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RESUMO 

 

 

O Laboratório de Humanidades Digitais – LHUDI da Mackenzie é fruto de quinze anos 

de um processo de crescimento intelectual, corroborado com a intermediação de 

dispositivos tecnológicos na produção artística, cultural e científica dentro da 

universidade. O objetivo do pedido de subvenção foi ampliar e aprimorar o LHUDI 

enquanto espaço de discussão teórico-prática de questões que envolvem as áreas 

das humanidades digitais, através do desenvovlimento de projetos colaborativos entre 

professores, pesquisadores e alunos, em níveis de graduação e pós graduação; 

intensificando a produção de conhecimento e o intercâmbio entre as diferentes 

unidades acadêmicas, em âmbito institucional, e entre a Universidade e outros 

potenciais parceiros, acadêmicos e de mercado, nacionais e internacionais. 

 

Palavras-Chave: humanidades; linguagens; tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

SUMÁRIO 

 

 

1.INTRODUÇÃO............................................................................................... 4 

 

2.DESENVOLVIMENTO.................................................................................... 6 

2.1 OBJETIVO GERAL...................................................................................... 7 

2.1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................... 7 

2.2.METODOLOGIA.......................................................................................... 8 

2.3.RESULTADOS............................................................................................. 9 

 

3.CONCLUSÕES.............................................................................................. 11 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.INTRODUÇÃO 

 

          O Laboratório de Humanidades Digitais (LHUDI) do PPG-EAHC, 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da UPM, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie é fruto de quinze anos de um processo de 

crescimento intelectual, corroborado com a intermediação de dispositivos tecnológicos 

na produção artística, cultural e científica. Implantado em 2014, quando recebeu a 

primeira turma e começou a colocar em prática o objetivo de disponibilizar 

infraestrutura tecnológica que permitisse a capacitação teórica-reflexiva da equipe de 

professores e alunos pesquisadores no campo das humanidades. Os alunos que 

frequentaram as disciplinas do PPG_EAHC oferecidas no LHUDI desenvolveram 

projetos pontuais na área, gerando artigos publicados em livros ou apresentados em 

congressos, em temas convergentes com suas pesquisas de mestrado e doutorado. 

O dia-a-dia era organizado entre atendimentos a orientandos, debates com 

palestrantes e experimentos com novos softwares, gerando a necessidade de 

pequenos cursos que esclarecessem a possibilidade de usos destas ferramentas. 

Criou-se um espaço frequentado por alunos da pós-graduação, e também da 

graduação, interessados na cibercultura, como orientandos de mestrado e doutorado, 

ou informalmente na convivência com o Prof.Dr. Wilton Azevedo, sempre presente no 

espaço físico do LHUDI, recebendo e integrando interessados. O avanço na pesquisa 

se fazia numa combinação da descoberta de softwares específicos que pudessem 

oferecer ferramentas à criação artística, que eram compartilhados com o grupo de 

pesquisadores e se refletiam nos processos criativos de obras de arte, ensaios, bem 

como artigos e teses.  

Acompanhei atentamente as discussões no LHUDI como docente do PPG-

EAHC porém, entre maio a agosto de 2016 estive fora do Brasil cumprindo estágio 

pós-doutoral na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

Portugal. Neste período o Prof.Dr.Wilton Azevedo adoeceu, vindo a falecer. Ao 

retornar ao Brasil assumi o Projeto de Pesquisa do LHUDI tendo como principal meta 

a sobrevivência do laboratório, viabilizando o período de transição que ocorreu entre 

a ausência do Prof.Dr.Wilton Azevedo e a chegada ao PPG-EAHC da 

Profa.Dra.Gláucia Davino em fevereiro de 2017 para assumir a coordenação do 

laboratório. O LHUDI  atravessou este grave acontecimento com dificuldades, mas 
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seguiu cumprindo seus objetivos, especialmente ao fomentar discussões produtivas 

que permitiram o avanço na área.  
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2.DESENVOLVIMENTO 

 

O Laboratório de Humanidades Digitais - LHUDI tem como proposta de pesquisa 

a análise teórica e produção prática de um novo conceito de produção midiática: a 

narrativa digitalizada, expandida, com características estéticas e de linguagem 

inerentes a este novo meio de produção ainda em fase embrionária de 

desenvolvimento, o digital. Desde o advento da tecnologia digital, e sobretudo da rede, 

a forma de contar histórias tem se modificado. A tradição da palavra escrita e, 

posteriormente, as mídias audiovisuais, fizeram parte dessa construção de repertório 

imagético e de linguagem que tornaram o espectador apto à linguagem que hoje 

podemos chamar de digital: um modelo procedimental que transgride conceitos como 

autoria, elaboração da mensagem e recepção (MANOVICH,2005). 

