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Arte e cultura constituem um fenómeno social resultante da interação social, 
da manifestação do imaginário individual e coletivo, que conjuntamente 
estabelecem um espaço informacional e comunicacional comum que abarca 
os artefactos ditos culturais e artísticos. Estes artefactos, sendo alguns 
forçosamente de natureza não tangível, representam de facto o produto do 
fenómeno artístico e cultural. Eles são a expressão do nosso imaginário comum. 
(Marcos, Branco, & Carvalho, 2009:2)

1. Racional

Vivemos atualmente a denominada revolução tecnológica cujos contornos 

ou mesmo linhas futuras de desenvolvimento nos são ainda em larga medida 

desconhecidos fruto sobretudo da sua acelerada evolução que não cessa de 

nos surpreender com novos e imprevisíveis resultados.  O computador pessoal, 

a rede Web, ou mesmo a massificação dos dispositivos móveis de informação 

e comunicação que hoje assistimos no mundo inteiro, são bons exemplos de 

marcos evolutivos da revolução tecnológica, em grande medida impensáveis há 

apenas uma ou duas gerações. 

Os meios digitais constituem hoje uma parte fundamental dessa revolução 

tecnológica em marcha, considerando aqui especialmente os dispositivos, a 

infraestrutura e a tecnologia computacional que permite a geração (captura/

sintetização), a transformação, a apresentação ou exibição e a comunicação 

da informação em formato digital recorrendo à base binária de codificação. 

Esta base constitui a mais simples forma de representação informacional que, 

recorrendo a apenas dois símbolos ou códigos tais como “sim”/”não”, “1”/”0” 

ou “verdadeiro”/”falso”, permite codificar informação em sinais elementares 

de natureza eletromagnética/electrónica que alicerçam as mais avançadas 

e complexas tecnologias digitais e que hoje que suportam transversal- e 

ubiquamente a nossa sociedade também ela denominada da informação. 

As tecnologias da informação e da comunicação digitais constituem hoje 

um pilar imprescindível da construção da nossa sociedade (quiçá mesmo da 

nossa civilização), integrando plenamente aquilo que entendemos como a 

contemporaneidade, influenciando e transformando fortemente a forma como 

hoje compreendemos, criamos e consumimos arte e cultura, sobretudo quando 

corporizada em artefactos digitais/computacionais que se nos apresentam a partir 
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Média-arte digital – arte na era do artefacto 
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de espaços informacionais/comunicacionais, convidando-

nos à interação e ao envolvimento. É interessante verificar 

que estes espaços, alguns de natureza completamente 

virtual,  nascem e são mantidos pelo processo natural, 

que podemos até afirmar ser de natureza espontânea, da 

denominada colaboração em rede. Segundo dados recentes 

do sítio Web eMarketeer1, cerca de 1,75 biliões as pessoas 

utilizam hoje o telefone portátil, sendo responsáveis pelo 

carregamento diário de mais de 300 milhões de fotografias 

para o facebook, 40 milhões para o Instagram e 4,5 milhões 

para o Flickr. Estes números dão-nos uma perspetiva factual 

acerca da intensa atividade de geração de conteúdos 

digitais, matéria prima com potencial para a criação artística 

individual e colaborativa, aquela que acontece na rede.

A arte digital como a conhecemos no nosso tempo fez a sua 

aparição nos meios artísticos nos finais da década de 1990 

quando artefactos e instalações iminentemente de natureza 

digital / computacional começaram a ser incorporados nas 

exibições e nos programas dos eventos artísticos. No entanto, 

a arte digital abarca características e bebe de influências do 

passado, que podemos claramente reconhecer até à década 

10 do século XX e ao movimento Dada. Artistas Dada, como 

Marcel Duchamp ou László Moholy-Nagy, introduziram os 

conceitos de virtualidade, volatilidade ou mesmo até o 

recurso a outros sentidos tais como o tacto, nas obras de 

arte, para além da ênfase atribuída ao papel do observador-

ator-interventor que interage e pode alterar o próprio 

artefacto artístico e o seu contexto de uso. John Cage e 

Karlheinz Stockhausen exploraram os conceitos do controle 

baseados em instruções ou ainda a aleatoriedade controlada 

para gerar frases e composições musicais. Outros artistas e 

teorizadores pioneiros como Grahame Weinbren, Nam June 

Paik, Michael A. Noll, John Whitney, Vera Molnar ou Charles 

Csuri, para referir apenas alguns nomes, desenvolveram o 

conceito de acesso aleatório na geração de áudio e imagens 

sintetizadas pelo computador. Ray Ascott e Lev Manovich, 

mais recentemente, teorizaram sobre a interatividade e o 

papel dos medias comunicacionais no processo de criação 

digital e na arte computacional interativa em geral. Estes 

conceitos caracterizam transversalmente a arte digital 

1  http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-
Will-Total-175-Billion-2014/1010536

e todas as suas variantes e especializações tais como a 

média-arte digital, estabelecendo em si os vetores de 

desenvolvimento de uma estética da média-arte digital.

Podemos aqui definir arte digital como a arte produzida 

em ambientes digitais e que ela própria assume essa 

natureza (Paul, 2008:27), em que o processo de criação 

recorre ao meio digital/computacional como ferramenta e 

como matéria prima. A média-arte digital reporta-se aqui 

à especialização da arte digital em que a matéria prima 

base principal são os medias ou os meios digitais, eles 

próprios, e a informação digital, onde a ênfase criativa é 

posta (não exclusivamente) na dimensão informacional-

comunicacional do artefacto. 

Neste contexto, o vocábulo “média” diz respeito tanto 

ao suporte como ao meio de comunicação ou difusão de 

informação sendo que média-arte se refere à arte criada 

recorrendo à média.  Quanto ao termo “digital”, hoje 

completamente em voga e utilizado de forma inseparável 

e confundindo-se até com a digitalização binária, significa 

afinal algo que pode ser expresso por dígitos ou símbolos 

discretos, de base binária ou outras (por exemplo, 

numérica) e eventualmente contável através dos dedos 

(digital). Ou seja, se nos retivermos pelo significado mais 

literal do adjetivo “digital” podemos afirmar que existe 

uma arte computacional (criada e instanciada através da 

tecnologia dos computadores) mas não uma “arte digital” 

exclusivamente computacional pois toda e qualquer arte 

criada e expressa através de alguma representação comum 

digital (não necessariamente binária) pode ser classificada 

também de arte digital. É-se, portanto, mais rigoroso em 

classificar a arte dos computadores de “computacional” 

ainda que seja aceite comummente a adjetivação “digital” 

aquela que usamos no corrente texto. Assim e refinando 

a definição anteriormente formulada podemos afirmar 

que um artefacto pode ser classificado de arte digital / 

computacional se a) for arte; b) for criado através de meios 

computacionais; ou c) for criado para ser apresentado 

através de meios computacionais; d) estiver baseado em 

uma digitalização comum (não necessariamente binária) 

(Lopes, 2010:3). 
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se no Brasil, tem vindo a desenvolver-se e a afirmar-se nos 

últimos anos, como especialização da arte digital, em busca 

de uma estética própria. 

“A artemídia, como qualquer arte fortemente 
determinada pela mediação técnica, coloca o artista 
diante do desafio permanente de, ao mesmo tempo 
em que se abre às formas de produzir do presente, 
contrapor-se também ao determinismo tecnológico, 
recusar o projeto industrial já embutido nas 
máquinas e aparelhos, evitando assim que sua obra 
resulte simplesmente num endosso dos objetivos de 
produtividade da sociedade tecnológica. (…) 

O desafio atual da artemídia não está, portanto, na 
mera apologia ingênua das atuais possibilidades de 
criação: a artemídia deve, pelo contrário, traçar uma 
diferença nítida entre o que é, de um lado, a produção 
industrial de estímulos agradáveis para as mídias de 
massa e, de outro, a busca de uma ética e uma estética 
para a era eletrônica.” 

(Machado, 2004:6)

Na acepção adotada no Centro de Investigação em Artes e 

Comunicação (CIAC) e, especificamente, no Doutoramento 

em Média-Arte Digital1, oferta conjunta da Universidade 

Aberta e da Universidade do Algarve, a média-arte digital 

abarca todas as formas de um discurso estético que explore 

os medias digitais (ou média digital) e em última instância, 

os meios computacionais para construir artefactos digitais/

computacionais que proporcionem alternativas qualitativas 

ao fenómeno comunicacional/informacional. 

2. Artigos

No presente número da revista invisibilidades podemos 

apreciar um conjunto de 9 artigos que apresentam reflexões 

e desenvolvimentos na área da média-arte digital e arte 

computacional em geral que, constituindo apenas uma 

ínfima parte dos inumeráveis projetos em desenvolvimento 

atualmente nesta área, pensamos ser ainda assim 

representativo de importantes tópicos em investigação 

e reflexão. Esperamos que este conjunto de artigos possa 

ir de encontro do interesse e curiosidade dos leitores, 

1  http://dmad.dcet.uab.pt

Sendo assim, os objetos de arte digital ou de média-

arte digital são artefactos de cariz digital (binária) ou 

computacional (abrangendo elementos computacionais 

não necessariamente binários) que abarcam uma natureza 

informacional na sua essência, visando proporcionar um 

experiência qualitativa junto do observador/utilizador, 

transformando-o quiçá também em interventor-autor. 

Os artefactos de média-arte digital, à semelhança da arte 

digital/computacional, quando exploram a interatividade 

e a expressividade informativa e comunicacional no seu 

maior potencial, transformam-se não raramente em 

indutores da ação-intervenção artística e cultural. São, na 

sua essência mais profunda, mais do que artefactos para 

serem apreciados passivamente, mas objetos naturalmente 

virtuais, interativos ou imersivos, levando o utilizador-fruidor 

em uma viagem de contemplação estética de natureza 

polissémica, podendo assumir múltiplos contextos de uso 

desde a educativa, científica, lúdica, filosófica ou mesmo 

a sagrada, potenciando experiências qualitativas, algumas 

verdadeiramente transdisciplinares quando vários saberes 

se entrecruzam e complementam para gerar apreensões de 

natureza complexa. 

Se atentarmos para o próprio processo de criação em arte 

digital e, por arrasto, em média-arte digital, este tende para 

ciclos de intensa reflexão e de apreensão acerca da natureza 

e potencial criativo oferecido pela tecnologia e os meios 

digitais/computacionais.

“De facto, uma das atividades centrais do processo 
de criação em arte digital é a meditação estética, 
que representa os momentos de contemplação onde 
o artista revisita a sua visão inicial à luz das decisões 
tomadas (ou em vias de tomar) durante as fases de 
desenho e implementação do artefacto e estabelece 
com este uma relação interior profunda. Esta reflexão 
estética conduz-se por dois vetores fundamentais, 
a saber, a apreensão estética relacionada com 
a necessidade de proporcionar uma experiencia 
perceptiva de prazer, sentido ou satisfação (ou outras); 
e a inovação tecnológica que abarca as questões da 
exploração das características de maior potencial 
da tecnologia, no sentido desta poder efetivamente 
funcionar como força condutora/indutora para a 
criação de novos discursos estéticos.”

(Marcos, 2012:140)
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permitindo alargar o conhecimento por esta, ainda jovem, 

área de criação artística, investigação e desenvolvimento. 

No primeiro dos 9 artigos que constituem o corrente 

número, “Saudação a Silves - Instalação audiovisual”, o 

autor propõem-nos uma viagem através de uma instalação 

audiovisual onde o utilizador-fluidor cria uma banda sonora 

em tempo real para uma paisagem visual, numa exploração 

de sons eletroacústicos, que pretendem revisitar a poesia 

de Almutamid, o rei-poeta de Silves. 

No seguinte artigo intitulado, “Artes, tecnologias digitais, 

indústrias criativas e culturais no eixo cafeteiro colombiano”, 

é-nos apresentado um conjunto de reflexões acerca da 

relação entre as tecnologias digitais e a consolidação 

das indústrias criativas e culturais na região cafeteira 

colombiana. Este trabalho resulta da pesquisa realizada 

no contexto dos projetos de investigação “Tecnologia e 

Novos Mercados para o Empreendedorismo Cultural” e 

“Cluster Cultural do Eixo Cafeteiro com ênfases no sector 

dos conteúdos digitais”.

No trabalho com o título “A deriva na análise do espaço 

urbano, na perspetiva da média-arte locativa”, os autores 

discutem o conceito da “média-arte locativa” enquanto 

expressão artístico-cultural associada a um espaço-local 

específico e georreferenciado. Apresenta-se uma reflexão 

sobre a deriva urbana tomando a vila de Caminha, 

em Portugal, como o local da experimentação-ação e 

observação recorrendo à tecnologia móvel e à realidade 

aumentada para potenciar e induzir exercícios de apreensão 

desse mesmo espaço urbano. 

O conceito e o potencial educativo da narrativa transmédia 

são discutidos e analisados no trabalho com o título 

“Ao encontro da geração net delineando um projeto de 

aprendizagem transmédia”, onde os autores discutem a 

criação de um ambiente de aprendizagem transmédia e 

como este vai de encontro ao perfil dos alunos da atualidade, 

especialmente considerando aqueles classificados de 

nativos tecnológicos. 

Uma análise e discussão acerca da estética dita electrónica e 

as suas implicações no contexto das indústrias criativas é o que 

nos propõe o autor do artigo intitulado “Experimentaciones 

en Industrias Creativas: Interfaces entre Arte, Educación 

y Documentación”. Neste artigo apresenta-se o exemplo 

do Centro de Documentação Eletrônica, como um projeto 

experimental, que problematiza as condições em que se 

desenvolvem suas diversas interfaces e suas implicações na 

configuração da identidade cultural. Pretende-se contribuir 

para a produção de conhecimento interdisciplinar, fazendo 

articulações entre as práticas artísticas, educacionais e de 

comunicação.

No trabalho intitulado “A mediação da leitura através de 

realidade aumentada - o homem da gaita” é-nos proposto 

um artefacto que tem vindo a suportar a performance 

“O Homem da Gaita”, que partindo da utilização de um 

dispositivo móvel, smartphone ou tablet, e recorrendo à 

tecnologia da realidade aumentada juntamente com um 

livro tradicional impresso, facilita e medeia a contação de 

histórias através da exploração da modulação do ambiente 

de leitura através da interatividade, a virtualidade e a 

envolvência proporcionadas pela tecnologia e pelo próprio 

ato de contar a história.

Em o “Projeto galeria musical virtual: um mundo virtual 

focando os períodos estéticos da história da música” 

apresentam-nos os autores o desenvolvimento de um 

ambiente virtual tridimensional sendo analisada a sua 

utilização concreta em cenário de uso como recurso 

educativo para alunos do 2.º ciclo do ensino básico no 

campo da educação musical.

No artigo intitulado “Tecn made in” têxtil” faz-se a 

discussão do potencial criativo dos materiais alterados 

através de elementos electrónicos, os denominados 

e-materiais, enquanto se descreve o desenvolvimento de 

um artefacto concreto - um tapete interativo denominado 

“Óbidos/Oppidum” – que proporciona uma narrativa visual 

programada que o utilizador-fruidor desconstrói através de 

gestos, numa sequência de estímulos sonoro-visuais.

No nono e último artigo com o título “A presença de pós-

produção de imagem nas fotografias do século XIX”, faz-se 

uma análise e reflexão acerca da pós-produção digital da 

imagem, algo bastante comum nos dias de hoje, e como esta 

está a alterar a forma como apreendemos a realidade que 

nos rodeia através do conteúdo imagético dos artefactos 

Dezembro 2014 | Média-arte digital – arte na era do artefacto digital/computacional | Adérito Marcos |7 
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08 visuais que nos são oferecidos diariamente e como esta pós-

produção já estava afinal presente na história da fotografia 

desde o seu início.  
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RESUMO

“Saudação a Silves” é uma instalação, inserida num projeto de doutoramento 

em média-arte digital, que invoca a participação interativa do público na criação 

de uma ambiência sonora e visual. A manipulação de um instrumento de cordas 

permite a criação sonora proveniente de forma acústica das próprias cordas e 

também de som eletrónico processado a partir de um sensor piezo que capta 

a vibração das mesmas. O instrumento tem também botões e potenciómetros 

que expandem as possibilidades de manipulação sonora. A instalação “Saudação 

a Silves” propõe um exercício de composição de sons na busca de uma viagem 

auditiva e visual de uma poética composicional que vai para além da escuta do 

hábito.

Palavras-chave: arte digital; música; instalação interativa; audiovisual; MaxMSP.

RESUMEN

“Saludo a Silves” es una instalación, insertada en un proyecto de doctorado 

en digital media-art, que invoca la participación interactiva del público en la 

creación de un sonido y el ambiente visual. La manipulación del instrumento de 

cuerda permite la creación de sonido de forma acústica de cuerdas y también 

sonido electrónico de forma procesada de un sensor piezoeléctrico que capta la 

vibración de las cuerdas. El instrumento también tiene botones y potenciómetro 

que amplían las posibilidades de manipulación del sonido. La instalación “ Saludo 

a Silves “ propone un ejercicio de composición de sonidos en busca de un viaje 

auditivo y visual de una poética de composición que va más allá de hábito de 

escuchar.
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Palabras Clave: arte digital; música; instalación interactiva; audiovisuales; 

MaxMSP.

ABSTRACT

“Salute to Silves” is an installation, inserted in a doctoral project in digital 

media-art, that invokes the public interactive participation in the creation of a 

sound and visual ambience. The manipulation of the stringed instrument allows 

acoustic sound creation and also electronic sound processed from a piezo sensor 

that captures the vibration of the ropes. The presence or absence of this sound 

plays or stops, respectively, a video alluding to the landscapes of Silves. The 

instrument also has buttons and potentiometers that expand the possibilities 

of sound manipulation. The “Salute to Silves “ installation proposes an exercise 

in composition of sounds in search of an auditory and visual journey of a 

compositional poetics that goes beyond listening habit.

Keywords: digital art; music; interactive installation; audiovisual; MaxMSP.
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Jodlowski e projeto Europeu Sound And Music For Everyone 

Everyday Everywhere Everyway (SAME), apresenta uma 

instalação sonora que permite a interação através dos 

movimentos e dos gestos do utilizador (Leslie et al., 2010). 

A instalação GrainStick convida à movimentação do ouvinte 

numa experiência sonora espacial. O rastreamento da 

movimentação e dos gestos do utilizador é feito por uma 

câmara de infravermelhos. A instalação permite também 

uma interação colaborativa, e neste caso o som sintetizado 

resulta de uma participação conjunta. O Gruppo Làbun 

constituído por Vincenzo D’Angelo, Stefano Fumagalli e 

Alessandro Perini interessa-se pela pesquisa no campo 

da música eletrónica e contemporânea, estabelecendo 

uma relação com outras áreas artísticas. Este grupo criou 

Pegaso3, uma instalação multimédia interativa a partir da 

escultura Pegaso de Paolo Minoli. Esta instalação explora 

a utilização do som em conjunto com a luz e o espaço 

de forma a definir um ambiente artificial que pode ser 

modificado pelo visitante. A interação é feita através de 

três theremins (i.e. antenas usadas como instrumentos 

musicais, inventado no início do século XX). Cada um dos 

três terminais (theremins) permite manipular os níveis 

cromáticos - as três cores primárias, e sonoros – pitch baixo, 

médio e alto. A ausência de interação resulta numa baixa 

intensidade de luz e silêncio. (Perini, 2006).

A instalação “Saudação a Silves” pretende levar o 

visitante a interagir com a obra, criando uma banda sonora 

em tempo real para uma paisagem visual, numa exploração 

de sons eletroacústicos, revisitando a poesia de Al Mu’tamid 

em Silves.

IMPLEMENTAÇÃO

A instalação é composta por um instrumento de cordas, 

construído de raiz para este artefacto, e que funciona como 

interface, um computador, um projetor de vídeo, um par de 

colunas e um arco de violino. O processamento sonoro e 

visual é feito em programação maxMSP. O espetador tem 

a possibilidade de interagir, manipulando o instrumento de 

cordas através de um arco de violino, reproduzindo uma 

banda sonora para um vídeo que é acionado e que reage a 

essa interação.

INTRODUÇÃO

Este projeto foi realizado no âmbito do doutoramento em 

Média-Arte Digital da Universidade Aberta e Universidade 

do Algarve, e apresentado no retiro doutoral realizado em 

Silves, cidade histórica do Algarve. O retiro doutoral teve 

como patrono o Rei-Poeta Al Mu’tamid, que foi governador 

de Silves no séc. XI e que transformaria Silves numa cidade 

cosmopolita, admirada por todo o império Muçulmano, onde 

a cultura assumiu uma posição de grande importância. Para 

além de governador foi também um grande e reconhecido 

poeta. O artefacto nasce da vontade de aliar a poesia de Al 

Mu’tamid com a música. A nossa poesia - o mais alto valor 

do génio português - sem o contributo árabe, não teria 

visto nascer, provavelmente, as cantigas trovadorescas. E 

sem o sentimento de saudade, herdado do nasib da qasida 

árabe, de raiz beduína, que seria feito do nosso lirismo? Que 

Camões seria possível? A este respeito, e bem, Fernando 

Pessoa afirma expressamente que nós somos um povo 

romano-árabe porque “foram os árabes que nos educaram” 

(ALVES, 2004). Grande parte dos instrumentos que usamos, 

como o violino, a guitarra, o alaúde, a gaita ou o adufe 

derivam diretamente de instrumentos árabes. “Saudação a 

Silves” é uma instalação audiovisual que revisita o poema 

homónimo do rei poeta Al Mu’tamid. O resultado sonoro 

e visual da obra é obtido através de interação e processos 

generativos em tempo real. 

ESTADO DA ARTE

Vários são os compositores que fizeram uso de processos 

generativos e interativos nas suas obras musicais. John Cage 

explorou diversos softwares onde a música tinha o papel de 

criar imagens resultantes da correspondência entre cores/

símbolos e som, produzindo múltiplas variações. Sergio 

Maltagliati, compositor e artista digital, compôs netOper@, 

em que explora a música na internet. Brian Eno colaborou 

na criação do álbum Generative Music, criado através 

do software de música generativa Koan. Naturalmente 

os processos generativos não foram apenas utilizados 

na composição musical, mas também, por exemplo, 

nos videojogos e nas artes visuais. O projeto GrainStick, 

desenvolvido em colaboração entre o compositor Pierre 
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SOfTWARE

Para a implementação deste 

artefacto foi utilizado o Max/MSP1. 

Este software permite desenvolver 

programação para criação de música, 

som, vídeo e aplicações/instalações 

interativas.

Na figura 1 é apresentado o 

autómato (patch) desenvolvido para 

este artefacto. Nesta imagem podemos 

visualizar os diferentes objetos que 

recebem os dados da interação musical 

ao vivo e dos botões e potenciómetros. 

Estes dados são mapeados através de 

módulos de síntese sonora. O processo 

de sonorização recorre a diferentes 

frequências que são utilizadas 

em conjunto com um oscilador. O 

resultado sonoro da obra é obtido 

através de processos generativos em 

tempo real.

hARDWARE

Vários equipamentos foram utilizados na concretização 

deste artefacto. Partiu-se de um bloco de madeira que foi 

esculpido em forma de violino. Houve uma preocupação 

na escolha da madeira de forma a conseguir uma boa 

acústica. No seu interior foi aplicado um circuito integrado 

– Arduino2, para integração e leitura de dados dos restantes 

componentes, como se pode ver na figura 2. Para além do 

som acústico das cordas é também obtido o som eletrónico. 

Para isso foi implementado um sensor piezo3 que capta 

as vibrações das cordas, emitindo o sinal para o Arduino. 

Foram colocados três botões e dois potenciómetros que 

permitem controlar alguns parâmetros na criação do som 

digital. O artefacto faz a ligação ao computador via porta 

USB (universal serial bus).

1   Cycling ‘74
2   Arduino.cc
3   Um sensor piezoelétrico é um dispositivo que usa o efeito piezoelé-
trico para medir pressão, vibração, tensão ou força, convertendo-os num 
sinal elétrico.

Figura 1 – Patch em MaxMSP

Figura 2 – Instalação dos componentes 
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música é ruído organizado (VARÈSE & WEN-CHUNG, 1966). 

E um compositor, como qualquer artista, é um organizador 

de elementos dispersos. Os sons digitais são uma fonte de 

matéria-prima inesgotável passíveis de serem organizados 

de forma a constituírem composição musical. Schafer afirma 

que o mundo é uma “composição macrocósmica”, e nós 

somos “orquestradores”, “hoje todos os sons pertencem 

a um campo contínuo de possibilidades, situado dentro 

do domínio abrangente da música” (SCHAFER, 1991). A 

instalação “Saudação a Silves” propõe um exercício de 

composição de sons na busca de uma viagem auditiva e 

visual de uma poética composicional que vai para além da 

escuta do hábito.

Este artefacto permite a criação sonora improvisada 

através da interação do utilizador. Através da manipulação 

do artefacto é criada uma ambiência visual e sonora. O 

utilizador torna-se compositor e maestro da composição 

que é criada em tempo real. A interação resulta numa 

VISUALIZAÇÃO

Foram captadas cerca de 10000 imagens fotográficas 

de paisagens de Silves através de uma câmara DSLR (digital 

single-lens reflex) que depois de editadas resultaram num 

vídeo (stop motion) com 13 minutos. Recorde-se que Silves é 

a localidade onde Al Mu’tamid governou no século XI e à qual 

se refere o poema que serve de base ao artefacto. O vídeo 

é reproduzido sempre que existe interação/manipulação 

com o artefacto por parte do utilizador. Do som gerado pela 

manipulação do utilizador são extraídos alguns parâmetros 

do som, como por exemplo o volume (pitch) e amplitude 

para modular aspetos do vídeo, como a iluminação, cor e a 

velocidade. Na figura 3 podemos ver um imagem (frame) do 

vídeo. O conjunto de imagens complementa a sonoridade 

criada pela manipulação do artefacto e remete o utilizador 

e os espetadores para uma viagem a Silves através da poesia 

de Al Mu’tamid.

CONfIGURAÇÃO

Para a instalação, o artefacto encontra-se ligado a um 

computador, que por sua vez está ligado a um projetor de 

vídeo e um par de colunas. Para a manipulação do artefacto 

é disponibilizado um arco de violino para tocar nas cordas. A 

projeção poderá ser numa parede branca, sendo desejáveis 

condições de luz adequadas. Uma maquete da instalação é 

apresentada na figura 4.

DESENVOLVIMENTO

A utilização dos computadores na música veio permitir 

novas experimentações nas áreas do design de novos 

instrumentos e da criação de novas interfaces para 

manipulação musical. Esta última, possibilita a adaptação 

de várias tecnologias para uso musical. Com a utilização 

dos computadores abre-se um mundo de possibilidades. 

Vários compositores têm explorado os sons digitais nas 

suas obras, que resultam numa diversidade de intenções 

estéticas. Essa exploração de sons, ruídos e silêncios 

abre novas formas de compor e ouvir, permitindo novos 

procedimentos e poéticas composicionais. Com a utilização 

dos sons digitais, o compositor passa a dispor de um campo 

sonoro aparentemente ilimitado. Varèse afirma que a 

Figura 3 – Frame do vídeo

Figura 4 – Maquete de configuração para a instalação

   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#7
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

14  |  Rui António | Saudação a Silves - Instalação audiovisual  | Dezembro 2014



experiência audiovisual que pode ser usufruída por qualquer 

espetador que se encontre presente. O utilizador no papel 

de autor e compositor adquire uma liberdade de criação 

musical, não sendo necessários conhecimentos prévios de 

interpretação ou execução musical. Através das vivências 

e habilidades e competências do compositor, o material 

sonoro adquire características próprias. Steve Reich alicerça 

a sua música na ideia de processos musicais. Na sua música 

a ideia de obra é substituída pela ideia de processo. Para 

Reich cabe ao ouvinte também o papel de intérprete (REICH, 

1968). Em detrimento do determinismo, a forma e conteúdo 

musical são valorizadas na expressividade e criatividade do 

executante, que poderão ser suficientes para a criação de 

música interessante. Não é de todo objetivo deste artefacto 

criar critérios para classificar o resultado sonoro, mas sim 

propor uma audiência participativa na criação de novas 

experiências sonoras. 

A música criada pela manipulação do artefacto aciona 

a reprodução do vídeo e funciona como banda sonora. 

Ao mesmo tempo as imagens do vídeo poderão também 

sugerir a ação do utilizador na escolha da sonoridade, 

volume, timbre, dinâmica, etc., que se adapte às imagens, 

tendo em conta a sua sensibilidade criativa e emocional. O 

resultado é uma simbiose entre a imagem visualizada e a 

banda sonora criada em tempo real.

