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dos pela ação criativa nas aprendizagens presencial e virtual. Estas experiências foram 
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo2  é refletir sobre questões que envolvam a du-
alidade ensino presencial x ensino virtual no ensino superior no curso de 
Artes, dialogando e encontrando caminhos possíveis a percorrer. 

Quanto ao espaço da pesquisa, aula presencial e/ou sala virtual, utili-
zou-se a fonte direta para coleta de dados e observação e a forma de abor-
dagem do problema é a pesquisa qualitativa, justificada pela relação in-
trínseca: mundo objetivo e subjetividade. O processo e o significado são as 
marcas da pesquisa. É exploratória quanto ao levantamento de hipóteses 
e a pesquisa bibliográfica que responda às proposições do estudo. Quanto 
aos procedimentos técnicos é experimental, de natureza da pesquisa-ação, 
os alunos estão envolvidos de modo cooperativo-participativo atuando 
sobre a experimentação aprendizagem virtual-presencial.

As reflexões contidas neste artigo apresentam uma reflexão sobre 
o curso de Artes à distância do Centro Universitário Claretiano e a ex-
periência no ensino presencial de outras universidades e Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo. No Centro Universitário Claretiano atuamos com 
encontros presenciais (apresentação de conteúdo, aulas intermediárias 
de experimentação e avaliações) e tutoria pela sala virtual. Nos encontros 
presenciais é assegurada a apresentação dos conteúdos das disciplinas que 
deve necessariamente ativar as sensações e participações, pois é pela relação 
teoria-experimento-reflexão que o estudante é convidado para a curiosi-
dade, a pesquisa, o estudo. O professor deve evitar apresentações formais 
de conteúdo e ao contrário precisa ressignificar os conteúdos pelas experiên-
cias pessoais e coletivas. Muitos de nossos alunos são profissionais da Arte, 
da Educação e de demais áreas profissionais, o espaço educativo assegura a 
sistematização do conhecimento com a contribuição qualitativa das mais 
diversas e importantes experimentações que nossos alunos trazem para as 
aulas presenciais. Desta feita, a aula presencial é “o encontro”. O encon-
tro de sínteses de descobertas individuais e coletivas de reflexões e fazeres 

2 Artigo desenvolvido para o curso de Docência no Ensino Superior do Centro Universitário Claretiano.
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que de maneira muito solidária são socializadas por todos. Os encontros 
intermediários de fazeres já ativado na abertura das disciplinas trazem 
propostas de experimentos baseados em alguns critérios que asseguram a 
legitimidade e a construção da autonomia: como pesquisar, como desco-
brir fontes bem selecionadas, a descoberta do seu gesto genuíno, a reflexão 
teórica do fazer orientado pelo professor, a fuga de um modelo padrão e a 
construção do ato expressivo individual e único. Destes princípios é que a 
sala virtual estabelece um sentido de encontro baseado na pesquisa. 

É no encontro presencial que asseguramos o melhor uso da sala vir-
tual. E de que maneira? O fórum é aquecido desde o encontro presencial 
dando a ele sentido pleno. O estudante sai do encontro motivado a refletir 
mais e pesquisar. Geralmente no encontro presencial faço a propaganda 
de livros de Arte e Arte-educação da biblioteca do Claretiano, são livros 
que li e indico. A biblioteca tem excelentes volumes de nossa área. Os alu-
nos buscam a biblioteca no intervalo e fazem empréstimo. Assim criamos 
um circuito de leituras, pesquisas, experimentos, debates, descobertas... O 
debate aquecido em aula transforma-se num longo fórum de debates. 

Então não poderíamos afirmar que a experiência na sala virtual seja 
específica da virtualidade, ao contrário, há uma interação entre as ex-
periências presenciais e os conhecimentos virtuais.

