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Resumo 
 
Este texto apresenta recentes projetos computacionais interativos do mídialab cuja intenção 
principal é popularizar a arte tendo a rua como espaço de intervenção urbana e ativismo artístico, 
por meio da arte computacional, ao mesmo tempo, em que promove interação e inclusão social. 
Assim, pretende-se subverter a ordem, com ações ativistas, deleitar interativamente e instruir pelo 
processo de criação coletivo. 
 
Palavras-chave: intervenção urbana, arte computacional, arte e tecnologia, espaço público. 
 
 
Abstract 
 
This paper presents recent interactive computer projects in the mídialab of whose main intention is 
to popularize the art on the street as a space for urban intervention and artistic activism through art 
computer at the same time, and encourages interaction and social inclusion. We intend to overturn 
the order, with activist actions, delight and instruct interactively through the process of collective 
creation. 
 
Keywords: urbain intervention, computer art, art and technology, space public. 

 
 
 
Os projetos a seguir descritos foram elaborados no MìdiaLab Laboratório de Pesquisa em 
Arte e Realidade Virtual da Universidade de Brasília em 2010 e 2011. O primeiro projeto 
apresentado recebeu recurso e foi executado. Os demais estão atualmente concorrendo 
em editais de arte e cultura nacionais. Todos eles foram idealizados em conjunto, na 
equipe formada por estudantes da graduação e pós-graduação de diferentes áreas de 
conhecimento, como artes visuais, design, computação e engenharia. 

Ciberintervenção Urbana Interativa (ciurbi)1 

Este projeto visou a produção no contexto da arte ativista em forma de ações, buscando 

diminuir as diferenças sociais. Foi contemplado pelo edital Conexão Artes Visuais de 

2010, quando recebeu o patrocínio da Petrobrás realizado pela Funarte. O ciurbi é arte 

pública, interativa e ativista, em forma de ações, visando inclusive diminuir as diferenças 

sociais. Para isto, utilizamos o espaço urbano como contexto para a arte, fazendo 

projeções interativas sobre a arquitetura. O grafite acontece com a participação de 

membros da rede social twitter, ao digitarem no início ou no final de seus comentários a 

palavra @ciurbi. O texto então é convertido em partículas animadas e sonoras que são 

projetadas em tempo real. Palavra por palavra é visualizada, e o público presente pode 
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interagir enviando seu tweet pelo celular inclusive no local onde ocorre o ciurbi. O grafite 

digital interativo é formado por palavras coloridas animadas, e sons, como partículas que 

se dissolvem no ar.  

O blog www.ciurbi.wordpress.com apresenta várias imagens, vídeos, textos e o projeto 

completo do ciurbi. Deste modo, esta proposta vai ao encontro do grafite eletrônico, 

apropriando-se do espaço urbano e atualizando um antiga prática de apropriação da 

cidade, por ativistas políticos e artísticos, que ocorria em diferentes épocas, culturas e 

sociedades. O diferencial neste trabalho está na busca da intersecção entre arte, ciência 

e tecnologia, bem como na transversalidade com a performance, assim como, no 

estabelecimento de diálogo entre o grafite e a arquitetura. Vários Ciurbis, como 

costumamos denominar as ações, já foram realizadas em cidades do Distrito Federal, 

como Brasília (na Universidade de Brasília, no Teatro Nacional e no Museu Nacional), 

Taguatinga e Ceilândia, cidades do entorno.  Uma ciurbi aconteceu em Santa Maria do 

Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria e outra foi realizada na 

cidade de Aix-en-Provence na França, especialmente realizada com a comunidade da 

École Superieure d’Art. 

A palavra Ciberintervenção tem origem na junção das palavras cibernética e intervenção. 

Cibernética é a ciência que tem por objeto a regulação e comunicação nos seres vivos e 

nas máquinas. Já a palavra intervenção tem origem em interveníre, que significa estar 

entre; intervir. Assim, cabe ressaltar que os aspectos presentes na etimologia do termo 

intervenção devem ser considerados no tocante à arte que ocupa o espaço urbano e que 

procura modificá-lo, e no caso desta pesquisa, diminuir as diferenças sociais. 

