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Introdução  

O artigo tem por objetivo analisar o site Smarthistory e relatar de 

forma colaborativa, experiências obtidas com esta ferramenta que está 

diretamente relacionada à área profissional (artes) de Raquel Carvalho e pela 

admiração de Fabiana Lima pelas artes. 

Por meio de Informações divulgadas no site, o Smarthistory, fundado em 

2005 pelo Dr. Beth Harris e Dr. Steven Zucker, começou como um blog e hoje 

possui excelentes recursos para o estudo da História da Arte. Os tradicionais 

livros de história da arte são densos e dispendiosos, o que dificulta estudos 

mais profundos da evolução das expressões artísticas desde a Grécia antiga 

até os dias atuais. Este site propõe uma forma mais dinâmica do estudo das 

artes.  

 

Descrição 

Smarthistory é livre, sem fins lucrativos, emprega multimídia, web-livro 

entre outros recursos e é uma opção aos livros tradicionais de história da arte, 

que por diversos motivos nem todos tem acesso. Esta ferramenta insere a 

História da arte no contexto da cultura colaborativa proposta pela web 2.0, 



possibilitando que aqueles que desejam obter um conhecimento acerca das 

artes o tenham sempre que desejar.  

 

Possibilidades Pedagógicas: (atividades e aplicação ) 

Por ser configurado de forma dinâmica e colaborativa, podemos usá-la 

para executar extraordinárias atividades pedagógicas. Como sou formada em 

artes, utilizaria a ferramenta com a seguinte proposta: 

Exemplo prático: Em uma aula sobre Renascimento os alunos analisariam 

fotografias relacionadas com o tema proposto e que estão disponíveis na 

ferramenta Flick dentro do site Smarthistory e após a análise teriam que fazer 

uma leitura das obras e elaborar um texto que apresentasse características da 

arte renascentista. 

 

 

Imagem 1: Disponivel em: http://www.flickr.com/photos/23551937@N05/4624307204/. Davi de 

Michelangelo. Período renascentista. 

 

 



Análise técnica/interface 

O site Smarthistory possui uma interface “clean”, dinâmica e até mesmo 

lúdica, possibilitando ao usuário interação com os recursos disponíveis. 

Realmente o site faz menção ao nome, pois expõem de forma inteligente, 

conteúdos relacionados com arte e ferramentas digitais que possibilitam a 

criação de um novo conceito nas artes “Web art”, tema que em particular nos 

chama atenção pelo fato de utilizar ferramentas digitais na execução de artes 

que tem por suporte a web. O site ainda disponibiliza imagens de obras de 

cada período histórico, vídeos, podcast. No menu criar e ensinar , temos 

acesso a analises de ferramentas e recursos relacionados ao ensino com 

imagens. Além disso, possibilita passeios virtuais em grandes museus como o 

J. Paul Getty Museum. 

 

 

Imagem 2: Interface do site, disponível em: http://smarthistory.org/. 

 



Os principais menus disponíveis na interface do site são: 

TIME - Período cronológico de cada fase da história da arte;  

STYLE - Aos estilos de cada arte; 

ARTIST - Principais artistas; 

THEMES - Temas relacionados às artes. 

Smarthistory foi projetado com recursos da web 2.0 como o Flickr, Vimeo e 

Dipity.  

 

 

Imagem 3 : Foto disponíve em: 
http://www.flickr.com/photos/23551937@N05/4623701257/in/photostream/.  

Botticelli: O nascimento de Vênus.  
 

 



 

Imagem 4: Vídeo. Vimeo 

 

 

 

Imagem 5 : Interface da ferramenta Dipity. Linha do tempo da História da arte. 

 

 



Pontos a Favor 

� Vídeos com imagem e áudio de qualidade; 

� Nova ferramenta para o ensino das artes; 

� Possui recursos da web 2.0 como o Flickr, Vimeo e Dipity.  

� Reunião de diversos conteúdos reunidos em um único lugar; 

� Elemento de colaboração entre professor-aluno, aluno-aluno; 

 

Pontos contra 

� Por ser um site de origem americana os vídeos estão em inglês o que 

pode ser uma barreira para aqueles que não dominam o idioma. 

 

Considerações 

Em síntese, a ferramenta Smarthistory é um recurso dinâmico para o 

estudo da arte e está acessível ao público. Professores e alunos podem se 

beneficiar com o conteúdo disponível no site e enriquecer ainda mais seus 

estudos.   

  

Ferramentas similares disponíveis 

A arte do azulejo em Portugal: Este site é sobre arte, mas específico sobre a 

arte do azulejo em Portugal. 