Para além do som acústico e eletrónico proveniente 

das cordas, poderão também ser acionados botões que 

despoletam vários efeitos sonoros. Um desses botões, 

apresentado na figura 5, inicia a reprodução aleatória de 

uma palavra ou frase pré-gravada do poema “Saudação a 

Silves” do poeta Al Mu’tamid.

RELAÇÃO COM O PÚBLICO

Durante os cinco dias em que a instalação esteve patente 

ao público na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica em 

Silves, o público mostrou curiosidade e i5nteragiu de forma 

entusiasmada. A manipulação do artefacto apresentou-

se intuitiva permitindo a interação sem necessidade de 

conhecimentos prévios de teoria ou prática musical. 

Verificou-se que grande parte das pessoas, de diferentes 

faixas etárias, que visitaram a exposição, quis interagir 

Figura 5 – Interface

Figura 6 – de cima para baixo: (a) Interação com o artefacto durante a 
exposição na Casa Islâmica de Silves; (b) Vista lateral da projeção e o 

fruidor interagindo com a obra.
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diretamente com o artefacto. Esta interatividade incentiva 

uma participação ativa do visitante e convida à compreensão 

da obra através da relação entre a pessoa e a obra. O utilizador 

ou fruidor que participa e reflete sobre o método criativo, 

num processo de aproximação aos desafios do artista, 

interage como maestro nesta aventura audiovisual onde 

existe uma simbiose híbrida entre humano e máquina, entre 

o natural e o artificial, entre o acústico e o eletrónico. Cada 

participante torna-se parte da obra tornando a obra única 

e sempre diferente consoante a sua interação. Na verdade, 

quando um participante interage com o artefacto, não está 

apenas a interagir com este mas também consigo mesmo. 

Nesta interação, o participante é levado a dialogar consigo 

internamente. Ele é provocado por estímulos que o levam a 

questionar devido à estimulação resultante da interação e 

das respostas do artefacto à sua ação (BOURRIAUD, 2008). 

Walter Benjamin já tinha antecipado, no seu ensaio “A 

obra de Arte na Época da sua Reprodutibilidade Técnica”, 

que em determinadas circunstâncias qualquer um pode 

ser parte de uma obra de arte. O participante ao entrar no 

espaço da obra passa a fazer parte dela. A ação humana 

afeta o comportamento da obra que, por sua vez, afeta o 

comportamento do participante. Cria-se um diálogo em que 

um reage, responde e influencia o outro. 

CONSIDERAÇÕES fINAIS

Este artefacto permite criar, em tempo real, uma banda 

sonora para um vídeo que remete o espetador para a poesia 

de Al Mu’tamid e as paisagens de Silves, através do poema 

“Saudação a Silves”. A sonoridade criada é improvisada 

e depende da criatividade e sensibilidade artística do 

executante. A experiência que o artefacto oferece é 

diferente em cada execução e revela-se no ser que frui, no 

seu querer e no seu sentir.
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RESUMEN

El presente artículo nace de mi participación en los proyectos de Investigación: 

“Tecnología y Nuevos Mercados para el Emprendimiento Cultural” y “Clúster Cul-

tural del Eje Cafetero con énfasis en el sector de contenidos digitales”. Dichos 

proyectos envuelven algunos conceptos fundamentales para el campo de las 

industrias creativas y culturales que serán presentados en el cuerpo del texto, 

además del trabajo de campo con varias industrias y emprendedores de la región 

mencionada. A partir de los resultados de estas dos investigaciones, presento 

algunas reflexiones en torno a la relación entre las tecnologías digitales y la con-

solidación de las industrias creativas y culturales en el Eje Cafetero Colombiano. 

Palabras clave: industrias creativas; industrias culturales; tecnologías digitales.  

RESUMO

O presente artigo nasce da minha participação nos projetos de pesquisa: “Tecno-

logia e Novos Mercados para o Empreendedorismo Cultural” e “Cluster Cultural 

do Eixo Cafeteiro com ênfases no sector dos conteúdos digitais”. Ditos projetos 

envolvem alguns conceitos fundamentais para o campo das industrias criativas e 

culturais que serão apresentados no corpo do texto, além, do trabalho de cam-

po com várias industrias e empreendedores da região mencionada. A partir dos 

resultados destas duas pesquisas, exponho algumas reflexões acerca da relação 

entre as tecnologias digitais e a consolidação das industrias criativas e culturais 

na região cafeteira colombiana. 

Palavras-chave: industrias criativas; industrias culturais; tecnologias digitais. 

   REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #7 | ISSN

 1647-0508

Dezembro 2014 | Artes, Tecnologías Digitales, Industrias Creativas y Culturales en El Eje Cafetero Colombiano  | Juan Sebastián Ospina |17 



ABSTRACT

The present article arises of my participation in the projects of research “Tech-

nology and New Markets for Cultural Entrepreneurship” and “Cultural Cluster of 

Colombian Coffee hub with emphasis on digital contents”. Based on these pro-

jects, I develop some fundamental concepts to the field of cultural and creative 

industries that will be mentioned in this document and also the fieldwork deve-

loped with industries and entrepreneurs of the coffee region. Taking as reference 

the results of these two researches, I think about the strong connection between 

digital technologies and the consolidation of the creative and cultural industries 

in the Colombian Coffee Hub. 

Keywords: creative industries; cultural industries; digital technologies.
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1. INTRODUCCIÓN

Los dos proyectos de investigación que forman parte del 

análisis de este artículo y de los que participé en 2013, 

fueron financiados por el Grupo de Emprendimiento Cultural 

del Ministerio de Cultura de Colombia. El primero de ellos, 

“Tecnología y nuevos mercados para el emprendimiento 

cultural. Evaluación de los nuevos mercados digitales a 

través de prácticas en empresas y emprendedores”, contó 

con la participación de estudiantes y docentes del grupo 

de investigación Teoría y Práctica de la Gestión Cultural 

de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales1, 

el grupo de investigación DICOVI - Diseño y Cognición en 

Entornos Visuales y Virtuales -  de la Universidad de Caldas 

y el Doctorado en Diseño y Creación de la misma institución. 

En segundo lugar, “Clúster cultural del Eje Cafetero con 

énfasis en el sector de contenidos digitales”, proyecto 

realizado por investigadores de la Universidad de Caldas, 

específicamente del departamento de diseño visual. 

Néstor García Canclini (2007) advierte que “lo que 

hoy llamamos arte se despliega en conversaciones o 

intercambios, improvisaciones, traducciones interculturales 

o composiciones colectivas que funcionan más como 

asambleas dispersas que como colecciones de objetos 

o mensajes” (p. 44). Las investigaciones aquí citadas 

no distinguen entre producciones culturales clásicas y 

alternativas, lo que nos importaba conocer al equipo de 

investigación era la visión que tienen los emprendedores 

culturales sobre la relación del campo visual con las 

tecnologías digitales. 

Otras preguntas orientadoras para la ejecución de las 

investigaciones desarrolladas por nuestros grupos de 

investigación fue preguntarnos: ¿cuál es el papel del arte, el 

diseño y de “lo visual” en la consolidación y promoción de 

las industrias creativas y culturales en nuestra región? ¿son 

la tecnología y el diseño activos tangibles de las empresas 

que unen arte, diseño y medios?. Aunque por obvias que 

parecieran las respuestas que surgían de nuestros diálogos, 

decidimos aprovechar la cercanía que teníamos con algunos 

emprendimientos y emprendedores para consultar sus 

1   Manizales es la capital del Departamento de Caldas en Colombia y 
junto con Quindío y Risaralda conforma el Eje Cafetero o Triángulo del 
Café Colombiano. 

necesidades, el uso de las tecnologías en su quehacer y 

posteriormente proponer un espacio digital que les permita 

mejorar algunas condiciones de acceso a la formación y 

nuevos mercados para la promoción de sus bienes y/o 

servicios. 

2. CONTEXTUALIZANDO

La popularización de las industrias creativas y culturales en 

los tres departamentos vinculados a las investigaciones, 

acompaña de cerca las estadísticas mundiales que muestran 

como en el año 2011 la economía creativa alcanzó una 

rentabilidad de 4,3 billones de dólares, hecho que la sitúa 

como una de las 5 economías más importantes en todo 

el planeta (Buitrago Restrepo & Duque Marquéz, 2013). 

Con programas como los Laboratorios Sociales de Cultura 

y Emprendimiento, Eje Cafetero -LASO-, se han creado 

algunas redes de trabajo en nuestra región en las cuales los 

emprendedores trabajan bajo modalidades alternativas de 

intercambio como el trueque de bienes y servicios. En este 

espacio reciben asesoría en imagen de marca y promoción 

en eventos de carácter nacional e internacional mediante 

alianzas con instituciones académicas y de financiamiento 

solidario.

Dichas alianzas corresponden a lo que Richard Florida 

(2009) denominó “la clase creativa” y que se sustenta en los 

“activos creativos” o acciones basadas en la creatividad para 

efectuar tareas cotidianas que abarcan todos los ámbitos de 

la existencia: familiar, social, laboral, cultural, académico, 

etc.  Otro programa que motiva la creación de lazos entre 

los nuevos emprendedores y las instituciones financiadoras 

es la Incubadora de Empresas Culturales - IeC - 2, la cual 

premia anualmente los emprendimientos más novedosos 

y comprometidos con la producción cultural. A pesar de 

la transversalidad entre artes y creación de contenidos, 

la inclusión de las tecnologías digitales en la creación se 

encuentra ausente, limitando su uso a la promoción, pues 

cuando preguntamos dónde está la tecnología digital 

en su industria respondieron que en el uso de: “Correos 

electrónicos, Facebook y está en marcha una página web” 

(Corporación Cultural A Cántaros). 

2  El sitio web de la incubadora es: http://www.incubadoracultural.org
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de manifestaciones culturales y producción de bienes y 

servicios. Para este autor, las sociedades contemporáneas 

deben basarse en los tres siguientes rasgos: talento, 

tecnología y tolerancia, ello, para competir o al menos 

para acompañar las transformaciones que las tecnologías 

imponen en la producción y en el consumo cultural. 

Alertando sobre la necesidad de no perder de vista el 

conocimiento del otro, Néstor García Canclini (2007) nos invita 

a reconocer sus diferencias y de ningún modo universalizar 

las miradas de cada contexto sobre los acontecimientos 

sociales, económicos, artísticos y culturales. Para este autor, 

“en el conocimiento representativo generado por las artes 

y las industrias culturales se advierte con mayor evidencia 

la complejidad de articular lo diverso y las asimetrías de la 

interculturalidad” (p. 41). Complementando este panorama, 

Ricardo Campos (2013), considera que

en una sociedad globalizada y fuertemente 
dependiente de las máquinas, donde los contenidos y 
las comunicaciones mediadas por instancias poderosas 
asumen una magnitud incuestionable en nuestro 
cotidiano, se torna difícil no estar atento de los sistema 
a través de los cuales las imágenes son generadas y 

consumidas (p. 33, traducción propia)

Las prácticas culturales contemporáneas y, en general, el 

consumo audiovisual han trazado una mudanza importante 

en la concepción del papel de productor y receptor, 

haciendo que la contemplación no sea la única manera de 

acercar los sujetos a las piezas, sino también invitándolos a 

intervenir, a participar y convertirse en co-autores de la obra 

o propuesta. Sobre premisas como “las obras inacabadas”, 

el arte digital se ha impuesto como un potente posibilitador 

de interacciones y un constante anfitrión de usuarios activos 

y políticos.

Ahora bien, en nuestro contexto ese intercambio aun 

necesita ser explorado y usado, pues como veremos más 

adelante, algunos emprendedores y artistas se resisten 

a usar tecnologías interactivas en sus propuestas. Uno de 

los interrogantes que interesaba para las investigaciones 

vinculadas estaba relacionado con la autoría compartida, 

característica del arte digital; al respecto algunos 

emprendedores comentaron lo siguiente:

3. INDUSTRIAS CREATIVAS, CULTURALES Y TECNOLOGíAS 

DIGITALES

Si con los medios masivos como la radio y la televisión se 

fundaron las industrias culturales, con la red mundial de 

computadores o internet se popularizaron las industrias 

creativas que están enfocadas, principalmente, en el 

desarrollo de contenidos audiovisuales. De acuerdo con 

la UNESCO (2006) las industrias creativas y culturales son 

aquellas iniciativas que unen la creación, producción y 

comercialización de productos intangibles y culturales 

provenientes de procesos creativos. Sin embargo, debido al 

carácter abierto de la noción “procesos creativos”, recurro  a 

la indicación que hacen Felipe Buitrago e Iván Duque (2013) 

sobre la coexistencia de industrias creativas tradicionales e 

industrias creativas alternativas, ambas representadas por 

la producción de discursos. 

Para estos dos autores, la primera categoría, las industrias 

creativas convencionales la componen: las publicaciones 

impresas, las revistas, los periódicos, la literatura, la 

producción audiovisual, el cine, la televisión, la fotografía, 

la discografía y la radio. Mientras que la segunda categoría, 

las industrias creativas alternativas, la conforman: las artes 

visuales y escénicas, el teatro, las orquestas, la danza, la 

ópera, la artesanía, la moda, el diseño, el turismo cultural, 

la arquitectura, la gastronomía, el ecoturismo y el deporte, 

los proyectos multimedia, la publicidad, el software, los 

videojuegos y las narrativas transmedia. Para resaltar, Carlos 

Scolari (2013), anota que las narrativas transmedia

son una particular forma narrativa que se expande a 
través de diferentes sistemas de significación (verbal, 
icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, 
cómic, televisión, videojuegos, teatros, etc.) Las NT 
no son simplemente una adaptación de un lenguaje a 
otro: la historia que cuenta el cómic no es la misma que 
aparece en la pantalla de cine o en la micro-superficie 

de un dispositivo móvil (p. 24)

Richard Florida (2009), aporta que la creatividad ha sido 

el motor para que en las últimas décadas las condiciones 

empresariales y sociales de algunos contextos mundiales 

hayan sido modificadas y permitido la eliminación de algunas 

brechas, por lo menos en lo que se refiere a la visibilidad 
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Hemos notado a veces que las personas quieren ver 
cosas nuevas y les gusta ver cosas nuevas pero no se 
atreven a acercarse al aparato, a preguntar, a molestar 
con el aparato y creo que eso es más como una barrera 
cultural. Hay que abrirle las puertas a la gente, que lo 
hagan, lo disfruten, introducir a la gente es lo que se 
debe lograr para que el proyecto sea un éxito. VISUAL 
COMANDO de la ciudad de Manizales

A partir del Facebook se han hecho campañas para 
participación, para concursos internos que se han 
hecho y ellos participan, como la elección de un nombre 
de una obra, bueno, diferentes tipos de cosas que se 
hacen, dinámicas para que los mismos estudiantes 
participen del proceso. FUNDANZA de la ciudad de 

Manizales

Campos de producción como las narrativas transmedia, 

el diseño de videojuegos, el arte digital, entre otros, son 

ejemplos claros que en la actualidad las formas de asociación 

no sólo funcionan entre en tecnología y producción artística, 

sino también entre profesionales que desde diversas áreas 

aportan conocimientos e intereses para producir bienes 

y servicios. Piezas audiovisuales como videomapping y 

cinema expandido se unen en la actualidad a propuestas 

más clásicas como teatro, danza y artes visuales, aunque 

en nuestra región todavía de manera tímida. De acuerdo 

con Pier Luigi Sacco (2011), reformas concernientes a la 

transversalidad en las artes, popularización del uso de 

dispositivos digitales, cambios en el papel del receptor en 

cuanto sujeto activo y participante de las obras y el papel 

económico de la economía creativa, constituyen lo que él ha 

nombrado Cultura 3.0. 

4. INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES EN EL EJE 

CAfETERO COLOMBIANO

Mediante talleres de formación y encuentros organizados 

por el grupo de investigación DICOVI, LASO, ViveLab e IEC, 

pude conocer otras experiencias regionales y reconocer el 

interés de los integrantes de las industrias creativas por usar 

medios digitales de producción. Al mismo tiempo, pude 

percibir la resistencia de algunas industrias culturales o 

industrias creativas tradicionales, por apostarle al uso de las 

tecnologías en sus proyectos, de un sentimiento de elitismo 

y ascetismo frente a producciones que vinculan el uso de 

imágenes de los medios masivos y piezas provenientes de 

operaciones digitales. Para ejemplificar, los integrantes del 

colectivo FUNDANZA de la ciudad de Armenia argumentan 

que: 

Es un trabajo que se tiene que hacer, lastimosamente 
en el sector artístico, los recelos y los celos de las 
diferentes manifestaciones es un poco evidente, pero 
se trata de cambiar eso, de trabajar conjuntamente

Los recelos que señalan los emprendedores no sólo proviene 

de mezclar su trabajo con otras manifestaciones artísticas 

y/o culturales, sino también de un malestar provocado por la 

“demonización” de los medios masivos y las comunicaciones 

basadas en dispositivos digitales. Afortunadamente, en 

algunos de los casos estudiados la noción de red no se limita 

al uso de las redes sociales digitales para la promoción, sino 

también a la creación de comunidades de práctica entre 

los integrantes de las industrias. A continuación, algunas 

declaraciones de emprendedores sobre la necesidad de la 

creación de redes: 

El objetivo de Casatrema como red es entablar lazos 
con gente que trabaja en el sector audiovisual, 
apoyar procesos que digamos que las entidades 
gubernamentales tienen abandonados que digamos 
nadie los apoya, nosotros como casa de cultura 
independiente los apoyamos, crear un espacio de 
trabajo más libre, que no esté tan condicionado como 
lo está en las casas de la cultura o en los pocos espacios 
que se ofrecen aquí en Manizales. Casa Trema de la 
ciudad de Manizales

Yo creo que casi todo el interés de las redes y que hoy 
es el reto, es que la iniciativa que se está generando 
y estimulando de trabajar en red es que todos los 
productos en las características que tiene cada uno, 
tengan la posibilidad de una muy buena circulación, de 
ida y vuelta, que todos nosotros en esa red podamos 
circular con lo nuestro. Casa Museo Musical del Quindío

A pesar de todas las oportunidades que existen debido a la 

diversidad de industrias para la creación de redes y programas 

de formación en artes y gestión cultural en la región, aun 

son necesarias algunas estrategias de asociatividad que 

permitan apalancar proyectos de formación y de promoción 

de una envergadura mayor. Con el objetivo de agrupar y dar 
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se encuentran inscritas en redes de trabajo, no todas 

aprovechan los beneficios que éstas transfieren a las cadenas 

de valor del sector cultural. Hoy día, la participación en 

redes de socialización y de trabajo, se evidencia como una 

necesidad para las industrias que fueron estudiadas en la 

región cafetera; empero, algunos de los participantes de las 

industrias analizadas, consideran que colocar sus productos 

en redes sociales como Facebook, Youtube o Twitter puede 

contribuir a la banalización de las piezas. 

Vivimos una época donde la mayoría de actividades 

vinculan tecnologías digitales y la cultura, como ya lo he 

repetido, “lo cultural” no es más aquello relacionado con lo 

folklórico y sí todas aquellas interacciones que se producen 

en la transmisión de información, por eso considero que 

la producción de contenidos digitales y bienes y servicios 

simbólicos trae consigo procesos de interacción cultural. 

Los públicos actuales además de productos para ser 

contemplados, buscan interactuar con informaciones, 

espacios, objetos y hasta con los propios artistas o 

emprendedores. 
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visibilidad a las industrias creativas y culturales de la región, 

el grupo de investigación DICOVI y el Doctorado en Diseño 

y Creación de la Universidad de Caldas, se han propuesto 

la creación de ClusterLab, un clúster enfocado en las 

industrias creativas, tanto tradicionales como alternativas, 

que fortalezcan la economía creativa y la agenda cultural en 

los tres departamentos. 

ClusterLab está pensado como una iniciativa abierta que 

se fundamenta en la colaboración y en las comunidades 

de práctica, donde, por medio de estrategias de asociación 

se consigan fines de emprendimiento cultural y creativo. 

El carácter de este clúster es digital, es decir, no tiene 

un espacio físico, está proyectado para tener diversos 

canales de comunicación en línea donde la formación, 

la experimentación, la investigación, el intercambio y la 

producción sean los motores de dinamización. Fueron 

delimitadas cuatro líneas estratégicas para componer dicho 

clúster: networking o trabajo en red, e-learning o formación 

en línea, e-commerce o negocios digitales y openlabs como 

espacios para la co-creación. Entre las apuestas generales 

de ClusterLab están: interrelacionar diseño, arte, ciencia, 

tecnología y sociedad;  establecer como interfaces a todos 

los componentes de las industrias, desde los productos 

hasta los procesos de comunicación; propiciar la creación de 

redes tanto digitales como análogas para la consolidación 

del sector creativo y cultural de la región. 

5. CONCLUSIONES

La mayoría de los integrantes de las industrias creativas y 

culturales que hicieron parte de las investigaciones reseñadas 

– aproximadamente 30 –, reconocen la coyuntura entre 

las herramientas técnicas y la visibilización de sus bienes y 

servicios a través de la creación de ambientes artísticos y 

culturales, principalmente las industrias creativas enfocadas 

al desarrollo de contenidos digitales. Sin embargo, las 

industrias creativas tradicionales tales como grupos de 

teatro y/o danza, edición de materiales impresos y orquestas, 

por ejemplo, no encuentran necesaria la utilización de las 

tecnologías digitales, ello, fundamentándose en paradigmas 

modernistas que ven la obra como un producto admirable 

antes que consumible y participativo. 
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Tipo de artigo: Relato de experiência

RESUMO

Este artigo reflete sobre a deriva urbana, em contexto pedagógico, realizada na 

Vila de Caminha, como prática artística e enquanto exercício de experimentação, 

leitura e análise daquele espaço. Através de tecnologia móvel, nomeadamente 

smartphones e tablets, aborda-se a média-arte locativa como instigadora da 

experimentação de espaços urbanos. Explora-se a deriva como exercício de 

apreensão urbana e processo de procura e levantamento de narrativas locativas.

Com base numa investigação teórica e na análise de resultados empíricos obtidos 

com tecnologias de realidade aumentada atualmente existentes, reflete-se ainda 

acerca do papel da média-arte locativa na vivência de espaços urbanos e no seu 

contributo na preservação de memórias e identidades locais, pela descoberta e 

partilha de narrativas georreferenciadas, contextualizando-as e imbuindo-as no 

próprio espaço físico.

Palavras-chave: Média-arte locativa; deriva urbana; narrativas locativas; mapea-

mentos colaborativos.
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RESUMEN

Este artículo reflexiona sobre la deriva urbana, en contexto pedagógico, realizada 

en la vila de Caminha, como práctica artística y ejercicio de experimentación, 

lectura y análisis de dicho espacio. A través de la tecnología móvil, específicamente 

smartphones y tablets, se aborda el media-arte locativa como instigador de 

la experimentación de espacios urbanos. Explora la deriva como ejercicio de 

aprehensión urbana y como proceso de búsqueda y levantamiento de narrativas 

locativas.

Con base en una investigación teórica y bajo el análisis empírica con tecnologías 

de realidad aumentada actualmente existentes, se incide en el papel del media-

arte locativa en la vivencia de espacios urbanos y en su contribución en la 

preservación de memorias e identidades locales, por la aparición y divulgación de 

narrativas georreferenciadas, contextualizándolas e imbuyéndolas en el propio 

espacio físico.

Palabras Clave: Media arte locativa; deriva urbana; narrativas locativas; mapea-

mentos de colaboración.

ABSTRACT

This article focuses on the urban drift in a pedagogical context. For this 

purpose, the town of Caminha is used for artistic practice and space for 

experimentation exercises while providing analysis of the urban space. Through 

mobile technology, using smartphones and tablets as tools, a locative media art 

approach is implemented to instigate the experimentation of the urban spaces 

and exploration of urban drift via an urban apprehension exercise and mapping 

of locative narratives.

Based on theoretical research and empirical analysis of current augmented reality 

technologies, this article attempts to show the role of locative media art in the 

experiencing of urban spaces and the preservation of memories. Furthermore, it 

taps into the discovery and sharing of georeferenced narratives by putting them 

into context and embodying them in their physical space.

Keywords: Locative media art; urban drift; locative narratives; collaborative 

mapping.
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1. INTRODUÇÃO

O exercício de deriva urbana na vila de Caminha, Portugal, 

insere-se na unidade curricular Morfologia Urbana – 

Abordagens e Mapeamentos, do 4.º ano do Mestrado 

Integrado em Arquitetura e Urbanismo (MIAU) da Escola 

Superior Gallaecia (ESG). Esta experiência de deriva 

urbana integra-se na fase inicial de reconhecimento 

e questionamento do contexto físico, a intervir 

posteriormente, pelos estudantes, durante o 1.º semestre 

de 2014/2015.

Nesta unidade curricular, os estudantes exploram e articulam 

processos combinatórios interdisciplinares, métodos e 

metodologias para a comparação de características entre 

formas urbanas. Identificam e registam contextos físicos 

de espaços urbanos, bem como relações entre formas de 

cidades e características de comunidades/sociedades. 

Mapeiam dinâmicas urbanas desenvolvendo processos e 

abordagens combinatórias. Posteriormente, os estudantes 

têm de apresentar uma proposta de intervenção, projeto 

de urbanismo, que reflita a análise urbana realizada e 

explorada por eles.

O exercício descrito é relativo a um grupo de teste (17 

estudantes) e insere-se numa investigação de doutoramento, 

visando descrever o contributo da prática da deriva urbana 

enquanto exercício de experimentação, leitura e análise de 

espaços urbanos, auxiliada por dispositivos tecnológicos de 

comunicação smartphones e tablets.

O exercício de deriva urbana tem como objectivo incitar ao 

diálogo e contato com intervenientes que, num determinado 

momento, partilham o mesmo espaço, e contribuem para 

que os estudantes apreendam, percepcionem, sintam e 

vivenciem o dia-a-dia do espaço alvo de projeto urbano, 

que como referido posteriormente, irão intervencionar em 

forma de projeto urbano.

A análise assenta numa abordagem exploratória ao espaço 

urbano da vila de Caminha, conjugando arte e a tecnologia, 

recorrendo à média-arte locativa através de intervenções 

que questionem o espaço físico e fomentem possibilidades 

de transformação pela apropriação situacionista do espaço 

urbano - uma forma de viver/experienciar a cidade e 

posteriormente explorar o conceito de mapeamentos 

dinâmicos e psicogeográficos. Essa apreensão passa 

também pelo reconhecer e entender os espaços com a sua 

história e histórias, as suas memórias e lendas, refletindo-se 

num enriquecimento cultural.

 As derivas urbanas exploram os sentidos, desenham linhas/

trajetos/percursos que geram e são por sua vez geradoras 

de narrativas psicogeográficas e influenciam a forma da 

percepção, construindo novas vivências. 

O mapeamento das derivas urbanas, como meio de 

apreensão do espaço urbano, pretende explorar a relação 

entre a representação e a percepção espacial e temporal do 

espaço urbano, bem como interpretar e compreender como 

são experienciados. Neste contexto, a abordagem pretende 

reforçar o conhecimento sobre a identidade do espaço, 

refletindo sobre a memória do e no local, a memória dos 

seus habitantes e a sua partilha. 

Pretende-se ir para além da mera deriva. Numa primeira 

fase, aprofunda-se o carácter crítico através do mapeamento 

colaborativo, numa segunda fase (em desenvolvimento) 

promover-se-á a divulgação da informação aí recolhida 

através de um ebook interativo e de uma aplicação 

baseada na tecnologia de realidade aumentada. Através 

do mapeamento dinâmico destas experiências urbanas 

pretende-se refletir e entender como os centros urbanos 

em análise são vivenciados.

A metodologia aplicada neste exercício de apreensão do 

espaço recaiu no ato de caminhar como prática artística, 

uma deriva urbana, auxiliada por dispositivos tecnológicos 

de comunicação smartphone/tablet, equipados com GPS 

(global positioning system) que possibilitam a localização, 

rastreamento e anotações dessa deriva.