Esta redução das diferenças ocorre, pois não utilizaremos os espaços tradicionais da arte. 

As intervenções visam, portanto, a despertar as percepções amortecidas dos transeuntes, 

transformando as vias de trânsito em regiões de ocupação. Nesse espaço urbano, o 

contato com a arte ocorre a partir da surpresa, desencadeada pelo encontro casual. 

A palavra urbano tem origem do latim na palavra urbánu’, formado pelo antepositivo, 

urbs,is 'cidade; por oposição a campo'. A utilização da denominação espaço urbano indica 

o ponto de vista de alguém inserido neste local, visualizando, logo, especialmente o 

espaço de fora, de trânsito, desenhado pelas construções privadas inacessíveis 

internamente ao olhar coletivo. O espaço urbano é público, pertencente a uma 
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coletividade, característica que privilegia as diversas expressões humanas, incluindo as 

manifestações artísticas. 

Peixoto (2004) indica que atualmente, as regras da arte se transformam em decorrência 

das paisagens, sendo o espaço urbano a paisagem contemporânea. O autor aponta a 

função da arte atualmente: construir imagens novas para esse espaço, que passem a 

compor a própria paisagem. 

O Grafite, no contexto da arte contemporânea, significa inscrição no espaço público. 

Estas inscrições são elaboradas por indivíduos de comunidades urbanas, que, por meio 

de diferentes técnicas e tecnologias, fazem suas críticas políticas e sociais. Deste modo, 

estes indivíduos subvertem os meios de comunicação, utilizando a rua como canal direto 

de inserção na vida cotidiana. Consideramos que o percurso escolhido também é parte da 

construção de significado, e esta ideia vai ao encontro do conceito de cartografia. 

Segundo Suely Rolnik (1989) a cartografia - diferentemente do mapa, representação de 

um todo estático - é um desenho que acompanha e se desenvolve juntamente dos 

movimentos de transformação da paisagem. A pesquisa propõe a cartografia colaborativa, 

pois visa também a participação do público. Neste sistema interativo, qualquer pessoa 

poderá enviar textos que passam a ser projetados automaticamente, além de propor 

percursos para as ações. Pretendemos que os resultados das ações sejam monitoradas 

em tempo real na rede social wikinarua.com2. Segundo Plaza (1998) a interatividade é o 

intermediário entre homem e máquina que permite a sinergia, ou seja, a ação coordenada 

desses elementos. Como afirma Plaza e Tavares (1998), através do modo interativo, o 

modelo é aberto ao mundo exterior e deixa de funcionar em circuito fechado. “A 

interatividade como relação recíproca entre usuários e interfaces computacionais 

inteligentes, suscitada pelo artista, permite uma comunicação criadora fundada nos 

princípios de sinergia, colaboração construtiva, crítica e inovadora” (PLAZA, 1998, p.35). 

Portanto, sem o interator a obra não acontece. 

A proposta relaciona o espaço_tempo das cidades e os espaços cibernéticos em rede. 

Tem como ponto de partida de estudos artísticos e experimentais sobre intervenção 

urbana desde os anos 80 até a atualidade com intervenções tradicionais até as 

ciberintervenções atuais. A proposta compreendeu a criação de um software para grafite 

e um dispositivo (hardware) composto por projetor e acessórios para dispositivos móveis. 

Por exemplo, imagine que o hardware pode ser adaptado na parte superior de um 
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automóvel de qualquer pessoa. Os textos projetados são enviados através da rede 

internet, possibilitando que todos sejam artistas e se apropriem do seu espaço urbano. 

As projeções são feitas durante percursos, registrados por meio de GPS, vídeo e 

fotografia. O deslocamento na cidade pode ser considerado como parte da construção de 

significados, através da relação entre os elementos arquitetônicos e os espaços urbanos 

sociais. Por meio das projeções, visamos a ressignificação da cidade, sem agressão, para 

valorizando seus espaços. Aspira-se no futuro criar o dispositivo móvel (hardware), para 

disparar imagens animadas, em movimento e interativas. Deste modo, pretendemos 

relacionar diferentes linguagens, performance, intervenção urbana, grafite e arte 

computacional, além de redes sociais e cartografia colaborativa. A escolha do campo de 

pesquisa possui princípio norteador na necessidade de continuidade e aprofundamento 

das experimentações desenvolvidas no Mídialab, que vão ao encontro das expectativas 

do edital Conexão artes visuais 2010. Isto porque o edital visa estimular as novas 

linguagens artísticas e o pensamento crítico contemporâneo, além do desenvolvimento de 

políticas culturais para o país. 

