirmado que os mesmos seriam capazes de solucionar problemas anteriores. 

Essa é a propaganda oficial de países como os Estados Unidos e a França. O mito da 

modernização tecnológica ampliando-se à novos mercados. Onde os governos justificam   

investimento desses recursos tecnológicos facilitando-os com programas governamentais. 

A parole informática acredita que informatizar resolveria problemas do capitalismo, 

melhorando os sistemas de comunicação e informação. Esse mito dos recursos informáticos 

também é fortalecido pela indústria midiática, no cinema e nas telenovelas.   

O autor descreve no livro a importância relacionada a parole informática como 

responsável pelo desenvolvimento econômico nos países da América Latina. Segundo 

Lopes (2007) o Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID) acreditava em 2001 

que a inserção dessas tecnologias da comunicação nos países da América Latina poderia 

aumentar a produtividade e reduzir os custos de setores da economia na informação e 

transações. Boa parte dessa premissa estava ligada à facilitação, distribuição e legislação da 

internet ao qual, esses países deveriam se adequar e priorizar em políticas públicas.  

No Brasil, a ampliação dos recursos informáticos e do acesso público e privado à 

internet teve sua maior expansão nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

tendo seu início no governo de Fernando Collor de Mello. Mas o que isso tem a ver com 

implementação dos laboratórios nas escolas?  

Em setembro de 2000, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou o Livro 

Verde
8
, uma espécie de manual para autoridades governamentais indicando ações para 

                                                
7 Em 2001 foi lançado mundialmente o livro IBM e o Holocausto de Edwin Black que afirma o auxílio da 

empresa na criação de soluções tecnológicas capacitadoras desde os programas de identificação e catalogação 

da década de 1930 até os processos seletivos da década de 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial  a 

subsidiária da IBM na Alemanha (Deutsche Hollerith Maschinen GmbH – Dehomag), foi controlada pelos 

nazistas e supriu a Alemanha de máquinas Hollerith, o aparelho que seria um precursor dos computadores tem 

um exemplar exposto no Museu do Holocausto, em Washington D.C. 
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incluir a sociedade brasileira na chamada “sociedade da informação”, com argumentações 

sobre a importância do uso dos recursos informáticos no Brasil na área técnica, da educação 

e da pesquisa. No documento, a dita “alfabetização digital” teria a capacidade de superar 

desigualdades sociais, melhorar o padrão de vida e aumentar o poder do país. A 

comunicação poderia abrir novas possibilidades de acesso e de trocas por meio dos 

sistemas de informação, e a indústria poderia produzir máquinas mais potentes com custos 

reduzidos, atingindo as classes média e baixa. Ou seja, a “inclusão digital” para fins de 

solucionar problemas político-econômicos do país.  

O Livro Verde foi possivelmente inspirado em um documento francês produzido em 

1998: Livre vert sur l’information emanant du secteur public dans la societé de 

l’information (um dos muitos “livros verdes” ou brancos concebidos na Europa para 

orientar as políticas públicas) sendo explícita a intenção da adesão governamental brasileira 

à parole internacional. 

Anos antes do Livro Verde, O Governo Federal por meio do Ministério da 

Educação, lança a primeira versão do ProInfo – Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional criado através da portaria n° 522/MEC em 9 de abril de 1997, que visava a 

inclusão digital nas escolas públicas com a finalidade de “disseminar o uso pedagógico das 

tecnologias da informática e telecomunicações nas escolas públicas”
9
. 

  Dez anos depois (2007), no governo Lula, o projeto é reformulado pelo Decreto N° 

6.300, de 12 de Dezembro de 2007
10

, que visa a implantação da aparelhagem tecnológica 

nas escolas públicas: 

Art. 3° O Ministério da Educação é responsável por: 

I – Implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos 

digitais nas escolas beneficiadas; (...)  

Art. 4° Os Estados, o Distrito federal e o Municípios que aderirem ao ProInfro 

são responsáveis por: 

I – prover a infra-estrutura necessária para o adequado funcionamento dos 

ambientes tecnológicos do Programa;  

                                                                                                                                               
8 A obra é produto do Grupo de Implantação do Programa Sociedade da Informação, criado em 1999. 
Disponível em: 

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/859/1/ciencia,%20tecnologia%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o_%20

desafios%20para%20a%20sociedade%20brasileira.%20livro%20verde.pdf, acessado em 02.dez.2013 
9 Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=22148, acessado 

em 02.dez.2013 
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm, acessado 

em 02.dez.2013 

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/859/1/ciencia,%20tecnologia%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o_%20desafios%20para%20a%20sociedade%20brasileira.%20livro%20verde.pdf
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/859/1/ciencia,%20tecnologia%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o_%20desafios%20para%20a%20sociedade%20brasileira.%20livro%20verde.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=22148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm
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Em parágrafo único, o documento explicita os objetivos do programa ligados à 

disseminação e reprodução das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação): 

I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 

II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 
tecnologias de informação e comunicação; 

III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 

Programa; 

IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 

tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às 

escolas; 

V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho 

por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação 

 

No item V, podemos perceber também a intenção mercadológica do programa, na 

preparação de mão de obra para o mercado de trabalho das TIC. Garantindo a 

reprodutibilidade e manutenção da mídia por meio da educação. Dessa forma, analisando os 

dados expostos nesse capítulo, a implantação de laboratórios de computação e inserção de 

outros dispositivos das new medias nas escolas, por meio das políticas públicas, visam 

interesses político-econômicos e de reprodutibilidade do uso desses equipamentos para fins 

da comunicação. Não sendo contemplado a possibilidade de empoderamento e apropriação 

de alunos e professores no uso autônomo dessas novas tecnologias. 

