Projeto aprovado no conselho municipal dos direitos da criança e adolescente de
Belo Horizonte - CMDCA BH/2019 Valor aprovado a ser captado R$ 1.099.098,00

Realidade X Futuro
A região do Barreiro é a segunda mais movimentada de Belo Horizonte,
tem mapeados 54 bairros, 18 vilas, com 70 mil domicílios que abrigam cerca
de 350 mil habitantes, com rendimentos médios mensais de R$ 254,06.
O Barreiro não foge da realidade do Brasil, que segundo o próprio governo
federal 93% dos brasileiros nunca foram a uma exposição de arte.
Os indicadores evidenciam que poucos brasileiros têm acesso pleno à
cultura e a educação formal/informal. Esta realidade aumenta quando se
trata de periferias, como no caso da Região do Barreiro.
Dados do IBGE de 2010, mostram que 40% do VAF (Valor Adicional Fiscal)
de Belo Horizonte é oriundo da regional Barreiro, e o retorno em
investimentos nas áreas de saúde, educação, moradia, estrutura é de
aproximadamente 9%, o que é muito pouco para uma população tão grande.

O Viaduto das Artes apresenta o projeto que pretende ampliar as
oportunidades de crescimento social, artístico, cultural para estudantes na
faixa etária de 09 a 18 anos, de escolas públicas localizadas em bairros
carentes caracterizando em crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade que vivem à margem da sociedade.
Ao amenizar as carências de cultura, educação e tecnologia o projeto visa
o protagonismo das crianças e adolescentes através da arte e cultura e
desenvolver competências-chaves que proporcionem: auto gerência, liderança,
organização, iniciativa, a fim de gerar ações reflexivas e prospectivas diante
dos problemas reais.

Motivação e Necessidade
Fator Educacional
A formação de jovens criadores através das ações propostas pelo projeto tem como
base uma necessidade percebida não só em Belo Horizonte, mas em muitas outras
cidades Brasileiras. A educação formal, debilitada em sua condição formadora,
não consegue abranger para além dos seus limites conceituais, operacionais.
O Projeto em sua totalidade, oferece um suporte ao público atendido com as
melhores produções metodológicas brasileiras e internacionais sobre os eixos da
Arte, Ciência e Tecnologia em uma perspectiva local destas condições.
O projeto contribui para o incentivo à reflexão, investigação e exibição de debates e
ideias por meio de oficinas que abordarão temas relacionados ao meio ambiente,
cultural digital, artes, informação, comunicação, biotecnologia, computação entre
outros campos. A reflexão proposta nas ações formativas abrangerá realizadores
experientes.

Institucional
Há 12 anos atuando na reconfiguração social de um espaço urbano antes
degradado e hoje totalmente revitalizado, o Viaduto das Artes possui uma área de mil
metros quadrados com uma galeria de arte, uma biblioteca, um ateliê de artes, duas
salas para cursos e oficinas e um pátio para shows e apresentações artísticas
variadas. Um espaço cultural de qualidade, com programação variada e
independente.
Também fazemos a ações culturais em todas as regiões de Belo Horizonte. Durante
estes anos de funcionamento, foram realizadas mais de 300 ações culturais, entre
elas: oficinas, apresentações musicais, apresentações teatrais, contação de histórias,
exposições de arte, palestras, cursos, alcançando mais de 120 mil pessoas.

Motivação e Necessidade
Contexto de Presente e Futuro
Incentivar o interesse por arte, ciência e o conhecimento não é somente um
compromisso do Viaduto das Artes, mas uma necessidade do Brasil com vistas ao
futuro.
Arte, conhecimento e tecnologia podem mudar vidas e lugares e têm como elemento
principal a conexão entre as pessoas e a troca de saberes técnicos e culturais.
Para os jovens, o mundo digital (atual cenário contemporâneo) é um espaço de
expressão e descoberta.
A tecnologia trouxe novos espaços e ferramentas para as manifestações típicas dessa
fase da vida que permitem a experimentação de papéis sociais, ampliam o leque de
relações interpessoais e o contato com informações, fornecendo elementos para a
formação da identidade.
Contudo, é imperativo conscientizar os jovens acerca de novas perspectivas de vida,
aprimorar o conhecimento objetivando que crianças e adolescentes sejam multiplicadores
de conhecimento e protagonistas das mudanças de suas realidades.

Caráter Cultural
O povo brasileiro é criativo. De forma naturalizada aprendeu a viver sob condições de
improviso, incertezas. Temos no Brasil a palavra "gambiarra" compreendida por muitas
vezes de forma negativa, mas que, de fato, representa em parte, a nossa cultura do
improviso, que cria soluções para nossas dificuldades e necessidades a partir do que
temos disponível. Temos uma vocação cultural pela diversidade e pela criatividade do
nosso povo.
Por outro lado, o Brasil, apesar das dificuldades recorrentes de financiamento, há muitas
décadas, tem se posicionado como um País de alto desenvolvimento científico
através de suas universidades e centros de pesquisa em diversos campos do
conhecimento, tanto através de resultados e produtos científicos quanto na formação dede
profissionais valiosos ao nosso País.
Esse projeto busca unir dois universos em três eixos de interação. A cultura do
improviso e da invenção, e as metodologias de iniciação de interesse científico por
meio da arte, ciência e através do uso das tecnologias.