Neste artigo faremos uma contextualização teórica da 

prática da deriva na média-arte locativa. Posteriormente 

descreveremos o exercício de deriva urbana como prática 

artística em contexto pedagógico. Na última secção 

apresentam-se ainda algumas conclusões.
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2. A DERIVA URBANA NA MÉDIA-ARTE LOCATIVA

Partindo do conceito de deriva (originária dos Situacionistas, 

onde através da ação do andar sem rumo, o pedestre se 

apropria do espaço urbano), associado à ideia de flâneur 

ciborgue com “corpo plugado” (Santaella, 2003), explorou-

se a mobilidade associada a dispositivos tecnológicos de 

comunicação com recurso à internet, rastreando percursos 

e encarando o andar como ferramenta crítica:

“(…) un medio a través del cual indagar y descubrir las zonas 
inconscientes de la ciudad, aquellas partes que escapan al 
proyecto y que constituyen lo inexpresable y lo imposible 
de traducir a las representaciones tradicionales. (…) la 
deriva, una actividad lúdica colectiva que no solo apunta 
hacia la definición de las zonas inconscientes de la ciudad, 
sino que también se propone investigar, apoyándose en el 
concepto de “psicogeografía”, los afectos psíquicos que el 
contexto urbano produce en los individuos” (Careri, 2013, 

p. 73).

Tendo como precursores o Dadaísmo e o Surrealismo, a 

corrente artística Situacionista (que surge inicialmente como 

Letrista nos anos de 1950), defende a participação ativa 

dos cidadãos em todos os domínios da sociedade. Através 

da psicogeografia, propunham novos procedimentos de 

estudo do ambiente urbano, onde recorrendo às derivas 

mapeavam diversos comportamentos afetivos/sensitivos 

do ato de caminhar no espaço urbano, que consideravam 

fundamentais como elementos caracterizadores 

(McDonough, 2004).

Verifica-se estruturante recorrer à morfologia intrínseca do 

espaço de intervenção (local) de modo a se potencializar 

novos procedimentos para a análise de padrões de sua 

utilização, a partir de novas tecnologias comunicacionais, 

encaradas como ferramentas que proporcionam novas 

formas de percepção e representação do espaço, já que:

“(…) by mixing virtual objects with elements from the real 

world, walking in the city can be seen as a model that can 

be modified and transuded into a narrative experience, 

therefore walking and location are re–contextualised and 

given an additional meaning” (Drakopoulou, 2010, p. 73 e 

74).

Na média-arte locativa o espaço físico urbano é encarado 

como matéria a ser trabalhada: enquanto laboratório “a 

céu aberto”; os artistas exploram novas abordagens e 

formas de intervir sensorialmente. Estes espaços urbanos 

aumentados tecnologicamente e em constante expansão 

digital, permitem novas relações e formas de apropriação 

e de percepção, contribuindo também para o estudo e 

compreensão do espaço intervencionado. O artista Conor 

McGarrigle desenvolve a ideia de deriva como facilitadora 

de experiências urbanas, explorando a interseção entre as 

redes digitais e o espaço físico real, através de aplicações 

para smartphones/tablets. Em 2010, fazendo referência à 

deriva situacionista, desenvolve a intervenção “WalkSpace” 

(Figura 1), onde através de uma aplicação para smartphones/

tablets se questionava o que nos liga aos espaços onde 

vivemos e trabalhamos e convidando à partilha de registos 

que caracterizam aqueles espaços, por meio de fotos e 

mapeamentos que os participantes enviavam via email e 

twitter. Essa aplicação parte das coordenadas geográficas 

onde os intervenientes se encontram e define uma 

trajetória, indicada no ecrã do telemóvel.

Em 2011, inserido na exposição “Unfolding Narratives”, 

McGarrigle explora narrativas locativas associadas à 

tecnologia de realidade aumentada, em “Walking Stories”, 

associando códigos QR (quick response), plataforma 

Layar (www.layer.com) e um mapa impresso. As histórias 

previamente gravadas poderiam ser acedidas “in loco” 

através do telemóvel por códigos QR impressos e colados 

no local e pela aplicação Layar. As indicações onde se 

localizavam estas intervenções estavam assinaladas num 

mapa que era impresso. 

3. O EXERCíCIO DE DERIVA URBANA COMO PRÁTICA 

ARTíSTICA

Recorrendo à lógica de uma cultura colaborativa, explora-

se o terreno em análise e escreve-se e inscreve-se 

narrativas/emoções/sensações nesse espaço urbano. Os 

participantes desta deriva por Caminha, são assim, também 

eles emissores de várias narrativas urbanas. Apoiados por 

dispositivos tecnológicos de comunicação smartphone/

tablet, equipados com GPS registam, rastreiam e anotam 
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essa deriva. Essas anotações escritas (texto), visuais e/ou 

auditivas, concentram-se na interação pessoal e social com 

o lugar, promovendo relações de identidade e pertença. 

Nesta primeira fase recorre-se à deriva como exercício de 

apreensão e reconhecimento do espaço a intervencionar 

posteriormente, não existindo um percurso previamente 

definido. Os estudantes exploraram o território em 

análise, fotografando e filmando o que consideravam mais 

importante (a nível positivo e negativo), estabeleceram 

contato (conversas informais) com vários atores/

intervenientes urbanos que se cruzaram com eles nessa 

caminhada, estimulando e incentivando a preservação de 

memórias coletivas, construindo a partir de outras histórias 

as suas próprias narrativas.

Nesta fase os estudantes estabeleceram contato com vários 

atores urbanos, contemplando memórias e a origem de 

certas tradições, mas principalmente disponibilizaram-se 

para estabelecer contato com as pessoas e com as suas 

vivências espaciais. Histórias/memórias das travessias para 

Espanha de barca; do centro de saúde que hoje alberga 

serviços camarários; dos presos, que até por volta dos 

anos 1980 pediam comida pelas grades do antigo Tribunal 

e Cadeia da Comarca de Caminha, onde hoje funcionam a 

Biblioteca e o Museu Municipais (desde 1989). As histórias 

da D. Rita que ainda se encontra na memória de muitos 

habitantes, principalmente por estar sempre à janela 

de sua casa, na rua Direita e que se perderam com o seu 

falecimento, há 10 anos. 

O percurso realizado foi rastreado pela aplicação myTracks e 

as imagens recolhidas devidamente georreferenciadas (ver 

Fig. 2). 

Figura 1 – Aplicação “WalkSpace”, mapa com as intervenções assinaladas e indicações em forma de seta para o trajeto 
sugerido (McGarrigle’s, 2010).

Figura 2 – Rastreamento e anotações imagéticas de uma deriva urbana 
pela vila de Caminha.
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4. CONCLUSÃO

Na revisão da literatura denota-se que várias correntes 

artísticas incentivaram e exploraram intervenções de 

vivência do espaço público pelo ato de caminhar. A 

média-arte locativa reinterpreta esse legado teórico e 

recorre a dispositivos móveis, o que lhe permite intervir 

e ler a paisagem urbana, criando mapas psicogeográficos 

e cartografias colaborativas, possibilitando novas 

experiências de percepção e experimentação, regenerando 

e incentivando a utilização do espaço público. 

A prática da deriva urbana e seus mapeamentos como 

exercício de análise e reconhecimento das dinâmicas espaciais 

num determinado contexto a intervir não é uma constante 

em estudos urbanos. Realça-se aqui 

o contributo da média-arte locativa 

para uma abordagem qualitativa no 

pensar o espaço urbano, envolvendo a 

população através das suas memórias, 

da sua apropriação e do modo como 

o espaço é transformado por elas. 

Este legado de vivências, modos de 

aculturação e de apropriação do 

espaço, não se encontram, por norma, 

documentados nos elementos formais 

e convencionais do espaço urbano. 

A investigação em curso pretende 

contribuir para o registo desse legado, 

contextualizando-o, incorporando-o 

no próprio espaço físico, recorrendo a tecnologia de 

realidade aumentada. 

Novos conceitos resultantes do desenvolvimento 

tecnológico foram explorados na deriva urbana pela Vila 

de Caminha, a par de novas práticas de construção de 

lugar proporcionadas pela tecnologia comunicacional, a 

capacidade informacional de um espaço, bem como os 

mapeamentos colaborativos. 

Após este exercício de deriva e recolha de várias narrativas 

locais, a investigação a decorrer procura desenvolver 

uma aplicação interativa que explora o conceito de deriva 

urbana e memória coletiva “in loco”. As narrativas serão 

organizadas em camadas (layers), e contextualizadas 

Na segunda fase, desenvolveu-se o mapeamento (ver fig. 3) 

e análise de narrativas resultantes da deriva. A informação 

apreendida foi trabalhada, encontrando-se em processo de 

compilação e partilha no plano digital (através um ebook 

interativo) e no meio físico (através de uma aplicação 

com recurso a realidade aumentada), contribuindo para 

a consubstanciação de um território informacional/

testemunhal de Caminha.

O mapeamento da experiência destas derivas urbanas, como 

meio de apreensão da vila de Caminha, procura aprofundar 

a relação entre percepção espacial e temporal do espaço 

urbano, compreendendo e representando experiências 

realizadas.

O mapeamento colaborativo resultante visa revelar ações, 

ligações e fluxos invisíveis, permitindo apontar locais 

que suscitam mais interesse para posteriormente serem 

explorados e anexar informação às suas coordenadas 

geográficas. Num segundo momento, o mapa surge como 

narrativa urbana visual (rastreamento), ao desenhar as 

linhas provocadas pelo movimento do deambular de cada 

um na procura de narrativas.

Embora este exercício tenha decorrido durante o mês de 

setembro de 2014, irão ser experienciadas outras formas de 

análise e intervenção, recorrendo à utilização de dispositivos 

comunicacionais durante o restante semestre. 

Figura 3 – Mapeamento do tempo e velocidade de uma deriva urbana pela vila de Caminha.
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com imagens (mapas, ilustrações, fotografias, vídeos) das 

épocas respectivas, num artefacto que se pretende que 

contribua para novas percepções desse espaço e estimule 

a imaginação ao revelar narrativas outrora vivenciadas 

eternizando-as, visualizando e ouvindo o passado, tendo 

o presente como cenário. Os resultados obtidos até agora 

com estas experiências são prometedores, justificando a 

continuação desta linha de investigação.
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Tipo de artigo: Relato de Experiência

RESUMO

À medida que o cenário mediático evolui, a tradição de contar histórias assume 

novos contornos. A narrativa transmédia tem o potencial de envolver, inspirar 

e conetar os que nela tomam parte. Pretende-se neste artigo, por um lado, 

demonstrar como a criação de um ambiente de aprendizagem transmédia vai 

de encontro ao perfil dos alunos do século XXI e, por outro, como este pode 

ser alicerçado através do design de um projeto transmédia educativo. Espera-se, 

desta forma, contribuir para a exploração de um tópico cada vez mais expressivo 

para a educação.

Palavras-chave: Transmedia storytelling; educação; aprendizagem transmédia.

RESUMEN

A medida que el panorama mediático evoluciona, la tradición de contar historias 

asume nuevos contornos. La narrativa transmedia tiene el potencial de envolver, 

inspirar y conectar a sus partícipes. En este artículo pretende demostrarse, por 

un lado, cómo la creación de un ambiente de aprendizaje transmedia se aproxima 

al perfil de los alumnos del siglo 21 y, por otro lado, como este puede ser 

fundamentado a través del diseño de un proyecto transmedia educativo. De esta 

manera se espera contribuir a la exploración de un tópico cada vez más expresivo 

para la educación.

Palabras Clave: Transmedia storytelling; educación; aprendizaje transmedia.
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ABSTRACT

As the mediascape evolves, the tradition of storytelling has gained new shapes. 

Transmedia stories have the potential to engage, inspire and connect those who 

take part in it. This paper aims at showing how the creation of a transmedia 

learning environment is suitable for the 21st Century learner’s profile. It also seeks 

to provide insight into how a transmedia learning environment can be scaffold 

by the design of a transmedia educational project. In this way, we attempt to 

contribute to the development of transmedia learning - a topic gaining ground in 

the field of education.

Keywords: Transmedia storytelling; education; transmedia learning.
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Os alunos do século XXI elevaram a antiga tradição de 

contar histórias a uma nova dimensão tomando partido 

do cenário mediático que os envolve. A “Geração Net” cria 

histórias em múltiplas plataformas e expande o processo de 

aprendizagem por via de Transmedia Storytelling. Stavroula 

Kalogeras salienta que a Internet e a sua vasta gama de 

ferramentas de comunicação e plataformas permite que 

os alunos aprendam de forma mais autêntica e em sintonia 

com o seu processo de construção de conhecimento − “(…) 

the Net Gen identifies with media and technology. Today 

learning with the new media involves a social process of 

participation in a shared culture” (Kalogeras, 2014:111).

Apesar de terem emergido várias propostas de definição 

de Transmedia Storytelling (TS) em diferentes campos 

académicos, não existe, atualmente, uma definição 

consensual. Tal deve-se ao amplo espectro de aplicação 

e ao facto de ainda não ter sido constituído um espaço 

interdisciplinar independente para o estudo de TS. Neste 

artigo toma-se como referência a proposta de Henry Jenkins 

para descrever o que considera ser um fenómeno no 

cenário mediático em que as narrativas não são confinadas 

a um medium singular, transcendendo-o e dispersando-se 

por outros média, citando o autor: “Transmedia storytelling 

represents a process where integral elements of a fiction get 

dispersed systematically across multiple delivery channels 

for the purpose of creating a unified and coordinated 

entertainment experience. Ideally, each medium makes 

it own unique contribution to the unfolding of the story” 

(Jenkins, 2011). 

Perante o cenário de convergência mediática, surgiram 

novas abordagens e teorias na educação fundadas na 

utilização da tecnologia e ferramentas vocacionadas para 

a utilização dos média como é o caso de Transmedia Play 

ou Connected Learning. TS surge, neste âmbito, como um 

processo potenciador de uma abordagem pedagógica 

centrada no aluno, assente na criação de um espaço de 

aprendizagem que contempla as suas competências e 

mundividências. A utilização de estratégias transmédia 

potencia a produção, otimização e propagação de 

conteúdos valorizando recursos e estratégias utilizadas pelo 

aluno no seu quotidiano. Através de TS, o conteúdo ganha 

vida na utilização de ferramentas criativas fortalecendo 

1. INTRODUÇÃO

Considera-se contar histórias uma atividade humana inata. 

Estando no cerne da comunicação humana trata-se de um 

processo de construção de sentido. Para além de serem 

geradoras de uma identidade cultural, as histórias não só 

permitem a transmissão de experiências, mas também são 

veículos de significado e conhecimento, assim como, uma 

ferramenta de memória organizacional (Whyte e Ralake, 

2013:309). 

Uma ampla variedade de campos do conhecimento − crítica 

literária, antropologia, estudos linguísticos, educação e 

sociologia entre outros − indicam que o ato de contar 

histórias desempenha um papel preponderante na partilha 

do conhecimento. Através da história, a informação é, 

naturalmente, incorporada através de contexto. Com a 

criação de clusters de informação, o processo de retenção 

é facilitado − “(...) since stories create clusters or chunks 

of information, they are easier to pay attention and to 

remember” (Whyte e Ralake, 2013:309). Relativamente 

à importância dos mundos imaginários, Mark J. P. Wolf, 

baseando-se na investigação dos psicólogos John Tooby 

e Leda Cosmides, salienta que a habilidade de simular 

situações (imaginar sem interagir) ocorre de forma inata 

na espécie humana; que todas as culturas criam mundos 

ficcionais e que os humanos desenvolveram de forma 

evolutiva sistemas cognitivos, especialmente concebidos 

para a interação com mundos imaginários − fingir, imaginar, 

ter estados mentais acerca de estados mentais (Wolf, 

2013:4).

A utilização de histórias em contexto educativo não é uma 

prática recente. De forma natural as histórias prestam-se 

à aprendizagem − “(…) they help us connect new learning 

to existing personal knowledge as the patterns of narrative 

form connections to earlier knowledge in the brain, and are 

contextualized by existing social norms and values” (Whyte 

e Ralake, 2013:309). Contar histórias é uma atividade 

envolvente, Wolf refere que os mundos imaginários são 

apreciados não só pelos que os visitam, mas também 

pelos que os inventam (Wolf, 2013:5). Pelo potencial 

que encerram, as histórias são perspetivadas como uma 

oportunidade de aprendizagem possibilitando a criação de 

conteúdos e conexões ao contexto.
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de aprendizagem providenciados pela utilização de meios 

tecnológicos no plano educativo. 

No relatório são propostas doze recomendações com o 

potencial de acionar a mudança no cenário educativo: 

conetar; partilhar; analisar; avaliar; aplicar; personalizar; 

envolver; agilizar; incluir; conhecer; computar e construir. 

Em suma, o relatório lança alertas referentes aos desafios 

do século XXI, na medida em que os indivíduos necessitam 

de ser colaboradores e comunicadores digitais confiantes e 

utilizadores críticos da internet.

Em consonância com as diretrizes apresentadas em System 

Upgrade, o Aspen Institute apresenta, em 2014, no relatório 

Learner at the Center of a Networked World (Aspen Institute 

Task Force on Learning and the Internet, 2014), uma 

nova visão de aprendizagem e um conjunto de medidas 

reformistas. Reunindo a investigação de um coletivo de 

experts das áreas de tecnologia e educação, o relatório teve 

como objetivo analisar as formas como os alunos aprendem 

atualmente e providenciar orientações sobre como otimizar 

a aprendizagem através da inovação. 

O relatório assenta em cinco pilares:

1. os alunos necessitam de estar no centro de novas 
redes de aprendizagem;

2. todos os alunos devem ter acesso às redes de 
aprendizagem;

3. as redes de aprendizagem precisam  de ser 
interoperáveis;

4. os alunos devem ter a literacia digital necessária 
para  a utilização dos média e para se salvaguardarem;

5. os alunos devem ter acesso a ambientes seguros e 

de confiança para a aprendizagem.

Trata-se da criação de um novo ecossistema de 

aprendizagem, representativo de um afastamento das 

conceções tradicionais no que concerne a forma de como a 

educação é providenciada e estruturada. Uma visão assente 

na necessidade de promover a aquisição das competências 

necessárias para que o cidadão do século XXI possa 

desenvolver a sua cidadania em pleno.

Ainda que o processo de ensino/aprendizagem esteja em 

rota de aproximação à esfera digital e cenário mediático 

as relações entre os membros da comunidade educativa, 

fomentando a resolução de problemas e a interatividade na 

aprendizagem. Ao invés de se solicitar o envolvimento dos 

alunos, concebem-se oportunidades que o facilitam.

Pretende-se nas secções seguintes contextualizar e explorar 

a utilização de TS em contexto educativo. Apresentam-se 

para o efeito relatórios e modelos pedagógicos que apontam 

para a necessidade de adoção da aprendizagem transmédia. 

Por via de descrição da fase de desenvolvimento de um 

projeto transmédia, vocacionado para o ensino de Inglês 

como língua estrangeira, pretende-se também providenciar 

uma análise de aspetos e mecanismos. Esta análise deve ser 

tomada em consideração na conceção de uma experiência 

de aprendizagem transmédia orientada para criação de 

um ambiente de aprendizagem imersivo, autêntico e que 

promova o desenvolvimento de competências no âmbito da 

literacia mediática.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO − O IMPACTO MEDIÁTICO NO 

CENÁRIO EDUCATIVO

O sistema educativo tradicional encontra-se enraizado num 

modelo desenvolvido ainda na era Industrial. Duzentos anos 

após, os alunos do século XXI trazem para o contexto escolar 

uma proficiência digital que esbarra contra as abordagens 

educativas tradicionais negligenciando as profundas 

transformações resultantes da utilização de tecnologias 

digitais. O debate na comunidade educativa incide, na 

atualidade, nas estratégias a delinear que possam colmatar 

as necessidades dos alunos. Embora a mudança nas 

instituições educativas esteja a ser lenta, relatórios como 

System Upgrade: Realising the vision for UK education (Noss 

et al., 2012) ou Learner at the Center of a Networked World 

(Aspen Institute Task Force on Learning and the Internet, 

2014) colocam em evidência a necessidade de atualização.

O relatório System Upgrade é o resultado de vários estudos 

efetuados entre 2007 e 2012, no Reino Unido. Este explora 

as relações entre tecnologia e educação focando vários 

aspetos para a otimização do processo de aprendizagem 

de uma geração dotada de competências digitais. O desafio 

proposto aos educadores é o de retirarem partido dos 

métodos de ensino inovadores e dos ambientes flexíveis 
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competências de literacia necessárias numa sociedade 
saturada pelos média);

• fomenta a coaprendizagem entre pares, pais e outros 
adultos;

• encoraja as crianças a estabelecer conexões complexas 
entre a informação.

As experiências transmédia para crianças podem, 

efetivamente, ser fundadas em objetivos de aprendizagem. 

A natureza multimodal e multifacetada das produções 

transmédia desafia as crianças a utilizar competências 

de literacia visual, textual e mediática em processos de 

descodificação e recombinação de elementos mediáticos. 

Transmedia Play promove a criação de ambientes de 

aprendizagem centrados na criança e apoia-se nos 

conhecimentos que as crianças possuem acerca de jogar 

jogos, contar histórias e partilhar através dos média.

Transmedia Play pode ser caracterizada como uma 

experiência em que estão presentes os seguintes aspetos:

• mobilidade − no uso de dispositivos móveis, no 
movimento entre plataformas, pelo facto de provocar 
movimento entre os média;

• acessibilidade − pelo facto de utilizar várias plataformas 
como pontos de acesso à experiência transmédia;

• encoraja reprodutibilidade − a possibilidade de 
reprodução ilimitada permite que a experiência 
transmédia seja revisitada e que se agencie diferentes 
tipos de interação.

• inventividade − a qualidade de agir ou reagir a desafios 
através de soluções criativas que utilizem ferramentas 
e recursos disponíveis;

• sociabilidade − na interação com outros conetados 
através de meios tecnológicos ou co-localizados.

Para além do potencial pedagógico passível de ser explorado 

em contexto educativo, os elementos que constituem 

Transmedia Play são também os mesmos que devem ser 

equacionados no design de uma experiência educativa 

transmédia. O mesmo pressuposto aplica-se ao modelo 

pedagógico Connected Learning apresentado de seguida. 

atual, continua enraizado em práticas pedagógicas datadas. 

Assim, é necessário reformular práticas pedagógicas ou 

adotar novos modelos que se coadunem às necessidades 

dos alunos. Nas secções seguintes apresentam-se modelos 

pedagógicos baseados na utilização mediática de nativos 

digitais que podem ser implementados por via de projetos 

educativos transmédia.

3. TRANSMEDIA PLAY

Através de narrativas transmédia imersivas, interconectadas 

e dinâmicas é possível manipular diferentes literacias, 

nomeadamente, a textual, visual e mediática − “Through 

immersive, interconnected, and dynamic narratives, 

transmedia engages multiple literacies, including textual, 

visual, and media literacies, as well as multiple intelligences” 

(Alper e Herr-Stephenson, 2013).  No relatório “T is for 

Transmedia: Learning through Transmedia Play” (idem), 

é possível encontrar os mecanismos que podem forjar a 

conexão entre a participação mediática do aluno e os seus 

contextos de aprendizagem.

O documento explora as formas em como o fenómeno 

transmediático está presente na vida de crianças entre os 

cinco e onze anos e as suas aplicações na arte de contar 

histórias e na aprendizagem. Para além de identificar várias 

conexões entre transmédia e aprendizagem, introduz o 

conceito de Transmedia Play − uma forma de perspetivar 

a relação das crianças com a experiência transmédia e a 

sua participação nesta, tomando em consideração o seu 

envolvimento cultural. Através de Transmedia Play, as 

crianças exploram, apreciam e recombinam elementos de 

diversos média, nomeadamente personagens, cenários, 

elementos de enredo originários de livros, televisão, vídeos, 

brinquedos e novos média. O processo de combinação 

ou remix criativo permite que as crianças contem novas 

histórias, solucionem os seus problemas e partilhem as suas 

experiências com os outros.

Transmedia Play apresenta várias vantagens do ponto de 

vista da aprendizagem:

• corrobora com novas abordagens às leituras 
tranversais dos média (auxilia as crianças a desenvolver 
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4. CONNECTED LEARNING

“Connected Learning: An Agenda for Research and Design” 

(Ito, Mizuko, et al., 2013) é um relatório que mapeia os 

problemas e tensões presentes no cenário educativo, 

no contexto do cenário mediático atual, e providencia 

um conjunto de princípios de design a implementar em 

novas práticas de aprendizagem. O documento centra-

se no cenário mediático e nas repercussões no contexto 

educativo; coloca ainda em foco a literacia mediática e o 

desenvolvimento do cidadão digital - “We are living in a 

historical moment of transformation and realignment in the 

creation and sharing of knowledge, in social, political and 

economic life, and in global connectedness” (idem).

Com a apresentação da proposta do modelo pedagógico 

Connected Learning, os autores esperam intervir nas 

seguintes áreas: 

• desarticulação entre contextos de aprendizagem 
formal e de aprendizagem que ocorre fora de sala de 
aula;

• valorização da  aprendizagem através de relações e 
práticas comuns que preconizem aspetos culturais e 
de identidade;

• reforço da participação cívica − tanto o plano educativo 
como o plano cívico beneficiam-se com a participação 

ativa e contribuição dos intervenientes.

Connected Learning baseia-se na participação ativa dos 

alunos e educadores; e promove a capacidade de conetar 

pessoas, recursos e conteúdos. Através da coleção e 

agregação de diferentes componentes, os alunos podem 

construir percursos personalizados de aprendizagem por 

forma a atingir metas educativas − “the integration of 

personal in-class and out-of-class experiences, collaborations 

and resources leads to learning experiences that suit the 

learners’ specific needs” (ibidem).

Neste contexto, os autores propõem um modelo de 

aprendizagem assente em três princípios que espelham a 

utilização dos média digitais:

Emergente da utilização dos média digitais, Connected 

Learning apresenta-se como uma abordagem válida que 

suporta a aplicação de estratégias de TS em contextos de 

aprendizagem. Apesar de Transmedia Play e Connected 

Learning serem modelos pedagógicos orientados para 

diferentes faixas etárias, ambos colocam em evidência a 

necessidade de desenvolver um ambiente de aprendizagem 

transmédia fundado na utilização dos média. 

Procurando aclarar a forma pela qual vários elementos dos 

diferentes modelos pedagógicos apresentados podem ser 

implementados num projeto de aprendizagem transmédia, 

descreve-se, na seguinte secção, uma proposta em fase de 

design de uma experiência de aprendizagem transmédia 

dirigida ao ensino de Inglês como língua estrangeira, mais 

especificamente vocacionada para alunos do 10º ano do 

sistema educativo português. 

Tabela 1 – Princípios de aprendizagem e design do modelo Connected Learning.
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5. CONNECTING CAT: PROPOSTA DE DESIGN DE UM 

PROJETO DE APRENDIZAGEM TRANSMÉDIA

O projeto Connecting Cat (CC) pretende ser a base de 

exploração e investigação no âmbito da utilização de TS 

no cenário educativo. Procura-se, desta forma, mapear 

percursos e experiências de aprendizagem que possam 

emergir através da utilização de estratégias transmédia 

incorporadas num projeto orientado para a exploração 

de conteúdos curriculares da disciplina Inglês, 10º ano 

do ensino secundário do sistema educativo português. 

O projeto destina-se a alunos que possuam competência 

linguística nível B1 e B2, de acordo com o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (QECRL). Em termos 

temáticos pretende-se explorar os seguintes tópicos: 

diversidade línguística, tecnologia, globalização e os média. 

Parte-se do pressuposto que CC possa contribuir para a 

constituição de processos de aprendizagem que explorem 

as competências comunicativas escrever/falar e ler/ouvir no 

âmbito da disciplina e promova a aquisição e manipulação 

de competências da literacia mediática, especialmente na 

sua dimensão de produção de artefactos.

Em termos de enquadramento pedagógico, será utilizada 

uma abordagem eclética em função da implementação e 

agilização dos processos de aprendizagem que se procuram 

ativar. Os diferentes princípios serão integrados de forma 

transversal em todas as fases do projeto, e serão ponderados 

com especial enfoque na fase de design do projeto.

Tomaram-se por referências da área de aprendizagem 

transmédia, exemplos de projetos bem sucedidos e de 

valor confirmado pela comunidade académica como é o 

caso de Inanimate Alice. Um projeto educativo composto 

por uma narrativa digital segmentada em vários episódios 

que proporciona uma experiência audiovisual interativa 

através da integração de jogos e desafios. Pretende-se que 

os utilizadores sejam participantes diretos no desenrolar de 

história (Fleming, 2013).

5.1 O Universo e a história

Na base de qualquer projeto transmédia está uma história. 