Para Ramos e Freire (s.d), há uma continuidade de experiências 
pela interação e continuidade. O conhecimento não é um fenômeno in-
terno, mas está em meio ao emaranhado de experiências vividas. Segundo 
Dewey (apud RAMOS; FREIRE, s.d.) três princípios são inseparáveis: a 
experiência não advém do vácuo, assim os significados são resultantes dos 
mecanismos internos e externos em completa interação. Na experiência, 
o valor de sua força motora é retrospectivo (as experiências recentes estão 
calcadas nas anteriores) e prospectivo (as experiências anteriores forjam as 
posteriores), (DEwEy apud RAMOS; FREIRE, s.d.). São relações que 
agregam um novo valor qualitativo à aprendizagem.
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2. A cONTRIbUIÇÃO DO cURsO De ARTes

A experiência no curso de Artes no Ceuclar contribuiu para o estudo 
e a discussão sobre o ambiente de aprendizagem presencial e virtual. Acr-
editamos que a natureza da experiência, do saber-fazer, do refletir e do 
contextualizar atribuiu novas qualidades ao EAD. A hipótese é a capaci-
dade do curso de Artes-EAD em tensionar a separação característica do 
sistema capitalista entre o planejar e o produzir, o refletir e o elaborar. Ou 
seja, a arte como experiência propõe a práxis que está muito além de uma 
prática teórica ou de uma teoria prática.

Algumas questões são importantes: A educação à distância provoca 
frieza e esvaziamento intersubjetivo na aprendizagem? Só aprendemos 
presencialmente? A educação virtual é uma invenção própria? Não há 
relação entre ambientes virtuais e presenciais? É possível descaracterizar o 
mau uso da internet e estabelecer novas relações de solidariedade e apren-
dizagem? 

A participação na sala virtual e na leitura dos textos, pesquisas, desen-
volvimento de trabalhos, tornaram-se a organização e a formalização do 
estudo autônomo, tão em crise em nosso país. As escolas presenciais lidam 
com a falta de autonomia de estudo do aluno, já no EaD Claretiano, este 
tempo de estudo autônomo é planejado semanalmente. A estrutura do 
material e da sala virtual estabelece uma rotina que facilita esta autonomia. 
Contudo autonomia na aprendizagem só é possível na inter-relação com 
os outros para que controle a sua aprendizagem. Não seria independência, 
nem dependência, seria interdependência. Pressupõe auto-organização, 
escolha, identidade por diferenciação. Para ser autônomo é preciso apren-
der a sê-lo. Há um saber-fazer que só é possível presencialmente em olhar 
o outro, em conviver temporalmente num mesmo espaço. Há saberes-faz-
eres próprios da vida em grupo, da vida coletiva, pois “[...] o mundo não é 
fundamentalmente o que se pensa sobre ele, mas o que se vive através dele 
[...]”, “[...] primeiro, experenciamos o mundo pela participação e, depois, 
pela reflexão”. (McCOy apud RAMOS; FREIRE).

A ampla participação dos estudantes nos fóruns do curso de Artes 
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sempre foi assegurada de duas maneiras: o debate começava como um       
exercício de debate preliminar na aula presencial, contudo as questões 
bem elaboradas e de ordem reflexiva orientavam esta grande participa-
ção. Os estudantes de Artes apreciavam debates que relacionavam uma 
questão teórica com um vídeo temático. Assim postamos vídeos de entre-
vistas com Fayga Ostrower, Celso Favaretto, Ana Mae Barbosa.

3. O cONceITO De INTeRTeRRITORIAlIDADe

 

Este texto foi escrito a partir da leitura Tecnologia Digital na Educa-
ção: o Futuro é Hoje e do vídeo Educação a Distância: Tecnologia em EAD. 
Do texto de Almeida (2007) trouxe apontamentos que não desejei ap-
enas frisá-los e repetí-los, mas sim dar à eles maior densidade em minha              
experiência. 
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 Um primeiro termo proposto por Almeida e que me interessei é 
desterritorializar (LEVy, 2001 in ALMEIDA, 2009), mas acredito que 
interterritorialidade (BARBOSA, 2009) seja mais adequado. Interterrito-
rialidade é um termo mais adequado, pois abrange os contextos e frontei-
ras intermídias, promovendo um diálogo entre diversas áreas, linguagens 
e meios, ou seja, o trânsito de conceitos e saberes, as zonas de tensão e as 
hibridizações e interconexões culturais nos novos contextos da sociedade 
contemporânea. São territórios entrecruzados, simbioses, mutações, fusões 
entre espaços tridimensionais (realidade) e bidimensionais (virtualidade) 
de maneira que a virtualidade interfira diretamente na realidade, desde que 
este espaço bidimensional seja pensado em excelência qualitativa.

