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Inovar com arte
É com grande alegria e orgulho que O Instituto

governamental sem fins lucrativos, cujo trabalho tem

Projetos e Pesquisa — O Instituto — apresenta, nesta

como objetivo geral a produção e a disseminação de

publicação, os resultados da primeira edição do

conhecimento para o desenvolvimento de projetos

Projeto ArtEducação Digital, realizado com as valiosas

sustentáveis. Ao conjugar os campos da pedagogia,

parcerias da Humanizarte e da Universidade Federal

da tecnologia e da arte, o projeto ArtEducação

de Viçosa.

Digital sintetiza, de forma exemplar, os princípios que

Responsável pela concepção e coordenação geral
desse projeto, O Instituto é uma organização não

orientam nossa atuação: a perspectiva multidisciplinar;
a associação imediata entre os exercícios da reflexão

Da esquerda para a direita, Ramon Fernandes (secretário municipal de desenvolvimento), Virgínia Lúcia Bittencourt (secretária municipal de cultura),
vereadora Cristina Fontes, prefeito Raimundo Nonato, Evaldo Vilela (secretário adjunto de ciência e tecnologia de MG), Professor Luiz Claudio Costa
(reitor da UFV), Marcelo Andrade (presidente da Humanizarte), a professora Ilana Strozenberg do O Instituto, Sargento Jorge Benevenute (Polícia Militar
de Viçosa) e o Dr. Carlos Alberto Bastos (Delegado Regional de Polícia de Viçosa).
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e da prática; e a articulação entre a produção de
conhecimento e a implementação de ações com
potencial de impacto sobre a vida social.
Voltado para a capacitação de jovens alunos de
escolas públicas, do ensino médio, na criação de
produtos culturais em meio digital, o projeto, em sua
formulação mais abrangente, insere-se diretamente no
contexto do universo contemporâneo que o sociólogo

3
livreto v3.indd 3

30.11.09 12:44:05

Equipe do ArtEducação Digital no primeiro dia de capacitação de educadores: Ao fundo: Geraldo Andrade; Atrás (da esquerda para a direita):
Renata Lana, Elaine Fontes, Marcelo Andrade, Thomas Medeiros, Rodolfo Matos, Silvério Ortiz Neto, Rona Hanning, Deyvison Cruz. Na frente
(da esquerda para a direita): Jeremias de Castro, Virginia Lúcia Bittencourt, Teresa Guilhon, Diego Wakin, Ilana Strozenberg.

Manuel Castells chama de “sociedade em rede”.

isso, o ArtEducação Digital visa à formação de sujeitos

Nele, a competência no uso das novas tecnologias

capazes de utilizar os recursos tecnológicos para se

da comunicação constitui um recurso fundamental

expressar e produzir conteúdos inovadores.

para a inserção do indivíduo na vida social, em suas

O pressuposto que está na base desta afirmação

múltiplas dimensões: desde o mercado de trabalho

é de que o potencial de transformação social

até o universo das trocas intelectuais e das relações

trazido pelos recursos tecnológicos — por meio da

afetivas. O que se pretende aqui, entretanto, não é a

democratização do acesso aos saberes e das condições

mera capacitação tecnológica e a inclusão digital dos

de produção e difusão de informação — não está na

jovens, no sentido restrito do termo. Muito mais do que

sua existência, mas no uso que se faz deles.
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É necessário, portanto, preparar os indivíduos para

sócioculturais da contemporaneidade. O modelo

serem produtores de conteúdos próprios, originais

tradicional da transmissão de conhecimentos já não

e inovadores, e não meros reprodutores de padrões

responde a essas demandas. Em uma nova pedagogia,

consagrados. Foi com esse objetivo que O Instituto

a pesquisa e o diálogo são instrumentos centrais.

desenvolveu uma metodologia pedagógica que alia o

Embora dotados de acervos de conhecimento distintos,

ensino das ferramentas tecnológicas à ampliação do

educadores e alunos são interlocutores na produção

repertório de linguagens estéticas e ao desenvolvimento

de um saber do qual em que todos participam como

das habilidades de reflexão crítica dos alunos.

