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Resumo: Apresentação da pesquisa em andamento que visa analisar 

iniciativas educacionais que fazem uso da tecnologia no ensino não formal. A 

partir do estudo do papel da educação nas chamadas novas mídias e de 

oficinas ministradas em um projeto intergeracional de cultura digital e 

artemídia, são levantados os interesses, habilidades, dificuldades e sugestões 

dos participantes para o planejamento de uma metodologia de arte-educação 

tecnológica. 

Descrição 

Este projeto de pesquisa é uma junção dos estudos realizados em estéticas tecnológicas 

com a experiência como educadora em uma série de projetos de cultura digital. A partir 

da leitura de livros e artigos sobre o ensino de arte no país e do acompanhamento de 

diversas iniciativas de organizações não governamentais no mesmo campo de ensino, 

foi identificada uma carência de recursos materiais e de preparo dos profissionais do 

ensino formal. Em sua maioria, crianças e adolescentes tem contato com diversos 

dispositivos tecnológicos fora do ambiente escolar, mas neste permanecem 

desconectadas. 

 As instituições que mantém cursos de longa duração, oficinas e palestras de 

cultura digital, recebem esses jovens nas aulas de edição de vídeo, áudio e imagem, 

animação, remixagem de obras, criação de jogos, dentre outras, além de desenvolver 

trabalhos colaborativos em diversas linguagens, ou seja, a educação não formal já 
trabalha a teoria e a prática do ensino de arte acompanhando as mudanças tecnológicas.  

 Inicialmente a partir da análise de projetos pessoais e posteriormente de projetos 

de destaque no país, essa pesquisa busca identificar uma metodologia em comum para o 

ensino de arte utilizando a tecnologia nas organizações não governamentais. 

Objetivos 

O objetivo geral desse projeto é a criação de uma metodologia que faça uso da 

tecnologia para o ensino de arte em projetos de educação não formal, incluindo as 

diversas manifestações artísticas tecnológicas. O objetivo específico é mapear serviços 

do ciberespaço – acessíveis de diversos dispositivos –, softwares e hardwares livres e 

repositórios de obras licenciadas em modelos alternativos ao direito autoral, que possam 

auxiliar o ensino e a aprendizagem através de um enfoque teórico-prático. 

Metodologia 

O levantamento bibliográfico inicial buscou suprir os principais tópicos abordados 

nesse projeto, arte-educação e as novas mídias, além de abordar questões pertinentes ao 



tema pesquisado, como por exemplo, as mudanças que o compartilhamento nas redes 

provocou nos modelos tradicionais de licenciamento de obras e a elaboração de projetos 

socioeducativos. 

 Através de oficinas, palestras e cursos ministrados em um projeto de cultura 

digital e artemídia é possível trabalhar com grupos de uma faixa etária específica ou 

com grupos intergeracionais e levantar os interesses, habilidades, dificuldades e 

sugestões dos participantes. 

Resultados Parciais: 

A partir da análise dos projetos socioeducativos de cultura digital e artemídia, realizados 

pela autora desse projeto, foram identificadas situações-problema e em alguns casos foi 

possível testar outro método. 

 Os cursos de iniciação à informática são divididos por faixa etária, sendo uma 

dos 14 aos 59 anos e a outra a partir dos 60 anos, pois os participantes da terceira idade 

argumentam que precisam de mais tempo do que os jovens para aprenderem a lidar com 

as novas tecnologias. Em janeiro de 2013 foi ministrada uma oficina com sete encontros 

e aberta para qualquer pessoa acima de 14 anos, pois foi observado que durante as 

oficinas intergeracionais os mais velhos solicitam a ajuda dos mais jovens, assim como 

estes últimos naturalmente ajudam os demais ao perceberem que se perderam na 

atividade proposta. Essa troca entre os participantes não apenas facilita o trabalho do 

educador, mas modifica o modelo tradicional da sala de aula transformando-a em um 

espaço onde todos possam ensinar algo. 

 Com as oficinas de desenvolvimentos de jogos com software livre foi possível 

aumentar o interesse das crianças e dos adolescentes pelos jogos educativos, pois estes 

costumam ser vistos como maçantes. Foram propostos games temáticos para incentivar 

a pesquisa por imagens, sons, personagens e histórias para que cada participante fizesse 

seu próprio jogo, além de trabalhar com a lógica de programação, composição visual e 

roteiro de multimídia. Os jovens corrigiam uns aos outros os erros de matemática 

cometidos na conta de um placar do jogo, o posicionamento de um personagem no 

plano cartesiano, o contraste fundo/figura e uma interação confusa. 

 O projeto analisado trabalha sempre com softwares livres, alguns deles sendo 

multiplataformas, o que permite aos participantes dar continuidade em casa ao que foi 

aprendido em sala. Para tornar acessível qualquer software utilizado são ministradas 

oficinas de iniciação ao Linux com o uso de Live CD’s, isto é, o sistema roda a partir do 

drive de CD e dispensa qualquer tipo de instalação. Essa iniciativa foi pensada para 

atrair aqueles que ainda não confiam que o sistema operacional livre é completo e 

equivalente aos sistemas proprietários e por isso não comparecem aos festivais de 

instalação de sistemas baseados no núcleo Linux. A possibilidade de utilizar o Linux na 

própria máquina sem modificá-la atraiu leigos em informática que compram 

computadores já configurados, mas tem medo de fazer alguma mudança que julgam ser 

irreversível e usuários de outras plataformas que se interessam por algum software 

exclusivo para um sistema operacional livre, mas preferem experimentá-lo antes de 

fazer qualquer instalação. 

 Para o desenvolvimento de projetos de áudio, vídeo e imagem são utilizados 

materiais licenciados sob Creative Commons, conjunto de licenças alternativas ao 

tradicional modelo de direito autoral, que permitem ao autor da obra disponibilizar a 



mesma para determinados usos, como a utilização para obras derivadas ou até mesmo 

para projetos com fins lucrativos. Além de aumentar as possibilidades de criação, visto 

que, por exemplo, um artista visual pode trabalhar com música de outro artista 

resultando em uma nova obra, esses materiais são utilizados com o intuito de discutir as 

mudanças que o compartilhamento de conteúdo na internet e a facilidade de acesso a 

dispositivos tecnológicos provocaram nas maneiras de criar e distribuir obras criativas. 

 O público alvo são pessoas interessadas em conhecer, discutir e experimentar 

serviços do ciberespaço, softwares livres, arte tecnológica e outros tópicos inerentes à 

cultura digital, além de grupos de crianças e adolescentes que fazem parte de um projeto 

interdisciplinar e que transitam no mesmo espaço. Essa abertura ao público em geral 

para a participação em cursos, oficinas e palestras gratuitas resulta em uma mistura de 

profissionais buscando espaço de experimentação, leigos nos assuntos abordados e 

jovens com certo conhecimento técnico, mas que buscam possibilidades para utilizá-los.  
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