Em minhas observações na escola pública pude perceber a presença de programas 

de aprendizagem financiados pelo governo e por empresas (os mesmos que financiam os 

projetos ligados ao cinema e à televisão no Brasil). Ou seja, a chamada “alfabetização 

audiovisual” na linguagem cinematográfica e/ou comercial (televisão). Como exemplo do 

projeto “Meu Primeiro Filme
11

” com capacitação de professores ministrada por Carlos 

Gerbase,
12

  no qual a professora da disciplina de Artes e a turma observada participaram 

durante o primeiro trimestre: projeto reproduzindo o sistema vigente audiovisual midiático 

de modelos de comportamento, regras específicas, redundância, exposição da própria 

                                                
11 Financiado por órgãos do governo (Lei de incentivo à cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal), por 
uma grande empresa (Santander) e por uma produtora de Filmes (Prana Filmes) empresa do próprio Gerbase. 
12 Cineasta brasileiro, produz para a RBS  - “Na televisão, escreveu diversos roteiros para a Rede Globo, com 

destaque para as minisséries "Memorial de Maria Moura", "Engraçadinha" e "Luna Caliente". Roteirizou e 

dirigiu programas para a Globo ("O comprador de fazendas", na série "Brava Gente") e para a RBS-TV ("O 

amante amador" e "Faustina", na série "Contos de inverno"), -  atualmente é professor titular da PUCRS, 

atuando no Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (graduação) e no Programa de Pós-

Graduação, com a disciplina "Narrativas Tecnológicas".. Fonte: http://www.pranafilmes.com.br/prana - 

acessado em 19.nov.2013. 

http://www.pranafilmes.com.br/prana
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imagem e falta de espaço para experimentações ou explorações artísticas utilizando o 

vídeo.  A problemática que isso pode envolver é o que está sendo oferecido de capacitação 

para os professores regulares, sob um sistema disciplinar de “premiações” para 

participantes, atuando como um atravessamento
13

 institucional da Comunicação Social na 

Educação Básica. A níveis organizacionais
14

, no momento que passa a preparar força de 

trabalho alienado (ao separar por etapas e cargos específicos os professores e alunos 

envolvidos) na (re)produção da lógica da comunicação de massa dentro da escola.  

Como arte-educadora busquei realizar essa reflexão a partir da produção de vídeos 

com os alunos, utilizando-me dos mesmos meios e processos que a mídia utiliza. Esses 

vídeos devem seguir os seguintes critérios: utilizar os sistemas visual e sonoro; 

transformação ou  não utilização da própria imagem contrapondo desse modo a exposição 

narcísica midiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 “A sociedade é uma rede constituída pela interpenetração de forças e entidades reprodutivas e 
antiprodutivas cujas funções estão a serviço da exploração, dominação e mistificação (atravessamento), assim 

como também está constituída pela interpenetração das forças e entidades que estão a serviço da cooperação, 

da liberdade, da plena informação, ou seja, da produção e da transformação afirmativa e ativa da realidade 

(transversalidade).” (BAREMBLITT, 2002) 
14 “(...) uma escola, ao nível do instituído, do organizado, ao nível da função, ao nível da reprodução, está 

atravessada pelas outras organizações. Existe uma estreita colaboração na tarefa de reproduzir o que está, tal 

como está, e dessa maneira colaborar para a perpetuação da exploração, da dominação e da mistificação.” 

(BAREMBLITT, 2002) 
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4  Porque Videoarte 

 

No campo da arte existem produções com meios tecnológicos que se utilizam dos 

processos também presentes no mainstream da mídia convencional. Assim, a videoarte 

inicia sua história como reação à televisão (SEMELER, 2011). Tais diferenças podem ser 

observadas nos planos da expressão (imagens, tomadas de cena, cores, gestos) e do 

conteúdo (discurso). Sendo um objeto apropriado para se trabalhar a (des)construção das 

identidades estereotipadas que esses alunos absorvem da mídia cinematográfica ou 

televisiva. 

Na arte contemporânea, as videoartes surgem como uma forma de olhar e de criar 

que se distância da ilusão presente na produção da mídia televisiva ou cinematográfica. Ao 

conceituar videoarte, Arlindo Machado (1990, p. 221) diz que “a videoarte, como um dos 

campos da produção artística contemporânea, abrange trabalhos em que o vídeo é usado 

como suporte e explora os recursos desta linguagem”. Através da conscientização dos 

diferentes meios de uso do vídeo e da imagem dos indivíduos (edição/ montagem/ 

representação) procura-se com esta pesquisa a exploração do vídeo no espaço escolar além 

da linguagem midiática, objetivando dentro desse processo de criação que possibilite outras 

formas de se expressar, conscientizar e questionar o sistema vigente audiovisual. 

