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DIÁLOGOS ENTRE HEGEL E MARGRITTE SOBRE O BELO, ESTÉTICA E A ARTE E SUAS POSSÍVEIS 
ARTICULAÇÕES COM A PSICANÁLISE LACANIANA 

 
CARINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA MAGALHÃES SAWAMURA BONFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOANA SANCHES JUSTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A presente pesquisa pretende esclarecer, baseada nos estudos de Hegel sobre a estética, o 
encontro de seus pensamentos com as obras do artista surrealista Rene Magritte, identificando o 
conceito de belo pensado pelo filósofo Hegel a fim de distinguir o belo natural e o belo artístico e a 
partir de então tratar da estética. Investigar se há articulações com a psicanálise 
lacaniana. Proporcionar um diálogo entre o conceito de belo artístico em Hegel com as obras de 
Rene Magritte, através da análise das mesmas. Estudar as possíveis articulações destes conceitos 
com a psicanálise Lacaniana. Diferenciar o belo natural do belo artístico em Hegel; Analisar a 
estética e o belo nas obras de Rene Magritte; Verificar se há reflexões de Rene Magritte acerca do 
conceito de estética de Hegel; Investigar se a concepção de belo em Lacan no seminário 7 foi 
influenciada por Hegel. Refere-se a uma pesquisa de cunho bibliográfico. A busca do material 
bibliográfico será realizada em livros, artigos, revistas científicas, teses e dissertações e bases de 
dados (Scielo e bibliotecas abertas). Nas bases de dados, as palavras chaves utilizadas serão: 
Hegel, estética, belo artístico, Magritte, Psicanálise. Para seleção das obras de Magritte o critério 
utilizado é o momento em que o mesmo executa suas obras de acordo com a filosofia estética 
pensada por Hegel.Para a análise de dados bibliográficos e das obras será realizada análise de 
conteúdo a partir do embasamento teórico de Hegel.             
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DA LITERATURA AOS TRABALHOS EM SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ARTE. 
 

ROBSON GUIMARAES DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

 
O presente trabalho ocorreu no ano de 2015, em uma escola da periferia de Presidente 
Prudente/SP. O referido projeto foi chamado de "Artes na escola" e realizado com um grupo de 60 
alunos, de duas salas de aulas cujos estudantes apresentavam dificuldades comportamentais e de 
aprendizagem. O objetivo principal era mostrar que através das escolhas de livros que estão à 
disposição dos alunos e docentes na escola era possível realizar trabalhos diversos e relacioná-los 
com outras disciplinas, no nosso caso a arte, seguindo a metodologia triangular de Ana Mae 
Barbosa 1999, autora que defende que o conhecer, o contextualizar e o fazer são elementos 
importantes que devem ser levandos em consideração durante todo processo de elaboração, 
execução e avaliação do projeto.    A cada cor ou conjunto de cores os educandos realizaram 
atividades com diversos materiais como base para a pintura (folha, papel, lixa, etc.). Conheceram 
outras obras e trabalhos de outros artistas, o que possibilitou o desenhar, pintar, escrever, 
representar, questionar, desconstruir e integrar-se com colegas e docente. Ao fim do ano os 
trabalhos foram expostos em uma exposição na escola com o resultado dos trabalhos dos dois 
semestres. Ao término do ano letivo os alunos levaram para casa o material arquivado em um 
portfólio, atividade importante para a sistematização do conhecimento adquirido.     As práticas 
foram realizadas no decorrer dos dois semestres letivos, sendo que no primeiro construímos 
atividades a partir da obra "As cem melhores histórias da mitologia", do acervo do FNDE/2006, 
cujo tema central foi a Grécia. A cada conto era proposto uma atividade, como por exemplo, o 
estudo das esculturas que resultou em um trabalho feito de argila pelos discentes. Neste sentido, 
após os alunos terem contato com vários contos mitológicos propomos trabalhos, que incluíam as 
contações das histórias, a representação teatral, desenhos, atividades manuais com argila, o 
estudo da arquitetura, a fabricação de utensílios e o teatro. No segundo semestre optamos pelo 
volume "Cores em Cordel", do PNLD 2013/15 em virtude das poesias e das imagens, que 
possibilitaram o contato com vários artistas e vários temas. Após a leitura do livro, os estudantes 
realizaram atividades sobre o tema cores e que a partir das cores neutras fizeram um trabalho 
com tinta guache em folha A4.    
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REFLEXÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DE ARTE: UMA 
EDUCAÇÃO DO OLHAR PARA ALÉM DA INDÚSTRIA CULTURAL. 

