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RESUMO: Apresenta-se a pesquisa, em andamento, com o Clube de Agentes 
Multiplicadores – CAM, em ambiente não formal de ensino, envolvendo ações de 
criação e divulgação de audiovisuais, no Zoológico e UNESP, em Bauru. Busca-se 
investigar a utilização de sistemas complexos das Artes visuais e da cultura visual, 
contextualizando-a com a educação ambiental para a criação, divulgação e reflexão 
das produções realizadas, nas diferentes etapas para, posterior, compartilhamento de 
materiais e metodologias inovadoras na educação e para o cuidado com o meio 
ambiente, por meio da arte educação. Utilizando-se dos diferentes gêneros de 
linguagens e da multimodalidade textual valendo-se da riqueza do meio ambiente, que 
oferece material transdisciplinar, desafiando os participantes para o uso das TICs na 
construção de diferentes saberes. 
 
Palavras-chave: Arte educação; Educação ambiental; Produção audiovisual; 
Cybercultura, Tecnologia. 
 
 
ABSTRACT: This is a research in progress, with the Club of Multiplier Agents - CAM in 
non-formal learning environment, involving actions for the creation and dissemination 
of audiovisual, the Zoo and UNESP, in Bauru. Seeks to investigate the use of complex 
systems of art and visual culture, contextualizing it with environmental education for the 
creation, diffusion and reflection of productions made in the different steps to, later, 
sharing materials and innovative methodologies in education and to care for the 
environment through art education. Utilizing the different genres of textual languages 
and multimodality drawing upon the richness of the environment, which offers 
transdisciplinary material, challenging participants to the use of ICT in building different 
knowledge. 
  
Key words: Art education; Environmental education; Audiovisual production; 
Cyberculture, Technology. 
 
 
 

A produção de audiovisuais hoje extrapolou os stting cinematográficos, 

adentrando ao mundo da educação e da escola em todas as idades, no qual a 

escola e a vida se misturam, com situações desafiadoras e oportunas, que 

muitas vezes a escola não acompanha. Pois, nossas crianças e jovens têm no 

cotidiano o domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs 
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em seus celulares, tabletes, computadores, câmaras foto/vídeo entre outros 

que, muitas vezes, encontra-se em estado marginal no ensino formal.    

Por outro lado, os documentos nacionais da educação, tais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), Direitos de Aprendizagem 

do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012) entre outros 

apontam que as TICS devem ser presentes em todo processo educativo. 

Entretanto, quem é o aluno hoje? Que suportes eles têm acesso? Porque a 

educação na escola está distante do mundo externo à escola? Como a 

educação informal ou não formal podem ser aliadas da educação formal?  

Problemas como a relação dos jovens com os novos saberes e 
com a criação de novas expressões de subjetividade (por meio, 
por exemplo, dos espaços da Internet, ou de sua relação com a 
música e as imagens); também com os novos valores estéticos 
e de relação com a realidade (como os que derivam da 
possibilidade de acesso, análise, apropriação, transformação, 
criação, reprodução de imagens, sons, estratégias de 
apresentação). (HERNÁNDEZ, 2007, p. 36).   

Neste sentido, da complementaridade dessas formas de educação, e 

atendendo ao chamado da coordenação pedagógica do projeto para arrimar 

ações em parceria para auxiliar as ações ao longo de 2014, cujo objetivo é 

"Oferecer formação complementar à crianças e jovens, envolvendo questões 

sócio ambientais, afim de incentivar os  agentes multiplicadores a agir em prol 

do meio e da sociedade." (BAURU, 2013, p. 3). 

Após estudos sobre a viabilidade de tal parceria optou-se pelo trabalho com os 

sistemas complexos das Artes Visuais e a Cultura Visual contextualizando-o 

com a educação ambiental para a criação de produções audiovisuais com a 

temática do projeto do Zoológico, nas suas diferentes etapas para, 

posteriormente, divulgar os materiais produzidos na internet e outras mídias. 

Tal proposta atendia não só aos interesses dos agentes, mas também ao uso 

das TICs de forma a trilhar ações educativas inovadoras no mundo da arte. 