 

4.1  Breve histórico da gênesis da videoarte 

 

Nas palavras de Nam June Paik: 

 “A televisão tem nos atacado, e às nossas vidas; 

agora nós podemos atacar de volta
15

. 

 

A arte contemporânea se utiliza do vídeo numa contraposição à imagem midiática e 

aos objetos de produção midiática, como a TV, a câmera, que são produzidos 

industrialmente e em grande escala dentro de uma lógica capitalista, sistematizada e 

mecânica e não aplicáveis à produção de arte que  a meu ver visa criar objetos singulares. 

Porém, na perspectiva artística, esses meios (máquinas) são reinventados e se afastam do 

seu projeto original enquanto bens de consumo. Modificações mecânicas e interferência na 

                                                
15 ALMEIDA, 1985,  p.44 



 22 

lógica de aparelhos
16

 fazem parte desse processo de desconstrução que a arte começa a 

propor a esses meios eletrônicos massmidiáticos, contrapondo-se ao determinismo 

tecnológico.  

O historiador de arte e tecnologia Frank Popper em seu livro Art of the eletronic age 

(1993) também irá enfatizar a oposição da videoarte a televisão comercial. Para o autor, o 

uso da  tecnologia do vídeo na arte apresenta duas ramificações iniciais: por um lado, o 

vídeo serviria como dispositivo para o registro de outras formas de arte como a arte 

conceitual e performances. Por outro lado, caracteriza uma nova forma de arte, a videoarte 

que se servira dessa tecnologia para experimentá-la artisticamente.  A videoarte subdivide-

se em três tipos, vídeos (emitidos através de monitores), videoesculturas (feitas com vários 

monitores e televisores) e videoinstalações (uso da experimentação formal do vídeo em 

instalações). Existe ainda a performance, que tanto o aparelho é utilizado em meio cênico e 

teatral, quanto  a performance pode ser transmitida através do vídeo.  

Nesse contexto, nos anos 1960, dois artistas são precursores do gênero que viria a se 

chamar videoarte usando o vídeo como veículo de expressão artística: o coreano Nam June 

Paik, radicado nos Estados Unidos e o Alemão Wolf Vostell. Paik era integrante do 

movimento internacional Fluxus, que incluía performances musicais, sonoras, visuais e 

poéticas. O que seria um início para a inserção das outras artes integradas às artes visuais, 

como a performance, que acabaria se compondo em produções audiovisuais.  

Nas videoinstalações o aparelho de televisão é inserido em um cenário como um 

personagem, ganha uma característica de uma espécie de existência própria, criando uma 

relação quase humana entre o espectador e o aparelho em alusão ao que acontece com a 

presença do televisor dentro dos lares. Paik se utilizava dessas instalações e do que 

chamamos de videoescultura. Jardim de TV, exibida na 13
a
 Bienal de São Paulo, em 1975, 

é um exemplo de instalação com o aparelho televisor como protagonista, fugindo da sua 

função de aparelho transmissor de imagens, a obra apresenta uma instalação que mistura 

plantas em meio a televisores ligados, transformando os aparelhos em fontes luminosas. Em 

seu trabalho, aparecem robôs que são videoesculturas, feitas com televisores, metais, fios e 

                                                
16 Como a obra de Nam Nune Paik, conhecida por "TV Magnet", exibida em "Exposition of Music-Electronic 

Television”, em que ele espalhou televisores e alterava e distorcia suas imagens utilizando ímãs gigantes, 
alterando assim  a passagens dos elétrons no interior do tubo catódico, criando uma “ televisão negativa 

ondulante” 
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aparelhos de rádio. Paik transforma não só as imagens, mas o próprio aparelho televisivo 

em arte.  

Grande parte da produção e desenvolvimento da artemídia na contemporaneidade é 

devido aos trabalhos de Nam June Paik com seus televisores e vídeos. Em um momento de 

mudança social e cultural ele foi à busca da combinação de fazer arte com as novas 

possibilidades tecnológicas, que traziam a imagem em movimento, algo até então não 

descoberto como linguagem de expressão artística. Mais do que isso, ressignificando esses 

aparelhos considerando as telas, que a partir dos anos 1960 se tornam central em nossa 

cultura visual. Articulando as capacidades expressivas das imagens em movimento, 

transformando a instrumentalidade do vídeo como meio em um processo de repensar a 

televisão a ponto de transformá-la em arte. Paik compreendeu uma tecnologia emergente e 

se apropriou retirando o dogma de que esses meios de comunicação servissem estritamente 

como meios de dominação de massa, demonstrando que também poderiam “ser 

dominados”. 

Para minha pesquisa, enfatizo o movimento denominado por POPPER (1993) vídeo 

guerrilha que utilizara o vídeo gravando imagens nas ruas como forma de manifestação 

politica e pedagógica que irá se contrapor a indústria midiática. 

 Segundo Anaya (2007, p.180), o curador de arte e tecnologia norte americano John 

Hanhardt, especialista no gênero da videoarte, afirma que esses artistas intentavam 

subverter as leis da televisão, tratando de mostrar como atuavam para formar nossa visão de 

mundo.  