Se a ficção é considerada como uma forma de representação 

de conhecimento − “all knowledge of reality is subjective 

and is mediated by the forms that represent and describe it, 

and diverse modes of representation convey diverse visions 

of the world.” (Kalogeras, 2014:155), no caso específico 

de um projeto de aprendizagem transmédia, a construção 

da história requer ainda mais cuidado, na medida em que 

se procura transmitir conhecimentos e informação sobre 

tópicos pré-determinados.

Na fase preliminar de desenvolvimento do projeto CC foram 

considerados três elementos chave para a construção de 

um universo para a história, propostos por Nuno Bernardo 

(2014:798): personagens atrativas, a criação de um universo 

convincente e um enredo robusto com pontos no enredo 

bem definidos.

Bernardo alerta para a necessidade de se construir um 

projeto que comporte narrativas integradas em várias 

plataformas, para tal, é necessário um universo onde 

a história aconteça − “Stories involve time, space, and 

causality, every story implies a world in which it takes place. 

Worlds can exist without stories, but stories cannot exist 

without a world” (Wolf, 2013:29). 

A construção de um universo para a história é uma fase 

essencial no design do projeto, quanto mais detalhado 

e coeso este seja, maior é a probabilidade de ser credível 

− “establishing firm rules for your storyworld and sticking 

to them is vital to creating and maintaining the credibility 

of your story.” (Bernardo, 2014:800). Na ótica deste 

produtor transmédia, para a construção de um universo 

para a história, designado de “Bíblia” na área transmédia, é 

necessário: detalhar os perfis das personagens; discriminar 

as histórias por trás das personagens e os arcos narrativos 

alargados; pensar nos eventos reais e históricos que 

auxiliem a validar o cenário (caso sejam divergentes do 

mundo real); determinar as regras do universo da história 

e ainda, destrinçar elementos visuais que definam esse 

universo (idem).

Seguem-se um quadro descritivo dos elementos base do 

universo de CC e um esquema representativo das interações 

das personagens nos espaços narrativos:
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Tabela 2 – Elementos base do universo de Connecting Cat.

5.2 A jornada do herói 

Em termos de estrutura narrativa optou-se pela “jornada do 

herói” que se coaduna em diferentes níveis aos objetivos do 

projeto. O mitologista Joseph Campbell compara a narrativa 

humana à jornada do herói e sugere que as histórias que 

prevalecem são as que possuem desafios e aventura, tanto 

no plano real, como no místico (Gronstedt e Ramos, 2014:1). 

O arquétipo no centro destas aventuras é o herói − o que 

ouve o chamamento. Trata-se, assim, de uma estrutura 

que permite variações infinitas sendo assim flexível e 

reutilizável. No caso de um projeto transmédia, que envolve 

a distribuição de histórias em múltiplas plataformas, logo 

em diferentes formatos, é uma mais valia. Outra vantagem 

que induziu a escolha desta estrutura para o projeto foi o 

facto de se basear na autorreflexão, na necessidade do herói 

testar as suas capacidades, encontrar aliados, inspiração, 

atingir objetivos e descobrir talentos escondidos. Em 

grande medida são elementos que compõem o percurso de 

aprendizagem dos alunos, pelo que facilita que estes criem 

empatia com a personagem principal. 

A jornada do herói é composta por 12 passos ordenados 

linearmente − no caso de CC, há passos que surgem em vários 

pontos e em diferentes ocasiões na narrativa, já que vários 

pontos da narrativa se entrelaçam. Procurou-se também 

explorar tanto a dimensão do mundo real − representado 

no mundo primário de CC, e a dimensão mística através da 

criação do universo imaginário Fluxus − representado no 

mundo secundário. De seguida encontra-se um esquema 

representativo da jornada do herói (neste caso heroína), a 

Cat − personagem principal da narrativa primária:

Figura 1 – Relações das personagens do universo de Connecting Cat.
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5.3 Design orientado para a aprendizagem

Tratando-se de um projeto transmédia educativo é 

necessário equacionar as questões de ordem pedagógica. 

Kalogeras coloca à consideração dos educadores um leque 

de aspectos que permite avaliar o potencial do projeto em 

função da sua utilização em contexto de aprendizagem 

(Kalogeras, 2014: 178). 

Assim, deve-se ponderar se a história pode ser integrada 

na exploração de conteúdos curriculares existentes. CC é, 

na sua génese, um projeto vocacionado para a exploração 

das competências comunicativas no âmbito de ESL e 

especificamente, aborda temáticas da disciplina de Inglês, 

nível seis do 10º ano do ensino secundário português. 

A história deve ser apelativa e facilitar processos de 

aprendizagem. Pretende-se que CC apele a alunos com 

diferentes perfis de aprendizagem ao explorar, de formas 

diversificadas, a linguagem visual e auditiva e ao propor um 

conjunto de desafios que estimulem os alunos de forma 

diferenciada respeitando níveis diferentes de competência 

e estilos de aprendizagem (mais autónoma ou mais 

orientada).

Outro parâmetro a analisar é se as conexões existentes 

no fio narrativo providenciam informação de interesse e 

estão em alinhamento com os objectivos e resultados de 

aprendizagem pretendidos. No projeto CC, o enredo e guião 

(storyboard) dos webisodes e do motion book são criados 

em função da temática ou competências comunicativas 

que se pretendam explorar por via de pistas visuais ou 

desafios; por exemplo, a primeira sequência do motion 

book, que pretende focar a diversidade linguística, centra-

se numa árvore alienígena cujos frutos são caracteres de 

diferentes alfabetos e que é afectada pelas comunicações 

dos terrestres. 

Para além das conexões é necessário avaliar se o projeto 

permite integrar extensões em termos de aprendizagem. O 

facto de CC ser um projeto transmédia permite a exploração 

Figura 2 – A jornada do herói adaptada ao percurso da personagem principal de Connecting Cat.
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do universo da Cat em diferentes plataformas e por diversos 

meios. A história pode ser explorada de ângulos diferentes 

em função de um determinado objectivo de aprendizagem. 

Espera-se que a criação de uma comunidade educativa 

online na plataforma Edmodo funcione como um centro 

nevrálgico, para professores e alunos, onde seja possível 

debater e partilhar propostas de expansão do fio narrativo 

para explorar outros tipos de aprendizagem. 

Kalogeras propõe ainda avaliar o grau de interação com os 

alunos, se estes podem criar extensões narrativas por via 

de histórias digitais com fins educativos. Em CC pretende-se 

que os alunos sejam co-produtores da história através de 

artefactos − podcasts, vídeos, wikis, a título de exemplo  − que 

possam contribuir para a construção do universo da Cat. Nas 

páginas das redes sociais das personagens serão lançados 

desafios que remetem para a produção criativa digital. 

Adicionalmente, através do arquivo dos Fluxus, acedido 

através de uma plataforma de blogging, pretende-se que os 

alunos contribuam para o conhecimento dos Fluxus acerca 

dos humanos. Os alunos são, assim, convidados a produzir 

e partilhar artefactos que por um lado, espelhem os seus 

conhecimentos e por outro, adicionem nova informação ao 

universo imaginário da história.

TS é um processo estratégico baseando-se em Norrigton, 

Kalogeras, no que se refere a, “scale and scope are a whole 

lot more than the sum of all its parts” (Kalogeras, 2014:177). 

Por forma a induzir a reflexão sobre o design de um projeto 

transmédia Kalogeras propõe a análise que denominou de 

“os cincos efes” descritos na tabela 3.

5.4 Design da experiência transmédia

Se a construção do mundo da história e a definição afinada 

da narrativa são vitais, não menos é o design da experiência, 

a questão central é − Que tipo de atividades levam a 

alcançar os objetivos pretendidos? Para responder a esta 

pergunta é necessário de equacionar diferentes aspetos: 

nível de imersão, motivações, objetivos a atingir e seleção 

de plataformas a utilizar. 

O projeto CC é composto por uma série de websisodes; 

um motion book e um evento presencial − uma missão 

da personagem principal. Outros pontos de acesso são 

fornecidos através da utilização de plataformas de média 

sociais − Facebook; Twitter, Tumblr e Edmodo. 

Tabela 3 – Princípios de design de um projeto transmédia e a sua aplicação em CC.
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5.4.1 Webisodes Connecting Cat

Os webisodes visam desenvolver o fio narrativo principal, 

no entanto, funcionam como micro-narrativas que podem 

ser exploradas isoladamente. A personagem partirá em 

diferentes missões para colecionar as peças do portal sendo 

que cada webisode corresponde a uma missão. À parte do 

primeiro, que tem como objetivo contextualizar a história 

e apresentar as personagens principais, nos webisodes 

pretende-se que os alunos construam o seu próprio percurso 

de exploração da narrativa para isso fornecendo um 

conjunto controlado de segmentos narrativos. Em termos de 

exploração de tópicos curriculares, os webisodes fornecem 

pistas de exploração através de contexto. No caso do 

segundo webisode, onde se procura explorar a diversidade 

cultural e linguística, utiliza-se como cenário a cidade de 

Londres e os seus cidadãos para explorar diferentes aspetos 

da multiculturalidade que a caracteriza. Em termos de 

desdobramento narrativo, os webisodes estão conectados 

às pistas que o utilizador pode descobrir no motion 

book. Sassy, o gato siamês de Cat é por sua vez Shakid, o 

guerreiro Fluxus, personagem principal das sequências a 

serem desenvolvidas no motion book. O facto de ter uma 

personagem que atue simultaneamente no mundo primário 

e secundário no universo de CC permite desta forma forjar 

os elos entre os dois mundos e providencia coesão à história 

e à experiência imersiva que se pretende proporcionar.

5.4.2 Motion Book Fluxus Flow

Se por um lado se explora o mundo real através dos 

webisodes, pretende-se com a utilização de um motion 

book explorar um mundo imaginário. As sequências  Fluxus 

Flow têm por objetivo, em termos de enredo, explorar as 

atividades da tribo Fluxus sendo um fio narrativo secundário 

que complementa a narrativa principal. Cada sequência, 

por um lado, desvendará informações relevantes sobre 

a cultura Fluxus e dos membros da tribo e, por outro, 

apresentará informações ou pistas que terão impacto no 

desenvolvimento da narrativa principal explorada nos 

webisodes. À semelhança dos webisodes, as sequências no 

motion book podem ser exploradas isoladamente já que são 

micro-narrativas. Como ponto de partida para a criação do 

universo Fluxus foram consideradas referências da cultura 

mediática que pudessem suscitar interesse ao público 

alvo, nomeadamente avatares e cenários de MMORPGs 

(Massively Multiplayer Online Role Playing Games) como 

League of Legends ou World of Warcraft e blockbusters 

como Hunger Games, no entanto pretende-se que o 

universo Fluxus seja original na sua essência. Para além de 

apostar na exploração da componente gráfica e na seleção 

do próprio género − banda desenhada, procura-se apelar 

ao público alvo através do próprio meio de distribuição das 

sequências − o motion book. Este permite uma experiência 

de leitura imersiva em que os leitores podem controlar 

diferentes elementos da sua experiência de leitura, desde 

vistas panorâmicas que podem ser visualizadas em 360 

graus, ao percorrer e alternar entre elementos da sequência 

− “Its DNA is comic books. Lots of people have responded 

that it reminds them of video game elements or having 

cinematic sort of qualities to it (…). It’s an immersive reading 

experience” (Schmidt, 2014). Fluxus Flow providencia 

pontos de partida para os conteúdos curriculares por via da 

linguagem visual e auditiva. Remetendo novamente para 

o tópico da diversidade linguística − um dos elementos na 

Figura 3 – Cenas do webisode 1 da série Connecting Cat dedicado a 
apresentar a personagem principal e a descoberta da sua identidade 
fluxus através de um símbolo
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primeira sequência é uma árvore alienígena constituída 

por carateres de diferentes alfabetos em que são utilizados 

segmentos de áudio, tornando possível distinguir 

comunicações em diferentes línguas.

5.4.3 Arquivo Fluxus − blog

Outro ponto de acesso associado à exploração do universo 

Fluxus é o seu arquivo. Trata-se de um blog na plataforma 

Tumblr, no universo de CC, da autoria da personagem Dawn 

(avó da Cat no mundo real e também mentora da tribo 

Fluxus). O objetivo no que concerne a construção do universo 

Fluxus é constituir a base da cultura Fluxus, através de um 

repositório de artefactos ligados à tribo. Sendo o objetivo 

principal da aventura proposta no projeto − conectar Fluxus 

e humanos; a tribo procura conhecer aspetos relacionados 

com a Humanidade. Assim, nesta busca de conhecimento 

os alunos são chamados a contribuir para o arquivo 

Fluxus com artefactos que colmatem esta necessidade. 

A introdução deste elemento é vantajosa do ponto de 

vista da aprendizagem; permite, por um lado, envolver os 

alunos na produção de artefactos digitais e manipulação de 

competências associadas à literacia mediática e, por outro, 

promover práticas colaborativas − os alunos são aliciados a 

partilhar neste espaço os seus artefactos e expressar as suas 

opiniões, pretendendo-se, de forma impercetível, orientar 

para a discussão das temáticas curriculares através de 

desafios específicos lançados no blog.

5.4.4 Redes Sociais

Um dos elementos chave para fomentar 

a intervenção dos utilizadores na 

história é criar pontos de contacto com 

as personagens. Tendo em vista este 

objetivo, optou-se por criar uma página 

pessoal para a personagem principal 

na rede social Facebook, amplamente 

utilizada pelos alunos, assim como 

criar uma conta na plataforma Twitter. 

Ambas as plataformas destinam-se a 

desenvolver a empatia e a interação 

entre utilizadores e a personagem 

principal − a Cat é uma adolescente da 

mesma faixa etária que o público alvo 

do projeto e hipoteticamente tem os 

mesmos hábitos de utilização mediática deste. Em termos de 

desenvolvimento narrativo, ambas as plataformas servem 

para despoletar o lançamento de fios narrativos e também 

apelar à contribuição dos utilizadores na constituição do 

universo CC, através de desafios que a personagem possa 

lançar. No âmbito da promoção de práticas de aprendizagem, 

ambas as plataformas proporcionam o espaço para o 

desenvolvimento das competências comunicativas de 

receção – de ler e ouvir e de produção − escrever e falar, 

por via de artefactos digitais que possam ser colocados na 

página. Adicionalmente, providencia a oportunidade de 

exercer práticas de curadoria em torno de temáticas que 

possam ser sugeridas pela personagem principal orientadas 

para os tópicos curriculares pretendidos.

5.4.5 Edmodo e a criação de uma comunidade educativa

No intuito de criar uma comunidade educativa em torno 

do projeto CC, foi integrada a plataforma Edmodo, 

especificamente orientada para fins educativos − “Edmodo 

is a social network specifically designed for primary and 

secondary schools, offering a way for teachers to more easily 

assess students and trade tips.” (Tate, 2014). Agilizando 

processos de partilha de recursos e conteúdos educativos 

(guiões de exploração dos webisodes ou do motion book, por 

exemplo) referentes ao universo CC e promovendo o diálogo 

entre educadores, procura-se lançar CC para o contexto de 

sala de aula e dinamizar um ecossistema de aprendizagem 

Figura 4 – Elementos visuais da sequência 1 do motion book Fluxus Flow, da autoria do ilustrador 
Delfim Ruas, referentes à transformação da personagem Sassy e a sua entrada no universo Fluxus.
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Center of a Networked World. 

Apesar da disrupção provocada no sistema educativo, a 

convergência mediática aportou novas possibilidades de 

desencadear processos de aprendizagem. Os modelos 

pedagógicos Transmedia Play e Connected Learning 

demonstram formas de capitalizar essas oportunidades. 

O primeiro baseia-se nas interacções das crianças com os 

média e propõe que esses processos sejam transferidos para 

o processo de aprendizagem. Em sintonia com Transmedia 

Play, Connected Learning, desta feita, documenta as formas 

como os adolescentes integram os média no seu quotidiano 

e se expressam na esfera digital, canalizando-se estas 

práticas para atingir objetivos de aprendizagem.

Se os alunos do século XXI utilizam os média de forma 

integrada, a aprendizagem pode ser optimizada por via de 

experiências que integrem várias plataformas mediáticas. 

Neste contexto, Transmedia Storytelling, dada a sua 

essência, apresenta-se como um processo com potencial de 

engajar os alunos em práticas de aprendizagem imersivas, 

de acordo com o seu contexto e necessidades, ao combinar 

o poder das histórias com a utilização de múltiplas 

plataformas. 

em que tanto professores como alunos possam encontrar 

as ferramentas e recursos necessários para desenvolver 

percursos de aprendizagem que se coadunem às suas 

necessidades.

Como demonstração de como as várias plataformas se 

relacionam entre si no âmbito do projeto veja-se o seguinte 

esquema:

6. CONSIDERAÇÕES fINAIS

Este artigo procurou colocar em evidência perspetivas que 

fundamentassem a necessidade de se desenvolver um 

ecossistema de aprendizagem transmédia, como resposta 

aos desafios presentes no cenário educativo actual.

Na era de convergência mediática, os educadores são 

confrontados com um sistema educativo em mudança 

e a inerente ruptura com práticas pedagógicas que já 

não colmatam as necessidades dos alunos. Dentro da 

comunidade educativa surgiu um movimento reformista 

que, lentamente, se afirma e apresenta um conjunto de 

propostas válidas para agilizar a transformação necessária. 

No sentido de ir ao encontro das necessidades de 

aprendizagem da Geração Net, têm vindo a lume várias 

orientações para implementar a transformação, um esforço 

Figura 5 – Mapa das relações entre plataformas na construção da experiência CC.
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Para além de contextualizar a necessidade de implementação 

de um ecossistema de aprendizagem transmédia, procurou-

se, por via da dissecação da fase de design de um projecto 

de aprendizagem transmédia, demonstrar como se pode 

imbuir processos de aprendizagem numa história que 

se desvenda em múltiplas plataformas. A construção de 

uma narrativa transmédia que se preste a colmatar metas 

de aprendizagem apresenta complexidade a priori, pela 

necessidade de equacionar vários parâmetros tais como, 

a estrutura, seleção de plataformas, forma, conexões 

e a experiência do utilizador. Para além deste plano, 

ainda é necessário definir estratégias de integração da 

aprendizagem em cada elemento que constitui a própria 

narrativa e experiência daí emergente. Todavia, procurou-

se colocar em evidência o potencial e as possibilidades 

em termos de práticas de aprendizagem resultantes de 

um design apropriado de um projeto de aprendizagem 

transmédia. Espera-se, desta forma, ter contribuído para 

o desenvolvimento da aprendizagem transmédia − uma 

abordagem flexível e adaptável à medida de cada aluno do 

século XXI.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar la estética electrónica y sus 

implicaciones en el contexto de industrias creativas. Se estudia el caso del Centro 

de Documentación Electrónica, como proyecto experimental que problematiza 

las condiciones en que se desarrollan sus distintas interfaces de su investigación 

y sus implicaciones en la configuración de la identidad cultural. Se investigan 

las distintas etapas en que se constituye la documentación, así como su forma 

de organización. Se pretende contribuir para la producción de conocimiento 

inter y transdisciplinar, realizando articulaciones entre las prácticas artísticas, 

educacionales y comunicacionales.

Palabras Clave: Arte; documentación electrónica; educación; industrias creativas.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a estética eletrônica e suas 

implicações no contexto das indústrias criativas. Estuda-se o Centro de 

Documentação Eletrônica, como um projeto experimental, que problematiza as 

condições em que se desenvolvem suas diversas interfaces e suas implicações 

na configuração da identidade cultural. São estudadas diferentes fases da 

documentação, assim como sua forma de organização. Pretende-se contribuir 

para a produção de conhecimento inter- e transdisciplinar, fazendo articulações 

entre as práticas artísticas, educacionais e de comunicação.

Palavras-chave: Arte; documentação eletrônica; educação; indústrias criativas.
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ABSTRACT

This article aims to analyze the electronic aesthetics and its implications in the 

context of creative industries. The paper studies the case of the Documentation 

Centre Electronics, as a pilot research project that problematizes the conditions 

under which its various interfaces of their research, and its implications 

in shaping cultural identity. The different stages in the documentation are 

investigated, and its form of organization. It aims to contribute to the production 

of inter-disciplinary knowledge, making links between artistic, educational and 

communication practices.

Keywords: Art; electronic documentation; education; creative industries.
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ación de las industrias creativas en la educación, para una 

participación activa frente a las nuevas realidades tecnológi-

cas.

EL ARTE Y LA TECNOLOGíA COMO fORMAS DE PRODUC-

CIÓN DE CONOCIMIENTO

Las innovaciones tecnológicas realizan modifica-

ciones en las formas de percibir el arte, incidiendo en los 

modelos mentales de concebir el mundo. Las tecnologías de 

información y comunicación, actualmente funcionan como 

soportes mediáticos para el registro de las acciones artísti-

cas. Esos registros también interfieren en la producción 

de conocimiento, en la medida en que actúan a través de 

tecnologías relacionales, afectando las interacciones entre 

artistas, alumnos, profesores, investigadores y público en 

general, pudiendo llegar a configurar lo que actualmente se 

conoce como industrias creativas.

Ha sido precisamente la introducción de nuevas 

tecnologías de la comunicación, como la cámara fotográfica, 

en el siglo XIX, lo que ha llevado a la adaptación de esque-

mas cognitivos frente a esos procesos artísticos de creación 

y percepción (Santaella & Nöth, 2001). Consecuentemente, 

el arte y su reproductibilidad técnica han establecido un 

vínculo mayor entre las obras y su circulación en la cultura, 

colaborando para el surgimiento de nuevas experiencias es-

téticas (Benjamín, 1936).

Con el desarrollo del modelo numérico, también 

conocido como digital y/o electrónico, a partir de la segunda 

mitad de siglo XX, se vivencia una mudanza epistemológica 

y metodológica en los modos de producción e interacción 

artística (Santaella & Nöth, 2001). En la era electrónica, las 

formas de presentar las prácticas artísticas inciden en los 

modos de aprender el arte.

En la estética, el concepto antiguo de contem-

plación se ve substituido por la categoría de interacción. La 

interacción con el arte en la contemporaneidad está mar-

cada por una dimensión tecnológicamente asistida. La inter-

actividad se da en prácticas educacionales dentro de espa-

cios museísticos – informales –  y en la escuela – formales –, 

pero también en las redes sociales o en la Internet. Nuevos 

INTRODUCCIÓN

Una condición importante de las industrias creati-

vas es su creatividad ontológica, lo que quiere decir que el 

pensamiento, investigación y trabajo interdisciplinar es uno 

de los aspectos que deben ser tomados en cuenta en este 

tipo de industrias (Isar, 2008). La ideación y realización de 

un proyecto en industrias creativas no puede prescindir de 

un trabajo colectivo donde se articulen pensamientos y ac-

ciones de integrantes de más de un campo de conocimiento.

Sin lugar a dudas, la relación entre arte y mercado 

es otra de las condiciones e intersecciones entre industrias 

creativas y cultura. Las industrias creativas han dado lugar a 

la configuración de cadenas productivas, constituyendo una 

economía contemporánea consecuente de una revolución 

del conocimiento (Hanson, 2012).

No puede ser ignorado el hecho de que en un 

contexto de globalización las industrias creativas están en 

una etapa inicial de su regulación. Por lo tanto, las políticas 

públicas de implementación formal de las industrias cre-

ativas priorizan la optimización de su mercado, como otra 

modalidad de economía, disminuyendo la importancia de 

su relación con la educación y, en consecuencia, su impacto 

estético y relacional. Sin embargo, en el presente artículo 

no serán investigadas las interfaces del arte con el mercado. 

En esta investigación, están siendo privilegiadas las intersec-

ciones entre arte y estética, dadas sus implicaciones en los 

procesos de constitución de una identidad local.

Es así como el presente artículo discute la estética 

fotográfica y videográfica en el contexto educacional, en 

amplia articulación con las prácticas artísticas, en un con-

texto de industrias creativas. La investigación estudia cómo 

se produce la imagen del arte a través de dispositivos vid-

eográficos, así como la importancia de su tratamiento en la 

edición y catalogación, en el Centro de Documentación Elec-

trónica (CDE), un proyecto de investigación, localizado en la 

Universidade Feevale, en Novo Hamburgo, Brasil y que, con 

inicio en Febrero de 2013.

El proyecto del CDE no está tomando a las indus-

trias creativas como un reposicionamiento de la economía. 

Muestra claras preocupaciones con la urgencia de apropi-
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su interpretación, crítica e historización, encuentran en la 

tecnología un campo favorable para la producción de cono-

cimiento artístico en un contexto educacional. La estética de 

lo virtual está presente en la producción de los vídeos del 

Centro de Documentación Electrónica (CDE). En esa relación 

entre arte, educación, comunicación y tecnología, es posible 

percibir la dinámica de las industrias creativas. Existe una 

dinámica creciente en lo que se refiere a economía creativa 

y cultura. Se estima que en 2011, el núcleo de industria pasó 

a ser configurado por 243 mil empresas, en Brasil, según 

revelan los datos del Sistema Firjan (2012), entendiéndose 

por núcleo el centro que concentra ideas y creatividad y a 

partir del cual fluye la cadena productiva.

Las prácticas educacionales del arte encuentran 

como plataforma estética y tecnológica a la informática. 

No sólo por las implicaciones actuales de la globalización, 

sino también porque los medios digitales constituyen un 

recurso didáctico, de objetos y de contextos de expresivi-

dad, creatividad, comunicación e interacción, diferente a las 

prácticas tradicionales analógicas. La interrelación entre las 

prácticas educacionales y la producción de conocimiento 

electrónico está conformada por la creciente document-

ación electrónica.

La investigación de la documentación visual es una 

área de conocimiento reciente. En la historia del arte es 

considerable la investigación de Ulpiano Meneses (2003), 

por las relaciones que construye entre los significados crea-

dos por la tecnología visual y los procesos de comunicación 

social de una cultura. El trabajo de Sérgio Silva (2007) es 

fundamental para entender el sentido de los multimedios 

como agentes de afirmación cultural.

El conjunto de documentos realizados por el CDE 

es producido por un equipo configurado por becarios del 

proyecto de investigación, subvencionados por la propia 

Universidade Feevale y, por una coordinadora que es la líder 

del proyecto.

Direccionado a acciones documentarias interdis-

ciplinares, el CDE amplía sus objetivos a través de la inter-

acción electrónica, mediante la ideación y producción de 

fotografías y vídeos. La realización de material videográ-

fico incluye el guión, la filmación, la selección de escenas, 

soportes para estudiar el arte configuran los nuevos esce-

narios y plataformas para la recepción y significación artísti-

ca. Esas plataformas desarrollan dispositivos proponiendo 

sensibilidades e identificaciones con los objetos artísticos, 

como fotografías y vídeos.

Tanto en el paradigma fotográfico como en el elec-

trónico se hace necesario pensar en la relación actual que 

existe entre la imagen del arte y su presentación y percep-

ción, o sea, entre el objeto artístico y su circulación, entre la 

interacción artística y el consumo creativo. El nuevo para-

digma tecnológico y electrónico propicia una propagación y 

refracción de imágenes sin precedentes. Las obras artísticas 

se intensifican en la simultaneidad de su circulación elec-

trónica, como en la Internet y en las redes sociales, o como 

dispositivos fotográficos o videográficos.

Si bien es cierto que el acceso al arte nunca se ha 

considerado sistemático y tangible, también es verdad que 

en la contemporaneidad, el sistema del arte, configurado 

por la academia, los museos, los críticos, los artistas y el 

mercado, transforma los procesos de ejecución y comuni-

cación artísticos, en función de visualidades estéticas tec-

nológicas.

El CDE busca cuál es la mejor forma de interactuar 

de una manera crítica con la lógica tecnológica e industrial, 

priorizando las configuraciones estéticas e identitarias que 

se generan en una dimensión educacional universitaria y lo-

cal. La apropiación de la informática por parte de institucio-

nes educativas parece ser uno de los desafíos pedagógicos 

para una reformulación de políticas educativas, incentivan-

do el derecho a la ciudadanía con responsabilidad, frente a 

una industria creativa que todavía funciona de manera arbi-

traria, dada su incipiente etapa de concretización. Este tipo 

de investigaciones justifica la necesidad de la incorporación 

de las industrias creativas en documentos de políticas públi-

cas educativas.

LA ESTÉTICA ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN Y LAS 

INDUSTRIAS CREATIVAS

La educación artística está mediada actualmente 

por la tecnología. La divulgación de obras de arte, así como 
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la Pinacoteca, los alumnos, así como la comunidad externa, 

pueden dialogar con el artista, efectuando cuestiones rel-

evantes y en relación al proceso creativo.