 Aqui desconstruímos ou criamos conflitos sobre a bidimensionali-
dade virtual e o desejo da experimentação tridimensional. Para este fun-
damento resgato walter Benjamin. Benjamin (1994), afirma que o povo 
ficou extasiado com o cinema não porque é visual, mas porque queriam 
viver experiências táteis. O cinema não mobilizou apenas o olho humano, 
mas o corpo em sua totalidade. É por isso que mesmo de frente à bidimen-
sionalidade virtual, a experiência é tátil, sem contemplação. Na recepção 
tátil, não há nada semelhante que na recepção ótica se chama contempla-
ção. A recepção tátil se realiza mais pelo hábito do que pela atenção. O 
hábito, na arquitetura, determina a recepção ótica, em grande medida. Ela 
ocorre por uma observação casual de início. Assim, conclui Benjamin, o 
aparelho perceptivo não pode ser compreendido apenas pela perspectiva 
ótica, pela contemplação. É preciso perceber, ainda segundo ele, o papel 
da recepção tátil, através do hábito. No entanto, acrescenta Benjamin, o 
distraído pode habituar-se. Quando realizamos certas tarefas de forma 
distraída é devido ao fato de que elas se tornaram um hábito.

 
A recepção através da distração, que se observa crescentemente em 
todos os domínios da arte e constitui o sintoma de transformações 
profundas nas estruturas perceptivas, tem no cinema o seu cenário 
privilegiado. E aqui, onde a coletividade procura a distração, não 
falta de modo algum a dominante tátil, que rege a reestruturação do 
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sistema perceptivo. É na arquitetura que ela está em seu elemento, 
de forma mais originária. Mas nada revela mais claramente as vio-
lentas tensões de nosso tempo que o fato de que essa dominante tátil 
prevalece no próprio universo da ótica. É justamente o que acon-
tece no cinema, através do efeito de choque de suas seqüências de 
imagens. O cinema se revela assim, também desse ponto de vista, o 
objeto atualmente mais importante daquela ciência da percepção 
que os gregos chamavam de estética (BENjAMIN, 1994, p. 194). 

 
A EAD começou pelo correio convencional e paulatinamente 

agregou novos artefatos: CD-Rom, vídeo-conferência... A mídia é inte-
gradora, assim integra modos tradicionais aos novos modos de artefatos. 
É por isso que proponho interterritorialidade e não desterritorializar.

É preciso compreender tecnologia enquanto artefato, processo do 
saber-fazer que o aparato tecnológico propicia. É processo, concepção, 
saber-fazer e não simplesmente o aparato tecnológico em si, mas sim um 
saber-fazer sobre este. Não adianta um novo aparato tecnológico sem uma 
nova concepção de aprendizagem. 

 

4. leTRAmeNTO DIgITAl

O Objeto de Aprendizagem pode ser: 

- receptivo (vídeos): pesquiso vídeos de qualidade artística e de argu-
mento, desde 2006 utilizava pop up e mandava sites, vídeos, quadrinhos, 
que colaboravam com a discussão; 

- diretivo (exercícios práticos): ao pensar em exercícios ouço si-
lenciosamente Tolstói: pesquise a sua aldeia, não vá longe (está aqui o            
segredo de aprofundar o estudo. É o mínimo no máximo);

- descoberta guiada (animação, jogos): trago materiais que en-
riquecem o debate, é a interterritorialidade: começamos com um fórum 
baseado num vídeo, passamos ao livro, eles querem encontrar o que está 
proposto. Uma trilha é uma excelente proposta. 
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- exploratório (simulações) trabalho quando utilizo a pesquisa de 
um conteúdo propondo um jogo que pode ser uma redução do RPG ou 
mesmo uma fusão de diversos artefatos midiáticos e tradicionais (integra-
ção de múltiplas mídias e o uso de hipermídia). São diversas as estratégias 
de fusão de artefatos para o desejo em descobrir o novo.