No livro Arte e Mídia de Arlindo Machado (2010), o autor questiona que a televisão 

também pode ser inserida nessa “história dos primórdios da videoarte” com as produções 

artísticas do húngaro-americano Enie Kovacs e do francês Jean-Christophe Averty 

transmitidas nos anos 1950 nas principais redes de televisão dos EUA. Essas produções 

faziam uso de procedimentos desconstrutivos (dissociação entre imagem e som, revelação 

dos bastidores com seus aparatos técnicos, desmistificação das técnicas ilusionistas, 

constante referência à televisão como dispositivo
17

). Procedimentos que seriam utilizados 

posteriormente nas obras de Michael Snow, Bruce Nauman e Vito Acconci. 

 

                                                
17 MACHADO, 2010, p.28 
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Um dos propósitos da videoarte é liberar a arte do espaço dos museus e das galerias. 

É uma maneira também  de repensar a linguagem através do uso do vídeo.  

A videoarte surge como questionamento e desconstrução /reconstrução de processos 

utilizados comumente em produções audiovisuais, como a sincronia e a redundância das 

imagens e sons. Mas ao mesmo tempo para ser, ela precisa se apropriar dos recursos 

utilizados nessas produções. 

 

Pode-se dizer, de maneira global, que desde 1960 a videoarte não se cansou de 

fazer conexão entre cinema, televisão e artes plásticas, e assim tecer os laços que 

(re)modelaram a paisagem da arte (...) esses movimentos se deram num duplo 

sentido: a favor e contra. Na época de sua aparição: (...) Tentou-se também de 

início servir-se dela como arma, voltando-a contra (totalmente contra) a mesma 
televisão (...) destruição e decomposição, frequentemente violentas, da imagem e 

do próprio aparelho. (DUBOIS apud COSTA, 2009, p.187) 

 

Manovich (2001), irá nos chamar a atenção para a presença da tela no campo da 

arte. A tela se faz presente desde o renascentismo, sendo a existência de um outro espaço 

virtual, como um filtro que delimita o que vemos em um quadro fechado situado dentro do 

nosso espaço real. A tela nesse sentido, é agressiva e torna-se um meio de afetação da 

realidade. O autor nessa obra também problematiza a mobilidade que o período 

renascentista trouxe ao quadro, sendo a mobilidade uma característica essencial do 

capitalismo, capaz de promover o aprisionamento do espectador. Ao estar co-existente em 

dois espaços através da simulação (virtual e físico), o espectador possui dupla identidade. 

Até 1985, as obras eram vistas em telas de tv, a partir desta data surge uma nova 

geração de artistas, entre eles o norte-americano Bill Viola
18

 que vai passar a se utilizar das 

projeções, demarcando a passagem da era das videoesculturas para as videoprojeções.   

 

Alguns anos mais tarde, em meados de 1990, com o surgimento do vídeo digital, 

concomitantemente ao avanço da indústria de microprocessadores, a tecnologia 

passou a ficar acessível a um número cada vez maior de artistas, que passaram a 

investigar as suas possibilidades poéticas. (...) Delineado pelo surgimento do 

vídeo digital, o avanço das novas tecnologias dá início a um processo de 

hibridização entre o computador e o vídeo. (SEMELER, 2011, p. 85-86) 

 

                                                
18 “Desde meados da década de 1980, Viola tem se dedicado excluisvamente à criação de videoinstalações 

que descreve como “poemas visuais” que abordam as questões de identidade e as preocupações espirituais no 

mundo moderno” – tradução livre minha (ANAYA, 2007, p.186) 
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A tradicional divisão clara entre as artes do tempo e as artes do espaço se perde. É 

comum hoje entrarmos em uma galeria ou em um espaço institucionalizado da arte e 

encontrar produções audiovisuais, obras em movimento, grandes projeções ou instalações 

que nos ambientam em um espaço. É parte de um processo de contágio na arte 

contemporânea, do cotidiano para a arte, onde se mesclam os mesmos processos. 

Mas não trata-se de “cinema no museu”, segundo Dubois (2009) a questão do 

território é mais complexa nesse caso. Implica em novas relações e novas possibilidades de 

efeitos de sentido com o espectador. Em uma sala de cinema estamos “presos” ao tempo da 

projeção e sua narrativa. Fora da sala projeção de cinema, seja em um museu ou até mesmo 

projeções em ambientes externos, o espectador teria a liberdade de construir sua própria 

narrativa, no momento que ele estaria “livre” para assistir o tempo que desejar e circular 

pelos espaços de projeções (que podem ser simultâneas). 

 

4.1 Videovigilância: o vídeo como espelho 

 

Nas décadas de 1960 e 1970 os artistas exploram principalmente a simultaneidade, o 

objeto e a transmissão em tempo real pelo vídeo. Nesse sentido, artistas como Vito 

Acconci, John Baldessari, Peter Campus, Bruce Nauman, Nam June Paik e Martha Rosler 

produziam trabalhos envolvidos com a arte conceitual, a performace e o cinema 

experimental. A crítica de arte norte-americana Rosalind Krauss (1976) vai conceituar essa 

fusão do sujeito e objeto como o “narcisismo do medium”. Seria uma fascinação hipnótica 

causada por uma característica narcísica inerente ao vídeo. Essa característica estaria 

presente em experiências em que há auto-envolvimento do artista com a utilização 

expressiva dos mecanismos eletrônicos dos equipamentos utilizados.  