As estruturas narrativas obedecem, adaptam-se e interferem diretamente no 

meio em que estão inseridas: uma narrativa desenvolvida para um livro é 

essencialmente diferente de outra, desenvolvida para teatro ou para TV, ou ainda, 

para cinema. O modelo digital de produção da narrativa, em suas mais diferentes 

modalidades na fotografia, cinema, televisão, em versão documental, jornalística, 

literária ou sonora, como um novo paradigma de produção de linguagem tende a ser 

um modelo procedimental de produção em ascensão, tanto por questões 

mercadológicas, quanto culturais, que dizem respeito a um novo espectador, o 

internauta/navegador. Portanto, as discussões envolvidas no ambiente do LHUDI, e 

que se refletem nas diversas pesquisas em andamento, são também álibis para 

discussão de todo o invólucro do formato: linguagem digital, mercado, construção 

narrativa, características do receptor e da mensagem. Uma iniciativa no sentido de 

compreender, analisar e propor alternativas à via que parece não ter volta: a 

transcodificarão do universo analógico (FLUSSER,1985). 

Sob tal aspecto, da abrangência envolvida na discussão da sociedade 

digitalizada, o Projeto de Pesquisa em desenvolvimento abrange, além de questões 

estruturais e de linguagem, outros tópicos que tangenciam o tema central “narrativa 

em meio digital”, influenciando-o diretamente: modelo de negócio para novas mídias, 

relações entre direito autoral e criação na web, formas de divulgação e relação com 

publicidade e patrocínio, concorrência e disputa por público em ambiente virtual, entre 

outros como cultura digitalizada, comportamento, ambiência virtual.  

O grupo de pesquisadores reunidos no LHUDI, estão envolvidos num projeto de 



 7 

pesquisa essencialmente interdisciplinar, articulam reflexões sobre questões 

contemporâneas da produção de conhecimento em ambiente digital, seja mediante a 

prática (como o desenvolvimento de um novo aplicativo ou software), seja mediante 

estudos de linguagem (como a análise de formas aprimoradas de se produzir 

interatividade através da ficção), configurando-se como um espaço para que alunos 

da graduação e da pós desenvolvam-se como pesquisadores. 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Disponibilizar infraestrutura tecnológica que permita a capacitação teórica-

reflexiva de professores e alunos pesquisadores no campo das humanidades. 

Oferecer vagas de estágios e monitoria, atividades complementares, auxiliar no 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica. Realizar intercâmbio com 

universidades nacionais e internacionais, num esforço conjunto para consolidar a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie como centro de referência em pesquisa em 

Arte e Linguagens Tecnológicas. 

 

 

2.1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.1.1. ESTUDO DA LINGUAGEM E MEIOS: 

- Definir o que é e como se dá a expansão da linguagem. 

- Analisar evolutivamente as tecnologias responsáveis pelos modos de 

comunicar não-linearmente. 

- Observar e relatar a não-linearidade nos diversos meios. 

- Analisar a questão da interatividade em seus diferentes níveis, em meios 

analógicos e digitais. 

 

2.1.1.2. ESTRUTURA NARRATIVA PARA NOVAS MÍDIAS: 

- Analisar a narrativa em seus aspectos histórico-evolutivos. 

- Comparar o discurso em suporte digital ao discurso em suporte analógico. 

- Analisar técnica, estruturalmente e em termos de linguagem os new media. 

- Analisar as propriedades inerentes ao ambiente digital e sua relação com a       

narrativa. 
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- Pesquisar conteúdos desenvolvidos especificamente para o meio digital. 

