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Este trabalho apresenta as potencialidades das tecnologias digitais na práxis da Transiarte: como uma proposição para
inovar em situações de ensino e aprendizagem, pela inserção de uma cultura didática digital no desenvolvimento de
experiências a partir da inclusão da arte digital na educação de jovens e adultos (EJA) trabalhadores. A práxis da Transiarte
pauta-se no trabalho de grupos e nas produções estéticas tecnológicas significativas que dialogam com as experiências de
vida dos estudantes e o mundo do trabalho, materializadas em diferentes formatos visuais digitais. Essa práxis coloca-se
como lugar de constante experimentação coletiva entre o professor, estudante e pesquisador para pensar estratégias de
integração entre a EJA e Educação Profissional. Foram identificadas estratégias pedagógicas nas etapas da oficina transiarte
como contribuição para oferta da EJA integrada a Educação profissional. Utiliza-se o método da pesquisa-ação, que se
caracteriza por uma ação colaborativa sustentada pela reflexão crítica e pelas transformações que a realidade demanda.

A

Pesquisa-ação orienta o percurso investigativo, realizado a partir de
várias estratégias metodológicas em Barbier (2007), Thiollent (1985), Freire
(2002) e Teles (2012). Os instrumentos e técnicas compreenderam;
observação participante, diário de itinerância, entrevistas e registros visuais
em formato de vídeo e fotografia. Os dados analisados foram coletados na
oficina: A arte de transição (2012-2014), além da participação do pesquisador
no grupo de pesquisa Transiarte – educação de jovens e adultos e educação
profissional desde 2008, que no ano de 2013 passa a integra a rede de
pesquisa
do
programa
Observatório
da
Educação
–
Edital
049/2012/CAPES/INEP com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade
Federal do Espírito Santo, denominado: Desafios da Educação de Jovens
Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos,
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais.