A produção do laboratório está inserida na complexidade da produção artística 

contemporânea. O Mídialab foi fundado em 1989 com a denominação de Laboratório de 

imagem e som. Passou posteriormente a envolver também investigações com as 

tecnologias de realidade virtual, mista, ampliada e cíbrida, na produção de arte 

computacional, para os meios de comunicação cultural computacionais. A produção 

artística integrou desde seu início o trabalho colaborativo com outras áreas de 

conhecimento, como a tecnologia e a ciência da computação. Até hoje participam das 

produções realizadas anualmente alunos da graduação e pós-graduação, assim como 

interessados da comunidade em geral, por meio de cursos e oficinas de criação 

presenciais e a distância. 

Os projetos do Laboratório já receberam prêmios nacionais e internacionais. Destacamos 

os concedidos pelo edital Rumos Arte Cibernética de 2009, que premiou dois recentes 

trabalhos: Tijolo Esperto e IdAnce: pista de dança interativa. Para que se possa avaliar os 

produtos do laboratório, descrevemos a seguir uma pesquisa que vai ao encontro da 

proposta aqui apresentada. 
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A representação digital da informação utilizada pelos computadores, a linguagem binária, 

permite a interação entre diversos sistemas computacionais, tornando os meios midiáticos 

intrinsecamente conectados através do cyberspace possibilitando as mais diversas 

visualizações para uma mesma informação. A integração entre diversos sistemas como 

redes sociais, softwares, imagens e textos formam um novo sistema holístico mutável e 

interativo onde as alterações em qualquer um dos fatores, altera a forma como os demais 

serão visualizados. Neste sentido, a integração do sistema de projeção de imagens com 

redes sociais implica numa interação emergente onde o agente passa a exercer uma 

função importante no processo composicional. Além disso, considera-se também que o 

espaço onde acontece a projeção influencia direta e indiretamente na resposta do sistema 

no que diz respeito ao que está sendo projetado, conforme ilustrado no diagrama/figura 9. 

O projeto tornou-se exeqüível quando se admitiu esta integração entre os sistemas 

através do digital: visão computacional, projeção, geoposicionamento e redes sociais. 

Considerando estes parâmetros como complementares e componentes do sistema 

holístico, onde cada parte desenvolve uma função específica, porém influencia e é 

influenciada pelas demais, pode-se dividir basicamente o sistema em três grandes 

módulos: aquisição de conhecimento, raciocínio e expressão. O módulo de aquisição de 

conhecimento consiste nas ferramentas disponíveis no sistema para aquisição de 

informação que será utilizada como parâmetro na intenção de prover dados para que o 

módulo de raciocínio possa interpretar tais informações e determinar ações que serão 

executadas pelo módulo de expressão. 

A integração com formas não convencionais de interação como a utilização de  redes 

sociais, por exemplo, já prove uma interação direta com os interatores, que por sua vez, 

podem inferir mudanças no comportamento do sistema através das mensagens enviadas. 

Esta informação adquirida deve ser interpretada pelo módulo de raciocínio na intenção de 

mapear cada parâmetro de entrada para uma função específica, gerando assim ações 

que são executadas pelo módulo de expressão.Futuramente o módulo de aquisição de 

conhecimento deverá trabalhar com visão computacional para reconhecer a geografia e 

arquitetura do local onde ocorre a projeção e ser capaz de reconhecer contrastes, formas 

e distancia dos objetos.  

DançaNaRua: Interações sociais e sensações virtuais kinestésicas pela dança 

tecnológica em tempo real2 
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O projeto tem como foco o acesso de crianças, jovens e adultos de comunidades carentes 

à produção cultural envolvendo corpo, espaço urbano, música e imagem em tempo real. 