 
EVERTON TOMIAZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HORTÊNCIA FABENI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na contemporaneidade, o ensino é um dos assuntos que vem sendo alvo constante de reflexões e 
aprofundamentos. E nesse novo contexto, a educação juntamente com as novas tecnologias são 
os componentes formadores do atual aluno. Por esse motivo a inclusão digital nas escolas 
caracteriza a nova realidade da sala de aula.  O trabalho tem como objetivo refletir a função do 
professor em meio a esse novo paradigma educacional, no qual há um fervilhar de imagens e 
aparatos tecnológicos os quais são utilizados de maneira desenfreada e, muitas vezes, de forma 
manipulada e sem consciência crítica.    Os resultados evidenciaram que, diante destas 
transformações, o professor é um elemento central para a transmissão de uma educação mais 
autônoma, na qual é construída um olhar crítico em seus alunos. Com base nas reflexões 
apresentadas, é perceptível a urgência em que se encontra o uso das novas tecnologias em sala de 
aula e no cotidiano das pessoas. Os novos alunos, inseridos na era da informação, têm 
necessidade de usar essas tecnologias, que estão presentes em seu dia a dia, agora no ensino em 
sala de aula, e, nesse momento, os professores têm o desafio de lecionar com o uso tecnológico 
de maneira construtiva, a favor do ensino.    Não houve. A expressão artística e os meios 
tecnológicos caminham quase simultaneamente, por isso mesmo esses aparatos são 
potencializadores do desenvolvimento da disciplina de Arte.Considerando esse novo paradigma é 
que percebemos a necessidade do uso de novos recursos, ou ainda, a revisão e inovação na forma 
como são utilizados. Nesse sentido iniciativas como: câmeras fotográficas para releitura, o scanner 
e xerox para manipulação de imagens de forma artesanal, câmera filmadora para criar vídeo-clips, 
Photoshop para criação de imagens, o acesso e desenvolvimento de blogs que ajudam a refletir 
sobre a arte no contexto da escola, programas para criar histórias em quadrinhos, museus virtuais, 
revistas e livros digitais como forma de pesquisa e também de criação; são exemplos das inúmeras 
possibilidades de conduzir as aulas com o uso das novas tecnologias. Por meio de levantamento 
bibliográfico, a metodologia respaldou-se em autores da arte educação como Ana Mae Barbosa e 
Maria Helena Wagner Rossi; pensadores da indústria cultural com PUCCI, relacionando conceitos 
clássicos de KANT., revelando contribuições para uma leitura crítica da arte e do mundo. Além 
disso, foram feitas reflexões sobre a formação do arte educador.     
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A PAISAGEM SONORA NO JOGO ELETRÔNICO FLOWER: UMA EXPERIÊNCIA MUSICAL 
 

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ HENRIQUE ALVES LUNHANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN RODRIGUES DA ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Com as tecnologias digitais, o jogo eletrônico ganhou um tal potencial de imersão e 
interatividade, promovendo divertimento, cultura, aprendizado, arte. Este trabalho, desenvolvido 
a partir de uma pesquisa bibliográfica e laboratorial, teve como objetivo analisar a narrativa do 
jogo Flower, em seu conteúdo musical, relacionando-a ao conceito de paisagem sonora, criada por 
Murray Schafer (2011). Com a experiência de jogar Flowers entendemos como nossa relação com 
meio ambiente influencia diretamente na produção de paisagens sonoras. O jogo parece ir ao 
encontro com a proposta de Schafer, por um controle sobre a escuta dos ruídos criados pelo 
homem, para que assim o homem contemporâneo obtenha uma vida de melhor qualidade. Por 
fim, percebemos que por meio do videogame é possível promover aprendizado. Além de oferecer 
momentos de lazer e de aprendizado, os games podem nos envolver na experiência estética de 
uma verdadeira obra de arte. 
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A TECNOLOGIA COMO FATOR DETERMINANTE NAS COMPOSIÇÕES DE LUCIANO BERIO NAS 
DÉCADAS DE 1950 E 1960. 