protagonistas, cada um com a experiência, o olhar, a

Por outro lado, uma educação voltada para a
inovação precisa estar aberta ao reconhecimento
das diferenças presentes na trama das relações

sensibilidade que lhe são próprios.
São os resultados desse diálogo e dessa troca de
saberes entre professores, monitores e alunos da
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primeira edição do ArtEducação Digital, realizada

de vídeos autorais. Rona Hanning, coordenadora

entre junho e dezembro de 2009 na cidade de Viçosa,

pedagógica e Silvério Ortiz Neto, coordenador mídia-

que temos o prazer de apresentar nesta publicação.

educação, formaram e orientaram toda a atuação dos

Tanto em um como no outro não se encontram apenas

professores e monitores, em vários fins de semana

vídeos criados pelos alunos, mas também registros

de imersão, em que eram apresentadas e discutidas

do processo de sua elaboração. Afinal, essa memória

noções de estética, de filosofia do conhecimento e

revela aspectos das relações entre o pensar e o fazer

metodologias pedagógicas. Os professores Thomas

que são inseparáveis da atividade criativa e podem

Medeiros — que acompanhou as turmas durante todo

servir de referência para futuros projetos.

o período do curso —, Elaine Fontes, Geraldo Andrade

O empenho e a competência da equipe diretamente

e Jeremias de Castro — que se revezaram durante os

responsável pelo curso garantiram o sucesso dessa

seis meses — e os monitores Diego Wakin, Deyvison

primeira versão do projeto, cujo foco foi a criação

Cruz e Rodolfo Matos, alunos da Escola de Ciência da
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Computação da Universidade de Viçosa, enfrentaram
galhardamente o desafio de aprender e ensinar ao
mesmo tempo em que alternavam imersões de fim de
semana e as aulas nas turmas de segunda a quinta.
A tecnologia teve também, sem dúvida, um papel
importante na organização e na supervisão do
andamento do projeto como um todo. Algumas de
nossas interações na rede virtual, por meio do Google
Docs — um espaço de interlocução que nos manteve
ligados apesar das distâncias —, também foram
incluídas nos registros aqui publicados.
Para O Instituto e toda a sua equipe, a parceria
com a Humanizarte e com a Universidade Federal
de Viçosa, no Projeto ArtEducação Digital tem um
significado muito especial. Ele é mais um passo
na direção de uma nova era, em que as fronteiras
tradicionais entre ciência, cultura e ação social se
abrem e dão lugar a uma perspectiva sobre o papel
social do conhecimento, atrelado ao sentido
de responsabilidade.
Ilana Strozenberg
Teresa Guilhom
Diretoras de O Instituto
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A OSCIP Humanizarte — que vem, nos últimos

Meus agradecimentos especiais ao governo de Minas

anos, trabalhando interruptamente em projetos que

Gerais por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia,

levam oficinas artísticas a crianças e a adolescentes

à Prefeitura Municipal de Viçosa por meio da sua

de escolas públicas em 12 cidades mineiras —, ao

Secretaria de Cultura, e à Universidade Federal de Viçosa,

implantar o ArtEducação Digital, em Viçosa, abre

por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

uma nova perspectiva para estes jovens. Unir as

Temos a certeza de que contribuímos para a

expressões artísticas e a palavra com as novas

ampliação do olhar e da sensibilidade dos que

linguagens digitais coloca-os em contato com o

participaram do projeto que, assim, expandiram de forma

mundo, e, desse modo, amplia seus horizontes bem

surpreendente suas leituras do mundo. Ao unirmos a

como suas perspectivas de vida.

cultura, nas suas diversas expressões, ao mundo digital,

Os resultados obtidos foram surpreendentes e
nossa parceria com O Instituto tem sido extremamente
enriquecedora.

conectamos estes jovens com o seu eu criativo, humano,
pela via das ferramentas do mundo moderno.
Marcelo Andrade
Presidente da Humanizarte
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No décimo sexto ano do Centro Experimental de

Assuntos Comunitários, em especial ao professor

Artes da Prefeitura Municipal de Viçosa, o programa

Derly Henriques e à professora Valéria Vitarelli; à

ArtEducação Digital abre um novo patamar de

Humanizarte; à equipe de O Instituto; o empenho e a

projetos, que fortalece a proposta da arte enquanto

dedicação dos professores Jeremias, Bulldog, Geraldão

ferramenta de transformação e de inclusão social

e Elaine e aos monitores. Um agradecimento especial

para alunos da rede pública de ensino. A formação

ao Marcelo Andrade, grande amigo, idealizador e

artístico-cultural dos jovens, aliada ao domínio das

coordenador geral deste importante projeto.