O projeto prevê ações de exibição, circulação, difusão, formação de público, distribuição e 

programação cultural, por meio de sistemas interativos compostos com software especial 

e interface de interação sensório-motoras.   projeto tem como objetivo principal oferecer, 

facilitar e qualificar a fruição artística pelo público beneficiado; capacitar ainda mediadores 

que facilitem acesso ao sistema DançaNaRua, e acesso nos eventos culturais gratuitos 

de DançaNaRua que ocorrerão nas ruas do Brasil. Além disso, pretende-se estimular à 

vivência cultural e formação artística de transeuntes das cidades, possibilitando a eles 

vivenciar o fazer artístico, por meio da dança interativa. Para isto, entraremos em contato 

com o público indo até eles, visando as comunidades carentes, nas quais qualquer 

categoria de música possa ser apreciado, vivenciado interativamente. 

A proposta DançaNaRua tem como referência a Dança de Rua que surgiu através dos 

negros das metrópoles Norte Americanas, propondo por meio dos recursos 

computacionais e digitais, ampliar e atualizar a possibilidade de interatividade da dança, 

envolvendo a modificação da música e a inclusão de imagens em tempo real. Sobre a 

dança de rua, historicamente1, as primeiras manifestações surgiram na época da grande 

crise econômica dos EUA, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam 

nos cabarés ficaram desempregados e foram para as ruas fazer seus shows. Em 1967, o 

cantor James Brown lançou essa dança através do Funk. O Break, uma das vertentes do 

Street Dance, explodiu nos EUA em 1981 e se expandiu mundialmente, sendo que, no 

Brasil, devido à sua cultura, os dançarinos incorporaram novos elementos de dança. Em 

janeiro de 1991, foi criado na cidade de Santos, o primeiro curso de “Dança de Rua” no 

Brasil, idealizado e introduzido pelo coreógrafo e bailarino Marcelo Cirino3, baseado em 

trabalho prático e de pesquisa, desde 1982. 

A base do sistema computacional proposto envolve simultaneamente corpo-cérebro-

máquina e é composto por um software e uma interface (dispositivo visual ou háptico) não 

convencional de interação. Neste projeto estamos propondo a criação do sistema 

DançaNaRua. Ele será manipulado em intervenções urbanas cibernéticas a serem 

realizadas nas cidades do Distrito Federal, inicialmente, compostas por comunidades do 

entorno de Brasília como São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria entre outras, 

nas quais a sua população espontaneamente participará dançando interativamente com o 

sistema em tempo real. Ele será apresentado e manipulado em tempo real. A proposta, 
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assim, envolve a DançaNaRua com tecnologia computacional, o uso do computador como 

uma mídia que permite a simbiose entre corpo, dança, música, imagem em tempo real 

pela tecnologia cibernética proporcionada por sistemas interativos digitais. O sistema 

permitirá inclusive que um público especial torne-se o artista criador, por meio da dança e 

tecnologia. O projeto buscará por meio da criação da dança, sonora, musical e visual 

aumentar, a inclusão e a interatividade de um público carente ampliando, ainda, as 

capacidades funcionais e sensoriais das pessoas. A proposta se aproxima de 

preocupações relacionadas às questões de inclusão social, principalmente, incentivando a 

comunicação alternativa artística, pela arte na criação da dança, de imagens e da música. 

Nesse sentido, contribui para melhorar as habilidades gerais das pessoas como a 

capacidade comunicativa através de seus olhos e impulsos mentais, proporcionando 

ainda a inclusão digital. Objetiva proporcionar ao publico das ruas das cidades do Brasil 

maior independência, qualidade de vida e inclusão digital, ao ampliar sua comunicação 

por meio da expressão artística, de suas habilidades de aprendizado, do trabalho e 

integração com a família, amigos e sociedade. 

Sistema DançaNaRua 

A arte computacional é o ponto principal no desenvolvimento de sistemas interativos, os 

estímulos de movimento são simulados através da interatividade humano-máquina de 

forma a criar um ambiente virtual interativo em tempo real. Os primeiros trabalhos 

interativos traziam pouca ou nenhuma possibilidade de interação corpo-máquina , 

sonoridade e animação na tentativa de acompanhar estes estímulos. Atualmente neste 

contexto o movimento do corpo, sons e imagens são utilizados como o ponto de partida 

para a expressão artística. O sistema proposto percorre o caminho inverso, ou seja, 

apresenta o uso do corpo, sua dança, a música e a imagem como meios de geração e 

modificação em tempo real capazes de reforçar no usuário o estímulo gerado, ampliando 

assim a experiência sensorial criada pela dança, principalmente. Além do software o 

sistema compreende um dispositivo com sensor de captação de movimento 

infravermelho, projeto multimídia para a instalação do ambiente interativo de imagem e 

som em tempo real. 