- Detectar consequências da digitalização do discurso na formação de um novo 

espectador, agora interator. 

- Analisar a questão da autoria em ambiente digital. 

 

2.1.1.3.FORMATOS DE NARRATIVA HIPERMIDIÁTICA: 

- Analisar softwares de autoria. 

- Estudar diferentes casos de utilização do software de autoria na construção 

narrativa. 

- Analisar a internet enquanto meio para desenvolvimento de narrativa. 

- Estudar roteiro para novas mídias, bem como modos de produção. 

- Pesquisar modelos de negócio e potencial de mercado para narrativa 

digitalizada. 

- Desenvolver pesquisa junto a público-alvo. 

- Relacionar publicidade e outros mecanismos de apoio à produção, ao mercado 

de produção audiovisual hipermidiática para web. 

- Estudar os aspectos legais da relação entre autoria e rede. 

 

2.1.1.4.O DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS: 

- Desenvolver parcerias com demais grupos de pesquisa que tenham objetivos 

congruentes ao Laboratório de Humanidades Digitais - LHUDI. 

- Desenvolver parcerias com outras Universidades, sobretudo estrangeiras, 

atentando à relevância da internacionalização dentro da Universidade 

Mackeznie. 

 

 

2.2.METODOLOGIA 

 

Criar um ambiente de pesquisa que valorize a potencialidade de uma 

metodologia na prática do trabalho colaborativo e compartilhado em laboratório de 

humanidades digitais, permitindo o encontro e discussão que permitem a troca de 

experiências e o desenvolvimento de processos artísticos co-criativos. 

Foram feitas apresentações regulares dos mestrados e doutorados entre os 

pesquisadores, palestras com visitantes convidados, organização dos arquivos de 



 9 

projetos em andamento. Alunos e pesquisadores utilizavam o laboratório, com acesso 

controlado pessoalmente pelo Prof.Dr. Wilton Azevedo, tendo sido assumido pelos 

pesquisadores mais próximos na ausência deste e posteriormente retomado, quando 

assumi a coordenação do laboratório. 

 

 

2.3.RESULTADOS 

 

A convergência de ideias gerada no LHUDI foi a principal realização do ambiente 

presencial e virtual cultivado pelo Prof.Dr. Wilton Azevedo. Pesquisadores 

interessados ofereciam palestras e discussões que promoviam o surgimento de ideias 

inovadoras e estimulavam processos de criação artística. O espaço multidisciplinar 

oferecia a possibilidade de produzir e refletir sobre Arte, onde artistas-pesquisadores-

alunos convivem num espaço criativo multidisciplinar à semelhança de uma Bottega 

Renascentista, como sendo um ateliê contemporâneo no Ciberespaço. Embora 

muitas pesquisas tenham se desenvolvido paralelamente no LHUDI, o recorte deste 

relatório nos leva a apresentar apenas os resultados dos pesquisadores que 

participaram do projeto de pesquisa aprovado no edital do Mackpesquia no período 

de jan/2016 a fev/2017: os alunos Angelo Dimitre Gomes Guedes, Fernanda Nardy 

Bellicieri, Liliane Alfonso Pereira de Carvalho, Renata Barboza Carvalho, Silas da Luz 

Palermo Filho e William Jordão do Prado concluíram mestrados e doutorados; os 

professores Glaucia Eneida Davino, Carlos Fonseca Vicente apoiaram as pesquisas, 

a professora Maria Amelia Eliseo coordenou as estagiárias da área de computação 

Carolina Campari Racchetti e Ana Caroline Affonso de Andrade; as alunas Maria Lucia 

Wochler Pelaes e Rita de Cassia Varlesi de Azevedo estão concluindo os respectivos 

doutoramentos. 

Um importante trabalho que demandou meses de pesquisa, de novembro de 

2015 a abril de 2016, num processo de criação envolvendo Wilton Azevedo, Regina 

Lara e Rita Varlesi, foram produzidos diversos vídeos utilizando a tecnologia 

disponível no LHUDI, um deles foi selecionado e apresentado em Portugal, em junho, 

no CONFIA 2016 – Intenational Conference of Illustration and Animation (citado 

adiante), gerando debate e pesquisa em nível internacional. Este projeto originou-se 

a partir de experimentos artísticos realizados no ateliê de vidro da FAU-CEFT da UPM, 

combinando esculturas de vidro criadas por Rita Varlesi e Regina Lara, filmadas e 
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trabalhadas em softwares do LHUDI, com poemas de Wilton Azevedo.  