tecnologias da informação e da comunicação, neste

Virgínia Lúcia Bittencout Moura

universo contemporâneo globalizado, torna-se

Secretária municipal de Cultura,
Esportes, Lazer e Patrimônio de Viçosa

poderosa ferramenta para o acesso a recursos sociais,
econômicos e artísticos. Além disso, abre novas janelas
“A oportunidade de trabalhar com jovens nesse

de oportunidades para nossos jovens e permite a
ampliação do olhar e das possibilidades de leitura do
mundo e construção do futuro.
Agradecemos o apoio e o incentivo do prefeito

projeto foi uma experiência enriquecedora em vários
sentidos. Nós monitores, não ficamos presos a esta
função: houve momentos em que me vi ministrando

de Viçosa, Raimundo Nonato Cardoso e aos nossos

aula, às vezes sobre como operar o equipamento,

parceiros: à Secretaria de Estado de Ciência,

outras vezes mostrando as possibilidades de

Tecnologia e Ensino Superior, por meio do secretário

trabalhar com vídeos. Os alunos me surpreenderam

adjunto e professor Evaldo Vilela; o empenho do

e me ensinaram muito e espero ter passado para

deputado federal Rodrigo de Castro; à Universidade

eles tanto quanto eles passaram para mim.”

Federal de Viçosa, por intermédio do reitor e
professor Luiz Cláudio Costa e da Pró-Reitoria de

Diego Wakin (monitor)
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O Brasil está passando por profundas

de valores, uma crise civilizatória que nos impedem

transformações. Nos últimos anos, todos os indica-

de implementar as soluções disponíveis. A mudança

dores sociais do país apresentaram significativa

necessária em busca de uma sociedade mais justa

evolução. No entanto, ainda sofremos com profundas

demanda diálogos entre ações que façam a diferença.

desigualdades sociais. Muitas destas desigualdades

Entendemos que no mundo atual uma universidade

não são devido à falta de ferramentas tecnológicas

tem que buscar a excelência acadêmica — por

para resolvê-las, mas ocorrem devido a uma crise

meio de métodos cientificamente apropriados —,

O professor Luiz Claudio Costa (reitor da UFV), Marcelo Andrade (presidente da Humanizarte) e a professora Ilana Strozenberg do O Instituto.
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e também a relevância social, ou seja, o bom e o
justo. É necessário buscar o bem-estar de quem
realiza as ações e de quem recebe os seus efeitos. A
universidade deve estar sempre atenta sobre como
o produto de suas pesquisas se distribui para a
sociedade. A ciência é um processo criativo, cultural,
formativo e utilitário e que deve estar associada a
políticas públicas, a sociedade tem que dirigi-la. É o
que poderíamos chamar de consideração social da
Visão geral da Universidade Federal de Viçosa.

atividade de pesquisa.
A universidade é a única instituição da sociedade
que tem como compromisso a reflexão sobre novos
modelos de sociedade. Ela tem papel decisivo em

e que faz a diferença. Projetos como este nos dão

repensar o seu próprio papel, o papel da política, da

a certeza da realidade do que disse certa feita

sociedade e do estado. Na realidade, a ciência e a

Fernando Pessoa: “conservo uma saudade imensa de

política têm em comum, ou pelo menos deveriam ter,

um futuro melhor.”

o compromisso de construir uma sociedade melhor.

Ser espiritual é ser prático, engajado, agir para

A sociedade demanda não somente inovações

modificar as injustiças, transformar a realidade. Não

tecnológicas, mas também inovações sociais.

se pode transformar injustiças como espectadores.