O processo de criação visa destacar a relação cibernética humano-máquina por meio do 

corpo, da dança, da música e da imagem. Ao fundir música, corpo, movimento e imagem 

em movimento, o sistema a ser desenvolvido no MídiaLab, com programadores e artistas, 
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pode ser visto como uma pista de dança interativa, na qual movimentos do corpo do 

interagente modifica a música alterando também as imagens computacionais projetadas 

em tempo real, como VJs. Desse modo busca sensibilizar e aguçar as sensações virtuais 

kinestéticas dos dançarinos. Assim, pretende-se na relação dança, música e imagem 

ampliar a emoção das pessoas, por meio da exploração de mecanismos sensoriais 

humanos. Em toda parte do mundo as pessoas cantam e dançam, pois fazem a vida 

digna de ser vivida. Além disso, ao explorar os sentidos humanos, poderemos perceber 

que somos capazes de possibilitar sensações de prazer dentro de ambientes artísticos. 

Envole-se aqui a psicologia da estética. O sistema a ser criado questionará, ainda, os 

atuais programas de VJs, que proporcionam pouca participação no controle e na 

interatividade da relação humano-computador. 

 

No processo de criação serão explorados os seguintes aspectos: o sentido da audição, o 

sentido da visão e a capacidade humana de interagir e reagir ao prazer. Às características 

do sistema interativo soma-se a um ambiente cibernético híbrido reagente ao movimento 

de seres vivos, provocando modificações na imagem virtual e na música, proporcionando 

ao interagente, partir da dança, uma experiência única. DançaNaRua poderá, além de ser 

realizada n]em espaços urbanos, poderá ser adaptada para qualquer ambiente que 

contenha um mínimo de requisitos, podendo ser instalada inclusive em discotecas 

(espaços reservados para a dança, com iluminação ambiente). A informação visual no 

sistema apresentará uma estreita relação com a música tocada por um DJ e com a 

presença e movimentos dos dançarinos, como uma pista de dança inteligente. 

Imagens a partir de movimentos orgânicos são geradas. A música determina a freqüência 

dos efeitos e a cor. A existência da obra depende dos interagentes, de seus movimentos, 

de sua dança e da interação entre as pessoas. Os efeitos são gerados dependendo do 

movimento, que é o protocolo de expressão principal da dança e o motivo principal da 

própria existência da pista de dançar. Ao usar câmeras para entrada humana estamos 

tornando híbrido o biológico e o computacional. Nos sistemas interativos o corpo, a 

imagem e a música ou experimentações com o som tornam-se inseparáveis e em 

conjunto com o computacional marca muitas vezes um processo de reflexão sobre a arte 

atual, com tendência transdisciplinar. Numerosas criações experimentais envolvendo a 

imagem e o som, considerando princípios de cópia e de remixagem de arquivos 
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multimídias analógicos e computacionais têm como referência os trabalhos realizados no 

MìdiaLab. O projeto é inovador, pois busca o desenvolvimento sistema de interface corpo-

cérebro-máquina, utilizando webcam para a digitalização de movimentos do corpo, para 

atender indivíduos com problemas de acessibilidade, através da arte na criação de 

músicas e imagens, assim como, possibilitará avanços artísticos e tecnocientíficos no 

desenvolvimento de software com a tecnologia que será gerada pelo projeto. 

