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Resumo: A pesquisa desenvolve-se a partir do estudo teórico no contexto dos adolescentes, no qual propõe-se as 

maneiras de uso da arte e das medias como proposta de experimentação a partir dos jogos digitais e as 

possibilidades de aprendizagens. Explora-se o mundo da arte e comunicação através do jogo digital com base em 

três vertentes que tipificam o jogar e medeiam o modo de pensar dos jovens, sendo estes designados pelo Media 

Literacy envolvendo o ambiente, a narrativa e o personagem. Objetiva-se então criar novos tipos de comunidade 

na construção de conhecimento em que o adolescente pode experimentar modos de aprender com a tecnologia 

mediada com as medias. Reúne-se, para tanto, uma variedade de mídias capazes de compreender a informação 

recebida e emitida, visto que isso tem definido o acesso aos novos modos de o adolescente se relacionar com os 

mais avançados modos de comunicação na sociedade a partir de jogos envolvidos com a visualidade do game arte. 

Tendo como método de observação à interface das relações metafóricas concebidas entre os três aportes que 

sustentam a expressão dos jogadores no jogo: a narrativa, o personagem e o ambiente. Disso resulta a resistência 

dos jovens ao imperialismo do consumo, pois tornam-se mais reflexivo ao aparelho comunicacional que a 

sociedade mercantilista prega e passa a oferecer como facilidades de expressão e comunicação. E são capazes de 

criar e expressar-se por meio da linguagem híbrida com arte e comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo parte da prática da arte e da mídia na adolescência e seus desdobramentos a 

partir do conhecimento ordinário relativo à comunicabilidade estética e participativa da vida 

dos jovens. Estuda-se o processo comunicacional no âmbito estético com vista ao jovem que 

habita a periferia urbana do município de Marabá com ênfase no desenvolvimento criativo e de 

proveito artístico advindo da preocupação em proporcionar aos jovens novas oportunidades de 

explorar, experimentar e expressar-se através da linguagem simbólica da arte e da media: cujo 

pensamento sobre a forma estética foi invadida pelo poder simbólico a racionalidade estética 

na juventude. (SANCHE, 1999). 

Ressalta-se que a relação dos jovens com a comunicabilidade social, estética e digital 

mediante aos aparatos da cultura de massa, assim como o registro lúdico, como forma de brincar 

com o game, são características do adolescente quando envolvido com a média do jogo. Para 

se repensar o que constrange e acolhe o jovem na dimensão do brincar com tais artefatos 

digitais, que ora são codificados a partir de um conceito de desafios, impostos através de 

conteúdos interessante e que podem ser também instrumentalizados a partir do interesse da 

media industrial. (ADORNO, 2002). 

Na condição da educação estética a mídia tem sido parte da vida do jovem na 

modernidade, daí a importância de se estudar o conceito Media Literacy: definido como o 

acesso aos novos modos de o adolescente se relacionar com as mais avançadas tecnologias da 

comunicação na sociedade (PLOTTER, 1998). Este estudo então envolve novas bases de 

pensamento; cujo modo de raciocínio é mediado pelo mundo midiático e digital, bem como traz 

para essa compreensão como os jovens vivem, aprendem, brincam e jogam, buscando encontrar 

outras maneiras criadoras de enfrentar as mudanças ocorridas historicamente pela 



tecnologização do mundo contemporâneo com base no jogo, no brinquedo, na tecnologia e na 

arte com o intuito de explorar, experimentar e fomentar a auto expressão do adolescente. 

Enfim, o fundamental é refletir sobre que a expressão de gesto faz o futuro do jovem 

que implica atitude e mensagem na perspectiva social, estética e artística. Existe, enfim, um 

significado inerente às novas tecnologias midiáticas e digitais e que é possível coordenar uma 

transformação no modo como o adolescente aprende o que é capaz de aprender. (FLUSSER, 

2014). Impulsionado a aprender mediante ao desafio com a arte, a mídia, a tecnologia digital e 

a comunicação. A base teórica que damos ênfase às discussões destaca-se os autores: Flusser 

(2014), Adorno (2002), Potter (1998) e Sanchéz (1999). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

É uma pesquisa teórica com base na expressão artística na adolescência a partir da 

comunicabilidade estética referente a Media Literacy, sustentada por conteúdos 

interdisciplinares da estética, filosofia da arte, comunicação, arte e cultura e metáforas das 

interfaces (CARVALHO, 2016). Nesse sentido, a compreensão acerca de meios tecnológicos 

da periferia, oferece-nos a condição para poder descrever e analisar a forma de organização na 

periferia urbana de Marabá.  