E é por esta razão que a Universidade Federal
de Viçosa tem o prazer de participar do Projeto
ArtEducação Digital. Um projeto inclusivo que

Precisamos ser politicamente ativos.
Professor Luiz Claudio Costa
Reitor da Universidade Federal de Viçosa

promove o diálogo entre a academia e a sociedade
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Nada mais relevante no mundo contemporâneo

Com uma metodologia robusta desenvolvida, a

do que a alfabetização digital de jovens de escola

experiência pode agora ser expandida — unir diferentes

pública, como ferramenta básica para a inclusão social.

expressões da cultura e o mundo digital, dar acesso a

O projeto ArtEducação Digital vai ainda mais longe.

novas ferramentas de trabalho e asas à criatividade e

Utiliza oficinas artísticas com o uso de metodologias

garantir melhor futuro para a juventude deste país. Por

inovadoras e pioneiras, possíveis graças ao arranjo

tudo isto, agradecemos à Humanizarte, ao O Instituto,

institucional brilhantemente articulado por Marcelo

à Prefeitura Municipal de Viçosa e à Pró-Reitoria de

Andrade, com sua enorme sensibilidade e inteligência.

Assuntos Comunitários da UFV (Universidade Federal

O objetivo é auxiliar nossos jovens a ampliar seus

de Viçosa), pela oportunidade deste trabalho.

mundos e, com isto, ganhar novas perspectivas, o que
é a determinação de nossos parceiros, como o atual

Evaldo Ferreira Vilela
Secretário adjunto de Estado

governo de Minas.

15
livreto v3.indd 15

30.11.09 12:44:18

16
livreto v3.indd 16

30.11.09 12:44:20

Por uma pedagogia do diálogo
Um projeto de arte-educação que une Minas Gerais

ao ensino formal, atendendo à sociedade na

ao Rio de Janeiro. Mais especificamente a cidade do

multiplicidade que esta necessita.

Rio de Janeiro à Viçosa.
Um projeto em que o terceiro setor se alia à

Embasado pela filosofia de que o conhecimento se
constrói na interação do sujeito com o grupo, o Projeto

universidade federal, e ambos se ligam às Secretarias

ArtEducação Digital elaborou uma metodologia própria

de Cultura e Ciência e Tecnologia do Município e

de trabalho. Pautou suas ações em dois eixos: a formação

do Estado. Logo, parcerias são estabelecidas em

de jovens alunos da escola pública e a formação de

prol de uma educação que ultrapassa as dimensões

um grupo de educadores que se transformam em

escolares e oferece uma complementaridade

multiplicadores na medida em que o projeto piloto
desenvolvido durante o ano de 2009, em Viçosa, ganha
perspectiva de ampliação pelo espaço de mais dois anos
nesta cidade. Assim, o compromisso em formar uma
geração com maior domínio das linguagens da tecnologia
midiática aliado ao enriquecimento da dimensão artística
e estética torna-se efetivamente viável: uma proposta
que teve a possibilidade de se concretizar.
Nesta perspectiva, a construção e a consolidação
do trabalho em equipe foram, sem dúvida, uma meta
prioritária para que o desenvolvimento das atividades

A professora Valéria Vitarelli, Sivério Ortiz Neto, Rona Hanning e a
Secretária Virginia Bittencourt na sede da Humanizarte.

com os alunos transcorresse de acordo com a
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metodologia pedagógica prevista e alcançasse um dos
objetivos principais do projeto: realizar uma formação
centrada na troca e no diálogo entre educadores e
alunos e, dessa forma, promover o fortalecimento de
uma nova perspectiva educativa para a cidade.
Por isso, a importância de, ao final do processo,
todos — alunos e educadores — poderem se perceber
e serem percebidos como multiplicadores. Indivíduos
capazes de promover mudanças em suas redes
sociais, por meio do alargamento das noções de
ensino-aprendizagem, produção, criação, cultura,
participação e transformação.
Rona Hanning
Coordenadora pedagógica
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Quais são os desafios de um projeto de arte-educação

concepção, descobrimos que em um projeto de arte-

em meio digital? Este foi o ponto de partida na

educação respira-se a Paideia dos gregos, o ideal de

concepção do projeto, pois a partir do que se entende

uma educação que visa a formação completa do ser

como arte e como educação é que houve a possibilidade

humano. Na arte-aducação, há a complementaridade

de projetarmos onde queríamos chegar com o meio

entre o input e o output. Afinal, o ser humano deve

digital. E vimos que queríamos chegar longe.

saber ouvir e também falar. E nós queríamos ouvir.