História da arte: 

Portal da arte 

 

Utilização e colaboração 

Utilizando os recursos disponíveis no site, obtivemos informações 

relacionadas a história da arte em geral, acesso a museus virtuais, vídeos entre 



outros. Os conteúdos estão disponíveis em multimídias que nos proporcionam 

um estudo interativo, dinâmico e a experiência da disponibilização de materiais 

didáticos utilizando diversas mídias e ferramentas da web 2.0 em um só 

ambiente.  

Contribuirmos com conteúdo em formato de texto e imagem, mas antes 

fizemos um levantamento de conteúdos relacionados com o tema ao qual 

queríamos divulgar (Web arte), após o levantamento observamos que não 

havia tema relacionado, sendo assim enviamos por e-mail 

(drszucker[at]gmail.com) disponível no site, nosso material para análise e 

posteriormente publicação. 

 

Imagem 6 : Resultado da pesquisa sobre web arte. 

Colaboramos também, com uma ilustração que se encontra no final do 

texto: Web arte , adotando os princípios característicos da arte digital. A 

ilustração foi realizada com ferramentas do site BOMOMO criado por Philipp 

Denssen 2008. 



WEB ARTE 

            A web arte nasceu como alternativa que tentava driblar as instituições 

mercadológicas que controlavam a divulgação, exposição e comercialização da 

arte. Ironicamente, em poucas décadas de existência a web arte obteve grande 

sucesso, sendo acolhida e promovida pelo sistema que quis criticar, fato que 

fica patente pela percepção de que a mesma chegou aos grandes eventos de 

arte contemporânea, como a Bienal de São Paulo e a Documenta de Kassel. 

Essa ironia é captada por Nunes, que compara a rápida aceitação da web arte 

com a difícil e lenta incorporação da fotografia ao campo da arte, sucesso que 

parece restrito à critica especializada, pois ainda é pequena a quantidade de 

trabalhos realizados propriamente para a Internet, bem como a pouca 

divulgação dos mesmos e o desconhecimento quase total do grande público. 

Na análise de Fábio de Oliveira Nunes, é por meio da apropriação dos 

novos meios de comunicação que nasce a artemídia (ou media art), termo que 

inclui desde o antigo vídeo e a televisão até os meios mais contemporâneos 

como tecnologias móveis (arte wireless) e artes da rede (web arte). (NUNES, 

2009). 

Web arte, net-arte, arte telemática ou ciberarte são termos usados por 

artistas e curadores como sinônimos de experimentações artísticas que tem 

como principal característica o fato de serem trabalhos produzidos 

especialmente para a rede de computadores, se aproveitando das 

possibilidades e características próprias a esse meio. De acordo com Rocha e 

Freire a web arte é “uma das vertentes da arte digital, que manipula, reinventa 

e distorce as relações estabelecidas entre indivíduos através da grande teia 

virtual popularizada como Internet” (ROCHA, 2008).  

Não se deve confundir web arte com design em hipermídia, muito 

embora a grande popularização das possibilidades de inserção de som e 

imagens animadas na rede, com recursos multimídia que unem imagem, som, 

texto e vídeo em um mesmo documento torna as fronteiras entre a web arte e o 

design de certo modo impreciso.  



Já Macedo e Domingues (2007) mencionam um ponto bastante criticado 

na web arte, que são as condições de acesso e recepção das obras, pois 

essas, mesmo quando possuem intenção de militância política pelas minorias, 

parecem pressupor um público economicamente privilegiado, pois se requer 

um equipamento operacional adequado para se ter acesso às obras, bem 

como familiaridade com a linguagem da rede de computadores e com a arte 

conceitual.  

            Renato Ortiz assinala a existência “de processos globais que 

transcendem os grupos, as classes sociais e as nações.” (p.75) e mostra como 

a cultura articula todos os segmentos desse mundo novo. A arte assim como 

outros fatores (cinema, turismo, desportos, etc.) constitui um elemento 

catalisador da cultura globalizada. A web arte se erige como o refinamento 

desse processo dada a sua instantaneidade e a possibilidade de ser acionada 

simultaneamente por todas as pessoas de todas as classes. 

           Da mesma forma Umberto Eco trabalha conceitos que até hoje pautam 

as discussões da indústria cultural e da cultura de massa. Segundo ele, os 

“apocalípticos” renegavam tal cultura como “anticultura”, posicionando-se 

acima dela, percebendo-a como sinal de decadência. Já os “integrados”, na 

expressão de Eco, intuíam na circulação da arte um enriquecimento do próprio 

conceito de cultura. Eco é anterior a web arte, mas sua reflexão se aplica 

inteiramente a essa nova concepção artística. 