O estar junto virtual exige que saibamos nos comunicar sem julga-
mento da fala do outro, mas tentando potencializar o que o outro nos quer 
dizer. Acredito que compreender é entender o código da comunicação, 
um ato difícil (práxis). No Claretiano a disciplina de tecnologia apresenta 
um texto e um exercício sobre netiqueta, a etiqueta na internet. O estar 
junto virtual estabelece regra de ação ética, baseada no respeito às idéias 
que não sejam preconceituosas e discriminatórias e o desenvolvimento 
do argumento, deslocando o simples conflito para o debate democrático. 
No debate, o tutor acompanha as diferentes idéias, percebendo que parte 
delas pode avançar e que outras ideias apresentam sínteses apoiadas em 
boas experiências e/ou leituras. É possível sugerir leituras e vídeos para 
aprofundar o debate saindo de uma superficialidade inicial. 

 A autoaprendizagem é o resultado da autonomia do aluno. Isso tem 
dado muito certo com o computador, um exemplo disso são as belíssimas 
foto-poemas que os alunos produziram no curso de Artes como trabalho 
prático e contam que não sabiam que poderiam fazê-lo. Usei a hipermídia 
para ajudar a depurar o olhar estético, o gosto. É o caso da capacidade de 
selecionar as informações, acredito que grande parte das mensagens virtuais 
(slides,músicas,vídeos) não apresentam um apuro estético, quer seja palavra, 
quer seja imagem. É possível quando há a concepção da atividade, definição 
dos objetivos, planejamento e proposição de estratégias, estrutura dos con-
teúdos de estudo e mecanismos de avaliação. São processos de formação que 
englobam as dimensões tecnológica, pedagógica e teórico-metodológica. 

Um exercício de autonomia foi a participação dos alunos do curso 
de Artes do Ceuclar no Encic. Os seus conhecimentos foram partilhados 
com os colegas do curso de Artes e dos demais cursos. Como professores 
da Escola waldorf, Isabel e Ennio deram uma palestra sobre o ensino da 
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Arte. Tatiana e Meire, artistas/artesãs, coordenaram uma oficina de pin-
tura com o patrocínio de duas empresas onde trabalham. Cauê coordenou 
a oficina de som corporal. Em referências há o site para visitar.

 Termino esta reflexão lembrando do projeto do governo federal em 
parceria com as prefeituras que aderiram ao programa UCA. A cidade 
de Piraí-Rj participa do programa do governo federal o UCA (um com-
putador por aluno). Cada aluno recebe o seu laptop e a aula é de grande 
interatividade. Os professores contam que os cadernos não são abolidos, 
ao contrário, somam-se aos laptops em aula. Os temas escolhidos pelos 
alunos são, na verdade, o ponto de partida que deve conduzir à descoberta 
de saberes diversos, interdisciplinares, capazes de despertar a curiosidade 
e o interesse dos estudantes. Tânia Mara de Castro Oliveira, professora 
da turma de quarta série que foi a primeira a receber os laptops, ressalta 
que “[...] o projeto mudou completamente a visão de ensino e aprendiza-
gem”. “O aluno aprende cada um com o seu projeto, mas a aprendizagem 
ocorre. Ocorre por quê? Porque todos possuem os mesmo recursos, todos 
possuem a mesma condição, mas o interesse é de cada um”, explica Tânia 
(informação verbal).

 
 
4.1 É melhor saber para onde ir, sem saber como, 
do que saber como e não saber para onde ir 3                                                                                                                                 
 
Optei por um texto que retomasse os três capítulos de Peters numa 

escrita resenhada e que, portanto, trouxesse outros autores nesta conversa. 
Em negrito retomo o pensamento de Peters, sem negrito está o meu pen-
samento.