Em “Video: The Aesthetics of Narcissism
19

” (1976), a autora descreve como 

exemplo a ação do vídeo Centers
20

 onde o artista Vito Acconci utiliza o monitor de vídeo 

como espelho exemplificando as características estruturais do video e seu medium. 

O termo medium aqui é pensado, no contexto do video, em direção ao modelo 

psicológico, e não em relação a fatores físicos: 

                                                
19 Versão traduzida utilizada disponível em:  http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-

content/uploads/2012/01/ae16_Rosalind_Krauss.pdf  (Este texto foi traduzido de October, v.1, Nova York, 

Primavera 1976: 50-64. Tradução: Rodrigo Krul e Thais Medeiros) 
20 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BIZOIoklszI, acessado em 5.dez.2013. 

http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae16_Rosalind_Krauss.pdf
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae16_Rosalind_Krauss.pdf
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae16_Rosalind_Krauss.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=BIZOIoklszI
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Sabemos, por exemplo, que se configurou dentro do sentido parapsicológico da 

palavra medium a imagem do receptor (e emissor) humano de comunicações que 

surgem de fonte invisível. Além disso o termo contém a noção de que o canal 

humano existe em relação particular com a mensagem, isto é, a circunstância 

temporal. (KRAUSS apud KRUL e MEDEIROS, p.146)  

 

Ao citar o sentido na parapsicologia a autora faz uma analogia com a 

simultaneidade da projeção e recepção de uma imagem, tendo a psique humana como 

canal. O corpo humano seria seu instrumento principal: nos vídeos que se utilizam das 

imagens gravadas, o corpo do artista seria o instrumento central. O corpo do espectador 

assume essa funcionalidade no caso das obras de imersão como as videoinstalações.  

O vídeo pode assumir a posição de espelho, com as características de gravar e 

transmitir simultaneamente. É a crítica que o artista Vito Acconci irá explorar em suas 

obras Center e Air time (1973) ao se colocar como “objeto” central entre a câmera e o 

monitor, produzindo um  feedback instantâneo. O que o artista promove nessas duas obras é 

a auto-reflexão: em Air time Acconci vai se colocar entre a câmera e um espelho, em um 

monólogo que alterna os termos “eu” e “você” dirigindo-se a seu próprio reflexo. Tais 

vídeos constroem uma situação de clausura espacial que a autora vai definir como “auto-

encapsulamento” – o performer responde a uma imagem contínua e renovada dele mesmo 

(KRAUSS, 1986) 

Arlindo Machado também irá discorrer sobre a característica do vídeo análogo ao  

espelho, mais especificamente em relação ao cinema, em seu livro “O sujeito na tela: 

modos de enunciação no cinema e no ciberespaço” (2007). Ao utilizar a teoria de Lacan, do 

estado do espelho como lugar de identificação primária
21

, onde a imaturidade motora e a 

maturação precoce visual promovem a indentificação do sujeito com o objeto. 

Reconhecendo-se e diferenciando-se dos demais. 

O autor problematiza que as mesmas características situacionais ocorrem nas salas 

de cinema, proporcionando uma estesia muito semelhante: a suspensão da motricidade e 

predominância da função visual. Portanto, ocororrendo uma identificação do sujeito ao 

reconhecer-se em outro, como no reflexo do espelho quando criança. Obviamente os efeitos 

não são os mesmos pois o espectador não é uma criança e já passou pela fase de 

                                                
21 “A fase do espelho, vivida pela criança entre os 6 e os 18 meses de vida é a experiência responsável pelo 

surgimento no indivíduo da dualidade entre sujeito e objeto” (MACHADO, 2007, p.101) 
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identificação primária, sendo capaz de reconhecer a si próprio. No entanto, assim como a 

criança o espectador para se constituir como sujeito vidente, se percebe como objeto, 

reconhecendo-se em outro.  

 

A identificação primária no cinema ocorre, portanto, com uma diferença básica 

em relação à experiência do espelho: o sujeito se reconhece, antes de tudo, 

naquilo em que ele não está, no quadro em que ele figura fundamentalmente 

como um excluído (...) todo material perceptivo vem se depositar no espectador, 

como se ele fosse uma segunda tela, e aí, na tela do excluído, que a sequência vai 

se compor e ganhar sentido, possibilitando ao imaginário projetado ascender ao 

campo do simbólico. (MACHADO, 2007, p.102-103) 

 

Podemos perceber nessa análise, a mesma centralidade do sujeito que afirma 

Rosalind Krauss, ao defender que o vídeo teria uma característica essencialmente 

“narcisista”. A resposta imediata do feedback para o espectador como problematiza o autor 

Arlindo Machado, é questionada claramente pelo artista Dan Graham, na performance 

documentada por vídeo Performer/Audience/Mirror (1975)
22

. Em que o artistista está de 

frente para a platéia e de costas para um espelho que reflete essa platéia. O artista descreve 

algumas observações e o público que se vê instantaneamente no espelho, recebe o discurso 

do artista após. Assim o sujeito presente na plateia tem contato com a sua imagem, da 

maneira que se vê e após ouve a percepeção do performance, constituindo-se assim, vários 

ciclos de feedback. 