Os sistemas de interfaces corpo-cérebro-máquina sensório-motores se caracterizam por 

serem equipamentos sensoriais, apropriados ao acoplamento com o corpo humano e à 

sua digitalização, incluindo suas ações no seio do mundo virtual. Atualmente, para a 

interação entre os sistemas de realidade virtual e o ser humano são usados os 

equipamentos sensoriais de reconstituição na forma digital de objetos reais como os 

digitalizadores 3D. Pode-se definir um software de acessibilidade como sendo aquele que 

possui diversas opções para se ajustar às necessidades do usuário. A tecnologia da arte 

computacional permite analisar o deslocamento de um ser em movimento, sendo que 

para isso são usadas as plataformas de força. Esse tipo de dispositivo também é 

considerado uma interface. Essas interfaces mais sofisticadas são suportes planos sobre 

os quais uma pessoa pode andar. Seu deslocamento é analisado pelos sensores elétricos 

capazes de captar todo e qualquer deslocamento rápido ou lento. 

Sensores adaptados em sapatos são, igualmente, usados para analisar o deslocamento 

do corpo no espaço real. Eles determinam o contato do pé com ajuda de sensores de 

pressão colocados em lugares específicos. Os digitalizadores 3D são outro tipo de 

interfaces que possibilitam a captura de objetos reais e a sua visualização em terceira 

dimensão. Há algum tempo foram desenvolvidos os digitalizadores mecânicos, compostos 

com braço mecânico articulado com uma caneta ótica, que permite encontrar pontos no 

objeto real a ser digitalizado. Outra interface usada para a captura de objetos reais é o 

digitalizador com caneta ótica 3D, que deve ser manipulado pelo usuário. Os 

digitalizadores 3D mais performáticos utilizam câmeras a laser ou infravermelha, para 

capturar o objeto real. Elas capturam inclusive as texturas dos objetos reais. A captura da 

expressão facial já foi um dos grandes problemas para a realidade virtual. Existem dois 

tipos de interfaces para a captura total da expressão facial: a face é digitalizada com uma 

câmera infravermelha ou as expressões são filmadas e posteriormente analisadas através 

das imagens obtidas e renderizadas como imagem de síntese. Complementando a 

captura da expressão corporal humana, criaram os oculomêtros que são as interfaces 
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capazes de digitalizar até os movimentos dos olhos e as interfaces de captura de 

movimento dos lábios. Eles podem ser importantes elementos para a criação de dança 

onde a expressão facial também é considerada no contexto estético da modificação da 

imagem e da música em tempor real. A importância da proposta artística está ainda na 

possibilidade de participação coletiva espontânea, de transeuntes visando a interação  

social nas ruas das cidades do Brasil. Promove também acesso as políticas públicas 

sociais que garantam a inclusão dessas pessoas, surgem famílias empenhadas em 

quebrar paradigmas e buscar soluções alternativas para que seus filhos com deficiência 

intelectual ou múltipla alcancem condições de serem incluídos na sociedade, com 

garantia de direitos como qualquer outro cidadão. 

Tec Tec baratinha4 

Tec Tec Baratinha é um projeto colaborativo entre o grupo Jenipapo e o Midialab e tem o 

objetivo de proporcionar ao carnaval de Brasília a proposta híbrida de música 

carnavalesca com tecnologia interativa, visando a participação do público infantil no 

espaço do Parque da Cidade. Nesta atividade as crianças podem participar ativamente do 

espetáculo com instrumentos virtuais, através de controles wiimote, disponibilizados pela 

produção do show, que simulam o som de instrumentos musicais, interagindo com a 

banda ao vivo em tempo real. Aqui considera-se o critério de "carnaval interativo", um 

conceito inovador para medir o potencial das relações sociais provocadas pela música. 

Isto se dá através de um sistema de modulação e de flexibilidade da interface. Pela 

interatividade, este sistema envolve um público específico infantil, que em sua maioria 

tem grande interesse pelas novas tecnologias como telefones celular, video-games e 

computadores. Por isso o show tem caráter lúdico, contem a ideia de jogo, como valor 

heurístico. 

A apresentação, além de ter o objetivo de entreter o público, tem caráter educativo, pois 

aborda os ritmos carnavalescos mais tradicionais, com uma linguagem acessível, 

buscando ensinar o espectador a tocar aquele ritmo com o seu instrumento. O show deve 

envolver instrumentos reais como baixo, bateria e guitarra, além de instrumentos virtuais 

simulados como caxixi, pau-de-chuva e berimbau. Nesta proposta, instrumentos reais são 

utilizados pelo grupo Jenipapo. As outras pessoas presentes, por sua vez, podem 

participar ativamente do espetáculo com instrumentos virtuais através de controles W ii 

Remote#, disponibilizados pela produção do espetáculo. O sistema que possibilita este 
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tipo de interação foi desenvolvido no Mídialab, a partir dos recursos do próprio laboratório. 