En el momento de la filmación de ese diálogo, se 

documentan las explicaciones por parte de los artistas y los 

comentarios del público. Se intenta trabajar en todo mo-

mento con tomas o ángulos que incluyan tanto a los artis-

tas, cuanto a las obras, pero también al público. Por eso es 

importante informar al público de qué se trata el proyecto.

El equipo del Centro de Documentación Electrónica 

se organiza de forma horizontal. Con la finalidad de experi-

mentar otras maneras de trabajo creativo, no existe una co-

ordinación que centralice las acciones. Todos los integran-

tes del centro realizan las mismas acciones, sin establecer 

rangos o jerarquías, realizando todas las funciones, como 

actualmente lo hace el cine postindustrial (Migliorin, 2011). 

Generalmente una persona filma y otra coordina la acción. 

La persona que coordina tiene un campo de visión que le 

permite descubrir cuál es el mejor ángulo para la documen-

tación en un momento determinado. Esto se debe a que en 

el espacio museográfico, las personas caminan siguiendo a 

los artistas. Hay mucho movimiento. También, en la mayoría 

de las veces, el artista en turno cambia de lugar constante-

mente para crear vínculos formales o conceptuales de sus 

obras con su proceso artístico. Otro miembro del equipo 

realiza el registro fotográfico. De esa manera, se cuenta con 

una documentación fotográfica y otra videográfica.

Luego a seguir, se fotografía y filma el conjunto de 

espectadores que están interactuando con el artista. Ese 

conjunto de espectadores está constituido por personas de 

la comunidad externa y de la región del Valle de los Sinos, 

que es donde se encuentra la Pinacoteca, así como por los 

alumnos del Curso de Artes Visuales, tanto de la graduación 

como del postgrado.

Se intenta construir una visualidad que englobe las 

relaciones que existen entre la dimensión artística, el espa-

cio expositivo y la comunidad local. La dimensión espacial 

constituye uno de los atributos de la exposición. Esa dimen-

sión espacial debe estar presente en la documentación, 

pues será lo que condicionará el tránsito, circulación y pro-

cesos estéticos y sociales, propios de la industria creativa, 

de efectos sonoros y musicales y, los créditos, así como 

programas de edición de vídeos. En nuestros días, existen 

distintos softwares específicos para este tipo de trabajo. 

Algunos de esos softwares son gratuitos, disponibles en la 

Internet y de fácil manipulación, otros son más complicados 

de utilizar y algunas veces no están en open access (acceso 

abierto), o sea, no son de uso libre.

Se considera que la documentación visual consti-

tuye una experiencia que debe ser investigada, debido a sus 

contribuciones significativas para el campo de la industria 

creativa. Las afirmaciones culturales identitarias y artísticas 

están siendo producidas en los flujos de los procesos imagé-

ticos de redes sociales y en otros medios electrónicos.

Actualmente, el proceso de investigación y real-

ización del CDE se da en la Pinacoteca de la Universidade 

Feevale, en Novo Hamburgo, Brasil. La Pinacoteca organiza 

exposiciones de artes visuales regularmente. La documen-

tación acontece en el día de la abertura de la muestra que 

es cuando los/as artistas explican sus proyectos artísticos y 

sus obras. El público tiene la oportunidad de establecer un 

diálogo. Esas interacciones son documentadas por el CDE.

Durante el registro de los encuentros entre los/as 

artistas y el público, se intenta conseguir la autorización del 

uso de imagen. Actualmente, como las exposiciones de la 

Pinacoteca son organizadas a través de una convocatoria, 

se advierte que todas las obras y eventos que hagan parte 

de la exposición serán documentadas y que el artista selec-

cionado y que participe autorice el uso de las imágenes para 

investigación, consulta y divulgación. Las composiciones 

musicales que son utilizadas con objetivos de ambientación 

son de dominio público. Se encuentran disponibles en sitios 

específicos de la Internet.

El proyecto de investigación del Centro de Docu-

mentación Electrónica está articulado con los Planes de 

Enseñanza de distintas disciplinas o materias del Curso de 

Artes Visuales, de la Universidade Feevale,  como Teoría 

y Crítica del Arte y, Arte Latinoamericano. Antes de la ab-

ertura de la exposición, se introduce a los alumnos en la 

temática de las obras que estarán expuestas en la Pinacote-

ca, para que puedan entender la presentación del trabajo. 

Una vez que los artistas explican sus propuestas artísticas en 
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En el momento en que se editan los vídeos se 

cuidan determinados parámetros, para poder crear un es-

tilo que debe ser reproducido en las nuevas documentacio-

nes. De esa forma, la estética se configura en la repetición 

de los colores, sonorizaciones, ambientaciones, tipografía 

utilizada y, principalmente, en el tiempo marcado por los 

cortes e intervalos en la edición.

Durante el proceso de documentación, se busca 

realizar un recorte donde se configure el gesto del artista 

próximo a su obra, pero en presencia de la comunidad local. 

Esa visualidad documentada marcará la interlocución para 

la concretización de la experiencia creativa social, sumergi-

da en las infinitas redes electrónicas de la Internet y de pro-

cesos de significación virtual. Ese es el desafío que surge en 

cada experiencia de documentación: ¿Cómo producir visu-

alidades que configuren un espacio artístico de exposición y 

expansión del gesto artístico cultural, sin provocar interfer-

encias que modifiquen la propuesta del artista?

El lugar donde surgen y confluyen las identifica-

ciones entre la comunidad local y el evento expositivo es el 

espacio de la documentación electrónica. Los procesos de 

subjetivación dan inicio en la configuración de identidades 

culturales. Los alumnos se espejan en las imágenes fotográ-

ficas y videográficas, conviviendo con las prácticas artísti-

cas. Esa interface incide en la configuración de la identidad 

cultural de los alumnos, estableciendo intersecciones entre 

arte, tecnología y educación. Los alumnos se auto perciben 

en las imágenes y escuchándose generase una asunción de 

si por ellos mismos (Zatti, 2007). Por eso es imprescindible 

su participación durante el registro.

La participación de los alumnos en el registro de 

las prácticas artísticas puede ser vista como la posibilidad 

de democratización de la tecnología en el contexto de las 

industrias creativas. Esa dimensión del CDE dialoga con la 

propuesta pedagógica de Paulo Freire (1996), que se refiere 

a la importancia de la confianza y respeto que debe ser 

proyectada en los educandos, para la formación autónoma 

de su identidad cultural. El hecho de permitir su aparición 

en las imágenes electrónicas y que luego ellos se perciban, 

significa que ellos también son actores y partícipes de su 

construcción identitaria. Que su imagen surja en un espacio 

para que contribuya para la configuración de una identidad 

cultural. Por eso, la imagen fotográfica y videográfica de la 

documentación electrónica debe ser proyectada en función 

de esa amplitud espacial. Porque ese espacio es el locus 

donde se activa la experiencia imaginaria, estética e identi-

taria de una cultura.

A partir de 1990, las prácticas artísticas multimedia 

han estado en constante crecimiento, lo que ha llevado a 

teóricos a desarrollar concepciones de estéticas digitales. El 

significado del arte ha estado mudando desde el momento 

en que las tecnologías comenzaron a ser usadas de manera 

intensificada. La relación del arte con la sociedad también 

se ha visto modificada. La estética de estos procesos artísti-

cos y culturales se ha visto en constante transformación. La 

expresión visual de esas prácticas artísticas, así como sus 

efectos en la cultura, todavía están siendo estudiadas (Don-

dis, 2003: 27).

La preservación del contenido es la siguiente etapa 

de la documentación, en la cual se realiza una cartografía 

con base en los registros que han sido construidos. La 

preservación del contenido se refiere a todas las prácticas 

que conllevan a la documentación (Silva, 2011: 308). En el 

caso del CDE, se trata de acciones como la clasificación de 

las fotografías y los vídeos en el ordenador, lo que incluye 

un análisis, identificación, divulgación y estudio de los re-

sultados.

La organización de las fotografías y los vídeos se 

hace en función de las exposiciones. Las fotografías se dis-

ponen en bancos de imágenes. Antes, se les coloca el logo-

tipo del Centro de Documentación, con la finalidad de que 

investigadores, escuelas, estudiantes y público en general, 

sepan dónde encontrarlos, en caso de existir algún tipo de 

interés. Ese logotipo ha sido creado por el propio CDE.

La interacción con el público es la etapa fundamental 

de la preservación, pues es en ese momento que la documen-

tación cobra sentido (Silva, 2011), al establecer relaciones es-

téticas y tecnológicas. Esa interacción también se dinamiza a 

través de las redes sociales. Cada vez que tiene lugar una expe-

riencia artística, así como su circulación en más de un medio, 

como la fotografía y el vídeo, los resultados mudan, debido a 

esa articulación mediática que varía de práctica en práctica.
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los del CDE. El arte como documentación y producción vi-

sual será, en ese sentido, una producción cultural. Porque 

el sentido del arte está siendo construido mediante la docu-

mentación entre los alumnos y los artistas. Obviamente, el 

CED no substituye la academia, sino que la complementa. 

En esos términos, los procesos de articulación tecnológicos 

y pedagógicos en un proyecto de acción social pueden llegar 

a efectuar un movimiento académico (Pegoraro, 2011).

Los alumnos intercambian ideas en ese contexto 

mediático y, se identifican en cada tomada que navega en la 

red. Los diálogos producen significados en torno al evento 

expositivo y como resultado del evento fotográfico de la 

documentación. Esa acción se expande en el salón, medi-

ante los vídeos y, muchas veces, retomanse los enunciados 

provocados por las estéticas documentales, para nueva-

mente volver a circular electrónicamente. Esas significacio-

nes no se agotan.

RESULTADOS

Ya han sido realizados siete (7) vídeos por el Centro 

de Documentación Electrónica: Processos Artísticos – Ar-

gumentos Provisórios, Sketchbooks – Cadernos de Esboço, 

Espaços do Pensamento – Sketchbooks – Diários e Cadernos 

de Artistas, Sketchbook Coletivo, Vera Junqueira – O Sentido 

da Vida, Estéticas Contemporâneas em Poéticas Visuais y 

Proyecto de Extensão Múltiplas Leituras. Esos vídeos están 

disponibles en la Biblioteca Universitaria, de forma gratuita. 

Se pretende, en un futuro, colocar los vídeos en el merca-

do. Por ahora, la investigación está en una fase inicial. Los 

productos son mostrados, a manera de prueba, en ferias de 

iniciación científica, así como en salones de extensión uni-

versitaria.

CONSIDERACIONES fINALES

Puede afirmarse que las exposiciones artísticas, las 

ferias y bienales de arte constituyen dimensiones de signifi-

cación y transfiguración cultural de las industrias creativas. 

Tanto los artistas como las comunidades y colectivos salen 

del anonimato y se benefician con las refracciones del arte 

que se transforma en espectáculo, al estar circulando en las 

artístico como el de la Pinacoteca indica que los educandos 

están actuando en el espacio público y cultural, lo que sig-

nifica una acción ciudadana.

En el instante en que las imágenes y vídeos entran 

en el espacio virtual de la Internet, así como en redes socia-

les, como el Facebook, a través de la administración de la 

página electrónica realizada por el propio equipo del Cen-

tro de Documentación Electrónica, en colaboración con el 

equipo que trabaja gestionando la Pinacoteca, el proyecto 

se extiende de forma electrónica y visual alongando el sen-

tido de la experiencia del espacio expositivo.

En estos términos, la industria creativa vino a desa-

cralizar el espacio museográfico, dada la intensificación de 

las experiencias artísticas mediante el espacio electrónico. 

Las interfaces generadas en esa creatividad virtual multipli-

can los ambientes estéticos. En virtud de la interlocución 

que se produce entre quienes participan en el contexto edu-

cacional, el artístico y el mediático, puede sugerirse que ¿el 

arte se transforma en una dimensión afectiva y estética con-

stituyendo un patrimonio inmaterial orgánico y vivo, dadas 

las concretizaciones afectivas visuales y significativas? Algu-

nos estudios apuntan que la mediación tecnológica produce 

efectos orgánicos y significativos en los cuerpos humanos 

(Clough, 2004). La estética puede crear efectos en los pro-

pios alumnos cuando interactúan durante la presentación 

artística y en el momento en que “navegan” en el espacio 

virtual.

El flujo de esas imágenes se potencializa mediante 

las redes sociales. Las interacciones que se producen instau-

ran formas de relacionamientos entre sujetos y productos 

artísticos. La abertura de esos espacios atraviesa la insti-

tucionalización academicista del arte. Esto puede ser afir-

mado porque la documentación de la práctica artística va a 

interferir en la historia del arte y su estudio. La mediación 

visual de la documentación tiene consecuencias en la  expe-

riencia estética diseminada en la red. La participación activa 

en la construcción de los significados artísticos durante su 

documentación en la exposición va a construir otra percep-

ción del arte u otra historia de arte. Esto es posible dado el 

desarrollo tecnológico y la posibilidad de usar fotografía y 

vídeo en espacios educativos, a través de proyectos como 
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a la configuración de identidades culturales. La producción 

estética de los productos está siendo llevada a cabo por un 

equipo de artes visuales, pero eso no configura una red. Se 

considera que el pensamiento e investigación colectiva son 

condiciones indispensables para la creación de una esté-

tica cultural. Esta investigación es apenas una experiencia 

piloto. Sin embargo, se tiene consciencia que existen otros 

sectores como campos de conocimiento que, con mucho, 

acrecentarían formas de pensar y organizar redes que fa-

vorezcan la configuración de una industria creativa (Silva & 

Neves, 2011).

Finalmente, es posible confirmar que hablar de in-

dustrias creativas en educación significa también problema-

tizar la tecnología en el contexto escolar. En ese sentido, 

el presente estudio muestra que la inclusión digital no se 

remite al acceso a los medios electrónicos, sino en pensar 

cómo encontrar formas pedagógicas de interactuar con el-

los (Nienow, Bassani & Barbosa, 2013). Este tipo de proyec-

tos e investigaciones obliga a (re)dimensionar las políticas 

públicas en educación.
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redes sociales y la Internet. El poder de las ambientaciones 

creativas cobra sentido a partir de la estetización visual y 

tecnológica de la divulgación del espectáculo.

Las interacciones que las imágenes suscitan en las 

redes sociales encuentran su máxima expresión en la doc-

ument-acción que puede ser entendida como una agencia 

(Gell, 1998), en su dimensión catalizadora y provocadora de 

innovar formas de sociabilidad.

Los significados interpuestos en las estéticas de las 

documentaciones oriundas de las prácticas artísticas que 

también, a su vez, han sido confrontadas en los diálogos y 

flujos del espacio electrónico y virtual, producen interpre-

taciones y sentidos que pueden llegar a ser considerados 

como componentes de la dimensión plástica.

El flujo de las imágenes intensifica no sólo la rel-

ación entre arte, comunicación y educación, más también, 

la producción de otras historias del arte, de otras estéticas y 

valores de la imagen. La accesibilidad de la documentación 

expone al artista, pero también a su público y comunidad, 

creando significados en la identificación visual y afectiva.

Es así como el Centro de Documentación Elec-

trónica favorece el desarrollo de industrias creativas, para 

alcanzar objetivos de democratización cultural, al disponer 

los objetos electrónicos en una ambientación libre e interac-

tiva. La compra de la cámara para filmar y el ordenador para 

editar las prácticas artísticas  fue hecha con subsidios de una 

institución pública brasileña que apoya investigaciones en 

industrias creativas, entre otros proyectos.

Una de las limitaciones del CED, debido a la etapa 

inicial en que se encuentran sus experimentaciones, radi-

ca en su incipiente inter y multidisciplinaridad que es una 

de las condiciones para la concretización de una industria 

creativa en amplia correspondencia con la educación, el 

arte y la comunicación. En ese sentido, se considera que 

el CED requiere de una articulación con otros campos de 

conocimiento. Es necesaria la creación de una red de in-

vestigación y producción electrónica donde intervengan 

otras áreas como administración y gestión, comunicación y 

antropología, para compartir la responsabilidad que impli-

can los usos de las industrias creativas, en lo que se refiere 
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RESUMO

Apresentamos neste artigo o artefacto que desenvolvemos para a performance 

“O Homem da Gaita”, partindo da utilização de um dispositivo móvel – smartpho-

ne ou tablet – e da tecnologia de Realidade Aumentada (RA). Pretende-se que 

seja um contador de histórias a utilizá-lo a par com o livro tradicional impresso, 

explorando a modulação do ambiente de leitura através da interatividade e a 

virtualidade da RA, numa relação de mediação e envolvência com as crianças até 

aqui inalcançável no ato de contar um conto.
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Iniciamos este trabalho evidenciando a importância dos ambientes de leitura e a 

atual apreensão dos agentes envolvidos nos processos de mediação e promoção 

da leitura devido ao impacto do universo digital. Neste contexto perscrutamos a 

aplicabilidade da RA nesses mesmos processos. 

Seguidamente descrevemos a implementação do artefacto com uma abordagem 

sumária dos meios tecnológicos – software e hardware – utilizados. Por fim 

damos conta do impacto que o projeto tem tido junto do seu público-alvo, as 

crianças e dos medidores da leitura.    

Palavras-chave: Livro; leitura; mediação da leitura; crianças; realidade aumen-

tada.

RESUMEN

Presentamos en este articulo el artefacto que desarrollamos para el performance 

“O Homem da Gaita”, (El Hombre de la Gaita) partiendo de la utilización de 

un dispositivo móvil – smartphone o tablet – y de la tecnología de Realidad 

Aumentada (RA). Se pretende que sea un contador de historias a utilizarlo junto 

con el tradicional impreso, explorando la modulación del ambiente de lectura a 

través de la interactividad y la virtualidad de la RA, en una relación de mediación 

con los niños hasta aquí inalcanzable en el acto de contar un cuento.

Iniciamos este trabajo evidenciando la importancia de los ambientes de lectura 

y la actual inquietud de los agentes implicados en los procesos de mediación y 

promoción de la lectura debido al impacto del universo digital. En este contexto 

indagamos la aplicabilidad de la RA en esos mismos procesos. 

Seguidamente describimos la implementación del artefacto con un abordaje 

sumatorio de los medios tecnológicos – software y hardware – utilizados.

Por fin damos cuenta del impacto que el proyecto ha tenido junto de su audiencia, 

los niños y los mediadores de la lectura.    

Palabras Clave: Libro; lectura; mediación de la lectura; niños; Realidad Aumen-

tada.
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ABSTRACT

In this article, we present the artifact developed for the performance of “O 

homem da gaita” using mobile devices - such as a smartphone or a tablet - and 

the Augmented Reality (AR) technology.

We want the storyteller to be supported by the traditional printed book, exploring 

the reading environment modulation through the interactivity and virtuality of 

AR, in a mediated and involved relationship with children that until now was 

unreachable when telling a story.

First, we highlight the importance of reading by highlighting the importance of 

reading environments and the current fear of mediators in reading promotion 

regarding the impact of the digital world. In this context, we try to give an insight 

to the application of AR in these processes.

Then we describe the artifact’s implementation, giving a briefly insight on the 

technological resources used, both soft and hardware.

Finally, we analyze the project’s impact on the target’s audience, children and 

reading mediators readers.

Keywords: Book; reading; reading mediation; children; Augmented Reality.
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Será através de um artefacto baseado num dispositivo 

móvel – smartphone ou tablet onde foi instalada a aplicação 

móvel (APP) - que iremos explorar a interatividade e a 

camada virtual da RA. Para desenvolvimento dos conteúdos 

na APP foi utilizado software de edição de imagem (Adobe 

Photoshop) e de criação de animações (Adobe Flash) de que 

resultaram os conteúdos fílmicos utilizados.  

Para a aplicação do conceito e apresentação do artefacto 

recorremos ao livro infantil “O Homem da Gaita” na versão 

criada por José Afonso para contar esta história tradicional 

portuguesa, que foi ilustrado por Rui Pedro Lourenço e 

editado pela editora Barca do Inferno (2012). As diversas 

apresentações do artefacto tiveram uma boa receptividade 

com alguns resultados surpreendentes.

Após esta introdução, no capítulo II iremos abordar o papel 

do contador de histórias, do livro tradicional impresso e 

do artefacto na modulação de um ambiente de leitura 

favorável no processo de mediação; e como os contadores 

de histórias utilizaram até aqui algumas das tecnologias 

disponíveis e as suas limitações face à RA. No capítulo III 

falaremos da aplicabilidade da RA no projeto através de 

uma APP. Seguidamente, no capítulo IV veremos como são 

produzidos os conteúdos artísticos (imagens, animações 

e vídeos) que darão origem à narrativa que emerge do 

artefacto. No capítulo V abordaremos a aplicabilidade prática 

do projeto no terreno, através da performance do contador 

de histórias utilizando o gadget com RA. Por último, no 

capítulo VI faremos uma a reflexão final sobre este projeto, 

sintetizando os capítulos anteriores e perspetivando a sua 

aplicabilidade na mediação e promoção da leitura junto do 

seu público-alvo e dos agentes envolvidos no processo.    

  

2. O CONTADOR DE hISTÓRIAS, O AMBIENTE DE 

LEITURA E A REALIDADE AUMENTADA 

Contar um conto é um ato maior, como nos diz Boniface 

Ofogo (2008): “Para mim é um momento mágico, um 

momento único […] de comunhão com as pessoas […] com 

o público […] em que se comunica com tudo […] com as 

palavras, com o olhar, com o corpo, com os gestos, com os 

silêncios…”. É precisamente nesse momento mágico que 

1. INTRODUÇÃO

A criança, o adolescente, o adulto já leitor, que teve a 

felicidade de ser assediado pelo livro e pela leitura desde 

tenra idade, através de experiências imersivas de alto valor 

proporcionadas por um ambiente de leitura favorável, 

muitas vezes ocasional e irrepetível, encontraram algo muito 

especial, prazeroso, que acabou por marcar o seu projeto de 

leitor, ligando-os para sempre ao livro e ao prazer da leitura. 

Acontece que, atualmente, os ambientes tradicionais onde 

se desenvolviam as primeiras estratégias de promoção da 

leitura estão a ressentir-se devido ao forte impacto das 

tecnologias digitais e da forma diferenciada como nos é 

apresentada a informação, causando natural apreensão 

junto dos envolvidos nos processos de mediação e promoção 

da leitura. Quantas vezes nos sentimos impotentes perante 

o apelo, quase irrecusável, vindo dos múltiplos dispositivos 

(gadgets) digitais que se encontram à disposição das nossas 

crianças? No lar, no seio da família é hoje bem mais provável 

encontrar alguns desses equipamentos do que um livro 

adequado ao seu escalão etário. E mesmo outros livros ou 

outros documentos impressos e quem deles usufrua, e com 

isso dê o seu exemplo como leitor aos mais novos.

O desafio a que nos propomos é aparentemente 

contraditório: utilizar as tecnologias digitais - a causa da 

referida apreensão - para a promoção da leitura junto dos 

mais novos. Pretendemos envolver esse público muito 

especial, criando um ambiente imersivo de leitura com 

o recurso a uma dessas tecnologias que os fascinam: a 

realidade aumentada (RA). Esta “invasão” digital no livro, 

contrariamente à digitalização, permite preservar toda 

a magia afetiva e sensorial que só ele no seu suporte 

tradicional impresso nos oferece. Para nós, mediadores da 

leitura, o livro tradicional impresso será ponto de partida 

para nos experimentarmos na criação de um ambiente 

imersivo de leitura, juntando à performance – única! - de 

um contador de histórias a realidade aumentada. Esta 

tecnologia é utilizada comummente em modo single com 

o suporte livro impresso, ou seja: um livro, um dispositivo 

móvel e o utilizador. Neste nosso projeto a RA e o livro vão 

ser sujeitos a um processo de mediação da leitura coletiva 

pelas mãos do contador de histórias e esta é uma novidade 

no contexto dos ambientes de leitura imersivos.    
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nós nos queremos envolver, oferecendo ao contador de 

histórias um artefacto que lhe irá dar uma possibilidade 

inovadora de modular o ambiente de leitura.  

Como vimos anteriormente, é inegável a atratividade que as 

crianças sentem atualmente pelos múltiplos gadgets digitais 

que os rodeiam. Tendo presente este facto, pretendemos 

envolvê-las num ambiente imersivo de leitura criado através 

de algo diferente do habitual, algo inesperado no contexto, 

mas dentro de um ambiente tecnológico que os fascina: a 

realidade aumentada.

Tudo isto tendo como ponto de partida a literatura infantil, 

o livro infantil, em que a utilização da RA, contrariamente à 

digitalização, permite preservar toda a sua magia afetiva e 

sensorial, que só ele, no seu suporte tradicional impresso 

nos sabe oferecer. Com a digitalização, com a apresentação 

da informação num só plano (superfície do ecrã do PC, 

tablet, smartphone, projetor ou de qualquer outro gadget 

tecnológico) perde-se o caráter tridimensional tátil e afetivo 

do livro, “não têm textura, nem forma, nem cheiro, não 

pode ser metido na boca” (Filipe, 2014, p.43), isto porque 

a sua reprodutibilidade acontece num só plano: o ecrã 

do equipamento de leitura ou na projeção numa tela. A 

possibilidade de retirar deste suporte, até agora estático e 

silencioso perante a leitura, algo que alimente o imaginário 

criado à volta da narrativa, de uma forma surpreendente 

e inesperada, é um dos nossos objetivos. Mas isto sem 

beliscar a textura do livro tradicional impresso, o seu caráter 

tridimensional, a agradabilidade no seu manuseio, o seu 

cheiro e até o seu sabor. Sem também perder a sua ligação, 

secular e única com o leitor. E isto é algo fantástico, até aqui 

inalcançável, e que só a realidade aumentada parece poder 

proporcionar pelas mãos de um contador de histórias, que 

será o grande responsável pelo processo de mediação. Será 

ele, o contador de histórias, o artista, que terá de lidar com 

dois artefactos tecnologicamente muito díspares, mas que 

marcaram ambos os seus tempos no acesso à informação e 

ao lazer: o livro e o dispositivo móvel.  

Mas antes de surgir esta tecnologia digital existiram diversas 

tecnologias, ditas analógicas, que permitiram (e ainda 

permitem) explorar o conteúdo do livro no seu suporte 

tradicional nos processos de mediação e promoção da 

leitura.

Uma das primeiras foi a fotografia que depois evoluiu para 

o slide, do slide para o diaporama, seguidamente o filme e 

o vídeo. Mais recentemente, já no universo digital, surgiram 

as ferramentas de animação vetorial como o Adobe Flash. 

Mas todas elas obrigam a um distanciamento efetivo do 

livro. Este é utilizado na recolha de conteúdos, mas depois 

na apresentação acaba por ter um papel mais secundário, 

mais distante do potencial leitor. 

Nestes casos, o contador de histórias tem em mãos o livro 

de onde parte a narrativa que é acompanhada pela projeção 

das imagens numa tela de grandes dimensões. Procura-

se nestes contextos criar e explorar ambientes de leitura 

Figura 1 – A contadora a contar um conto com projeção de imagens do livro.
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4. PRODUÇÃO DAS IMAGENS, ANIMAÇÕES E VíDEOS

A produção deste artefacto implica a utilização de diversas 

aplicações para a manipulação de imagem, animação e 

produção de vídeo. Os produtos artísticos resultantes 

destas fases de produção irão permitir gerar a desejada 

interatividade/virtualidade conseguida através da RA. Em 

termos práticos, esta fase do projeto acaba por ser exigente 

em recursos técnicos e humanos e é, inevitavelmente, 

decisiva em termos da estética e da narrativa que se 

quer vincular. A plataforma de RA apenas irá gerir estes 

conteúdos, funcionando como um repositório interativo/

virtual destes produtos artísticos.

O início dos trabalhos dá-se com a digitalização (300 dpi’s) 

das páginas selecionadas do livro a trabalhar. Seguidamente 

há que manipular as imagens num editor (nós utilizámos 

o Abobe Photoshop) de forma a otimizá-las para a função 

de Triggers na aplicação de realidade aumentada (fig.2-a). 

Depois dá-se início à decomposição da imagem, com a 

seleção dos elementos que consideramos relevantes para o 

desenvolvimento da narrativa. Esses elementos são retirados 

(recortados) para criarmos a imagem de fundo (fig. 2-b) 

onde se irá desenrolar a narrativa que pretendemos criar 

com esses mesmos elementos. Os elementos recortados 

(fig. 3) são depois trabalhados no editor de imagem, a fim 

de se constituírem como os segmentos da imagem a serem 

animadas, utilizando a aplicação Adobe Flash.

