
  

Setorial de Arte Digital
• Algumas palavras sobre Arte 

Digital
Por: coordenacaopresetorialdeartedigital, em Conceito, o evento no dia 
14/02/2010 
A Arte Digital compreende a produção artística envolvendo arte, 
tecnologia e ciência em diálogo com outras áreas tais como ciência da 
computação, robótica, mecatrônica, genética e comunicação.

A produção em Arte Digital pode envolver outras linguagens artísticas 
como fotografia, videoarte, instalação, performace, dança, música 
considerando as diferentes interfaces audio-táctil-motoras visuais.

No contexto mais abrangente da arte e tecnologia, a Arte Digital pode 
compreender as produções denominadas webarte, netarte, ciberarte, 
bioarte, gamearte, instalações interativas, mídias locativas e outras 
atividades relacionadas.

Considera-se prioridade em Arte Digital o desenvolvimento da 
obra/projeto/trabalho em ambiente virtual, seja em realidade virtual ou 
aumentada, podendo envolver interatividade e imersão.

Texto retirado da ata de reunião no âmbito do CNPC , do GT de Arte 
Digital, disponível na íntegra aqui

• Conheça as propostas finais 

aprovadas na Pré-

Conferência
Por: coordenacaopresetorialdeartedigital, em Destaque, propostas, 
resultados no dia 09/03/2010 
As propostas sistematizadas foram classificadas segundo o critério de 
prioridade.

http://culturadigital.br/setorialartedigital/category/resultados/
http://culturadigital.br/setorialartedigital/category/propostas/
http://culturadigital.br/setorialartedigital/category/destaque/
http://www.cultura.gov.br/cnpc/wp-content/uploads/2009/10/ata-gt-arte-digital.pdf
http://www.cultura.gov.br/cnpc/sobre-o-cnpc/
http://culturadigital.br/setorialartedigital/category/o-evento/
http://culturadigital.br/setorialartedigital/category/conceito/
http://culturadigital.br/setorialartedigital


O resultado final resultou na escolha de apenas uma proposta para cada 
eixo da II CNC.

A seguir, as propostas aprovadas:

Propostas Aprovadas Pré-conferência Setorial de Artes Digitais
Brasília, 9 de março, 13:32
EIXO I – PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL
Foco: produção de arte e de bens simbólicos, promoção de diálogos 
interculturais, formação no campo da cultura e democratização da 
informação.

Instituir ou ampliar itinerários formativos de nível fundamental, médio, 
técnico e superior que contemplem a formação relacionada a arte digital, 
tanto na sensibilização e formação de público, quanto na capacitação 
continuada de artistas, na formação de pesquisadores, especialistas e 
gestores culturais; inclusive através de programas de residências 
artísticas, redes colaborativas e intercâmbios, principalmente com países 
do hemisfério sul, Lusófonos e Hispânicos; editais de bolsas de pesquisa; 
fortalecendo as instituições públicas estaduais e federais, estruturando 
espaços culturais laboratoriais e experiências de educação não-formal, 
criando equipamentos, tecnologias e serviços que facilitem a integração 
desses itinerários, com ênfase nas tecnologias livres e no trabalho 
colaborativo. 22 votos

EIXO II – CULTURA, CIDADE E CIDADANIA
Foco: cidade como espaço de produção, intervenção e trocas culturais, 
garantia de direitos e acesso a bens culturais.

Garantir que o acesso a Internet seja realizado em regime de serviço 
público e avançar com a formulação e implantação do Plano Nacional de 
Banda Larga contemplando as instituições culturais e suas demandas por 
aplicações e serviços específicos. 31 votos
EIXO III – CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Foco: a importância estratégica da cultura no processo de 
desenvolvimento

Incentivar a criação e implementação de laboratórios de produção e 
experimentação de Arte Digital com equipamentos (computadores e 
softwares especiais, sensores e dispositivos de som e imagem, projetores 
de alta luminância e resolução), infra-estruturas e recursos humanos 



adequados às especificidades da área, com o fim de fortalecer a 
pesquisa, produção artística e o desenvolvimento sustentável no campo 
artístico e cultural, além de apoiar os centros de pesquisa da área já 
existentes em universidades, escolas e outras instituições. 27 votos 
IV – CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Foco: economia criativa como estratégia de desenvolvimento

Incentivar a formação de incubadoras vinculadas com a área da arte 
digital, através de projetos colaborativos, que se utilizem 
preferencialmente de tecnologias verdes ou metarecicladas, visando a 
facilitação da formação de pares e aceleração da troca de conhecimento 
bem como fortalecendo a economia criativa local e regional. 24 votos
V – GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA
Foco: fortalecimento da ação do Estado e da participação social no campo 
da cultura

Criar Coordenação de Arte Digital na Funarte para gerenciamento do 
fomento à formação, produção e difusão do campo da arte digital, lançar 
editais no segmento de: pesquisa, produção, exibição, conservação e 
formação de acervos, entre outros, bem como incluir a área de Arte Digital 
como segmento a ser contemplado nos recursos de orçamento, fundos de 
incentivo à cultura, sistemas de financiamento e patrocínio, seja no âmbito 
federal, estadual e municipal (exemplos: PEC 150, ‘Pré-sal’, leis estaduais 
e municipais de incentivo, FUST) e utilizar parte dos recursos de incentivo 
fiscal das empresas no fomento de ações de arte digital nas regiões onde 
atuam. 29 votos