Pois, “É necessário criar na sala de aula situações de aprendizagem onde os 

alunos usem as tecnologias para aprender e comunicar” (UNESCO, 2008). 
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Vivenciamos um fenômeno cultural marcado pelas telas e máquinas de 

representações. Com a disseminação dos equipamentos eletrônicos de 

comunicação, reprodução e representação, temos infinitas possibilidades de 

invenção e intervenção em nosso alcance o tempo todo, muitas vezes no bolso 

de todos os sujeitos da metrópole ou do interior. Segundo o instituto de 

geografia e estatística (IBGE, 2011), 36% dos estudantes com 10 anos ou mais 

possuem um telefone móvel. O número é ainda maior em regiões 

metropolitanas.  

Cabe a cada um de nós – pesquisadores, críticos, docentes – 
agenciar mudanças para enriquecer a nossa experiência e a 
dos alunos, compreendendo que não são os artefatos que 
definem arte, imagem e cultura visual, mas o modo como 
aproximamos, relacionamos, vemos e olhamos tais artefatos. O 
objeto de estudo da cultura visual não é especificamente a arte 
ou a cultura popular, mas a interpretação crítica da arte, da 
imagem, do visual. (MARTINS, 2007, p. 77). 

No entanto uma relação paradoxal marca os alunos que utilizam as TICS e têm 

êxito para acessar músicas, enviar torpedos e fotos, tirar fotos e produzir 

vídeos. Porém pouco se sabe sobre a linguagem e a técnica da produção de 

sons, vídeos e textos. 

O computador, assim como o cinema, a televisão e os 
videogames, atrai de forma especial a atenção dos mais jovens 
que desenvolvem uma grande habilidade para captar suas 
mensagens. De fato, estão descobrindo o mundo e lhes custa 
tanto aprender a realizar trabalhos manuais como a programar 
um vídeo ou um computador. Estão descobrindo as linguagens 
utilizadas em seu ambiente e lhes custa tanto ou mais decifrar 
e dominar a linguagem textual como a audiovisual. A grande 
diferença é que os resultados desta última ação abrem um 
amplo mundo de possibilidades cada vez mais interativas, em 
que constantemente acontece algo e tudo vai mais depressa 
do que a estrutura atual que a escola pode assimilar. 
(SANCHO, 2006).  

 
Entre olhares para a educação ambiental 

O Clube de Agentes Multiplicadores é um projeto criado em 2010, é parte 

integrante das ações educativas do Centro de Educação Ambiental do 
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Zoológico Municipal de Bauru, seu objetivo é: “(...) inseri-los na sociedade 

como seres que trabalhem em equipe e cuidem do meio” (BAURU, 2014). 

Conta com uma equipe de sete biólogos, seis estagiários e uma coordenadora 

mestra em Biologia. É um grupo heterogêneo de crianças e adolescentes de 8 

a 14 anos oriundos de escolas particulares e estaduais da cidade de Bauru, 

que participam de forma gratuita das ações do CAM ao longo do ano, com 

encontros quinzenais.  

Assim, a parceria estabelecida de curadoria educacional, Zoológico e UNESP, 

optou realizar uma pesquisação, cujo objetivo é: oferecer formação 

complementar à crianças e jovens, que participam do projeto CAM, envolvendo 

questões socioambientais pela interface da arte educação e a cultura visual, 

afim de incentivar a formação de agentes multiplicadores para agir com ética, 

respeito e autonomia, em prol do meio ambiente e da sociedade. Utilizar 

diferentes mídias para o registro em audiovisuais de ações educativas, no 

planejamento, execução e avaliação das mesmas. Para que, posteriormente, 

ocorra a divulgação de metodologias e de materiais produzidos a partir dos 

estudos realizados no decorrer do curso sobre a vida, os animais, o meio 

ambiente, e de temas correlatos do interesse dos agentes. 