 O que a crítica norteamericana Rosalind Krauss rotulou como “narcisismo do 

medium” se prolongaria pelas décadas de 1980 e 1990 através do contínuo interesse dos 

artistas pelos dispositivos eletrônicos, por questionamentos sociopolíticos e pela crítica à 

“videovigilância” (novas relações de poder através do controle, voyerismo, etc).  

 

A idéia do dispositivo predomina sobre a ideia de imagem, associando-se em seu 

movimento o princípio do vídeo-espelho ao do poder pelo olhar. Essa linha é 

integralmente condicionada pela relação singular com o tempo induzida pelo 

vídeo. Quando Nam June Paik ou Bill Viola diz que “o vídeo é tempo”, deve-se 

entender que se trata, em particular, do tempo real, isto é, da instantaneidade da 

transmissão que assegura a simultaneidade entre o tempo da imagem e o tempo 

real do objeto que ela dá a ver. (DUBOIS apud COSTA, 2009, p.190) 

 

                                                
22 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=RjiLZ_AOtOA, acessado em 05.dez.2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=RjiLZ_AOtOA
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Bruce Nauman trabalha com a videovigilância e a desconstrução desse sentido em 

Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room (1969-1970)
23

, uma videoinstalação 

onde duas salas, cada uma contendo um monitor em um canto e uma câmera de vigilância 

no teto. O espectador ao se aproximar do monitor percebe que pode se ver através de outro 

monitor posicionado na outra sala. A sala privada podia ser vista da sala pública e vice-

versa em transmissão simultânea, abalando as estruturas de nossas percepções habituais, 

colocando o sujeito na observação ativa de estar sendo vigiado. 

Todos esses artistas trabalharam com a arte conceitual, a centralidade do espectador 

e do artista frente as características narcisistas do video. É uma arte que lida com o 

conceito, com a participação intelectual do público, em uma busca de uma estética para a 

era eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Disponível em: http://www.medienkunstnetz.de/works/video-surveillance-piece/video/1/, acessado em 

15.nov.2013. 

http://www.medienkunstnetz.de/works/video-surveillance-piece/video/1/
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Conclusão 

 

 O espaço escolar está delimitado por uma série de estruturas que aprisionam o livre 

pensar artístico e a difusão da prática artística na disciplina de Artes. Como consequência, o 

trabalho dos professores, especialmente os relacionados a arte do vídeo, são muitas vezes 

afetados por restrições ligadas à área da comunicação. Existe um incentivo maior que, por 

meio de premiações e incetivos culturais delimitados, impedem uma maior fluência em 

trabalhos artísticos. 

 Os meios digitais estão sendo intruduzidos nas escolas de maneira amadora e 

desproporcional, visando uma atividade quantitativa, focada no aumento do número de 

computadores/alunos, e não em uma atividade qualitativa. O material utilizado nas escolas 

e a falta de suporte técnico e cursos para a utilização dos softwares, limitam o uso desses 

recursos digitais à area da informação e comunicação, impedindo a apropriação desses 

meios pelos indivíduos para repensá-los ou utilizarem de maneira autônoma. 

 A atividade que envolvia o video-manifesto (relato no Apêndice A) tinha intenção 

de que os alunos pudessem expressar seus sentimentos com relação ao ambiente escolar 

(tanto na estrutura físca quanto com as relações sociais estabelecidas). Pelo caráter do 

vídeo, fica evidente a insatisfação dos estudantes com a escola na maneira que ela lida com 

questões do âmbito tecnológico e estrutural. Na própria visão dos alunos, pode-se perceber 

que a instituição da educação ainda não encontrou maneiras apropriadas de lidar com os 

atravessamentos das comunicações de massa. O celular é usado por professores, mas é 

proibido para os alunos, no laboratório de informática há equipamentos, mas não são 

adequados ou então sofre-se com o pouco investimento em contratação de profissionais que 

possam democratizar o uso do equipamento na escola através do conhecimento na área. 

Acredito ser necessária uma revisão das políticas públicas responsáveis pela 

capacitação e distribuição de recursos para as escolas, especialmente as relacionadas para 

projetos especiais, que visem a maior permanência do aluno na escola (Projeto Turno 

Integral) de maneira que a instituição e o professor regular tenham maior liberdade de 

escolha e possibilidades de trabalho. 

 Enfim, espero que este trabalho possa colaborar para uma ampliação da noção do 

ambiente escolar e de como a apropriação dos novos meios na disciplina de Artes, com uma 
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perspectiva artística, pode ter um papel pedagógico de problematização desses novos 

recursos do meio digital. 
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APÊ NDICÊ A -  Relató rió de Êsta gió 
 

 

Construindo e descontruindo as identidades com o vídeo: uma experiência no espaço 

escolar 

 

 

 

Partindo das reflexões realizadas nessa pesquisa, e das observações realizadas na 

escola pública E.E.E.F. Toyama, buscou-se uma prática com o video dentro da escola  que 

contemplasse os questionamentos construídos na arte contemporânea com a utilização do 

vídeo como meio para criação artística. Procurou-se problematizar como o video e os 

dispositivos de tela e de captura de imagens são utilizados na disciplina de Artes dentro da 

escola pública. Observei, no entanto, que as propostas e práticas envolvendo o uso desses 

dispositivos não advinham somente do professor, mas havia um cruzamento de projetos e 

políticas públicas que faziam uso pedagógico desses dispositivos. 