Chegar longe, porque queríamos estar nos
dois lados da formação humana — no input e no
output. Usamos a tecnologia digital como suporte

Então, como fazê-los falar? Primeiro capítulo: entrada
de dados.
Para começar o projeto, concebemos o que se

e ferramenta em todas as etapas do projeto e

chamou de ampliação do repertório. Começamos

colocamos como primeira etapa o “educar na arte”

com algumas aulas em que diferentes produções

(o input), para em um segundo momento passarmos

em vídeo-arte foram acompanhadas por conteúdos

à “expressão pela arte” (o output). Nos momentos da

de história e de filosofia da arte. Nestas aulas, cada
vídeo foi acompanhado por uma discussão temática,
visando a exploração das ideias ali presentes. Deste
modo, foi trabalhada a transmissão de conteúdos e a
expressão criativa dos alunos — pilares importantes
do projeto.
Após esse primeiro momento, fizemos uma
apresentação sobre grandes pintores da história e os
alunos foram estimulados a produzir um vídeo sobre
um deles. Para tanto, deveriam antes realizar uma
pesquisa na internet, buscando conteúdos biográficos
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e imagens de telas do pintor escolhido. Os alunos

os alunos puderam pensar, refletir e expressar

produziram, então, um videoclipe sobre um dos

ideias. Foi um momento de valorização da pessoa. A

pintores. A trilha sonora foi escolhida livremente de

aproximação entre educadores e aprendizes permitiu

acordo com os interesses de cada grupo, mas deveriam

a emergência de questões essenciais ao ser humano

manter algum diálogo com as imagens apresentadas.

e foi fundamental para que cada aluno acreditasse

Com esta etapa concluída, os alunos já tinham

em seu potencial criador. A partir daí, começaram a

conhecimento da ferramenta de edição e produção de

produzir roteiros para os vídeos com suas próprias

vídeo, o que permitiria a expressão digital, e também

ideias. Estávamos formando autores.

foram apresentados a conteúdos, o que permitiria a

Mas estes autores precisavam dominar equipamentos

expressão de ideias. Agora, precisávamos ouvir estas

de vídeos, lidar com as máquinas e com as técnicas

ideias, precisávamos de autores. Como formar autores?

de produção e de edição de vídeos. Precisavam saber

Segundo capítulo: saída de dados.

filmar, fotografar, fazer animação — ou seja, precisavam

A conclusão de um projeto de arte-educação é

conhecer a tecnologia digital que seria o meio para

a etapa mais crítica. Afinal, se queremos autores,

expressarem suas ideias. Para isto, foram realizadas

queremos autonomia na criação. Como ensinar isto?

diferentes oficinas com os equipamentos, em que os

Talvez esteja fora do alcance da educação ensinar a

alunos puderam passar por todas as etapas da produção

criação, mas a autonomia certamente não está. Aliás,

de um vídeo, desde filmagem ou fotografia até a edição

está no centro da educação, é seu maior objetivo.

do material e a geração do vídeo. Ao final, tínhamos

Dar autonomia é dar liberdade e, se não for para isso,

os potenciais autores prontos para exercitarem suas

educar para quê? Portanto, foi na autonomia que

autonomias; tínhamos nossos aprendizes sorrindo para

investimos nesta segunda etapa.

a criação, felizes por poder criar.

Inicialmente, foi dedicado um tempo para o
autoconhecimento: por meio de diferentes dinâmicas,

Dar autonomia para ter ideias e expressá-las. Dar
autonomia para criar um vídeo. Dar autonomia para
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expressar suas ideias em um vídeo. Em três momentos,
cronologicamente ordenados, tem-se o fluxo do projeto,
centrado na autonomia do aprendiz. Com esta autonomia, ele pode entrar no mercado de trabalho, como
videomaker, por exemplo. Mas é também com esta autonomia que ele pode pensar sua inserção na sociedade e
ser um indivíduo mais cônscio de si. Com esta autonomia,
queremos e acreditamos que ele pode ser mais feliz. E a
felicidade é o maior desafio de qualquer projeto.
Silvério Ortiz Neto
Coordenador de mídia-educação