A orientação quanto ao uso da metodologia triangular (BARBOSA, 

2010), na qual a apreciação, contextualização e a produção artística valendo-

se por meio da cultura visual no território da educação ambiental, por meio da 

arte, na qual:  

(...) tomadas de câmera, sons, músicas, iluminação, cenários, 
figurinos entre muitos outros elementos possíveis, constroem 
um todo de significação.” que neste caso culminará em 
produções audiovisuais, compostas dos diversos gêneros 
discursivos, tendo como suporte variadas formas de imagens, 
refletindo em diferentes formas de linguagens, (HERNANDES, 
2005, p. 228) 

Os processos de apreciação, contextualização e produção dos vídeos e 

registros, tais como o desenho, a representação teatral entre outros, geram 

uma interação metacognitiva entre agentes, o que possibilita no decorrer das 



 

3833 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

produções novas e diferentes experiências entre os aprendizes. Para atingir os 

objetivos de produção audiovisual com crianças e jovens firmou-se a curadoria 

educativa na forma de: Cinema/Fotografia, multimodalidade textual, meio 

ambiente e das artes visuais. Pois, como aponta (HERNÁNDEZ, 2000. p 115): 

Pelo seu próprio caráter abrangente, a compreensão da arte 
pode atuar como mediadora para o enfrentamento de muitos 
problemas da atualidade. Ela não é uma disciplina marginal, 
muito menos uma matéria específica de um campo do 
conhecimento. A apropriação crítica da chamada “cultura 
visual” pode contribuir para a compreensão do ser humano e 
das transformações do mundo. Pode inclusive emancipar o 
homem para “ler” de maneira mais coerente e sensível o 
mundo que o cerca. 

No desenvolvimento de cada proposta, a leitura de imagens se passa com a 

exibição de conteúdo utilizando os multimeios, em forma de vídeos, textos, 

pesquisa pela internet e livros, contextualizando os conteúdos explorados nos 

encontros, os quais acontecem no decorrer do ano, tendo como proposta os 

temas sugeridos e desenvolvidos pelos participantes ao longo das atividades. 

O procedimento adotado para tanto são jogos, brincadeiras e experimentos, 

“(...) Foi, então, tomado o termo experimental para designar esse campo até 

então excluído do audiovisual.” (MACHADO, 2008, p. 10). 

 

Figura 1 - Resumo dos processos de planejamento e criação de audiovisuais. 

Desta forma espera-se que os agentes multiplicadores consigam contextualizar 

o conteúdo abordado com as ações proporcionadas em cada vivencia. 



 

3834 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Ressalta-se, ainda, que ao concluir o trabalho dos multiplicadores com os 

conteúdos desenvolvidos, materializem-se na forma de conteúdo audiovisual e 

a ser divulgado nas redes sociais. 

O potencial narrativo das imagens visuais e sua exploração 
negativa pela mídia contemporânea são elementos que 
justificam a prioridade de formação indivíduos capazes de 
decodificarem os códigos da nova pragmática da imagem 
virtual. A manipulação de grande parte da opinião pública torna 
necessário mobilizar todos os meios formativos, que possam 
contribuir no crescimento do desejo criativo, no 
desenvolvimento do senso crítico e no discernimento cultural 
do indivíduo. (HERNÁNDEZ, 2000; p. 39). 

 

Os significados que os conteúdos registrados podem desenvolver. Aproxima os 

aprendizes do público, com o intuito de atingir o senso crítico e a experiência 

estética que o vídeo pode gerar com reflexões socioambientais. 

Pelo apresentado anteriormente optou-se pela metodologia da pesquisação 

pois, 

(...) outras situações nas quais os objetivos (da pesquisa) são 
voltados para a tomada de consciência dos agentes implicados 
na atividade investigada. Nesse caso, não se trata apenas de 
resolver um problema imediato e sim desenvolver a 
consciência da coletividade nos planos político ou cultural a 
respeito dos problemas importantes que enfrenta (...). O 
objetivo é tornar mais evidente aos olhos dos interessados a 
natureza e a complexidade dos problemas considerados. (...) 
existe uma outra situação, quando o objetivo da pesquisa-ação 
é principalmente voltado para a produção de conhecimento que 
não seja útil apenas para a coletividade considerada na 
investigação local. Trata-se do conhecimento a ser cotejado 
com outros estudos e suscetível de parciais generalizações no 
estudo de problemas sociológicos, educacionais ou outros, de 
maior alcance. (THIOLLENT, 1998, p.18-19) 

 

As atividades iniciais ocorreram após o conhecimento do projeto do CAM 

exposto pela sua coordenadora, as ações de aproximação e de sondagens 

junto aos agentes foram relatadas em diários de classes (ZABALA, 2004) e 

registradas em vídeos, para o acompanhamento e avaliações diagnósticas 

sistemáticas. As relações almejadas entre conceitos e as representações feitas 
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pelos agentes, trabalhadas ao longo dos encontros, valendo-se da tecnologia e 

das instalações do zoológico para contextualizar os ensinamentos. Para tanto, 

acreditamos que os sujeitos aprendam os conceitos das artes visuais, e os 

sistemas de interdependência que ela proporciona para compreenderem e 

concluírem seus vídeos. 