A aprendizagem deve ser auto-regulada tanto na EAD quanto na 
educação presencial. Falo da construção da autonomia, uma dificuldade 
particular em nosso país por sermos uma geração pós-ditadura.

 3 Fala do personagem José Dolores no filme Queimada
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 Na EAD, tela e fala são ativadas por uma animação gráfica, há uma 
voz neutra em off. O problema é o excesso de apresentação causando con-
fusão, falta de clareza. Para Peters, (2001) na EAD a transformação sim-
bólica do conteúdo é levada mais longe. Na primeira geração da EAD, 
os alunos organizam-se em parcerias. Na segunda e terceiras gerações in-
tensificam a interatividade com a presença do ambiente informatizado de 
aprendizagem: seguir links, diálogo tutorial, criar notas à margem, book-
marks, índices que fornecem dimensões teóricas diferentes. Acredito que 
a educação presencial já fazia isso em espaços de excelência, porém com o 
ambiente digital os fluxos são menos controlados, mas precisam de orien-
tação, pois a tecnologia não produz conhecimento enquanto se atua como 
homem coletor e não homem produtor. 

 Com a interação assíncrona e sincronicamente, ganhamos tempo e 
aumentamos a interação. Assincronicamente ganhamos tempo para uma 
maior reflexão e resolvemos problemas como timidez presencial. É bem 
comum que os tímidos retomem as interatividades e comecem a falar, tor-
nando-se referência no fórum. Também é importante a aprendizagem da 
netiqueta; referente à disciplina Tead; definindo uma participação mais 
polida e ética. Há estudantes que revelam surpreender-se com um acom-
panhamento individualizado pelo tutor. 

 Mudança de ambiente significa uso das ferramentas em sua po-
tencialidade.  Certa vez, um amigo que visitava escolas americanas para 
a montagem do curso de licenciatura em Física (federal) percebeu que 
todas as escolas tinham planetários (o que nos faltam!), eles não eram usa-
dos e os professores usavam a parede do planetário para projetar slides e 
afixar cartazes. Assim como reflete Peters (2001) muitas vezes o ambiente 
digital não é utilizado em sua possibilidade.

 Não adianta ter todas as informações nas pontas dos dedos, Pierre 
Lévy (2001) traz um questionamento fundamental (Programa Roda Viva): 

[...] nem tudo é importante na avalanche de informações. Como já dizia 
o espanhol Fernando Hernandez é preciso entender que informação 
não é formação. É preciso aprender a selecionar. O professor con-
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temporâneo é acometido de uma sídrome de uso em série de textos, 
porém muitos deles são desnecessários e não formam o estudante. É 
preciso saber selecionar uma mensagem entre milhares delas. É como 
nos conta Fayga Ostrower em Acasos e criação artística, descreve o 
artista que ao escolher uma concha na praia, seu objeto de estudo 
da arte, por que será que ele escolhe um concha entre milhares de 
conchas? O que ela lhe diz? Por que ele exclui todas as demais? “A 
concha” reúne todas as qualidades pra o seu trabalho, é o seu gosto 
apurado que lhe dá condição em selecionar. 

Como nos diz Lévy, (2001) é preciso salvar o essencial. Não há “ré-
sumé de la totalité”. “É isto o que nos interessa”, diz. 

Com todas as facilidades para aprendizagem é preciso aprender a 
utilizá-las, contudo só é possível usá-las em sua potencialidade se houver, 
de fato, uma aprendizagem que deva ser comum ao curso EAD e ao pres-
encial. Como afirmava josé Dolores, personagem do filme “Queimada”, “É 
melhor saber para onde ir, sem saber como, do que saber como e não saber 
para onde ir.” Não se trata evidentemente de nenhum rumo acabado, pré-
estabelecido. Mas, antes, de uma espécie de bússola que lhe permita não se 
perder na travessia.

 Bom, se o ambiente digital é favorável a aprendizagem independente 
e autônoma. Vejamos o que sugere o material.