Ângelo Dimitre estudou os possíveis paralelos entre pensamentos de três 

relevantes autores: Wilton Azevedo, Vilém Flusser e Wassily Kandinsky, com o 

objetivo de pensar as potencialidades da escritura digital, explorando o diálogo 

interdisciplinar, o intercâmbio de linguagens e à relação entre visual, sonoro e verbal, 

avançando na discussão que colabora com as novas estratégias envolvidas na 

criação artística contemporânea.  

Fernanda Nardy estudou o Teatro de Arquivo, uma modalidade de expansão 

narrativa que combina o dado performático ao uso da presentidade/atualização no 

algoritmo complexo de composição cênica, via tecnologia digital. Nardy esteve 

recentemente na Itália, realizando pesquisas estabelecidas através de acordo de 

intercambio e colaboração em pesquisa com a Fundação Internacional Artecittà em 

tramitação no período deste relatório, intermediado pela COI - Coordenadoria de 

Cooperação Internacional e Interinstitucional–Mackenzie (o acordo foi assinado em 

período posterior a abrangência deste relatório).  

Liliane Alfonso Pereira de Carvalho estudou a arte popular demonstrando a 

importância das obras do artista conhecido como Zé Pretinho, que cria a partir do que 

a sociedade descarta, transcendendo diretamente com sua história pessoal e 

questionando acontecimentos característicos de nossa época, expressando em sua 

poética, críticas políticas e sociais.  

Silas da Luz Palermo Filho estudou a vida e a obra do compositor 

contemporâneo Gilberto Mendes pensando seu fazer artístico como um processo de 

(re)significação de si e dos signos musicais; sua influência no mundo artístico 

contemporâneo, o valoroso legado tanto artístico como acadêmico. O uso de alguns 

materiais textuais escritos e musicais foram usados para comprovação da pesquisa, 

contribuindo para o melhor entendimento da música contemporânea, onde a 

linguagem e a tecnologia estão fortemente presentes e dinâmicas.  

Renata Barboza Carvalho abordou em sua pesquisa a subjetividade e ideologia 

do olhar na produção artística cinematográfica intermediada pelo aparato tecnológico. 

Buscou o entendimento da relação homem-câmera nas artes e cultura, através da an

álise de duas produções que tem a câmera como protagonista: “Um homem com 

uma câmera (1929)”, de Dziga Vertov e“O gigante (1983)”, de Michael Klier. O 

pesquisador William Jordão do Prado analisou como o acervo fotográfico do Chico 
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Fotógrafo poderia auxiliar no resgate e compreensão da história da cidade de Santa 

Isabel revelando a necessidade de pensar em meios digitais que pudessem garantir 

a organização, a digitalização e o compartilhamento deste acervo como fonte histórica 

da cidade de Santa Isabel. 

 

 

3.CONCLUSÕES 

 

O LHUDI, Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, vem atuando como plataforma ao desenvolvimento de pesquisas 

inovadoras e incubadora de projetos no campo da arte e da ciência, um espaço de 

troca e compartilhamento de pesquisas, ampliando o horizonte criativo dos artistas-

criadores-pesquisadores muito além das fronteiras conhecidas, apontando a 

virtualidade da nascente cibercultura. 

A partir do uso de um local com infraestrutura digital avançada, os alunos do 

programa realizaram percursos e trajetórias através da realização de projetos que têm 

como escopo a produção poética hipermidiática no Brasil e Internacional, através do 

conceito de que a tecnologia da informação muda as relações humanas dentro da 

cultura digital. Com as novas metodologias digitais o LHUDI gerou um espaço coletivo 

respeitando a individualidade de seus pesquisadores, criando uma equipe 

multidisciplinar e proporcionando a experiência compartilhada e das pesquisas, a 

partir da interlocução de saberes valorizando o viver junto em laboratório. 
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