(...) tudo quanto se tem que aprender para alcançar 
determinados objetivos que não apenas abrangem as 
capacidades cognitivas, como também incluem as demais 
capacidades (...) Portanto, também serão conteúdos de 
aprendizagem todos aqueles que possibilitem o 
desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de 
relação interpessoal e de inserção social. Assim, pois, será 
possível pôr sobre o papel o que se tem denominado currículo 
oculto, quer dizer, aquelas aprendizagens que se realizam na 
escola mas que nunca apareceram de forma explícita nos 
planos de ensino (...) Portanto, ao responder a pergunta “o que 
deve se aprender?”, deveremos falar de conteúdos de natureza 
muito variada: dados, habilidades, técnicas, atitudes, conceitos, 
etc. (ZABALA, 1998, p. 30) 

A utilização das TICS em ambientes de educação formal e não formal, mesmo 

sendo descritas em inúmeras orientações curriculares da Secretaria da 

Educação do Brasil, é algo inovador e carente de conteúdo acadêmico, para 

contextualização de futuros projetos. Averiguamos a literatura disponível 

referente pesquisa a qual se encontra em um ambiente de inovação a 

inferências e suma importância para o desenvolvimento de conteúdo didático 

pedagógico utilizando as TICS como suporte (objetos didáticos) para a 

mediação e a produção do aprendizado desejado. 

(...) talvez até se possa dizer que um dos papeis mais 
importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja 
justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos 
instrumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das 
maquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas 
funções e finalidades. (MACHADO, 2010, p. 14.) 

Objetos didáticos: foi feita a aproximação dos equipamentos eletroeletrônicos 

por meio do uso das TICs, tal feito foi planejado para aproximar os interesses 

dos aprendizes - visto a crescente onda tecnológica que afeta a todos no 

mundo atual. Portanto, as TICS são exploradas, no projeto, a fim de produzir 
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material para registro e divulgação do conhecimento, discutido nas reuniões 

dos multiplicadores. Espera-se, ainda, que a metodologia e os produtos criados 

possam servir de material de apoio e consulta de pesquisadores interessados 

em explorar conteúdo audiovisual em salas de aula, de diferentes formas , 

como por exemplo, sites, blogs, páginas no face book difundindo a 

cybercultura. 

A relação das imagens, hoje, nos sites, face book entre outros, nas trocas das 

redes sociais é algo a ser considerado na educação, pois vai além do 

entretenimento, o vídeo é uma possibilidade de construção do conhecimento, 

exercícios críticos, interpretativos além das múltiplas possibilidades de criação 

artística. Codificação não é só para gênios de computador, diz Mitchel Resnick 

- é para todos e descreve os benefícios de ensinar as crianças programação, 

para que eles possam fazer mais do que apenas "usar" as novas tecnologias, 

mas também criá-las.¹ Afirma o pesquisador do Massachusetts Institute of 

Technology - MIT, criador de programas como o “Scratch” que ensina 

programação para crianças a partir dos 6 anos e o Lego robô. 

O principal objetivo da educação é criar homens que sejam 
capazes de fazer novas coisas e não de simplesmente repetir o 
que outras gerações fizeram. Homens que sejam criativos, 
inventores e descobridores; o segundo objetivo da educação é 
formar mentes que possam ser criticas, que possam analisar e 
não aceitar tudo que lhes é oferecido. (PIAGET, 1969) 

 

Um dos eixos transversais do PCN (BRASIL, 1998) é o meio ambiente, a 

educação ambiental e as TICS, ao prevalecer-se do recurso da 

transdisciplinaridade entre essas temáticas aguçamos a curiosidade natural, o 

entusiasmo e a exploração, indagando na prática uma análise crítica dos 

problemas e soluções. Flexibilizar a aprendizagem, integrando o conhecimento 

das artes, educação ambiental e as TICS com o dia-a-dia mobiliza os alunos 

para refletirem sobre essa questão, expressando assim nossa confiança nos 

seus conhecimentos, incentivando a criatividade e o cooperativismo. 
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Outros olhares para a educação proporcionam, não somente, o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem, como também possibilitam a 

valorização de habilidades e valores que motivarão a um estilo de vida 

sustentável. 