Na sociedade brasileira, o carnaval opera como uma reviravolta positiva, esperada, 

planificada e, por tudo isso, vista como desejada e necessária em nosso mundo social. O 

Parque da Cidade espaço de Brasília escolhido para o projeto é adequado, física e 

conceitualmente para  esta proposta. O lugar contempla a necessidade do projeto, pois o 

local é utilizado para a brincadeira de criança, uma atividade que é amplamente explorada 

no Tec Tec Baratinha.  

Tec Tec Baratinha mistura instrumentos reais, como baixo, bateria e guitarra, aos 

instrumentos virtuais simulados. As crianças podem manipular em tempo real, durante a 

performance da banda, os instrumentos virtuais através de controles wiimote.. Cada 

wiimote está associado a um instrumento virtual simplificado, que reproduz os timbres do 

instrumento escolhido. Esta característica possibilita que pessoas que não têm 

conhecimentos técnicos aprofundados de instrumentos musicais possam executar 

melodias facilmente. Esta propriedade do sistema interativo pode ser definida como 

abstração simplificada de instrumentos.  

Gamearte Caça ao tesouro5 

O gênero do jogo Caça ao tesouro é de ficção-histórica, pois predominam elementos 

imaginários e também históricos. Caça ao tesouro é também um jogo de aventura, que 

contempla, ao mesmo tempo, o entretenimento e a aprendizagem.  A proposta visa fazer 

com que os estudantes, das cidades do Rio de Janeiro e Recife, criem um jogo de Caça 

ao tesouro contendo informações históricas de suas cidades e que escolham o tesouro 

cultural mais importante, de sua comunidade como prêmio para quem encontrá-lo 

primeiro. O jogo será construído na rede social wikinarua.com#, de modo colaborativo, e 

deverá ser dividido em diversas fases, sendo que  no início de cada uma delas, são 

apresentadas instruções. As fases devem conter os temas da cartografia do wikinarua, 

tais como: arte na rua, cultura na rua, conflito, patrimônio histórico, histórias e cultura 

material.  

O gamearte será elaborado com fotografias, vídeos, textos, sons e informações criadas 

em sites, pelos alunos, que poderão ser também acessadas através de meios digitais 

como o código de barras QRCode#. Diferentes cenários poderão ser inseridos tais como 

elementos rurais, rios, florestas, campos e urbanos como os locais culturais, históricos e 
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comunitários. O jogo trabalha com dados da realidade e também imaginados. O público 

alvo terá como plataforma de desenvolvimento do jogo a rede social wikinarua.com. Ela 

contém um mapa e meios para se inserir as informações necessárias para a criação.  

O jogo é artístico e educativo e visa o desenvolvimento de habilidades globais como 

raciocínio lógico, memorização, noções de direção e sentido, localização espacial, além 

de proporcionar conhecimentos sobre diferentes coisas, como, história da cultura 

brasileira, historia geral do Brasil e educação ambiental. Busca, a partir da estética 

relacional, a interação social, elaboração de novos conhecimentos, interiorização de 

regras, construção da auto-estima, do espírito de cooperação e da autonomia. Deverá 

apresentar diversas conexões que levarão os participantes a diferentes lugares de 

diversão e aprendizagem.   O jogo será construído colaborativamente, com mediação dos 

professores e de artistas/MídiaLab. é dividido diversas fases ou segmentos a ser 

estruturado em conjunto. Cada fase representará um desafio para o jogador. Os cenários 

serão elaborados a partir da cartografia disponibilizada no wikinarua.com, a partir de 

imagens, fotografias, desenhos, sons, animações e vídeos inseridos nas etiquetas pelos 

estudantes, a partir de pesquisa de campo, adequados de acordo com cada situação 

desafiadora.  

O jogo apresenta diferentes tipos de linguagens: visuais (imagens estáticas e animadas), 

sonoras (textuais: instruções, informativos e enunciados), matemáticas (números – as 

questões são numeradas.) 