A fase mais complexa e morosa neste projeto, que consome 

grande parte dos recursos, surge precisamente com a criação 

da animação de através das ferramentas de interpolação de 

movimento disponíveis no Adobe Flash.

Sobre a imagem de fundo são colocados os diversos filmes 

feitos de forma individual para cada movimento através 

da interpolação de movimento e também de forma. A 

associação desses mesmos filmes nas camadas (layers) sobre 

a linha de tempo (timeline) a que juntamos uma camada 

(layer) de áudio permite a criação da animação pretendida 

que depois é exportada no formato de vídeo adequado. 

Após todo este processo, são feitas as correções finais ao 

nível das animações, áudio e “peso” do filme. Depois este é 

importado para a aplicação de RA indo constituir o Overlay 

da imagem Trigger. 

imersivos, que permitam potenciar as linguagens visuais 

presentes no livro.

O problema é que a sua utilização obriga a algum 

distanciamento em relação à origem da narrativa. E o nosso 

objetivo é obter o máximo foco nessa mesma origem, ou 

seja, no livro, para que os potenciais leitores se sintam 

atraídos para o seu usufruto após a performance do contador 

de histórias. E este é ponto central no nosso projeto no que 

se refere à mediação da leitura, porque acreditamos que o 

livro tradicional impresso continua a ter um papel fulcral 

na formação de leitores extensivos, competentes, que 

usufruam do prazer da leitura. 

3. A REALIDADE AUMENTADA

A realidade aumentada, como nos diz a definição preconizada 

por Tom Caudell e David Mizell (1992), funciona através da 

“sobreposição de informação gerada, computacionalmente 

sobre o mundo real”. 

Este “mundo real” poderá ser o desenrolar de uma história 

vinda de um livro infantil. O “real” acaba por ser o papel 

impresso que suporta a narrativa fixada no texto e nas 

ilustrações do livro. A “sobreposição da informação gerada 

computacionalmente” pode surgir de múltiplas linguagens, 

sendo as mais comuns as sonoras, fílmicas e multimédia. 

O grande desenvolvimento a que se assiste atualmente 

na aplicabilidade da realidade aumentada em múltiplas 

áreas do conhecimento humano, desde as ciências, à arte 

e à educação, deve-se, em primeiro lugar, à extraordinária 

polivalência e utilidade das suas aplicações. No âmbito 

do presente projeto desenvolvemos uma aplicação para 

os sistemas iOS e Android que permite a criação de RA 

através do reconhecimento de imagens, que neste projeto 

é fundamental, pois é através da imagem – ilustração/

iconografia/fotografia – impressa nas páginas do livro, 

que se irá espoletar o aparecimento de outras linguagens: 

sonoras, fílmicas ou multimédia. 

Será através das imagens Trigger, que correspondem a 

páginas selecionadas do livro, que no dispositivo móvel irão 

espoletar as linguagens fílmicas, o vídeo, que irão adicionar 

à narrativa plasmada no livro a desejada RA. 
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as em simultâneo. E esta nova dimensão 

parece tornar-se mais evidente 

quando o contador de histórias usa 

o artefacto nos momentos chave da 

narrativa, sem prejuízo do normal 

desenrolar da performance. A inclusão 

de novas linguagens, essencialmente 

fílmicas, contribui para a construção 

de um ambiente de leitura muito fértil 

no processo de mediação.

Pela nossa experiência no terreno, 

quando o artefacto entra no ambiente 

de leitura, dá-se como um despertar, 

em que as crianças começam a interagir 

com o contador (fig. 4), entrando na 

narrativa de forma surpreendente. 

     Associamos esta reação ao brotar 

das linguagens sonoras e fílmicas 

que surgem de forma inesperada do 

artefacto, em perfeita sintonia com 

a narrativa impressa nas páginas do 

livro. Depois, também contribui para 

este despertar o fascínio das crianças 

pelos gadgets digitais e pelo seu uso 

naquele contexto, também ele inesperado. Elas reconhecem 

o artefacto noutras utilizações do dia-a-dia, mas nunca o 

imaginando nas mãos do contador de histórias.

Em relação à forma tradicional de contar um conto, e até 

mesmo em relação às outras tecnologias utilizadas no 

5. A performance

Na sua performance o contador de histórias estabelece 

a postura e ritmo de contação como sempre o fez: em 

função do seu público-alvo. A novidade advém deste 

artefacto trazer um nível de interatividade e virtualidade 

até aqui inalcançável quando a narrativa surge apenas do 

livro tradicional impresso. Os outros 

artefactos usados até aqui obrigam a 

algum distanciamento em relação à 

origem da narrativa. Com a utilização 

da realidade aumentada, pela 

experiência tida até agora, tudo se 

modifica. Pela primeira vez é possível 

mesclar as linguagens presentes no 

livro impresso com as que emergem 

do artefacto digital – smartphone ou 

tablet – em tempo real, sem prejuízo 

das partes, pelo contrário, reforçando-

Figura 2 – a) Imagem Trigger para a aplicação de RA, b) imagem de fundo onde se irá desenvolver 
a animação. 

Figura 3 – Imagens recortadas que farão parte da animação a desenvolver no Adobe Flash.

Figura 4 – A contadora no ato de contar o conto “O homem da gaita” utilizando o artefacto.
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aconteceu algo que nos surpreendeu: após o conto as 

crianças, no momento de retroação com o contador de 

histórias, mostraram-se mais interessadas pelo artefacto 

livro, de o manusear, de o sentir, do que pelo artefacto 

digital. Significativo, diríamos que “missão cumprida”.

Toda esta investigação é muito recente, as evidências 

parecem apontar novos caminhos para a criação de 

ambientes imersivos de leitura, dentro do contexto do 

universo digital, tal como aconteceu neste trabalho com a 

realidade aumentada. Poderão ser facilitadores no processo 

de mediação e promoção da leitura, tendo como ponto de 

partida o livro tradicional impresso, acreditando-se que ele 

continuará a ter um papel insubstituível na promoção da 

leitura extensiva, prazerosa, geradora de mais e melhores 

leitores. 

Mas a forma de criar e difundir a informação, mesmo junto 

dos mais novos, está em constante mutação, por isso resta-

nos irmos observando, experimentando, irmos procurando 

novos caminhos, aliás como sempre o fizemos.

Para finalizar e para que esta investigação possa ter 

aplicabilidade no terreno, para que possa evoluir em 

termos artísticos e tecnológicos, é nossa intenção passar 

todo este conhecimento, suportado pela média-arte 

digital, aos agentes envolvidos na mediação e promoção 

da leitura. Esta tem sido uma solicitação frequente, à qual 

estamos a procurar dar resposta através da criação de ações 

de formação certificadas pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia ou Erasmus+.       
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processo de mediação por nós experimentadas, constatamos 

que este artefacto é bastante mais eficaz, com um ganho 

significativo em todos os nossos objetivos. Por norma, num 

conto contado do modo tradicional, as crianças (média de 

20 crianças por conto) as mais concentradas e participativas 

na narrativa, serão cerca de 50%. Com outros artefactos, 

cerca de 60%. Com o presente artefacto com RA, cerca 

de 80% podendo no início da contação chegar aos 100%. 

Lembramos que este é um projeto de cariz essencialmente 

artístico, tendo como foco principal a promoção do livro e 

da leitura em espaços públicos (bibliotecas, livrarias, etc.), 

que procura envolver as crianças e as suas famílias, e não 

um projeto de caráter educativo, mais centrado na escola 

e em objetivos pedagógicos e de aprendizagem. Isto apesar 

de ser evidente e desejável que ambas as perspetivas se 

cruzem, com ganhos significativos para o seu público-alvo 

preferencial: as crianças.     

      

6. CONCLUSÕES

 A utilização dos meios digitais no acesso à informação 

levou a que os ambientes de leitura onde predominava o 

livro tradicional e onde se promovia uma leitura extensiva 

e prazerosa passassem também a ser partilhados 

com múltiplos gadgets digitais nos quais a leitura tem 

maioritariamente um caráter fragmentado. Perde-se assim, 

de alguma forma, a atenção seletiva e concentrada que se 

acha fundamental para a criação de leitores competentes. A 

ideia dos mediadores de leitura continuarem a promover a 

leitura através do livro infantil, recorrendo a artefactos que 

promovam um ambiente favorável à sua leitura, como vimos, 

não é nova. Nós passámos pela maioria dessas experiências 

e tomámos consciência das suas limitações. Decidimos, 

por isso, investigar a aplicabilidade da RA no contexto da 

mediação da leitura. Selecionámos as tecnologias que 

melhor se adequassem à criação e desenvolvimento do 

artefacto. Selecionámos também o livro de literatura infantil 

que permitisse uma intervenção de qualidade, garantindo 

a consistência da narrativa e mantendo uma dimensão 

estética adequada à situação. Por último, experimentámo-

lo junto do seu público, as crianças.

Além de todas as reações que para nós eram expectáveis, 
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RESUMO

Este artigo foca aspetos da realidade virtual (RV) os mundos virtuais (MV) 

como uma área com potencial para o desenvolvimento e implementação de 

recursos educativos no campo específico da música como processo de ensino-

aprendizagem da história da música. Fatores como interação, colaboração, 

participação, motivação e imersão inerentes ao ambiente virtual, são 

frequentemente considerados como estímulos importantes nos processos 

de ensino-aprendizagem. Descreve-se aqui um projeto de um mundo virtual 

como uma plataforma para apresentar os diferentes tipos de media que 

caraterizam cada período estético da história da música simulando um ambiente 

tridimensional onde, por intermédio de um avatar, os alunos, podem explorar, 

visualizar e interagir com os objetos expostos ou com outros utilizadores.    

Palavras-chave: Realidade virtual; mundos virtuais; galeria musical; história da 

música.
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RESUMEN

Este artículo se centra en los aspectos de la realidad virtual (VR) y mundos 

virtuales (MV) como un área con potencial para el desarrollo e implementación 

de recursos educativos en el campo específico de la música como un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la historia de la música. Factores tales como 

la interacción, la colaboración, la participación, la motivación y la inmersión 

inherente en el entorno virtual, son a menudo considerados como estímulos 

importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí se describe un 

proyecto de un mundo virtual como una plataforma para mostrar los diferentes 

tipos de medios que caracterizan a cada Período de Estética de historia de la 

música. La plataforma  simula un entorno tridimensional en el que, a través de 

un avatar, los estudiantes pueden explorar, visualizar y interactuar con objetos en 

exposición y otros usuarios.

Palabras Clave: Realidad virtual; mundos virtuales; galería de música; historia de 

la música.

ABSTRACT

This article focuses on aspects of Virtual Reality (VR) and Virtual Worlds (MV) 

as an area with great potential for the development and implementation of 

educational resources in the specific field of music as a teaching-learning process 

in the history of music. Factors such as interaction, collaboration, participation, 

motivation and immersion inherent in the virtual environment, are often 

regarded as important stimuli in the teaching-learning processes. Here a project 

of a pedagogical virtual world I described as a platform to showcase the different 

media types that characterize each aesthetic period of the history of  music. In 

the developed platform simulating a three-dimensional environment, students 

can explore, through the use of an avatar, view and interact with the objects in 

exhibition   and or with other users.

Keywords: Virtual reality; virtual worlds; musical gallery; music history.

REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #7 | ISSN

 1647-0508

Dezembro 2014 | Projeto Galeria Musical Virtual: Um mundo virtual focando os períodos estéticos da história da música | Gomes / Amante / Coelho / figueiredo  |63 



melhorar o ensino e aprendizagem na área da História 

da Música para jovens estudantes em escolas públicas 

portuguesas, desenvolvemos um ambiente tridimensional 

simples simulando uma galeria musical, na qual são expostos 

os principais tópicos de interesse relacionados com os 

Períodos Estéticos da História da Música, nomeadamente 

compositores, excertos musicais distintivos de cada época 

e modelos 3-D de instrumentos musicais. Este ambiente 

virtual poderá ser utilizado por professores e alunos em 

ambiente de sala de aula, ou como um suporte para 

exploração livre ou orientado por alunos em contextos de 

aprendizagem informais (casa/ biblioteca).

Neste artigo, sintetizamos os conceitos de realidade virtual 

e mundos virtuais. Abordaremos a utilização de mundos 

virtuais 3-D nos processos de ensino-aprendizagem e 

apresentamos o conceito subjacente ao desenvolvimento 

da Galeria Musical Virtual, referindo a estrutura da 

exposição, os conteúdos musicais selecionados e interações 

implementadas. Finalmente, apresentaremos uma síntese 

da utilização em contexto educativo da galeria e as 

conclusões preliminares.

O artigo está organizado da seguinte forma: A seção 2 

sintetiza os conceitos de realidade virtual, mundos virtuais 

e o seu potencial nos processos de ensino-aprendizagem. 

A seção 3 foca os objetivos, conteúdos e desenvolvimento 

da Galeria Musical. A seção 4 aborda a utilização da galeria 

em contexto educativo e finalmente, a seção 5 apresenta 

as principais conclusões e possibilidades de trabalho futuro. 

2. REALIDADE VIRTUAL E MUNDOS VIRTUAIS

2.1 Realidade Virtual

A constante evolução da tecnologia está a conduzir a 

educação por novos caminhos, tornando-a muito mais 

atrativa para os alunos e tornando possível a utilização 

de novas ferramentas, as quais, podem contribuir para 

uma evolução nos processos de ensino-aprendizagem. 

A realidade virtual (RV) está a ser cada vez mais utilizada 

em contextos educativos e pode desempenhar um papel 

importante nesta evolução (Piovesan, Passerino, & Pereira, 

2012). 

1. INTRODUÇÃO

Nos anos mais recentes, a realidade virtual (RV) os mundos 

virtuais (MV) têm sido alvo de um crescente interesse por 

parte de educadores e apresentam-se como uma área 

com potencial para o desenvolvimento e implementação 

de recursos educativos. No campo específico da música, o 

processo de ensino-aprendizagem da História da Música 

envolve frequentemente a visualização e audição de 

diferentes tipos de media, desde excertos musicais, imagens 

e textos. Estes recursos educativos seriam idealmente 

complementados por visitas de estudo a galerias de arte, 

museus ou espetáculos musicais. Para o professor, a 

conjugação e apresentação destes elementos é uma tarefa 

complexa em ambiente de sala de aula convencional, e as 

visitas de estudo são extremamente limitadas nas escolas 

públicas portuguesas devido a falta de recursos financeiros. 

Neste contexto, um MV poderia ser utilizado como uma 

plataforma para apresentar os diferentes tipos de media 

que caraterizam cada Período Estético da História da 

Música aos alunos, simulando um ambiente tridimensional 

onde, por intermédio de um avatar, podem explorar, 

visualizar e interagir com os objetos expostos ou com 

outros utilizadores. Fatores como interação, colaboração, 

participação, motivação e imersão inerentes a um ambiente 

virtual, são frequentemente considerados como estímulos 

importantes nos processos de ensino-aprendizagem. 

A utilização da tecnologia de realidade virtual (RV) e de 

mundos virtuais (MV) como suporte aos processos de ensino-

aprendizagem tem atraído uma atenção crescente. Segundo 

Miyata (2012), muitas universidades tiveram e continuam 

a manter uma presença em MV como o Second Life. A 

natureza tridimensional (3-D) de mundos virtuais permite 

atividades e interações que não são possíveis em ambientes 

bidimensionais (2-D) e podem fornecer uma plataforma 

para atividades que não são facilmente acomodadas em 

ambiente de sala de aula convencional. Esta possibilidade 

é particularmente interessante no que concerne ao ensino-

aprendizagem da História da Música, onde, por exemplo, a 

visita a uma exposição de instrumentos musicais poderia ser 

substituída pela exploração e interação num MV. 

Na procura de novas estratégias e metodologias, para 
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Existem várias definições para RV, mas, em termos gerais, 

refere-se a uma experiência caraterizada por interação e 

imersão baseada em gráficos tridimensionais (3-D) gerados 

em tempo real por um computador. Na sua essência, é uma 

simulação de um mundo real ou imaginário gerado por 

computador.

A RV tem ocupado um nicho privilegiado em áreas militares, 

arquitetura, engenharia, aviação e na indústria dos jogos. 

Contudo, esta tecnologia, outrora reservada a determinados 

nichos, está a ocupar outras áreas, nomeadamente a área 

da educação. Este processo está ligado ao desenvolvimento 

da tecnologia de computadores em termos de velocidade 

de processamento e capacidade multimédia, tornando 

acessível a utilização desta tecnologia em escolas. O apelo 

para usar a RV nas escolas reside 

na sua relação custo-benefício e no 

potencial para ajudar os professores 

e instrutores a melhorar os resultados 

académicos focando os domínios 

cognitivos e afetivos dos alunos 

(Samsudin, Rafi, Ali, & Rashid, 2014). 

A RV pode ser usada para tornar 

a aprendizagem mais interessante 

e divertida, com o propósito de 

melhorar a motivação e atenção. Pode 

tornar possível situações difíceis ou 

impraticáveis no mundo real, como 

por exemplo, explorar um planeta 

como Marte, viajar dentro do corpo 

humano, visitar lugares históricos ou 

viajar no tempo.

2.2 Mundos Virtuais

Os mundos virtuais são implementados através de 

computadores que simulam um determinado ambiente. 

Nestes mundos, o utilizador é representado por uma entidade 

digital, vulgarmente designada por avatar. Os MV podem 

ser partilhados por vários utilizadores (multiutilizador), 

os quais podem interagir com entre si e com o ambiente 

simultaneamente. Os MV têm hoje uma grande variedade 

de aplicações que vão além do mero entretenimento, mas 

começaram como jogos de computador, os quais, devido 

às receitas geradas pela indústria, continuam a representar 

o expoente máximo no desenvolvimento de mundos 

virtuais (Bartle, 2003). Jogos designados como Multi User 

Dungeon (MUD) foram inicialmente desenvolvidos nos 

anos 70. Duas décadas mais tarde, foram desenvolvidos 

sistemas apresentando gráficos 3-D e multimédia aos 

quais se adicionaram funcionalidades multiutilizador 

online. Estes sistemas são vulgarmente designados por 

Massive Multiplayer Online Games (MMOGs). Um dos 

MMOGs mais conhecidos é World of Warcraft (http://www.

worldofwarcraft.com) que conta com mais de 11 milhões de 

inscrições ativas. 1

Bell and Robbins, (citados em Peachey, Gillen, Livingstone, 

and Smith-Robbins, 2010), enumeram algumas das 

principais caraterísticas dos MVs: 

•	 São persistentes, já que existem mesmo que o 
utilizador não esteja ligado;

•	 Existem em Wide Area Networks (WANs). Para 
atingirem a escala de mundo, não apenas ambiente 

1  http://www.gamevicio.com/i/noticias/151/151087-pesquisador-
jogadores-de-world-of-warcraft-sao-funcionarios-melhores/

Figura 1 – World of Warcraft.
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ou espaço, têm que ser acessíveis em larga escala 
e não serem limitados por un firewall ou limitações 
semelhantes;

•	 São massivos e multiutilizador: esta é uma 
caraterística importante entre espaços virtuais que 
podem acomodar alguns utilizadores e mundos 
que podem acomodar utilizadores numa escala 
global;

•	 Avatares são utilizados para representar os 
utilizadores no espaço digital e são capazes de 

realizar ações emanadas pelo utilizador. 

De acordo com Peachey (2010) os anos de 2006 e 2007 

corresponderam a um aumento 

significativo de educadores 

interessados no potencial da tecnologia 

para efeitos de ensino-aprendizagem. 

Os MVs pareciam ter o potencial 

para oferecer algo novo, unindo os 

conceitos de ensino à distância e de 

ambientes de aprendizagem virtual. 

A pesquisa conduzida nesta área 

tem sido fruto da colaboração entre 

técnicos e especialistas da educação, 

procurando a melhoria de práticas 

pedagógicas e melhor qualidade nos 

processos de ensino-aprendizagem. A 

utilização de MVs na educação é relativamente recente e 

alguns dos aspetos relativos à sua aplicação em contextos 

educacionais estão ainda em fase de desenvolvimento. Os 

investigadores têm analisado vertentes como identidade, 

personificação e representação geo-espacial. Aspetos como 

usabilidade, desenvolvimento e a Teoria da Aprendizagem 

são outros dos atuais focos de investigação. 

 2.3 Processos de ensino-aprendizagem e mundos virtuais

Uma pesquisa no Google, com o tópico “mundos virtuais”, 

devolve uma quantidade impressionante de MVs adaptados 

a diferentes cenários. Ambientes de exploração (http://web.

activeworlds.com/index.php), salas de chat 3-D (http://

en.clubcooee.com/), jogos e mundos exclusivamente para 

adultos estão disponíveis online2. MVs como Onverse (http://

www.onverse.com), Habbo Hotel (http://www.habbo.com), 

There (http://www.there.com), Free Realms (http://www.

freerealms.com) e Second Life (http://www.secondlife.com) 

são de acesso livre e proporcionam diferentes temáticas, 

desde MVs sociais a ambientes mais semelhantes a jogos de 

computador. Nesta multiplicidade de ofertas, procuramos 

encontrar um MV relacionado com o tema da História da 

Música. Uma pesquisa no Google, com os termos “mundos 

virtuais” e “história da música”, devolve um número 

bastante reduzido de páginas. Contudo, encontramos uma 

referência ao mundo Virtual Music Academy3, um espaço 

virtual alojado no MV Second Life (figura 2).

o Music Academy oferece exposições interativas, salas 

de aula com suporte para áudio e vídeo e muitas outras 

funcionalidades avançadas, sendo uma abordagem 

interessante ao ensino da história da música. Este MV, 

contudo, não é adequado para alunos portugueses com 

uma faixa etária entre os 9 e os 11 anos, tendo em conta 

que o seu domínio da língua inglesa não é suficiente 

para descodificarem os termos musicais específicos da 

terminologia musical. A este fator, alia-se a complexidade 

inerente à configuração de uma conta no Second Life. Esta 

pesquisa superficial não invalida a hipótese de existirem 

outros MVs online dedicados exclusivamente à História da 

Música, mas permanece a questão da sua adaptabilidade ao 

2   http://arianeb.com/more3Dworlds.htm
3   http://www.musicacademyonline.com/second_life.php

Figura 2 – Music Academy Online.
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público-alvo, já que pretendemos um conjunto de conceitos 

perfeitamente adaptados aos alunos de Educação Musical 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico.

Nesse sentido, achamos justificável desenvolver um 

pequeno MV, que por sua dimensão, será mais corretamente 

designado como Ambiente Virtual (AV). Sua função visa 

coadjuvar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

com alunos de Educação Musical do 2.º Ciclo do Ensino 

Básico em Portugal e tem como referência os conteúdos e 

metas curriculares estipulados pelo Ministério da Educação.   

3. GALERIA MUSICAL VIRTUAL

 3.1 Objetivos da galeria

O pressuposto base para o desenvolvimento da Galeria 

Virtual Musical reside na satisfação dos seguintes 

parâmetros: 

•	 Proporcionar a alunos e professores de Educação 
Musical do 2.º ciclo do Ensino Básico, um recurso 
educativo focando os Períodos Estéticos da História 
da Música, de acordo com as metas curriculares 
estabelecidas pelo Ministério da Educação;

•	 Proporcionar um ambiente 3-D, simples, adequado 
à faixa etária dos alunos, acessível através de um 
computador com especificações “modestas”, à 
imagem do material informático disponível nas 
escolas públicas;

•	 Proporcionar um recurso para ensino a professores 
de Educação Musical e um recurso de aprendizagem 

e exploração autónoma a alunos.

Para a concretização destes objetivos, foi elaborado um 

protótipo de um AV recriando um espaço semelhante a uma 

galeria de exposições. Este espaço seria constituído por uma 

zona de comunicação e seis salas temáticas (figura 3).

A zona de comunicação permite o acesso às áreas temáticas 

através de seis portas. O utilizador interage para abrir as 

portas e entrar em cada área (figura 4).

3.2 Conteúdos e áreas temáticas

Os conteúdos curriculares, na forma de textos, imagens 

e referências históricas apresentados na galeria, foram 

adaptados na sua maioria do CD-Rom Musicalis, publicado 

pela Porto Editora em 2005, uma publicação enciclopédica 

em língua portuguesa adaptada aos currículos do 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico.

Cada área temática da galeria representa um dos principais 

Períodos Estéticos da História da Música, nomeadamente: 

Idade Média (900 dC a 1400 dC), Renascimento (1400 dC a 

1580 dC), Barroco (1560 dC a 1680 dC), Clássico (1700 dC a 

1750 dC), Romântico (1780 dC a 1860 dC) e Século XX (1870 

dC a 1999 dC). 

Cada área temática inclui 5 tipos distintos de itens expostos, 

retratando elementos únicos do período histórico, 

nomeadamente um expositor central (figura 5-A), uma 

exposição sobre compositores ordenada cronologicamente 

(figura 5-B), uma exposição de instrumentos musicais (figura 

5-D), ordenada por grupos ou famílias, um modelo em três 

dimensões do instrumento musical mais relevante da época 

(figura 5-C) e um conjunto de pinturas caraterísticas do 

período estético (figura 5-E).

Figura 4 – Galeria Musical Virtual, interação para aceder às áreas 
temáticas.

Figura 3 – Galeria Musical Virtual, planificação da utilização do espaço.
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Cada expositor exibe um tema diferente, permitindo 

diferentes tipos de interação, como se enumera:

•	 Expositor central: exibe os quatro compositores 

mais relevantes de cada período estético. O 

expositor permite interação (figura 6-B), exibe 

texto, imagem, gráficos, vídeo e som mediante 

interação do utilizador (figura 6-A).

•	 Expositor focando o friso cronológico relativo 

aos compositores: cada painel exibe o nome do 

compositor, a data de nascimento e falecimento, 

e a possibilidade de aceder a mais informação 

através de uma hiperligação a uma página na Web 

(figura 7-A).

•	 Expositor focando pinturas produzidas durante o 

mesmo período estético: esta exposição tem como 

função contextualizar a época relativamente a 

outras formas de arte, tendo em conta que cada 

período estético foi caraterizado por movimentos 

e tendências comuns em diversas formas de 

arte e expressão. Cada painel exibe uma pintura 

(figura 8-A), a identificação da obra e o local onde 

se encontra exposta, e a possibilidade de aceder 

a mais informação através de uma hiperligação a 

uma página na Web (figura 8-B).

•	 Expositor representando os principais instrumentos 

musicais do período estético: o painel exibe 

imagens dos instrumentos musicais, o seu nome 

e família (figura 9-A), e a possibilidade de aceder 

a mais informação através de uma hiperligação a 

uma página na Web (figura 9-B).

Figura 5 – Galeria Musica Virtual, áreas da exposição.

Figura 6 – Galeria Musical, expositor central.

Figura 7 – Galeria Musical Virtual, Friso Cronológico de compositores.

Figura 8 – Galeria Musical Virtual, pintura caraterística do 
período estético.
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•	 Expositor representando o instrumento musical 

mais relevante do período estético: o painel exibe 

um modelo em três dimensões de um instrumento 

musical, permitindo a sua rotação e a audição de 

excertos musicais (figura 9-A). Permite de aceder à 

informação adicional através de uma hiperligação 

a uma página na Web (figura 9-B).

 Desenvolvimento da galeria 

A galeria foi desenvolvida com o programa 

Vivaty Studio4, uma ferramenta interativa para 

a criação de mundos virtuais no formato X3D. 

O programa permite a criação de todos os 

aspetos de um MV através de uma interface 

gráfica e é apenas disponibilizado em versão 

destinada a computadores pessoais. A galeria 

foi exportada segundo o formato Virtual Reality 

Modeling Language5 (VRML) e requer que o 

plug-in BS-Contact seja previamente instalado 

no computador para que o MV seja acessível a 

partir do programa Microsoft Internet Explorer. 

No sentido de eliminar a necessidade de 

qualquer plug-in, o MV será convertido para o 

formato X3DOM permitindo a visualização em 

browsers compatíveis com a norma Web-GL 

como o Google Chrome, Firefox ou Safari, sem 

recurso a qualquer plug-in, tornando-o mais 

acessível aos utilizadores. 
4   http://www.web3d.org/projects/vivaty-studio
5   VRML é um padrão usado para representar gráficos vetoriais interati-
vos 3-D e foi desenhado para utilização na World Wide Web (WWW)

3.2 Interações  

O desenho inicial da galeria contemplava a possibilidade de 

exploração autónoma ou orientada do ambiente 3-D através 

de um avatar, desenvolvimento de trabalho cooperativo 

(suportado pela função de chat e áudio em tempo real) e a 

possibilidade de interagir com os conteúdos da exposição. As 

interações implementadas no AV são descritas na tabela 1.