“Participar do Projeto ArtEducação Digital,
acompanhar a evolução dos alunos à medida que
tomavam conhecimento das linguagens artísticas,
das técnicas de filmagem e de fotografia, entre
outras habilidades, foi uma experiência nova e
compensadora. Em cada sorriso, em cada pergunta
e em cada vitória dos alunos, encontramos forças
para superar todos os problemas e seguir em frente,
e alcançar, assim, os resultados desejados.”
Rodolfo Matos (monitor)
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Avaliação dos resultados
Inserir a arte na educação é um instrumento que

comunicação, como uma questão de cidadania e de

facilita o aprendizado das crianças e contribui para

responsabilidade social; não uma mera capacitação

o seu desenvolvimento sócio-cultural. Vivemos

técnica, por meio da inclusão digital, mas um

em um universo contemporâneo e globalizado,

exercício de reflexão”.

em que o domínio das tecnologias da informação

Assim, as oficinas de artes e de tecnologia digital

e da comunicação torna-se condição básica para

foram avaliadas de forma ampla, privilegiando o

o acesso a recursos sociais, econômicos e outros.

desenvolvimento pessoal e as habilidades dos alunos,

Neste contexto, tanto o acesso à informação e

além de sua socialização, sua expressão verbal e

à tecnologia quanto a ampliação da formação

escrita, e os conhecimentos culturais e artísticos

artístico-cultural dos jovens são condições

absorvidos. A inovação dos processos educativos e sua

indispensáveis para um programa social que prioriza

capacidade de promover mudanças duradouras — na

um futuro sustentável.

busca da sustentabilidade — também foram objetos

A avaliação é uma ferramenta extremamente útil
para nortear os rumos de um programa, corrigindo

de avaliação.
Embora a maioria das avaliações preveja uma

possíveis falhas e permitindo a evolução e a

forma mensurável para identificar as dificuldades

sustentabilidade da missão proposta.

apresentadas, a avaliação apresentada se baseou

No caso do Projeto ArtEducação Digital, o processo

nas observações feitas pelos educadores,

de avaliação teve como parâmetro o objetivo maior

levando-se em consideração comportamentos e

do projeto que é “capacitar jovens para o uso

atitudes dos jovens no início do projeto e na sua

competente das tecnologias da informação e da

etapa final.
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Pelo menos setenta e cinco por cento dos

Além da melhoria do comportamento dos jovens

adolescentes observados apresentaram evolução

no contexto das oficinas, os educadores perceberam

em seus interesses pela leitura e pela escrita, com

ganhos nas seguintes situações:

aumento da capacidade para raciocínio lógico,

• Melhoria na capacidade de comunicação e

criatividade e melhora em condutas que envolvem o
relacionamento com outras pessoas.

expressão dos alunos.
• Aquisição de habilidades técnicas de informática.
• Inclusão digital da grande maioria dos jovens,
visto que muitos deles chegaram nas oficinas sem

“Gostei de trabalhar em equipe. Na minha área,
Ciência da Computação, geralmente trabalho

aptidão nenhuma para uso do computador.
• Ampliação do repertório artístico dos jovens, ao

com máquinas. Este foi um fato muito marcante

observar seus interesses artísticos tanto dentro

no decorrer do projeto, pois aprendi a ter mais

como fora da sala de aula.

paciência, a ser mais presente e dinâmico.
Penso que o ponto forte do projeto foi a equipe

• Melhoria na percepção artística dos jovens em
relação a elementos presentes no seu cotidiano.
• Aquisição de habilidades no manuseio de câmeras fo-

formada para o trabalho. Criamos uma equipe forte,
coesa e muito trabalhadora.
Se o projeto foi enriquecedor, como monitor,
posso imaginar o que significou para os jovens
que dele participaram.”

tográficas e filmadoras digitais (exemplos: enquadramentos, noções de planos, noções de luminosidade).
• Aquisição de técnicas de filmagem como stop
motion, travelling, panorâmica.
• Aplicação do repertório musical aos
vídeos produzidos.