 

 

Observações 

 

Na escola pública observei os seguintes fatores que atravessam a prática do 

professor: a) Projetos de aprendizagem financiados pelo governo e por empresas com temas 

propostos e “prêmios” para escolas participantes. b) Programas do governo que funcionam 

também no mesmo regime, escolas participantes de programas, tendo um bom 

relacionamento com os programas na escola por um determinado tempo, recebem uma 

“licença” para participar de outro programa que disponibilize mais recurso. Exemplo: 

Programa Mais Educação nas escolas, que recebe oficineiros no turno inverso às aulas, e 

recentemente o Programa Mais Cultura
24

, que contempla somente escolas que já obtiveram 

resultados qualificatórios com o Mais Educação. c) Laboratórios de Informática 

                                                
24 O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS consiste em iniciativa interministerial firmada entre 

os Ministérios da Cultura (MINC) e da Educação (MEC), que tem por finalidade incentivar o encontro entre 

experiências culturais e artísticas em curso nas comunidades locais e o projeto pedagógico de escolas 

públicas, ativas nos Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador em 2012. Fonte: 

http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas 

 

http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas
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estruturados com computadores desktop, com sistema operacional Linux, como 

implementação da tecnologia nas escolas. 

Os usos do espaço escolar para a e b são vistos como prioridade pela gestão escolar, 

pois é a participação nesses projetos que garante as melhorias físicas (do estabelecimento) 

da escola. Tornando, muitas vezes, o professor “refém” dessas iniciativas, geralmente 

promovidas com parcerias público-privadas. Como estagiária, tive a liberdade de trabalhar 

com uma proposta autônoma, sem muitos atravessamentos (sendo amenizado pela 

professora titular, ao “abraçar” essas causas para não comprometer o andamento do  projeto 

proposto pelo estágio com os alunos, realizando atividades que surgiam dessas outras 

demandas em períodos vagos), mas não é a realidade do professor regular, que muitas vezes 

acaba subjugado à essas demandas que vêm de fora do espaço escolar.  

Esse sistema de “premiações” adotado pelas políticas públicas da educação 

brasileira, acaba causando uma dicotomia, ao mesmo tempo que enaltece o professor que 

conquista alguma colocação premiada, oferecendo visibilidade e alguma premiação para a 

escola ou para os alunos, interfere no conteúdo da disciplina e na autonomia desse 

professor para trabalhar projetos próprios, com interesses humanistas.  

Mais um fator deve ser ser apontado, a prioridade do uso do espaço escolar para 

esses programas em detrimento das atividades correntes de conteúdo. Um exemplo relatado 

pela professora e pelos próprios alunos de uma turma de 6 ano desta escola, era de que não 

conseguiam acesso ao laboratório de informática, o motivo se encontrava na disposição dos 

períodos de artes dessa turma. Eles tinham os dois períodos da disciplina de artes 

separados, um na segunda e um na sexta à tarde. Na sexta à tarde, o laboratório era ocupado 

pelo Mais Educação, o que os impedia de utilizar o espaço o ano letivo inteiro, pois o 

professor não podia iniciar uma proposta artística com utilização do meio digital por essa 

interferência em seu tempo/espaço. 

Como já citado anteriormente, o laboratório tem sistema Linux, no entanto, não 

observei durante esses sete meses dentro desse espaço escolar nenhuma formação ou 

capacitação de professores para utilização desse sistema. A premissa para trabalhar com 

arte nos meio digitais, é justamente poder apropriar-se desses dispositivos, trabalhar com 

suas potencialidades. Sem uma capacitação do professor regular, que é o profissional 
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responsável pela orientação dos alunos em suas descobertas, o uso desses dispositivos e 

desses laboratórios de informática fica reduzido às comunicações e ao acesso à internet. 

Quando iniciei minhas observações na turma 81, a 8° série da escola E.E.E.F 

Toyama, os alunos e a professora estavam envolvidos em um projeto que utilizava o vídeo 

como meio para a produção de vídeos na linguagem cinematográfica. Resolvi me inscrever 

e participar da capacitação de professores que envolvia o projeto. Afinal, o cinema, 

considerando seus aspectos técnicos, pode contribuir no desenvolvimento de criações 

artísticas. Sabemos, com a avanço tecnológico digital, o campo da  arte contemporânea têm 

expandido interações e trocas com o cinema. Há o surgimento de artistas documentaristas 

como Cao Guimarães, que se utilizam de uma estética e técnica do cinema para produzir 

arte. 

Mas a capacitação e as regras para participar do programa com um vídeo produzido 

pelos alunos limitava a criação no sentido da composição cinematográfica e televisiva. 

Havia instruções e uma espécie de livro-manual que ensinava regras utilizadas pela 

indústria da comunicação. Também para participar, a equipe que produzisse o vídeo 

precisava necessariamente se dividir em uma equipe de produção técnica 

cinematográfica/televisiva, cada um com uma função
25

. Remetendo a um sistema de 

produção alienado que, em minha opinião, não é tão produtivo como uso pedagógico dentro 

do espaço escolar. A turma participou do projeto com a professora de Artes, produzindo 

videos que tinham um tema delimitado também pelo programa, ou seja, o tema não partia 

de demandas de questionamento  locais. 