Figura 10 – Galeria Musical virtual, instrumento musical em
 3 dimensões.

Figura 9 – Galeria Musical Virtual, instrumentos musicais.

Tabela 1 – Galeria Musical Virtual - interações.
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4. APLICAÇÃO DA GALERIA MUSICAL VIRTUAL

A Galeria Musical Virtual apresenta-se como um recurso 

educativo adaptado ao público-alvo a que se destina e, 

devido à sua simplicidade, pode ser facilmente atualizado 

e modificado. A acessibilidade dos programas utilizados 

no seu desenvolvimento permite ponderar a participação 

de alunos no processo de melhoria/atualização da 

galeria, proporcionando um ambiente de aprendizagem 

construtivista no qual os alunos constroem o seu próprio 

conhecimento e se envolvem ativamente no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A galeria foi utilizada em ambientes educativos, com alunos 

e professores de Educação Musical do 5.º e 6.º ano do 

Ensino Básico nas escolas EB 2,3 de Leça do Balio (2013) e EB 

2,3 de Maria Manuela de Sá (2014) na promoção do ensino 

da História da Música, um dos componentes estruturais 

previstos no programa da área disciplinar de Educação 

Musical pelo Ministério da Educação. 

Na escola EB 2,3 de Leça do Balio, a galeria foi utilizada como 

uma das estações de um peddy-paper realizado por todos 

os alunos da escola. Na estação, o chefe de equipa tinha 

como tarefa deslocar o avatar dentro do mundo virtual, no 

sentido de descobrir a resposta a uma questão relacionada 

com a história da Música. Esta atividade foi realizada com 

sucesso por todas as equipas participantes. 

Na escola EB 2,3 Maria Manuela da Sá, a galeria foi 

disponibilizada nos computadores do Centro de Recursos 

Educativos (CRE), tendo os utilizadores realizado um 

pequeno percurso exploratório dentro do AV e preenchido 

posteriormente um questionário relativo à sua experiência.  

A galeria foi também utilizada pelos professores do grupo 

disciplinar como recurso educativo nas aulas de Educação 

Musical e pelos alunos como recurso de suporte às 

aprendizagens.

A Galeria será disponibilizada aos alunos da Escola Dr. Costa 

Matos – Vila Nova de Gaia, no corrente ano letivo, em 

contextos de aprendizagem formal e informal.

5. CONCLUSÕES E TRABALhO fUTURO

A tecnologia de RV e a utilização de MVs em contexto 

educativo pode apresentar vantagens e desvantagens. No 

lado positivo, constata-se que permite uma abordagem 

moderna e intuitiva a tópicos educacionais, proporcionando 

o uso de avatares e uma perceção tridimensional do 

ambiente e objetos representados. 

A colaboração é uma metodologia educativa bem suportada 

pelos MVs e é possível proporcionar uma abordagem de 

ensino construtivista. Contudo, as tecnologias baseadas 

em 3-D requerem normalmente computadores com altas 

especificações, sobretudo no que concerne às placas 

gráficas e memória RAM. A velocidade de ligação à internet 

também é crucial na utilização de MVs e pode condicionar 

a sua utilização.

O nosso objetivo foi a criação e implementação de um 

AV relativamente simples, adaptado à faixa etária do 

público-alvo a que se destina mas que, simultaneamente 

proporcionasse uma ferramenta de ensino e um recurso 

para estudo, de acordo com os programas e metas 

curriculares definidos pelo Ministério da Educação para a 

disciplina de Educação Musical no 2.º e 3.º Ciclo do ensino 

Básico. A galeria foi desenvolvida tendo em conta o tipo 

de computadores e recursos informáticos disponíveis nas 

escolas portuguesas.  

A abordagem proposta pela galeria ao estudo da História da 

Música tem sido bem recebida por professores e alunos, os 

quais revelaram satisfação, entusiasmo e motivação. 

A utilização educacional da tecnologia de RV e de MVs 

está a aumentar gradualmente em vários níveis de ensino 

e verifica-se um crescente interesse sobre a sua utilização 

didática e pedagógica. A utilização deste tipo de recursos 

educativos parece contribuir para melhorar a motivação 

e empenho dos alunos relativamente aos processos de 

ensino-aprendizagem. Contudo será necessário aprofundar 

o estudo da utilização deste tipo de recursos no sentido 

de conhecer a perceção dos utilizadores relativamente a 

parâmetros de usabilidade, motivação, satisfação, aceitação 

da tecnologia e eventualmente os seus contributos efetivos 

para a melhoria das aprendizagens. 

   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#7
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

70  | José Duarte Cardoso Gomes / Lúcia da Graça Domingues Amante / Mauro figueiredo | Projeto Galeria Musical Virtual: Um mundo virtual focando os 
 períodos estéticos da história da música | Dezembro 2014

Dezembro 2014 | Projeto Galeria Musical Virtual: Um mundo virtual focando os períodos estéticos da história da música | Gomes / Amante / Coelho / figueiredo  |71 



REfERÊNCIAS

BARTLE, Richard A. (2003). Designing Virtual Worlds: New Riders 
Publishing.

MIYATA, Kazunori. (2012). Fun Computing. In X.-X. Tang (Ed.), Virtual 
Reality - Human Computer Interaction. Rijeka, Croatia: InTech.

MARCOS, A. F. (2012). Instanciando mecanismos de a/r/tografia no 
processo de criação em arte digital/computacional. Invisibilidades Revista 
Ibero-Americana de Pesquisa em Educação Cultura e Artes (3), pp.138-145.

MARCOS, A. M., BRANCO, P. S. & ZAGALO, N.T. (2009). The Creation 
process in Digital Art In: I. F. B. (Ed.), editor Handbook of Multimedia for 
Digital Entertainment and Arts. New York. pp. 601-615.

PEACHEY, Anna; GILLEN, Julia; LIVINGSTONE, Daniel e SMITH-ROBBINS, 
Sara (Eds.). (2010). Researching Learning in Virtual Worlds. London: 
Springer.

PIoVeSAN, Sandra Dutra; PASSerINo, Liliana Maria e Pereira; SoAreS, 
Adriana. (2012). VIRTUAL REALITY AS A TOOL IN THE EDUCATION (pp. 4). 
IADIS - International Conference on Cognition and Exploratory Learning in 
Digital Age 

SAMSUDIN, Khairulanuar; Rafi, Ahmad; MOHAMAD, Ali; Ahmad Zamzuri 
e ABD RASHID, Nazre Abd. (2014). ENHANCING A LOW-COST VIRTUAL 
REALITY APPLICATION THROUGH CONSTRUCTIVIST APPROACH: THE CASE 
OF SPATIAL TRAINING OF MIDDLE GRADERS. TOJET: The Turkish Online 
Journal of Educational Technology, 13(3). 

REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #7 | ISSN

 1647-0508

Dezembro 2014 | Projeto Galeria Musical Virtual: Um mundo virtual focando os períodos estéticos da história da música | Gomes / Amante / Coelho / figueiredo  |71 



“Tecn made in” têxtil
“Tecn hizo en” Textil

“ Tech made   in” textile

Maria Teresa Barradas
teresabarradasuab@gmail.com

Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Faro, Universidade do Algarve, Lisboa, 
Universidade Aberta, Portugal

José Pedro Coelho
jose.coelho@uab.pt

Laboratório de Ensino a Distância e Elearning / Centro de Investigação em Artes e Comuni-
cação, Lisboa, Universidade Aberta, Portugal

Mirian Estela Tavares
mtavares@ualg.pt

Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Faro, Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais, Universidade do Algarve, Portugal

Tipo de artigo: Artigo original 

RESUMO

Uma das ambições do séc. XXI no campo das tecnologias digitais/computacionais, 

prende-se com o desenvolvimento dos denominados e-materiais que, a partir 

de dispositivos de computação programados, fornecem meios para transformar 

as experiências quotidianas. No presente artigo descrevemos o processo 

experimental de uma adaptação destes materiais, ao têxtil; estudam-se as suas 

potencialidades criativas quando aplicados como matéria-prima para o design da 

moda e como elementos estratégicos para reativar o interesse pelos bordados 

tradicionais. 

O estudo desenvolve-se durante a realização de um tapete interativo “Óbidos/

Oppidum”, narrativa visual programada que o utilizador desconstrói através dos 

gestos, numa sequência de estímulos visuais e sonoros.

  

Palavras-chave: E-materiais; LilyPad Arduíno; Processing; Têxtil e Wearable 

Computers.
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RESUMEN

Una de las ambiciones del siglo XXI en el campo de las nuevas tecnologias digitales, 

se relaciona con el desarrollo de la e-materiales de los dispositivos informáticos 

programados proporcionan un medio para transformar las experiencias 

cotidianas. En este trabajo se describe el proceso experimental de adaptación de 

estos materiales, la industria textil; estudiamos su potencial creativo cuando se 

aplica como materia prima para el diseño y la moda como estratégico para revivir 

el interés en los elementos tradicionales de bordado. 

El estudio se desarrolla durante el curso de una alfombra interactivo “Óbidos/

Oppidum” programada narrativa visual que deconstruye el usuario a través de 

gestos, una secuencia de estímulos visuales y de audio. 

Palabras Clave: E-materiales; LilyPad Arduino; Producción; Textiles y Wearable 

Computers.

ABSTRACT

One of the ambitions of the century XXI in the field of new technologies, relates 

to the development of e-materials from programmed computing devices provide 

a means to transform everyday experiences. In this paper we describe the 

experimental process of adaptation of these materials, the textile; we study their 

creative potential when applied as raw material for the Design and Fashion as 

strategic to revive interest in traditional embroidery elements. 

The study develops during the course of an interactive carpet “Óbidos/Oppidum” 

programmed visual narrative that deconstructs the user through gestures, a 

sequence of visual and audio stimuli. 

Keywords: E-materials; LilyPad Arduino; Processing; Textiles and Wearable 

Computers.
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go. Na segunda secção será dado um enquadramento te-

órico; secção seguinte apresenta-se o quadro conceptual, 

fazendo-se de seguida a descrição técnica e terminando-se 

o artigo com algumas considerações finais.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A transição para este século fez-se acompanhar, por uma 

revolução tecnológica universal. A global simbiose entre 

corpo e máquina estende-se ao mundo da moda, trazendo 

consigo uma nova consciência corporal. Inicia-se um proces-

so em que os ideais do corpo definem a moda.  

Os computadores vestíveis abrem novas oportunidades para 

o design de moda, exploram novos processos de construção 

e novos pensamentos sobre as capacidades do corpo. O ves-

tuário poderá conter computadores pequenos o suficiente 

para caber numa fibra reagindo e criando alterações quími-

cas ou desencadeando instruções pré-programadas (Quinn, 

2012). Vestuário equipado com capacidades de deteção, 

pode ser programado para recolher informações sobre os 

sintomas fisiológicos do indivíduo, identificar determinados 

estímulos no meio ambiente, detectar mudanças nas tem-

peraturas, poluentes invisíveis suspensos no ar, condições 

meteorológicas ou diferenças de luminosidade. Esta varian-

te é explorada no artefacto “Óbidos/Oppidum”, recorrendo 

neste caso, à solução disponibilizada pela tecnologia LilyPad 

Arduino. Toda a envolvência insere-se nos conceitos “Ser di-

gital” e “Mobile”. 

No têxtil, a inovação é explorada ao nível das técnicas de 

fabricação e dos novos processos de acabamento. Tecidos 

de alta tecnologia podem dar ao vestuário o potencial de 

alterar a sua forma e aparência4, absorver o impacto5, re-

configurar as superfícies e as temperaturas (Quinn, 2012). A 

incorporação de tecnologia portátil no vestuário, exige fon-

tes de energia wearable. Nesta linha de exploração estão 

os tecidos fotovoltaicos seguros para serem usados, geram 

energia quando expostos à luz (o tecido Energear6, reflete 

ou mantém o calor do corpo segundo a necessidade). A 

4  http://www.studioroosegaarde.net/project/intimacy-2-0/, D.e. [Con-
sult. 9 Jun. 2013].
5  http://www.d3o.com/, D.e. [Consult. 23 Mai. 2013].
6  http://www.innovationintextiles.com/ancient-wisdom-inspires-
responsive-far-infrared-fibres/, D.e. [Consult. 24 Mai. 2013].

1. INTRODUÇÃO

A identidade cultural atual assume a intervenção tecnológi-

ca como imprescindível. A ciência apetrecha a vida de prin-

cípios tecnológicos que apontam para um devir ciborgue1. 

Na arte, a contemporaneidade combina, mescla e apropria, 

apresenta-se lúdica, disjuntiva, eclética e fragmentada. A 

arte digital recombina sucessivas informações numa comu-

nicação interativa e em rede, reproduz novos espaços de 

experiências estéticas, vivenciada na arte que André Lemos2 

apresenta como arte interativa e híbrida (espaço, tempo e 

corpo), muito mais sensual e intuitiva do que racional e de-

dutiva. É o cerne da cultura digital ou cibercultura, da cul-

tura da convergência e participativa3 que inevitavelmente 

molda personalidades e invade o nosso universo alterando 

o conceito de corpo, propondo a simbiose entre o corpo e 

o aparelho. 

É neste contexto, que desenvolvemos a investigação em de-

sign e média-arte digital, focando as nossas pesquisas no 

desenvolvimento conceitual e experimental dos e-materiais 

em interseção com o design, a moda, a arte e a ciência ao 

nível da metodologia e prática do desempenho. 

Com o objectivo de adquirir competências que nos permi-

tam aplicar os e-materiais em materiais vestíveis - Weara-

ble Computers e refletir sobre as novas interações do corpo 

com a tecnologia, desenvolveu-se o artefacto digital - tapete 

interativo “Óbidos/Oppidum”, que se apresenta neste arti-

1   O termo Ciborg (cib-ernético mais org-anismo), surge em 1960, 
inventado por Manfred E. Elynes e Nathan S. Kline, para designar os 
sistemas homem-máquina. Podemos considerar o conceito de ciborgue 
segundo o significado real do termo ou como traço indicativo de um certo 
modo de pensar.  Como conceito que descreve a relação com a máqui-
na, enunciamos as ideias de André Lemos e Lucia Santaella. O primeiro 
distingue dois tipos de ciborgue, o protético e o interpretativo. Ciborgue 
protético refere-se aos indivíduos cujo funcionamento fisiológico depende 
de aparelhos electrónicos ou mecânicos; “o Cyborgue interpretativo 
constitui-se pela influência dos mass media coagido que é pelo poder da 
televisão ou do cinema. Assim, a cultura de massas e do espetáculo fez-
nos cyborgs interpretativos”  (Lemos, A. 2002. P-187). Lucia Santaella em “ 
Reflexões sobre o Corpo Cibernético e o Advento do Pós-Humano” especí-
fica os vários tipos de corpo e as artes que o tomam como foco e material 
de criação, as transformações por que esse corpo passa, fruto das suas 
simbioses com as tecnologias, ao nível dos equipamentos sensório-per-
ceptivos, da mente, da consciência e da sensibilidade do ser humano. 1. 
O corpo remodelado; 2. O corpo protético; 3. O corpo esquadrinhado; 4. 
O corpo plugado; 5. O corpo simulado; 6. O corpo digitalizado; 7. O corpo 
molecular. 
2   Lemos, A. 2002. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 
contemporânea.
3   Jenkins, H. 2008. Cultura de Convergência.
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eterna juventude num corpo 100% saudável, é outra área 

de pesquisa onde têxteis impregnados de vitaminas e subs-

tâncias revitalizantes7  podem ser usados como base para 

computadores vestíveis. Tudo indica que a moda vai avan-

çar na busca de roupas e calçado permanentemente limpo8, 

roupas feitas de fibras com acabamentos desenvolvidos 

pela nanotecnologia, com superfícies tão estruturadas que 

dificilmente se lhes adere algum tipo de sujidade9. 

A autenticidade dos têxteis e e-materiais será garantida com 

informação codificada em RFID (radio-frequency identifica-

tion), embutida, garantindo a sua originalidade e permitindo 

verificar a procedência do objeto comprado. (Quinn, 2012).

Porque os computadores vestíveis, introduzem a nova tec-

nologia em peças de vestuário e inovam na forma como 

apresentam a informação, serão certamente, um marco his-

tórico deste início do séc. XXI.

3. QUADRO CONCEITUAL

A escolha de um tapete e não um artefacto vestível, surge 

como resposta à chamada para realização de um projeto 

alusivo à vila portuguesa de Óbidos.

O tapete interativo “Óbidos/Oppidum” é um artefacto 

digital em têxtil, que estuda a interação dos e-materiais com 

uma técnica tradicional - a da Tapeçaria. 

Numa proposta experimental, que exibe um grafismo 

estilizado do Castelo de Óbidos, pretendemos impulsionar, 

através dos novos materiais, a redescoberta de técnicas 

tradicionais e propor novas leituras do objeto tapete – 

apresentando-o como uma tapeçaria contemporânea, com 

função mais estética que prática, permitindo que o artesão 

seja visto como artista original e inovador.

7   http://www.fujibo.co.jp/division/textile/pdf/v-up_c+e.pdf, 
D.e. [Consult. 25 Mai. 2013].
8   http://moda.ig.com.br/modanomundo/exstylist-de-madonna-e-
michael-jackson-cria-jeans-que-promete-pu/n1597617736134.html, 
D.e. [Consult. 9 Jun. 2013].
9   http://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/nanosphere.
html, D.e. [Consult. 9 Jun. 2013].

Figura 1 – Uma tapeçaria bordada com e-materiais, num formato 
900x1200mm é colocada na vertical. 

Figura 2 – Pormenor do artefacto com e-materiais em modo ON.

Figura 3 – Pormenor do artefacto com e-materiais em modo OFF.
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Figura 5 – Interação utilizador/artefacto (pormenor). 

Figura 4 – Interação utilizador/artefacto.

Figura 6 – Esquema em Fritzing.
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ARDUINO - Foi fundado pela equipa Massimo Banzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, e David Mellis, em 

2006. Como refere Massimo Banzi14, “Arduíno is a open 

source physical computing platform based on a simple 

input/output (I/O) board and a development environment 

that implements the Processing language. Arduíno can be 

used to develop standalone interactive objects or can be 

connected to software on your computer (such as Flash, 

Processing or Max/MSP). The boards can be assembled 

by hand or purchased preassembled; the open source IDE 

(Integrated Development Environment) can be downloaded 

for  free from www.arduino.cc”.

C-Hardware

Existem muitas possibilidades de hardware, das quais se 

instancia o LilyPad Arduino. Este tipo de hardware é consti-

tuído por plataformas de prototipagem, baseadas num prin-

cípio de inputs e outputs. Os inputs são usados em forma 

de botão, interruptor ou sensor. Som, movimento, tempe-

ratura e luz podem ser processados pelo microprocessador 

da mesma forma que permite conectar uma grande quanti-

dade de entradas e controlar simultaneamente uma grande 

escala de produções outputs - luz e movimento ou saídas 

mais complexas, como o envio de um SMS.

o LilyPad Arduíno é um microprocessador de código aberto, 

destinado a computadores vestíveis e têxteis inteligentes. 

Pode ser cosido ao tecido junto a fontes de alimentação, 

sensores e atuadores. A placa é baseada no ATMEGA168V (a 

versão de baixa potência do ATmega168) ou o ATmega328V. 

O (+) no LilyPad, aceita 2.7V-5.5V. Possui um botão reset 

para reiniciar qualquer programa.

Permite lavagem à mão com um detergente suave. Para co-

ser utiliza-se um fio condutor, fino, resistente, construído à 

base aço inoxidável.

Foi projetado por Leah Buechley e cooperativamente dese-

nhada por Leah e SparkFun, sendo comercializada por este 

último15.

14   Banzi, M. (2011). Getting Started with Arduíno.
15   https://www.sparkfun.com/categories/204

O utilizador ao cobrir e descobrir com a mão um sensor de 

luz, provoca um acender/apagar de leds (brancos e amare-

los), a luz de presença red, blue e green alternada no led 

RGB (red, green, blue), o som agudo de um emissor sonoro 

(buzzer) e o som suave do vibrar de um motor vibratório 

(vibe board).

A nossa proposta é desconstruir a lógica imóvel e estática 

do tapete e permitir que ele seja reinventado e reintrodu-

zido no imaginário contemporâneo. A interação utilizador/

artefato acontece através de ações de proximidade sobre os 

componentes eletrónicos.

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA

A-materiais

Um interruptor em modo “on”, inicia a interação. Liga um 

microprocessador Lilypad Arduíno USB-ATmega32U4BOARD 

a 3 LilyPad LED’s white, 3 LilyPads LED’s yellow, 1 Lilypad 

Light Sensor, Lilypad Tri-color LED, LilyPad Buzzer, Lilypad 

Vibe Board10. A costura é feita com - Conductive Thread - 60g 

(Stainless Steel).  O interruptor em off, desliga o artefacto.11

B-Software

PROCESSING12 - Foi criado em 2001, por Casey Reas e Ben 

Fry, no MIT Media Lab. Tal como os autores referem13, ” 

Processing is a free, open source programming language and 

environment used by students, artists, designers, architects, 

reserchers, and hobbyists for learning, prototyping, and 

prodution. It is created to teach fundamentals of computer 

programming within a visual context and to serve as a 

software sketchbook and professional production tool. 

Processing is developed by artists and designers as an 

alternative to proprietary software tools in the same 

domain.”

10   https://www.sparkfun.com/categories/204?page=2 D.e. [Consult. 9 
Set. 2013].
11 http://fritzing.org/ D.e. [Consult. 9 Set. 2013].
12   http://www.processing.org/ D.e. [Consult. 9 Set. 2013].
13   Reas, C. and Fry, B. 2008. Processing - a Programming Handbook for 
Visual Designers abd Artists.
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Figura 7 – Começar por enfiar uma agulha com o seu fio condutor. 
Puxar a linha através do buraco da agulha até 30 cm de comprimento. 

Dar um nó no extremo do fio mais longo.

Figura 8 – Bordar a partir do verso do artefacto, sobre um desenho em 
não-têxtil autocolante.

Figura 9 – Coser a partir da frente, no sítio indicado para colocar 
o e-material.

Figura 10 – Selar o nó no verso.

Figura 11 – Os bordados tradicionais surgem após a ligação dos 
componentes electrónicos.

Figura 12 – A sobreposição do fio (+) com o fio (-), deve ser evitada 
ou quando impossível, isolar um dos fios através de um processo 

mecânico.
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A narrativa visual envolve ícones de um castelo estilizado, 

onde a interação do utilizador é suportada pelo próprio ar-

tefacto, numa experiência proveniente dos estímulos senso-

riais gerados a partir da textura, cor e som.

Na concretização, as principais dificuldades surgiram ao ní-

vel das técnicas clássicas de costura. 

A experimentação contribuiu para um processo de apren-

dizagem constante e evolutiva de técnicas ancestrais dos 

bordados tradicionais, aplicadas à produção de artefactos 

digitais.
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D. Técnica de construção 

Começar por enfiar uma agulha com o seu fio condutor. 

Puxar a linha através do buraco da agulha até 30 cm de 

comprimento. Dar um nó no extremo do fio mais longo.

Enfiar a agulha pela parte ulterior do tecido, ajustando o nó 

de forma firme. Empurrar novamente a agulha através do 

tecido, a cerca de 5 mm de distância. Desta vez, a agulha 

desloca-se da frente para o verso do tecido.

No nó de acabamento, trazer a agulha para o lado de trás 

do tecido através de seu último ponto. Terminar com um 

pequeno laço de fio na superfície do seu tecido. Selar com 

um pouco de cola de forma a evitar que o fio condutor 

alargue e altere a condução.

No artefacto têxtil, o bordado é construído sobre um 

desenho a partir do verso da obra, de preferência sobre um 

tecido não-têxtil autocolante; primeiro as ligações (-), depois 

(+) e finalmente os componentes, fazendo a certificação da 

programação com experimentação de cada componente 

individual e progressivamente. 

Os bordados tradicionais, são realizados na frente do 

tecido, após a ligação e experimentação dos componentes 

electrónicos.

C-Requisitos do espaço para a instalação

- Wall em espaço interior.

- Mínimo 1200x1200mm.

- Máximo 3000x3000mm. 

- Área total recomendada 2500x3000mm + 500mm para an-

tecamara que esconda o computador e outros componen-

tes electrónicos.

5. CONSIDERAÇÕES fINAIS

Este artigo documenta a experiência que foi o confronto 

entre materiais tradicionais clássicos de bordados e a con-

temporaneidade dos e-materiais. Apresenta um artefacto 

interativo, em linho, bordado com materiais tradicionais, fio 

condutor e com aplicação de componentes electrónicos. 
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RESUMO

O visionamento de imagens, parte intrínseca da nossa formação cultural, está 

cada dia mais presente no quotidiano, através de diversos formatos e de novos 

e variados suportes. Analisar esta questão implica investigar o tipo de imagem 

que estamos a produzir/consumir. A produção e difusão de imagens editadas 

através de novas ferramentas digitais representa um volume importante do total 

de imagens que nos cercam. O que mudou com estes novos pressupostos? A 

edição de imagens é um ato socialmente transversal, tornando generalizada a 

nossa convivência com um real alterado, partindo de ferramentas visuais cuja 

ideia-chave se condensa num termo: a pós-produção de imagem. Se olharmos o 

passado da produção fotográfica, percebemos que o potencial de mutabilidade 

estava presente desde o início. Interessa, por isso, verificar o novo paradigma 

da edição, possibilitado pela pós-produção digital, e a sua omnipresença na 

contemporaneidade.

Palavras-chave: Imagem; manipulação; pós-produção; photoshop; Manovich; 

Mitchell.
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RESUMEN

El visionado de imágenes, parte intrínseca de nuestra formación cultural, está 

cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, a través de formatos diversos 

y de nuevos y variados soportes. El análisis de esta cuestión exige investigar qué 

tipo de imagen estamos produciendo/consumiendo. La producción y difusión de 

imágenes editadas por medio de nuevas herramientas digitales representa un 

volumen significativo de las imágenes que consumimos. ¿Qué se altera, pues, con 

estos presupuestos? La edición de imágenes es un acto socialmente transversal 

que generaliza nuestra convivencia con un real alterado, partiendo de herramien-

tas visuales cuya idea clave se condensa en un término: la Postproducción de 

imagen. Si observamos el pasado de la producción fotográfica, percibimos que 

el potencial de mutabilidad estaba presente desde sus orígenes. Interesa, por lo 

tanto, examinar el nuevo paradigma de edición, facilitado por la post producción 

digital, y su omnipresencia en la contemporaneidad.

Palabras Clave: Imagen; manipulación; postproducción; photoshop; Manovich; 

Mitchell.

ABSTRACT

The viewing of images, an intrinsic part of our cultural heritage, is more and 

more present in everyday life, through various formats and new and varied 

media. To analyze this question we need to investigate what kind of images we 

are producing / consuming. The production and dissemination of images, edited 

using new digital tools, represents an important volume of the total images 

that surround us. What has changed with these new findings? Image Editing is 

a socially transversal act that generalized our coexistence with an altered real, 

starting from visual tools whose key idea is condensed by a term: Image Post-

production. If we look at a past of photographic production, we can see that the 

potential of mutability has been there from the beginning. For that reason, it’s 

important to observe the new editing paradigm, made possible by digital post-

production, and its ubiquity in contemporary times.

Keywords: Image; manipulation; postproduction; photoshop; Manovich; Mitchell.

   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#7
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

82  | José Pinheiro / Mirian Estela Tavares | A presença de pós-produção de imagem nas fotografias do século XIX | Dezembro 2014 Dezembro 2014 | A presença de pós-produção de imagem nas fotografias do século XIX  | José Pinheiro / Mirian Estela Tavares  |83 



1. INTRODUÇÃO

Pós-produção de imagem (PPI) é um termo retirado do jar-

gão publicitário, usado para designar o processo de altera-

ção das imagens dos anúncios no interior das agências de 

publicidade. Refere-se a um tipo de intervenção criativa ou 

técnica, constituído após a toma ou captura. Plummer asso-

cia este termo a “atos de edição, como melhoramento ou 

limpeza de uma fotografia, ou o processo criativo delibera-

do que ocorre após uma imagem ser editada e antes de ser 

impressa” (Plummer in Hacking, 2012, p.530). A PPI repre-

senta igualmente uma intervenção visual, que pode resultar 

de um agrupamento de fragmentos imagéticos autónomos 

ou compostos. Esta operação pode ser conduzida de modo 

a gerar um novo resultado ou significado, introduzindo mo-

dificações estéticas ou elementos gráficos, tais como ilus-

tração ou tipografia. Pode ser apenas uma alteração básica, 

mudando perfis de saturação ou tom, abrilhantando som-

bras ou highlights, ou pode desafiar totalmente a sustenta-

bilidade natural da imagem (Pinheiro, 2013).