Já Canclini, embora constatando que a globalização subverteu idéias 

consagradas de cultura e arte, proclama que, por força de seu hibridismo 

cultural, a Fênix da arte, se renova de mil maneiras, o que se aplica 

integralmente à web arte, que aproveita as inovações tecnológicas e permite a 

participação, praticamente de todos que vivem o processo artístico: autores, 

observadores, críticos, mercado de arte, etc.  

Opondo-se aos conceitos clássicos de aura, autoria, valor cultural e 

autenticidade, a web arte demanda uma revisão de pressupostos que por muito 

tempo direcionaram a reflexão estética e o mercado de artes. Em inícios do 

século XX Walter Benjamim, em seu célebre ensaio A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica (1936), antecipa parte das discussões 



contemporâneas sobre a relação entre obra de arte e tecnologia, afirmando 

que o desenvolvimento de novas tecnologias colocava em xeque conceitos 

tradicionais relacionados à “aura” da obra de arte, tais como a criatividade, o 

estilo e o gênio do artista, a eternidade da obra e as relações entre forma e 

conteúdo (BENJAMIN, 1996).  

 

Também Roland Barthes, merece ser mencionado ao se propor uma 

revisão teórica em torno da web arte. Em sua obra póstuma, O óbvio e o 

obtuso, aborda o que ele designa de estética do visível. Como bom semiólogo 

e defensor da racionalidade do pensamento, procura penetrar o âmago da 

linguagem, o que ele fez com maestria em A Câmara clara, obra sobre a 

fotografia como arte. Por parentescos óbvios, sua proposta teórica interessa ao 

estudioso da web arte. 

 

Finalmente entre os teóricos escolhidos para iniciar uma abordagem 

teórica, não se poderia deixar de lembrar o “brasileiríssimo” Edgar Morin. Em 

sua Cultura de massas no século XX, não esqueceu o papel das artes em 

geral. Se escrever sobre cultura de massas no século XXI, certamente vai 

privilegiar a web arte. 

 

O que constitui, rigorosamente falando, a essência da web arte? Muito 

embora não haja um vocabulário definido relativo a esse campo estético, é 

consenso que são características essenciais à web arte: a imaterialidade  da 

obra, que desconstrói as referências físicas e geográficas e possibilita uma 

acessibilidade e interatividade até então desconhecidas na arte; aliado a 

imaterialidade está a possibilidade de romper também barreiras econômicas e 

sociais, promovendo a divulgação da arte em nível global; a reprodutibilidade 

infinita, o que implode com os conceitos clássicos de autenticidade e aura; a 

possibilidade de multiplicação extremamente rápida e democrática dos 

trabalhos; a sincronicidade , ou seja, a possibilidade de a obra ser acessada e 

experienciada por um número ilimitado de pessoas localizadas nas mais 

diversas partes do mundo; a instantaneidade  com que a obra poderá ser 

acessada em tempo real; a utilização do hipertexto, assumindo a liberdade de 

escolha do internauta como parte fundamental da experiência estética; a 



interatividade , que está relacionada com uso do hipertexto, aplicativos 

multimídia e animações, e pressupõe a possibilidade de o internauta interagir, 

modificar e intervir conjuntamente com produtor da obra disponibilizada na 

rede(NUNES, 2003).  

Para Nunes, é descabida a posição daqueles que vêem a web arte 

como privilégio de poucos. Para eles o momento atual da web arte é a de 

formação de paradigmas de crítica e recepção, pois devido a especificidade 

técnica e teórica de alguns trabalhos eles se direcionam a um público bastante 

restrito e, no caso brasileiro, é notável a inexistência de uma crítica 

especializada (NUNES, 2009). Embora mereça respeito tal posição teórica, 

típica de certas cabeças pensantes brasileiras, descaracteriza um fator 

essencial da web arte que é a sua universalização quase infinita. 

 

Não obstante, pelas especificidades de ser uma arte de cunho imaterial 

e intangível, a web arte exige a revisão de métodos do mercado tradicional de 

arte, bem como a capacidade de elaboração, por parte da crítica, de um 

instrumental teórico-crítico adequado para a recepção das obras. Mas isto 

importa ser feito sem excluir o fator essencial que é a abertura da web arte 

para todos. De nossa parte, esperamos contribuir para este colóquio universal, 

aportando o pensamento de artistas e colaboradores sobre a relevante 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: CARVALHO, Raquel Freitas de. Web arte  no Bomomo 2011. 