O gamearte em questão trata de conceitos sobre arte, entretenimento e aprendizagem, 

pois o estudante tem a oportunidade de desenvolver seu potencial artístico e cognitivo, ao 

mesmo tempo em que se diverte. Conduz à ação, a descobertas, a formas diferenciadas 

de atuação. Em nenhum momento do jogo ocorrerão ações agressivas posto que cada 

equipe tem o seu próprio "tesouro" para encontrar. Tendo isto em vista, cada equipe 

encontrará o seu tesouro a seu tempo não havendo, portanto, perdedores. 

Os estudantes trabalharão com desenho, fotografia, animações, sons e vídeos, que serão 

inseridos na cartografia do wikinarua, conforme apresentado na figura 3. No contexto da 

linguagem de programação, eles utilizarão, principalmente nas dicas a serem elaboradas 

que serão desvendadas ou descobertas durante o jogo, códigos para que sejam 
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desvendados assim como realizarão em grupo um site em HTML# como espaço de 

informação para a caça ao tesouro. 

Conclusão 

As propostas elaboradas no Mídialab recorrem à metodologia transdisciplinar. A 

transdsciplinaridade potencializa a idéia de caminhar, de ultrapassar as fronteiras das 

disciplinas e de ousar transitar por elas (RODRIGUES, 2010) . A transdisciplinaridade, 

como método, vai ao encontro da proposta de Basarab Nicolescu (2001), no movimento 

que se estabelece "entre", "através" e para "além" das disciplinas cuja dinâmica 

consolida-se na "coerência", na "legitimidade" e na "articulação" de saberes que 

desdobram-se de seu difícil exercício. No manifesto da transdisciplinaridade, o autor, 

entende as disciplinas sempre em transição. Considera que por meio da 

transdisciplinaridade ultrapassamos o pensamento clássico para abarcar os vários níveis 

de realidade multidimensional tomando por base a lógica da complexidade, como 

sustentáculo da sua metodologia de pesquisa.  

A transdisciplinaridade, refere-se à ampliação da compreensão do real, no século 21, da 

era pós-biológica, pois carrega e traz consigo outra consciência e visão da educação 

inserida na vida deste planeta. Nesse sentido, o projeto pedagógico visa primeiramente 

instigar a tomada de consciência em relação às novidades do momento, considerando o 

tripé arte, ciência e tecnologia como alicerce de toda instituição de educação renovadora, 

em segundo lugar busca fomentar a colocar em conexão os conhecimentos e as 

capacidades de pensar para modificar a atual situação de diferenças do nosso país, 

propondo uma nova práxis de educação, para fazer parte da história da educação no 

Brasil. Para Edgar Morin fazer parte da história, e compreender-se dentro dela vai além 

do entendimento de uma lógica cuja razão crítica está na base de explicações 

conjunturais e econômicas, diz que reconhecer-se um ser responsável e transitório do 

contexto complexo em que vivemos, no qual a prática de um olhar transdisciplinar, muito 

alerta à contextualização dos conceitos. Para Maria Lúcia Rodrigues, a 

transdisciplinaridade consagra o diálogo entre diferentes campos de saber sem impor o 

domínio de uns sobre os outros, acercando-se de uma atitude e de uma postura que 

orientem a interação e a "reliance" entre os profissionais, os estudantes e seus 

conhecimentos. Fato esse relevante, como visão para a metodologia pedagógica a ser 

implantada nesta proposta, pois considera o tema "Cognição e Transdisciplinaridade". 
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Nossas propostas, buscam trazer ao estudante a noção de poder alcançar o homo sui 

transcendentalis, de Basarab Nicolescu, que “é um homem que nasce de novo”, 

transgredindo para o alcance da liberdade ilimitada, de forma consciente, tolerante e 

amável. O autor indica que esse homo sui transcendentalis inicia sua aventura com a 

própria descoberta do mundo quântico e da navegação cibernética, transpondo os limites 

do seu corpo e cérebro, criando o que Basarab Nicolescu  chamou de Espaço-Tempo 

Cibernético (ETC) para nomear o espaço computacional que envolve a Terra. 
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