A base do projeto e seus eixos
EIXOS, DIRETRIZES E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz: Promoção da cultura do respeito e da garantia dos
direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da
família, da sociedade e do Estado.
a) Promover atividades públicas como instrumento para
divulgação e exercício das políticas.
b) Apoiar projetos que tenham como objetivo a garantia dos
direitos humanos.
c) Incentivar a realização de projetos para acesso à cultura,
educação, lazer e esportes, como
práticas para
desenvolvimento de crianças e adolescentes.
EIXO 3 – PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz: Fomento de estratégias e mecanismos que propiciem
a participação organizada e a expressão livre de crianças e
adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles
relacionados.
a) Incentivar a elaboração de projetos que fomentem o
protagonismo juvenil, ações de empoderamento e a
participação de crianças e adolescentes.

O que é o projeto/ação ?
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Realização de 60 (sessenta) atividades formativas em arte, ciência e
tecnologia que ocorrerão no espaço do Viaduto das Artes e na rede de
escolas municipais de Belo Horizonte, na região do Barreiro, nos
territórios B1 a B5.
Promover o interesse por arte, ciência e tecnologia, atuando de maneira
protagonista no cenário artístico, educativo e cultural na região do Barreiro.
Objetivo é produzir o senso de pesquisa, investigação, curiosidade,
criatividade dos jovens (das crianças e adolescentes na faixa etária de 9
a 18 anos)
Universalizar o conhecimento nos três eixos elencados (arte, ciência e
tecnologia) por meio da cultura "Maker" e dos processos de iniciação
científica.
Cultura "Maker" (cultura que se baseia na ideia de que as pessoas devem
ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos dos mais
variados tipos e funções com as próprias mãos, baseando-se num
ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e
pessoas - fazer antes e refletir depois).
O movimento Maker é uma evolução do Faça Você Mesmo (ou Do-ItYoursef, em inglês). A cultura Maker tem o caráter inventivo de
produção de soluções a problemas reais (objetais, projetistas ou
conceituais) com foco nas realidades locais a partir do uso de tecnologias
disponíveis.
Produção de conhecimento e informação com o objetivo de
desenvolver a percepção e a prática da investigação técnica e social.

O Projeto e suas atividades e ações
MÓDULO 1 _ Expositivo
É uma ação que antecede a ação prática nas escolas.
Por 1 semana, as escolas participantes, recebem uma exposição
audiovisual de Arte, Ciência e Tecnologia alinhadas aos eixos da
cultura "Maker" e de cunho científico e artístico.
Por meio de uma exposição que também conta com objetos, trabalhos
artísticos dinamizados por uma produção de informação por meio de
uma expografia informativa, o público alvo tem seu primeiro contato
com o projeto. Este módulo se divide em duas etapas.
As etapas de circulação das escolas participantes e a etapa
expositiva final no Viaduto das Artes instituição, que vai contemplar
os resultados das ações formativas desenvolvidas nas escolas e exibirá
para um público amplo, os resultados totais do projeto.
MÓDULO 2 _ Prático
São 60 ações formativas propriamente ditas nas escolas,
envolvendo oficinas, laboratórios práticos, de práticas artísticas
em arte e uso de novas tecnologias.
Este módulo se divide em duas categorias.
As ações em escolas, e as ações no Viaduto das Artes.
As ações nas escolas atendem o público alvo das escolas.
As ações na instituição tem como foco o público alvo de jovens que
não são atendidos pelas escolas participantes.
São elencados para esta atividade artistas, cientistas, arteeducadores, criadores de conteúdo digitais, fazedores e inventores.

O Projeto em Números
Atividades

nº ações

nº atendimentos
diretos e indiretos

Mod. Expositivo Ecolas

15

15.000

Mod. Prático Escolas

30

1.500

Mod. Prático Viaduto das
Artes

14

600

Mod. Expositivo Viaduto
das Artes

1

10.000

Totais

60

27.600

Investimento no Presente para o Futuro

O Projeto está apto para captação de recursos

Retenção de 25% para o FCMDCA BH
R$ 219.819,61

R$ 1.099.098,00

Responsáveis pelo Projeto
Leandro Gabriel - Artista, Gestor Cultural e Dir. Viaduto das Artes
Tadeus Mucelli - Pesquisador e Consultor Técnico
Nuria Bertachini - Consultora Técnica e Jurídica
Luciene Carvalho - Gestora Administrativa