A convivência com imagens alteradas coloca-nos perante 

um efeito de excesso similar ao que Sontag (Sontag, 1977) 

referenciava para as outras imagens, as não editadas: a 

mesma priorização de questões com distintos pesos. Alguns 

autores (Barthes, 2012; Flusser, 1998) acreditavam na ne-

cessidade de construir o real através da imagem, visto que 

isso nos ajuda a dominar a realidade definitiva: a imagem 

como valor de verdade, de referente verdadeiro. No en-

tanto, do ponto de vista da aceitação cultural da edição de 

imagem, a pós-produção é hoje campo para debate sobre 

falsificação, fake ou mentira que aparece como merecedora 

de ser desmascarada (Farid, 2009).

Para a análise do papel da pós-produção fotográfica e do 

seu impacto na produção e receção de imagens na contem-

poraneidade é necessário observar os aspetos de criação e 

difusão destas imagens, aprofundando a sua observação e 

procurando ao nível educativo elevar a literacia visual es-

sencial à sua compreensão — algo que pode e deve ser, hoje 

em dia, aperfeiçoado através da escola. Verificamos que se 

passa com estas pós-imagens algo que é comparável ao que 

pode ser feito no universo das palavras pelas ferramentas 

de processamento de texto. A grande maioria das imagens 

que nos cercam estão a ser de alguma forma editadas ou 

alteradas, no sentido de construir um discurso visual, algo 

que tem raízes num passado associado à Fotomontagem e 

ilustração fotográfica, como veremos.

Poderemos enquadrar o conceito de pós-produção na teo-

ria de hibridização da comunicação e cultura apresentada 

por Santaella (Santaella, 2005). Os media são, de forma 

constante, local de miscigenação de formas comunicacio-

nais e culturais, incrementadas por novas ciberculturas e 

pela virtualização. Segundo Santaella, na pós-modernidade, 

o homem afastou-se do natural, percorrendo um caminho 

marcado por máquinas “habilitadas para produzir e repro-

duzir linguagens” (idem, p.11). Arte e comunicação estabe-

lecem-se através de novas formas, fazendo uso de tudo o 

que está à sua disposição.

Neste contexto, a toma dos instantes fotográficos é muitas 

vezes substituída ou apoiada pela construção da imagem, 

adequando-a a um conceito novo, numa lógica de afasta-

mento da natureza da imagem disparada. Num quadro pós-

imagético, isto é, em que a imagem é tendencialmente al-

terada ou manipulada, importa analisar o seu passado à luz 

do aspeto da mutabilidade, ou seja da possibilidade de alte-

ração dos registos através de edição. Mitchell (1998) e Ma-

novich (1995) abordaram esta questão com uma oposição 

derivada da análise à sua especificidade técnica: a superfície 

fotográfica e o ficheiro digital. Mitchell aponta a mutabilida-

de como algo inerente à fotografia digital, enquanto Mano-

vich sustenta não existirem distinções derivadas da criação 

deste novo universo — a imagem digital, no que diz respeito 

à manipulação, é igual à tradicional.

Quando abordamos o universo fotográfico, temos igual-

mente que entender que este campo é associado a limites 

ontológicos. Mitchell ajuda-nos a explicar a relação com 

a realidade classificando-a como “adesão ao referente” 

(1995, p.24). Utilizando textos de Sontag, Mitchell diz-nos 

que “uma fotografia não é apenas uma imagem (como um 

quadro é uma imagem), mas uma interpretação do real; é 

também um vestígio, algo diretamente marcado a partir do 

real, como uma pegada(…)”. Mitchell usa ainda inúmeros 

exemplos, como a referência a Bazin, que compara o papel 

da fotografia como documento a múmias ou relíquias, exi-
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in Paradise” (fig. 1), terá sido uma das primeiras a ser ex-

tensamente editada e retocada. Após 1990, com a compra 

do Photoshop pela Adobe, o acesso a meios digitais de PPI 

marcaria o início da era digital da edição de imagem popular.

Contudo, a noção de mutabilidade, que expressa o concei-

to de alteração das imagens, parece estar patente desde o 

início da Fotografia: desde a sua invenção havia a possibili-

dade de efetuar alterações nas imagens, por intermédio de 

elementos da técnica, mesmo que esta intervenção fosse 

bastante primitiva e facilmente identificada no produto fi-

nal. Com a divulgação do Calótipo ou Talbótipo, surge uma 

dimensão intermédia na reprodução de fotografias inexis-

tente com o Daguerreótipo. O processo químico menos 

prático do Calótipo apresentava alguns problemas de defi-

nição de linhas, derivados das fibras granuladas do negativo. 

Contudo, tinha grande adequação a registos mais artísticos 

(Newhall, 1984), cuja evolução foi sendo implementada 

através de sucessivas fazes históricas, com o  auxílio da evo-

lução química. Em 1855, Scott Archer apresenta um proces-

so apoiado em vidro envolvido em colódio húmido e provas 

em albumina. Posteriormente, em 1880, surge o negativo 

em vidro de gelatina e brometo de prata. À época, estes pro-

cessos exploratórios apareciam como metodologias de su-

porte à atividade dos pintores (idem), servindo como ferra-

menta de construção narrativa e levantando dúvidas sobre 

o papel documental da Fotografia — já antes, em 1840, com 

o “Autorretrato de um suicida”, Bayard havia estabelecido 

a ideia de que as fotografias poderiam não ser o “espelho 

da alma”.

Da relação com as técnicas surgem inúmeras interações que 

bindo a “transferência da realidade das coisas para a sua 

reprodução”. Em resumo, Mitchell estabelece paralelismos 

na fundamentação da ideia de ligação entre o referente e a 

fotografia, sustentando que tal não se verifica na imagem 

digital. Em oposição, Manovich defende que a ideia de asso-

ciação da realidade à representação é apenas uma, dentre 

outras possibilidades, de olhar a fotografia. Para defender o 

seu ponto de vista, Manovich recorre a exemplos como o da 

montagem propagandística soviética, da era estalinista, ou 

o caso das imagens publicitárias, em relação às quais não se 

espera um testemunho da realidade.

As visões presentes nos textos de Mitchell e Manovich 

surgem aqui como ignição para explorarmos o passado da 

Fotografia neste âmbito: a Fotomontagem. Poderemos en-

contrar neste ponto um elemento histórico ancestral para 

percebermos melhor as imagens do nosso tempo? Alicerça-

dos no trabalho que temos vindo a desenvolver nos estudos 

de mestrado e doutoramento, olhamos o passado da Foto-

montagem como precursora da pós-produção de Imagem, 

tentando analisar a mutabilidade das pós-imagens e a sua 

presença desde primórdios da Fotografia.

2. PRé-HISTóRIAS DA PPI

Historicamente, habituámo-nos a situar o início da PPI na 

década de 1980 (Plummer in Hacking, 2012, p.530), a partir 

do surgimento dos meios digitais de captação e manipula-

ção de imagem, como o scanner ou a estação gráfica Quan-

tel Paintbox, que possibilitou o retoque digital de imagens 

digitalizadas, ou das estações Silicon Graphics e de softwa-

re como o Superpaint, Paint3, Creator ou PIC (Pixar Image 

Computer). O acesso a estas máquinas e respetivo software 

manteve-se difícil e dispendioso, agravado pela necessidade 

de técnicos especializados e de uma cultura de edição mas-

sificada ainda indisponível à data. John Knoll e o seu irmão 

Thomas terão contribuído para a democratização da edição 

de imagem, não só pela criação do software Photoshop, de-

senvolvido a partir de 1987, mas também pela divulgação 

das possibilidades da área de edição digital, através de um 

processo em que Knoll recorria à digitalização de uma fo-

tografia informal de viagem para realização de demonstra-

ções (Knoll, s.d.). Esta imagem, conhecida como “Jennifer 

Figura 1 – “Jennifer in Paradise” (Knoll, 1987)
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tórias, assumindo o seu papel satírico e informativo sobre 

acontecimentos ou questões locais — alguns com complexi-

dade técnica (Fig. 3).

Do ponto de vista erudito, os estudos sobre Fotomonta-

gem exploram igualmente esta visão de mutabilidade da 

imagem. Ades (Ades, 1976) refere-nos o impacto da edição 

feita por construtivistas ou artistas do movimento Dada, 

como El Lissitzky ou John Heartfield, cujo envolvimento es-

tava assente na necessidade de conhecimento da Fotografia 

como medium (Evans & Gohl, 1986, p.27). El Lissitzky, com 

um estilo de montagem fluido e suave, pretendia transmi-

tir visualmente mensagens ao “homem-massa” iletrado e 

analfabeto; Rodchenko, o “Reklam-construktor”, utilizava 

cortes crus e súbitos, a par de experimentalismo gráfico; 

Moholy-Nagy tentava criar um género novo de composição 

e usava o termo “Typophoto”, misturando novos elementos 

na composição visual, em “Pintura, Fotografia, Film” — “Fo-

tografia é a apresentação visual do que pode ser oticamente 

apreendido. Typophoto é a criação visualmente mais exata 

de comunicação” (Hollis, 2001, p.60).

A Werbung (Publicidade) era outro dos campos onde es-

tes exemplos poderiam ser observados — um setor onde 

as técnicas de PPI são hoje usadas extensamente. A partir 

do debate dos anos 30 em torno do qual o meio mais fa-

vorável à linguagem publicitária, autores como Wicks, um 

crítico britânico, defendiam a ilustração fotográfica como 

o medium ideal para o estímulo da imaginação através dos 

anúncios (Wicks in Sobieszek, 1988, p.12).

A partir da historicidade composta anteriormente, que re-

vela elementos notórios de um período artesanal em que 

sugerem atos de PPI, de que são exemplos clássicos a) a 

montagem por David Hill de 447 imagens dos participantes 

de um evento em Edimburgo (1843); b) a composição “Two 

ways of life” (1857), de Oscar Rejlander, recorrendo a mais 

de 30 negativos (Fig. 2); c) o cariz manipulativo presente na 

obra de Appert quando, em 1871 recriou o processo de fu-

zilamento na Comuna de Paris; d) a impressão combinada 

(sucessão presa de disparos fotográficos para conseguir um 

efeito de sobreposição de registos), técnica comum nesta 

época, notada em artistas como Henry Peach Robinson (Fi-

neman, 2012).

A própria literatura do século XIX é fértil em mostrar-nos 

exemplos de edição. Ourdan escreve em 1891 “A arte do 

retoque”, um compêndio de possibilidades de edição quími-

ca sobre os negativos, enquadrando soluções sobre proces-

sos fotográficos incidindo sobre a anatomia humana (Our-

dan, 1891). Como este, outros manuais ensinavam técnicas 

para melhorar ou beneficiar a figura nos registos, através 

de pequenos truques durante o processo de revelação. A 

introdução do aerógrafo (1893) vem também impulsionar 

tecnicamente as ações, graças à possibilidade de cobrir as 

superfícies com um jato de tinta de detalhe fino e regular 

(Breckton, 1988).

Do ponto de vista narrativo, os postais “tall-tale” repre-

sentam uma primeira expressão da imagem pós-produzida 

orientada para contar uma história. “O postal, que se espa-

lhou de forma ubíqua no início dos anos 70 do século XIX, 

(…) representou uma revolução na distribuição em mas-

sa de imagens. Em 1873, ano em que foram inicialmente 

produzidos, mais de treze milhões terão sido vendidos nos 

Estado Unidos” (Weill, 2011). Estes postais faziam parte da 

cultura popular. Serviam o objetivo de construção de his-

Figura 2 – “The two ways of Life” (Rejlander, 1857 in Newhall, 1984)

Figura 3 – Montagem de acidente rodoviário reproduzida em postal. 
JOHNSON, 1915 in Weill, 2011
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(Manovich, 1995, p.3). Através da compreensão desta área, 

a PPI, podemos abrir uma perspetiva para analisar a ima-

gem na contemporaneidade como um pós-produto que se 

afasta do seu campo natural e se aproxima de uma ideia de 

intervenção construída.

Primeiramente, porque as características físicas sublevadas 

por Manovich, nas quais Mitchell baseia uma definição de 

imagem digital, existem, de facto. O resultado de uma inter-

venção de PPI digital é um produto não-fotográfico, porque 

o processo executado não é químico, mas digital; e porque 

o produto resultante é uma imagem alterada, ou pós-pro-

duzida — existiu uma intervenção a posteriori no sentido da 

construção cultural, estabelecido na ideia de pós-imagem.

Depois, porque a presença destas imagens no nosso quoti-

diano é impossível de camuflar. Na fotografia de produto, na 

embalagem, na Publicidade, é notória a presença constante 

de técnicas de PPI. Messaris referencia, no setor da imagem 

comercial, 90% de anúncios com PPI (Messaris, 1996). Na 

figura humana, o impacto da pós-produção tem efeitos bio-

reversos, levando a uma euforia mediática do corpo: o autor 

da edição pretende manipular a ideia da sua presença na 

imagem, originando um fenómeno cultural de plasticidade 

da figura que podemos observar nas redes sociais. Em retor-

no, o público que visualiza estas imagens sente-se cultural-

mente condicionado a readaptar o seu próprio corpo ao uni-

verso cultural que observa. Podemos encontrar ferramentas 

disseminadas cujo intuito é realizar com o toque num botão 

as mais diversas operações de alteração ou manipulação. 

Casos como o do Instagram permitem ainda intervencionar 

os registos com um novo conceito de ação de pós-produção 

em tempo real sobre a imagem, gerando pós-imagens onde 

a PPI já está refletida, sendo alimen-

tado constantemente por três pilares: 

i) evolução das ferramentas, ii) acesso 

a redes de informação, iii) disponibi-

lidade de meios digitais e bibliotecas 

de imagem.

Podemos verificar, igualmente, na ci-

ência, os efeitos da PPI: a produção 

de imagens sente o peso de questões 

éticas à medida que muitos manuscri-

encontramos vestígios de pós-produção, poderemos confir-

mar a presença de uma mutabilidade imagética numa fase 

anterior à fase digital. Conseguimos igualmente suportar a 

ideia de que uma pré-história da PPI se pode estabelecer no 

período inicial da história da Fotografia, referente ao século 

XIX, em simultaneidade com os seus primórdios. Em suma, 

apesar das possibilidades introduzidas pela Fotografia e do 

uso que diversos artistas da vanguarda fizeram da manipu-

lação de imagem fotográfica, a grande diferença parece es-

tabelecer-se a partir dos processos técnicos e do surgimen-

to de novos recursos plásticos, que permitem a construção 

de novos discursos estéticos no campo da pós-imagem.

3. PARADOXO OU PARADIGMA?

Se as velhas imagens tradicionais sempre tiveram uma ca-

racterística de mutabilidade, ou seja, se elas puderam, tal 

como a fotografia digital, ser pós-produzidas, no sentido em 

que sobre elas pode incidir uma hibridização ou alteração, 

isto significa que estas imagens são semelhantes à imagem 

digital? Aproveitando os cerca de 20 anos sobre a criação 

dos textos de Mitchell e Manovich, olhamos de novo para 

eles à luz do que hoje sabemos sobre as pós-imagens, anali-

sando os principais argumentos.

A mutabilidade imagética, valor que Mitchell (1998) obser-

vava como característica distintiva das imagens digitais, não 

pode ser invocada como elemento decisório desta aborda-

gem, como verificado nos exemplos encontrados ao longo 

de vários períodos históricos da Fotografia que analisámos. 

Ao mesmo tempo, parece excessiva a preposição de Mano-

vich em que se defende que “a fotografia digital não existe” 

Tabela 1 – Fatores de análise presentes em Mitchell (1994) e Manovich (1995)

MITChELL MANOVICh

Imagem digital pode ser reproduzida sem 
perda de qualidade

Em muitas imagens digitais, devido ao uso de 
algoritmos de compressão, a qualidade pode 
deteriorar-se, tal como no registo fotográfico

Imagem digital não consegue, por limitações 
técnicas, adquirir com fluidez o contínuo de 
tons da fotografia tradicional

Estas limitações não têm expressão ao nível 
do olhar

Imagem digital é manipulável de uma forma 
que a tradicional não é

A manipulação fotográfica tem sido sempre 
uma prática usada

   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#7
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

Dezembro 2014 | A presença de pós-produção de imagem nas fotografias do século XIX  | José Pinheiro / Mirian Estela Tavares  |87 86  | José Pinheiro / Mirian Estela Tavares | A presença de pós-produção de imagem nas fotografias do século XIX | Dezembro 2014



bilidade de construir dinâmicas de atenção, de vibração, de 

aumento de efeitos e de significado, partindo do desejo in-

trínseco de editar a imagem em busca do que consideramos 

do nosso ponto de vista cultural “a imagem ideal”.

Está também em mudança a definição de autor, diluindo-se 

cada vez mais. Machado enquadra o papel do artista atual 

na organização de vários “talentos diferenciados, equacio-

nando sensibilidade e rigor, disciplina e anarquia criativa” 

(Machado, 1993, p.33), no alinhamento da ideia geral que 

temos verificado em vários autores, sistematizada no con-

ceito expresso por Heidegger através da noção de “poésis”: 

o artista organizador do processo de “Gestell”, intermedian-

do e questionando a técnica. Esta ideia de intermediação e 

assemblagem é também registada por outros, como Grau, 

Manovich, Santaella. Observa-se um percurso de hibridiza-

ção dos ficheiros arquivados, seguindo uma lógica de gestão 

digital destes produtos culturais como ativos (“digital asset 

management”). Contudo, as ferramentas apresentam sem-

pre novas hipóteses de reintegração destes conteúdos na 

criação de novos elementos culturais. A nossa perceção de 

que as imagens foram intervencionadas dilui-se à medida 

que o realismo e a miríade de recursos se desenvolve, proje-

tando um novo envolvimento construtivo para além da cap-

tura a que estávamos habituados. “The referent has come 

unstuck” (Mitchell, 1998, p.31). O referente da imagem 

libertou-se, descolou. A natureza da pós-imagem aproveita 

este espaço para se libertar.

Podemos concluir que a mudança que a PPI comporta está 

patente na relação cumulativa entre a possibilidade técnica 

de alteração das pós-imagens e a divulgação social que estas 

obtêm através das redes de informação. Muitas das nossas 

referências culturais centram-se em exemplos visuais que 

derivam de uma estética presente em imagens intervencio-

nadas. Ao contrário do que acontece no nível verbal, onde 

a edição digital é aceite como ferramenta própria ao ato de 

escrever, a edição visual é popularmente olhada a um outro 

nível. Editar imagens parece ter outros contornos, mais pro-

fundos. No entanto, convivemos com estas imagens desde 

o início da Fotografia.

tos são rejeitados por serem detetadas imagens com ma-

nipulação — Mike Rosner, editor do Journal of Cell Biolo-

gy estima que “cerca de 20% dos manuscritos aceites pelo 

jornal contenham pelo menos uma figura revista devido a 

manipulação inapropriada” (Farid, 2009).

Por isso, mais do que um paradoxo que opõe imagem tra-

dicional e digital, a PPI reflete um paradigma mutacional na 

forma como produzimos imagens: é o espelho de questões 

culturais, tem implicações na forma como lidamos com a 

nossa realidade cultural e com a criação de uma identidade 

visual que reflita o mundo contemporâneo.  

4. CRIADORES DE IMAGENS

Os construtivistas e dadaístas viam a imagem fotográfica 

como algo manufaturado/fabricado, em oposição à imagem 

pictórica, captada, assente no cânone ocidental. John He-

artfield, um dos primeiros a utilizar a Fotomontagem como 

ilustração para transmitir conceitos, assumia-se como um 

engenheiro, “monteur”, em oposição à ideia de artesanato: 

um artista que trabalhava imagens seria um “mecânico”, um 

“engenheiro” (Pinheiro, 2013). Raoul Hausmann entendia 

a Fotomontagem como algo entre o ver e o ouvir (Frizot, 

1991), como se o criador da imagem pudesse acrescentar 

uma nova camada significativa através da edição. Olhando 

para os exemplos históricos que temos vindo a referir, e ten-

tando estabelecer uma relação com a pós-imagem contem-

porânea, observamos uma condicionante transversal, se nos 

focarmos não na superfície da imagem, mas no seu modelo 

de criação, cada vez mais assente em novas ferramentas, 

parecendo existir uma lógica de seleção e edição dos regis-

tos. As imagens que construímos podem ser “fotografadas”, 

mas tornou-se norma cultural, como prosumers (produto-

res-consumidores, conforme utiliza Alvin Toffler enquadran-

do a estética informacional na sociedade pós-moderna), a 

edição. O cut and paste não só aparece legitimado, como é 

igualmente o suporte de uma série de indústrias que explo-

ram a possibilidade de desenvolver novos ritmos e proces-

sos criativos. Ao mesmo tempo, este conjunto de técnicas 

tem influência na decisão do que consideramos um modelo 

estético apropriado. O automatismo da captação dá lugar à 

emergência da edição: a pós-imagem contém em si a possi-
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mos de averiguar, como formadores, se a habituação à sua 

ubiquidade, representada através da sua presença constan-

te em todos os ecrãs e dispositivos, se constitui por si mes-

ma como uma nova linguagem. Neste sentido, necessita-

mos também aprofundar as questões que esta pós-imagem 

levanta. Como produtores e difusores de conhecimento, 

é nossa função questionar os excessos e observar até que 

ponto a busca desenfreada pelo efeito estético não ultra-

passa, em muitos casos, os princípios éticos.
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5. CONCLUSÃO

Foi abordada, através do exemplo do uso de técnicas de 

PPI no século XIX, a questão da mutabilidade das imagens 

fotográficas, levantada por textos de Mitchell e Manovich. 

Verificámos que existiu um universo de edição similar ao 

atual, o digital. A diferença parece estar no efeito de acele-

ração gerado pelo binómio facilidade de edição/quantida-

de, aplicável às hibridizações que acontecem na contempo-

raneidade, originando impactos culturais mais vastos que 

ainda não compreendemos a fundo. A nossa predisposição 

cultural para a edição parece advir de uma atitude como 

prossumers, produtores-consumidores, deixando para trás 

o papel mais passivo da captação e explorando a construção 

fotográfica como forma de expressão visual. Aqui, a disse-

minação do campo do “olhar sobre as imagens” nos curri-

culae educativos parece ser urgente, como resposta a uma 

convivência exacerbada com estas pós-imagens. Observar 

— e procurar perceber melhor — as imagens publicitárias 

poderá ser um caminho para desenvolvermos esta tão ne-

cessária literacia visual?

Atualmente, ao contrário do que ocorria no início da foto-

grafia, a identificação das alterações é muito mais comple-

xa, sendo que no século XIX as mutações/edições eram mais 

facilmente percetíveis. Verificar a manipulação nas pós-

imagens torna-se cada vez mais complexo, à medida que 

novas ferramentas vão surgindo. As pós-imagens oferecem 

a capacidade de deixar para trás a representação captada, 

à medida que a construção é feita a partir de outras pós-

imagens — a ação de edição é muitas vezes realizada sobre 

pós-imagens, como material, como é o caso das imagens 

publicitárias, cada vez mais construídas a partir de bancos 

de imagem.

A introdução da ideia de PPI surge como forma de propiciar 

uma abordagem que nos ajude a perceber, no universo da 

criação cultural e imagética da contemporaneidade, a perda 

do estatuto ontológico da fotografia. As pós-imagens circu-

lam em grande número no espectro privado e mediático e a 

edição digital que recai sobre elas já não é similar ao que en-

contrámos no retoque do século XIX. As ferramentas atuais, 

como vimos, permitem facilmente que os consumidores se 

convertam em produtores — e fotógrafos em editores. Te-
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“Desenho, criação e consciência” de Luís Filipe Rodrigues (Books on Demand, 

2010, 407 páginas) traz-nos uma reflexão, reforçada pelo testemunhos de vários 

artistas portugueses, materializada num diferente olhar para o processo inerente 

ao desenho.

Esta obra surge pela tese de mestrado do autor, em Educação Artística na 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e estrutura-se em quatro 

partes: introdução; contexto teórico do desenho e áreas transversais; entrevistas 

aos atores de criação; e, conclusão. 

A nota introdutória desta obra, entre várias outras perguntas, aponta uma 

pergunta que se considera ser guia de toda a investigação. Essa pergunta é “Será o 

desenho criativo, para o seu autor, uma procura de sentido e de uma consciência 

mais alargada de si próprio?” e terá a resposta durante todo o desenvolvimento 

da obra, começando pela fundamentação teórica da parte II, correspondente do 

capítulo 1 ao capítulo 6:

- o cap. 1 “a realidade e as especificidades do desenho” desenvolve a re-

lação do desenho enquanto processo relacional espaço-tempo; corpo-

mente; bem como também, através da escolha dos suportes, materiais e 

instrumentos. Relação esta que é capaz de construir sentido/significado 

nas imagens (informação) através da linguagem e expressão, vividas e 

geradas pelo autor, através do contexto real e/ou imaginário;

- o cap. 2 “a relação eu-não-eu e a relação eu-eu” dá continuidade à cons-

trução do ser gerada pelo contacto, quer no mundo objetivo (envolven-

te), quer no subjetivo (autor) onde interferem, entre outros aspetos, a 

imaginação, os afetos e as emoções;

- o cap. 3 “a intuição e a razão” aponta a influência da experiência pré-

via (aculturação) no direcionamento do pensamento e ações, quer de 

forma consciente, como inconsciente. Neste contexto, é desenvolvido 

o processo intuitivo do desenho como essencial para intervir na “razão” 

podendo, com o apoio das emoções, potenciar ou não a criatividade;

- o cap. 4 “cognição no contexto do desenho” o desenho, enquanto 

aprendizagem física e mental, é revisto como meio imprescindível ao co-
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08 nhecimento, criação e cultura, intensificado pela prática e relação entre 

visão e percepção. Aqui se referem ainda quais as condições essenciais 

para que a aprendizagem do desenho aconteça de forma latente, e com 

base na intuição e desenvolvimento da percepção visual;

- o cap. 5 “o fenómeno da consciência no desenho-processo para o en-

contro de sentido”, recorre a interessantes legados teóricos como 

os de António Damásio. Neste contexto, a obra retoma o dese-

nho, enquanto processo de criação/representação, como meio de 

conhecimento/“descoberta”/ diálogo entre si (e meio envolvente) ex-

plicando a prática, através do desenho, como geradora de consciência;

- o cap. 6 “o contexto da criação”, baseado também no criador do de-

senho e suas vivências (sistema tácito), analisa o processo espontâneo 

criativo através do equilíbrio entre esforço e, nomeadamente, prazer 

como forma de recompensa e valorização pelo outro. 

Toda esta abordagem, com uma reflexão constante no final de todos subcapítulos, 

presentes nos capítulos referidos, é posteriormente posta numa investigação 

de campo de onde são recolhidas e analisadas várias entrevistas e retiradas 

as devidas conclusões (Parte III e IV, respetivamente). Os entrevistados foram: 

Alberto Carneiro, escultor; Alcino Soutinho, arquiteto; Álvaro Siza Vieira, 

arquiteto; Ângelo de Sousa, pintor; António Pedro, escultor; Jaime Silva, pintor; 

José Rodrigues, escultor; Lagoa Henriques, escultor; Luísa Arruda, pintora; Luísa 

Gonçalves, escultora; Mário Bismark, pintor; Pedro Saraiva, pintor; e Vítor Silva, 

pintor. No final da obra, e após a bibliografia, é possível aceder ao anexo de todas 

as entrevistas.

A parte III debate o guião das entrevistas, aos artistas referidos, que tentam 

responder à pergunta inicialmente formulada e vão de encontro com as inferências 

retiradas da fundamentação teórica. No entanto, como podemos constatar, todos 

os artistas escolhidos: usam o desenho como meio de criação; são reconhecidos; 

frequentaram e, comutativamente, ministraram também a disciplina de desenho.

Finalmente, quanto às conclusões (Parte IV), deixamos aqui em aberto qualquer 

referência para que o leitor as possa analisar e perceber de forma pessoal. No 

entanto, são apontadas várias direções em resposta à ideia do desenho criativo 

como fenómeno relacional: percepção - pensamento deliberado - pensamento 

intuitivo, fonte de motivação e autoconhecimento por parte do criador e, meio 

de reflexão do meio envolvente.
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