 Os hipertextos – browse, pastar, comer aqui e ali, navegar num mar 
de informações. Os nodos ajudam nas redes semânticas, certamente é uma 
experiência de liberdade curricular. No curso presencial de Pedagogia rela-
cionava a leitura de livro em sala de aula (leitura compartilhada- espelhan-
do-se na experiência de Gramsci com os operários italianos), elementos 
do RPG no uso do computador. O hipertexto é um veículo convincente 
para a promoção da aprendizagem. Porém a autonomia precisa de media-
ção que a alimente, de maneira que novas concepções pessoais sejam dese-
stabilizadas ao ponto de gerar conhecimento. A produção digital exige 
conhecimento e leitura de gêneros variados de textos.

 No espaço digital, as respostas às dúvidas acontecem em menos tem-
po enriquecidas com bate-papos e formas livres de associação, seminários, 
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grupos virtuais gerando novos conhecimentos. No espaço digital temos 
quatro modelos diferentes: eu-sozinho, um-para-um, uma-para-muitos, 
muitos-para-muitos, alcançando níveis mais altos de atividades e intera-
tividades podem ser alcançados. 

 O conceito de multissensorilidade traz algumas questões fundantes. 
É preciso pensar nas experimentações presenciais de qualidade para que 
estas interfiram na multissensorialidade digital igualmente de qualidade. 
Aprender juntos em separado e ensino face a face à distância são dois 
motes que resolverão a ação repetitiva do professor no ensino presencial.

 O termo espaço, campo, local, ambiente de aprendizagem ou espaço 
vazio, precondição espacial, processos de interação muito dinâmicos sugere 
que o espaço digital é rico de possibilidade dentro do processo de ensino-
aprendizagem sem que, com isso, deva-se diminuir a relevância de um cui-
dadoso projeto dos espaços físico e conceitual. Ao contrário, o projeto da 
educação digital deve ser realizado usando a teoria dos Sistemas Adapta-
tivos Complexos. Actantes (IA Agentes, mundos virtuais para educação 
etc.) devem ser considerados como um novo tipo de agente dentro do sistema 
educacional, com a capacidade de interagir e modificar os padrões de inte-
rações dentro do sistema. Sobre os espaços de aprendizagem não podemos 
esquecer que na vida experimentamos momentos em que decidimos o que 
fazer e como fazer. A educação não-formal determinava inclusive o tempo 
em que ocorreria. A relação entre mestre e aprendiz não copia a tradição 
escolar. O verdadeiro mestre sempre foi aquele que, segundo a mitologia 
grega, vive para que deixe de existir.  Mas para que saia de cena precisa 
orientar e não adestrar. 

 Na aprendizagem virtual a metáfora do buraco negro representa o 
espaço do não-dado, do imprevisível, da busca incessante, no espaço de 
aprendizagem virtual significa uma  horizontalidade sem eixos. Sobre o 
infinito de percursos, lembro os problemas da internet, quando entrá-
vamos num site e já não sabíamos mais onde estávamos, dava a sensação 
de desordem, o que é muito diferente  do infinito de navegação criadora. 
Os estudantes do Claretiano consideram que a SAV é um espaço claro de 
navegação, pois tem um sentido de postagem e interatividade, fora dela 
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as navegações são infinitas para alimentá-la. São ausências de limites, de 
disposição espacial do conceito tridimensional da experiência, opacidade, 
virtualidade, tele presença diminuindo as distâncias, as metáforas espaci-
ais é a domesticação do inusitado. 