 

 

A prática 

 

Propor uma produção artística em vídeo para esta turma no trimestre seguinte 

causou um pouco de estranhamento em um primeiro momento nos alunos e na professora 

titular de Artes da escola que procurava acompanhar o desenvolvimento do estágio. O 

contato anterior que tiveram com a produção de vídeo para fins da indústria da 

comunicação os contagiou. A crença de que era preciso seguir regras específicas e na 

                                                
25 Regulamento do projeto disponível em: http://www.primeirofilme.com.br/site/o-festival/regulamento/ 

acessado em 10.dez.2013 

 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-festival/regulamento/
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separação por etapas e por “cargos” específicos de cada um dos alunos foi o principal 

desafio a desmistificar. 

Iniciou-se a prática com  uma conversa com os alunos, apresentando a proposta e 

após, uma reflexão sobre o que poderíamos utilizar no nosso discurso. Apresentei como 

conteúdo de aula o quanto o discurso era importante na arte contemporânea. A surpresa foi 

que após os alunos compreederem a centralidade que tinha o discurso nas produções 

contemporâneas passaram a compreender uma outra maneira para pensar o roteiro do vídeo 

que iríamos produzir coletivamente. No início, quando apresentei a proposta observei 

algumas expressões de dúvida nos rostos dos alunos, não acreditando na possibilidade de 

fazer um trabalho que aparentava ser desorganizado por não sectarizar a produção nem na 

parte técnica, nem na criação do roteiro.  

 Após entenderem a função do discurso na arte contemporânea, passamos a 

estruturar que questões apareceriam no nosso discurso, e como faríamos para que o 

discurso estivesse presente no vídeo, mesmo sem expor suas identidades e sem 

redundâncias, como utiliza a mídia. Essa atividade realizamos em formato de Assembléia 

com a turma toda, registrando-se em uma ATA as questões que todos entravam em comum 

acordo.  

O modelo de Assembléia para a construção de um discurso coletivo foi propício 

para despertar diversas discussões entre os alunos. A escola é de Ensino Fundamental, 

portanto os alunos desta 8° série estavam fechando seu ciclo escolar nesta escola. A escola 

foi inaugurada nos anos 1980 para atender o crescente número de moradores da região. O 

sentimento de despedida e de lembranças de histórias e sensações vividas naquele espaço 

era evidente na turma. A criação de um discurso coletivo com a turma incentivou a reflexão 

sobre o espaço em que estudam e que convivem, em sua grande maioria, desde a infância. 

Após a criação do discurso, separamos por grupos responsáveis por cada assunto, os 

grupos deveriam desenvolver os temas escolhidos em criação audiovisual, sem expor a 

identidade dos participantes, pois a proposta é que construiriam priorizando o discurso em 

detrimento de suas imagens pessoais.  

Para ilustrar o que estávamos fazendo, fomos para a sala de vídeo para assistir a 

uma seleção de vídeos de artistas, para a minha surpresa, os alunos se mostraram 

interessados nos vídeos que assistiram e a partir daí, acredito que internalizaram um pouco 
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mais a presença do discurso na arte contemporânea. Foram apresentados vídeos dos artistas  

Cindy Sherman, Guerrilla Girls, Krzysztof Wodiczko, Martha Rosler e William Wegman. 

Todos os vídeos tinham em comum a centralidade em um discurso e ausência da exposição 

da imagem desses artistas.    

E então, chegou a hora de montar ou escolher o(s) cenário(s) na escola, se armar de 

seus dispositivos de captura de imagem (celulares, cameras, tablets) e gravar. Trouxeram 

máscaras, pintaram os rostos, confeccionaram cenário, cartazes entre outros materiais que 

utilizariam. Experimentaram,  ensaiairam, mudaram de ideia, fizeram de novo, até 

encontrarem suas “versões finais” de cada parte do vídeo; Entre os grupos circulavam 

diversos sentimentos que envolviam tanto a colaboração quanto a competição, por isso era 

necessário realizar as atividades de maneira participativa entre os colegas, para que 

mantessem a prioridade do discurso. 

As tomadas de vídeo foram todas feitas em horário de aula, por isso muitas vezes 

aparecia alguém da supervisão da escola para falar comigo durante a atividade devido ao 

barulho e a movimentação dos alunos pela escola. Como o discurso permeava o sentimento 

de estar no local e de pertencer a este como estudante, pude perceber muitos momentos 

catárticos, observado pelos gritos e por uma essência de revolta em seu discurso. Havíamos 

combinado que eu faria a edição de acordo com o que eles me direcionassem, com a 

entrada e a finalização que decidissem e com os sons que sugerissem. Assim foi realizado.  

O resultado da atividade, que encontra-se no dvd disponível no encarte fixado na 

contracapa desse trabalho para visualização, é um video-manifesto onde, na minha opinião, 

os alunos assumiram a proposta. Há uma singularidade estética da turma que se faz 

evidente ao assistirmos o vídeo.    
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APÊ NDICÊ B -  Termó de Cónsentimentó Livre e Êsclarecidó 
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O arquivo gravado neste DVD está em formato mp4. E pode ser visualizado em um 

aparelho reprodutor de DVD ou em computador com drive de leitura de CD/DVD. 