Como primeiro passo ativo de pesquisa criamos um grupo de trabalho nomeado Media 

Lab Kids com jovens entre os 12 e 16 anos sendo estes de redes de ensino público, no total de 

sete (07) participantes. Quatro desses participantes são jovens que cursam o segundo grau e os 

demais o ensino fundamental. Sendo que dois estão ligados a pesquisa como colaboradores 

bolsistas E.M IC/CNpq. Tomamos como estudo o princípio do método da Interface pressuposta 

por Carvalho (2016) e teoria de Media Literacy que sem preceito definido é teorizada por 

grande parte de estudiosos como uma habilidade de acessar, compreender e criar comunicações 

em uma variedade de contextos. Desse modo, busca-se encontrar uma maneira de explorar o 

mundo digital com diferentes mídias as quais ocupam um tempo significativo no cotidiano dos 

jovens na modernidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Discute-se sobre o papel da interface metafórica na construção de mensagens midiáticas 

por meio do jogo. Ocorreu uma comparação dos jogos tradicionais e tabuleiro, estes foram 

apresentados no primeiro Seminário Interno com o grupo de jovens pesquisadores Media Lab 

Kids e alguns professores convidados para participar da avaliação e expor suas opiniões sobre 

o andamento da pesquisa, comportamento dos apresentadores dentre outros pormenores que 

julgamos serem interessantes para o desenvolvimento e crescimento da equipe. O resultado foi 

relevante, pois os jovens perceberam a proximidade de se relacionar com os jogos tradicionais 

e digitais considerando a interface: personagem, narrativa e ambiente; elementos consistentes 

da base metafórica do jogo. Sendo admitido como jogo a ideia central de Huizinga (2005, p. 

23-24): “Uma atividade voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, segundo 

regras livremente consentida, mas absolutamente obrigatória, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da 

vida cotidiana”. Com isso pode-se dizer que jogar é uma função significante e que é possível 

enquanto se joga experimentar a liberdade de imaginar situações (fazer de conta), de promover 

uma ordem no pensamento criador, de se isolar do mundo real, fenomenal e cultural, bem como 

se desinteressar de todos os resultados que ele pode produzir, mas com um único interesse, 

ganhar o jogo. Nessa perspectiva observa-se também as características interativas, simbólicas, 

de interface e funcionalidade dos jogos em questão.  



Somos comunicantes é a premissa, isso quer dizer que a participatividade dos jovens no 

jogo faz com que eles sempre estejam envolvidos em comunicações. O método transacional 

octógono coparticipativo proposto que envolve perceber um conjunto de ações que os 

adolescentes se envolveram no processo interativo colocadas pela abordagem da interface 

(narrativa, personagem e ambiente), atribuindo aos jovens interesse em desvendar a situação 

criada pelos jogos – de tabuleiro e/ou digital. Isso determinou buscarmos melhor o 

entendimento de como estudar os gestos do adolescente pelas mídias impostas. Assim, 

tomemos Flusser (2014) que esclarece que todo gesto corporal associado ao uso de objetos para 

produzir expressões corporais é interface. Isso explica a dinâmica dos adolescentes ao 

manipular o tabuleiro e suas peças, bem como os artefatos como teclado e mouse para produzir 

gesto comunicacional ou mensagem na forma de imagem ou usar a media dos jogos pra se 

comunicar no jogo. 

Como segunda proposta de estudo, foram oferecidas oficinas de programação básica 

através do Scratch, linguagem de programação voltada para os jovens e crianças criada pelo 

Media Lab do instituto de tecnologia de Massachusetts e que teve uma função importante: dotar 

os adolescentes de conhecimentos sobre arduíno para que assim possam ser criados projetos 

com instrumentos tecnológicos básicos, de fácil acesso e criar assim obras com base na reflexão 

dos games e interface, a fim de serem levados para os bairros do Município para interação com 

outros jovens que nunca tiveram contato com esse tipo de mídia. Enfim, o desenvolvimento 

desta pesquisa abriu possibilidades aos participantes e os desafiou a experimentarem novas 

bases de pensamentos e compreensão de jogos e mídias de aprendizagem para aplicação em 

arte digital. 

4. CONCLUSÃO 

A compreensão dos modos como os adolescentes encaram a mídia e se relacionam em 

meio social mediante os aparatos da cultura de massa, produzem significativas mudanças no 

modo de criar, brincar, jogar e fabricar os brinquedos. Os processos comunicacionais no âmbito 

juvenil da comunidade em Marabá-PA, com foco na criatividade e fruição artística, também 

tem sofrido mudanças, pois os esquemas de apropriação da juventude relacionados as novas 

gerações de tecnologias para a construção do Media Literacy tem exigido do pensamento 

crítico, ético e de valores com outros modos de ver e de se desafiar. Assim como o entendimento 

da arte e da comunicação visual digital tem seu aporte seguro na contemporaneidade. Isso 

remete-se ao grupo de pesquisados sobre a experiência com jogos, tecnologias e criação pelos 

quais eles têm dialogado e experimentado, reconhece-se que apesar da existência de uma 

periferia urbana é a partir da história de vida desses jovens que se realizam mudanças 

significativas sob a influência da media comunicacional. Com os teóricos aprendemos realizar 

abordagens na área do artístico e da estética através da base comunicacional e com fundamentos 

interdisciplinares, apontando princípios e estudos vivos. 
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