Deyvison Cruz Gonçalves (monitor)

Valéria Vitarelli
Sub-Reitoria de Assuntos Comunitários
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Com a palavra, os professores
Tive uma surpresa muito agradável no início do

No fim de semana seguinte recebemos a nossa

ano: a gestora da Humanizarte, Virgínia Moura, me

primeira de muitas capacitações, com Silvério Ortiz

comunicou sobre um novo projeto a ser implantado na

e Rona Hanning. Melhor impossível, pessoas geniais,

nossa cidade, Viçosa — MG.

simples e sábias, muito competentes e profissionais.

Mais uma grande surpresa veio quando comuni-

A surpresa foi ainda maior quando me dei conta de

caram que o projeto seria desenvolvido em parceria

que o projeto possibilitaria a produção de animações

com a UFV (Universidade Federal de Viçosa), e nosso

em massinhas, desenho animados, stop motion,

laboratório de trabalho seria no Bioagro. Pensei:

dramatização, e não simplesmente a produção de

colocar 100 alunos de escola pública aqui dentro? Que

documentários. Era arte!!! Nosso primeiro momento foi

maravilha! A inclusão já começou.

justamente o de sensibilização para ampliarmos nossos
horizontes, nossos olhares, nossas leituras do mundo.
Conhecer a equipe de trabalho foi ótimo. Era
uma equipe muito completa: Jeremias de Castro —
jornalista, professor de português e de literatura, uma
enciclopédia humana aliada a uma personalidade
humilde e ponderada; Elaine Fontes — artista plástica,
uma pessoa com muita experiência de vida e com
um olhar sensível e feminino para o projeto; Geraldo
Andrade — jornalista, colunista local e editor da revista

It aut ut amet ut aut inisse feu feugiam quamcom modolenim quat wisi.

Culturatividade. Três monitores do departamento de
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Informática fechavam a equipe: Diego Wakin, Rodolfo

Gauguin, Da Vinci, Dali, Michelangelo. A arte, absorvida

Matos e Deyvison Cruz.

de maneira tão simples, foi mudando de forma silenciosa

Quanto aos alunos... Olhares curiosos e ressabiados

a percepção daquelas crianças. Passei com alguns alunos

chegavam a nós no ambiente formal da sala na UFV,

na frente do estande de um pintor numa feira e eles

incertos do que seriam capazes, do que poderiam

pararam, observaram, comentaram e, diante do queixo

aprender e usufruir, do que estariam realmente fazendo

caído e do olhar estarrecido do pintor, reconheceram a

ali. O silêncio era geral, apenas ouvidos (e olhos) abertos.

imagem da Santa Ceia em um dos quadros.

Mas algumas imagens falam mais do que mil palavras.

O resultado foram 32 vídeos sobre os grandes

Começamos a estimulá-los a exercitar diferentes

pintores postados no Youtube. Uma conquista

leituras, exibimos animações, desenhos e outros vídeos.

histórica na vida dos alunos. Que felicidade estampada

Os olhares foram relaxando, as bocas se abrindo e

nos seus rostos chamando seus colegas para

soltando palavras surpreendentes, compartilhando com

assistirem a seus vídeos na rede! Agora seriam vistos e

todos suas novas percepções de mundo.

ouvidos em qualquer parte do mundo!

Semanas se passaram e muitas aulas foram

O momento seguinte foi o da criação de vídeos

ministradas, como a de trilha sonora, a de história da

com temas autorais. E agora, como extrair daqueles

arte e de literatura, de informática básica, de movie

corações suas histórias de vida, seus momentos de

maker, de pesquisa na internet. Criamos e-mails

alegrias e tristezas, de sofrimentos e conquistas? Como

para todos e os alunos foram ficando cada vez mais

fazer falar alguém que não está acostumado a ser

entusiasmados, participativos e atuantes.

ouvido? Técnicas pedagógicas? Exercícios de vivências?