 
KELLY NOGUEIRA MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este trabalho baseia-se na minha Dissertação de Mestrado que desenvolvi acerca da influência 
da tecnologia nas obras do compositor Luciano Berio. Assim este artigo tem o objetivo de analisar 
como a invenção de tecnologias no âmbito da música impulsionou a transformação da linguagem 
musical. De fato, toda invenção tecnológica no campo da música reflete-se em mudanças na 
concepção musical. A integração das novas realidades na música não se limitou à reflexão de 
influências através dos processos tradicionais, mas aproveitou de modo extraordinário os 
desenvolvimentos tecnológicos e as descobertas científicas, tanto a nível acústico, psico-acústico, 
como dos novos instrumentos e possibilidades da técnica. 
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MOTION GRAPHICS E SEU PAPEL NA INTERFACE DO USUÁRIO 
 

GUILHERME OLIVEIRA PIRONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Neste artigo serão discutidos conceitos, objetivos e a importância da interação entre usuário e 
interface digital e como a animação se faz presente assim como qual a sua real importância e 
intenção nessa relação com objetivo final de evidenciar seu valor positivo na experiência do 
usuário. Para realizar tal estudo demonstramos como vem sendo apontada a relação entre 
pessoas e dispositivos que se valem de interfaces digitais - também conceituadas e explicadas ao 
decorrer do texto - evidenciando como o sucesso de tal interação pode depender da forma como a 
interface foi projetada e de ferramentas presentes nesta que venham a auxiliar na usabilidade do 
produto como por exemplo o principal objeto de estudo desta pesquisa: as animações ou como 
retratadas para os fins deste artigo Motion Graphics, ou seja, imagens em movimento que devem 
acrescentar algo de positivo à interface digital e por consequência à experiência do usuário. 
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OS USOS SOCIAIS DA MÚSICA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS DESDOBRAMENTOS DA MÚSICA DE 
PROTESTO, A LUTA POR PARTICIPAÇÃO SOCIAL E LIBERDADE INDIVIDUAL  

 
MARCELO SALDANHA DAS NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A década de 60 compreende um movimento de ordem política e ideológica, denominado 
Música de Protesto, que culminou em diversas expressões artísticas como forma de subversão aos 
valores estabelecidos pela sociedade deste período e seu regime de governo ditatorial. O presente 
artigo teve como objetivo investigar a relação do movimento em questão com as demais 
manifestações artísticas por participação social que o sucedem. Foram analisados materiais 
bibliográficos, fonográficos e visuais que discutem o movimento, a organização de grupos sociais 
buscando participação e a ação artística de outros grupos que representavam transgressão aos 
valores morais e civis da sociedade brasileira na década de 70. O movimento da Música de 
Protesto diante desse momento social repressivo desencadeou uma expansão criativa nas 
produções artísticas como forma de reivindicar liberdade política e individual.  
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SELFIE: A IMAGEM ENTRE O ESPETÁCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO. 
 

JOANA SANCHES JUSTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAQUELINE PEREIRA DE VASCONCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA MARTINS DA SILVA ALVES DE SOUZA - UNOESTE 
 

       Este artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica que investigou a produção de selfies na 
sociedade contemporânea, buscando correlações entre os autorretratos e a construção da 
identidade pessoal. Discutiu-se a sociedade do espetáculo, a relação do sujeito com a imagem, a 
formação do indivíduo, consciência e alienação; a partir dos estudos de Debord, Novaes e Duarte. 
Foi explorada a relação do homem com a imagem, considerando a transformação na 
nomenclatura das "imagens de si" - de autorretrato para selfie. Posteriormente, foram analisadas 
fotos de perfis do facebook de adolescentes na tentativa de correlacionar as imagens à construção 
de identidade e à espetacularização. Entretanto, os dados coletados não forneceram informações 
suficientes para que fosse estabelecida uma correlação entre o conteúdo das imagens e a 
construção da identidade como autoafirmação ou impulso à imagem enquanto mercadoria para 
consumo nas redes sociais e espetacularização do eu. 

 