 As metáforas de interfaces mostram a mudança de oral para literal, 
de sincronismo para assincronismo. A expressão de Hawkridge (1985) 
certamente é uma apropriação do que Snyders disse há muito tempo em 
“para onde vão as pedagogias não diretivas”, o autor diz que é fato um con-
teúdo revolucionário utilizar-se de uma prática tradicional e um conteúdo 
tradicional esconder-se por trás de uma prática revolucionária:

Aquilo que existe de muito importante na pedagogia não-diretiva 
é o desejo da felicidade do aluno, [...]. Mas o que nessa pedago-
gia me parece perigoso é o risco de conformismo, porque o desejo 
dos alunos não vai, por si próprio, além dos seus limites de classe 
social, bem como um risco de cepticismo, por não se ousar, não 
se poder ousar, fazer com eles um trabalho de aprofundamento 
e desmascaramento das ideologias. O meu sonho consistiria em 
unir os valores positivos da pedagogia não-diretiva a um processo 
que jogaria também com os conteúdos do ensino e com as idéias 
de que os alunos devem se apropriar. (SNyDERS, 1984, p. 21). 

 Os espaços de aprendizagem não são independentes, estão interligados 
e não se excluem. São espaços diferenciados que podem potencializar-se.

Os designers instrucionais devem atentar-se especialmente à: Com-
pilação e apresentação de informação, Representação do conhecimento, 
Gerenciamento de conhecimento. Integrando as três tecnologias eletrôni-
cas: tecnologia do computador, de multimídia e de rede. Aprender por 
exploração, por informação, gerenciando informações, por comunicação, 
por colaboração, por representação/simulação, por interpretação são mo-
mentos de aprendizagem propostas pelo autor. 

O uso diário da internet pelos jovens, na maioria dos casos, apresenta 
um uso alienado da máquina sem utilizá-lo em sua maior possibilidade, 
é preciso discutir e propor modos criativos e participativos de produção 
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na virtualidade. Na Prefeitura de São Paulo, alunos de 9os anos desen-
volveram um blog como curadores de arte. Depois de conhecerem tra-
balhos dos artistas Kenny Scharf e Alex Vallauri, descobriram que estes 
grafiteiros redimensionaram o espaço da arte, saindo dos museus, indo 
para as ruas, virando grafite e retornando para o museu. O MAC (Museu 
de Arte Contemporânea da USP) possui obras destes artistas. A partir 
de muitos estudos e produções, os estudantes criaram um blog onde são 
os curadores dos grafites do seu bairro, escolhendo e justificando as suas 
escolhas. O trabalho foi apresentado no MAC/USP como encerramento 
do curso Roteiros de visita. 

Esta pesquisa é um começo da seguinte discussão: a máquina por 
si não produz conhecimento. A técnica vai além do saber-fazer, envolve 
conhecimento profundo e criação, não é repetição de um modelo determi-
nado. Formas criativas e autônomas exigem um aprofundamento teórico 
dos alunos na perspectiva da elaboração do novo, de vivenciar momentos 
de criação, de relacionar elementos sem uma relação aparente.

 

5. cONclUsÃO

Este é um tema que necessita de novas pesquisas, debates. De caráter 
exploratório, apontou modos de relacionar a aprendizagem presencial e 
virtual, buscando novas relações de autonomia e novos valores qualita-
tivos.  O importante não são as respostas, mas a busca de novas questões 
que mobilizem novos estudos. Não são quaisquer perguntas, são questões-
limite segundo Rios (1982). Para a autora estas questões são problemáticas 
por exigirem superação. Os problemas não são solvidos, não são solúveis, 
são superáveis, devem ser superados. Quando o problema é superado, não 
é diluído, há absorção, rearranjo de elementos. Não deixamos para trás os 
elementos problemáticos, levamo-los conosco de outra maneira, incorpo-
rados à existência. 

Entre tantas perguntas, a minha questão-limite traz uma inquietação 
sobre os discursos paradoxais, simplesmente porque a virtualidade precisa 
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do conhecimento universal, presencial, experimental produzido na vida e 
ao mesmo tempo, muitas situações na presencialidade não são experiên-
cias são quaisquer atos mecânicos que não produzem conhecimento. Por 
ora, digo que o uso das TICs contribuiu entre outras questões para a au-
tonomia na aprendizagem e organização do estudo. E não concordando 
com discussões paradoxais, urge documentar novas experiências que re-
spondam a uma interação entre a aprendizagem virtual e a aprendizagem 
presencial.
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