E eis que surgiu o primeiro momento de criação: o
primeiro exercício dos alunos foi produzir um vídeo sobre
grandes pintores. Que momento mágico ver os alunos
mergulhando no universo de artistas como Monet,

O que faz alguém contar para o outro coisas pessoais e
íntimas? A palavra-chave: CONFIANÇA!
Mas ainda faltava algo: convencê-los de que era
possível fazer animações. Senti que os alunos estavam
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ressabiados. Então, a equipe em conjunto produziu, em

câmeras em punho. Ali começaram a entender,

uma só tarde, uma animação com massinha e, no dia

na prática, como é o trabalho de uma equipe

seguinte, a levamos para os alunos assistirem. Emoção

de produção, com diretor, contrarregra, câmera,

e entusiasmo geral: “se eles fizeram em uma tarde, a

roteirista, produtor. A intimidade com a câmera veio

gente faz em um mês!”.

rapidamente, junto com a segurança para defender

Mãos à obra. Roteiros, planos de câmera,

suas opiniões. Certamente, já eram cidadãos com

storyboard, sonoplastia e roteiro final: foi muita

novos olhares, novas leituras de mundo. Novos

queima de fosfato e planejamento. E chega a hora

editores e novos câmeras estavam surgindo ali. Ou,

de pôr a mão na massa, literalmente, pois grande

simplesmente, crianças felizes e realizadas por serem

parte dos vídeos foi produzida em stop motion com

vistas e ouvidas em algum canto do planeta, onde,

massinha. Muitos foram dramatizados e alguns feitos

certamente, outras crianças entenderão o que elas

em formato de documentário.

estão querendo dizer.

Enfim, era chegado o momento de sair da sala
de aula e partir para a luz do sol, na rua, com as
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Gratificante é uma palavra que sintetiza minha

mas acompanharam o andamento do grupo do qual

participação no Projeto ArtEducação Digital, em sua

fizeram parte.

fase piloto. O projeto fortalece as várias habilidades

As capacitações pedagógicas sempre fortaleceram o

dos jovens, tanto no convívio social quanto na

andamento da ação de produção que, principalmente,

execução das tão novas e presentes tecnologias.

na fase de filmagens não se limitou ao horário de aula.

Cada encontro é diferente e em cada encontro

O ArtEducação Digital é uma proposta pedagógica

os participantes se mostram diferentes: mais

que rompe as fronteiras da educação enquanto ensino

fortalecidos em sua identidade e conduta.

curricular, e transporta o aluno do papel de estudante

A empolgação de produzir o vídeo faz com que

ao papel de cidadão. Com isso, ele passa a entender

as dificuldades se minimizem. O que se percebe é

melhor seu próprio contexto. Por outro lado, pelo

uma ampliação de horizonte e uma maior crença

fato dos alunos não estarem em uma sala de aula

no potencial individual de cada um. Vi de tudo:

convencional, as tradicionais conversinhas paralelas

alunos que queriam sair, mas que depois quiseram

viraram um bate-papo aberto a todos. Qualquer

voltar; alunos que divulgaram o projeto para colegas

dúvida, basta digitar PAED no Youtube e ver as

que quiseram entrar; e também alunos que, por

imagens que ali estão veiculadas.

motivo de força maior, abandonaram a proposta,

Geraldo Luís Andrade
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Estar com os meninos, ensinar um pouco e aprender
mais ainda foi uma troca muito rica.
Como em todo projeto piloto, a equipe enfrentou
dificuldades, mas sem perder a motivação, pois o
nosso público é muito especial e merece todo
o nosso empenho.

Os nossos alunos são crianças inquietas e que querem
aprender. Para eles, esses momentos representam
oportunidades de se abrir, de receber atenção e carinho.
Conhecer todos vocês e compartilhar essa
experiência tem sido um verdadeiro presente.
Elaine Fontes
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O Programa ArtEducação Digital já nasceu grande em
sua proposta de construir. Nós, que participamos desde
o início, tivemos a grata surpresa de observar de perto a
transformação promovida por um trabalho sério.
A princípio, muitos adolescentes selecionados
deslumbraram-se com o espaço e ficaram um pouco
ressabiados. Foi só no início. Aos poucos, a habilidade e
a competência dos professores e a dedicação dos monitores no direcionamento técnico garantiram a confiança. E onde há confiança, há credibilidade e resultados.
O projeto ainda reúne as orientações do Silvério
e da Rona, além do acompanhamento de todo
o pessoal envolvido — peças fundamentais para
que o projeto piloto se deslanchasse para uma
produção responsável, conforme mostraram os
resultados finais. O trabalho, certamente, atendeu
a expectativa das parcerias que fomentaram o
empreendimento, o que garante a continuidade
dessa iniciativa pioneira.
Jeremias de Castro
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