Na educação escolar, é necessário realizar essa empreitada a 
partir de um cruzamento de olhares. Os do passado e os do 
presente, (sempre em grupo e em relação, nunca isolados) da 
época ou da sociedade, para organizar os diferentes olhares a 
partir de conceitos chave. (EFLAND, 1996; HERNÁNDEZ, 
1997e). 

Decidido os conteúdos e procedimentos a serem trabalhados foi iniciado o 

trabalho com as experiências, a partir dos conhecimentos divulgados nos 

encontros sobre a produção de vídeos, os agentes demonstraram, já nos 

primeiros encontros, habilidades para a execução do projeto, iniciando pela 

produção de roteiros fantasiosos, foi pedido para que os multiplicadores 

ilustrassem tal história. Pois, assim eles poderiam verificar as múltiplas 

possibilidades das artes visuais, foi explanada uma apresentação sobre leitura 

de imagens apreciando obras de artistas contemporâneos brasileiros como: 

Antonio Henrique Amaral, Vik Muniz, Claudia Leão, Sinval Garcia, Sebastião 

Salgado, Geraldo de Barros e Glauber Rocha. 

Após a apresentação das ilustrações, foi escolhido pela maioria, dois roteiros e 

ensaiado a representação teatral das histórias, registrando para explanar o 

trabalho que seria desenvolvido. 

Na sequência das atividades anteriormente apresentadas, foi estudado os 

diferentes tipos de enquadramento fotográfico/cinema e as possibilidades de 

narrativas que o diretor pode trabalhar. A Fotografia concreta ou poética – 

estimulando os alunos a formular suas ideias e perceberem que uma imagem 

pode ter vários significados.  

É notável que a criança comece com uma situação imaginária 
que, inicialmente, é tão próxima da situação real. O que ocorre 
é uma reprodução da situação real. (...) isso significa que, na 
situação original, as regras operam sob uma forma condensada 
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e comprimida. Há muito pouco de imaginário. É uma situação 
imaginária, mas é compreensível somente à luz de uma 
situação real que, de fato, tenha acontecido (...). é mais a 
memória em ação do que uma situação imaginária nova. 
(VYGOTSKY, 2003, p.135) 

Foi proposto que os alunos se locomovessem pelas instalações do zoo e que 

retratassem o que fosse interessante e significativo para eles, para o registro 

do que fosse escolhido eles utilizaram suas câmeras de celulares ou 

fotográficas. Posteriormente, foram impressas as fotos e distribuídas para os 

grupos de trabalho com seus respectivos retratos, foram disponibilizados 

materiais artísticos didáticos diversos, a fim de produzirem um cartaz com uma 

fotomontagem, adicionando elementos simbólicos e textos, para configurar um 

contexto, uma história em imagens no cartaz. A apreciação dos trabalhos pelo 

grupo ocorreu por meio da exibição e reflexão sobre o conteúdo criado. Em tal 

atividade foi exemplificado, também, como se pode proceder a decupagem de 

imagens, uma vez que as imagens foram recortadas para serem inseridas nos 

cartazes. 

Foi nítido o interesse pelo grupo pelos gêneros jornalísticos. Decidiu-se, então 

trabalhar um projeto chamado “Jornal Animal”, a partir das ilustrações dos 

roteiros feitos posteriormente e de notícias da atualidade sobre animais, meio 

ambiente e a região. Foi elaborado um roteiro, que teve inicio com as filmagens 

para que os agentes vivenciassem as etapas da produção fílmica. 
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Figura* 2: Primeira bancada do Jornal Animal (*Fonte: STEFANIN, 2014). 

Os aprendizes revelaram-se curiosos e animados para o primeiro dia de 

filmagem, a partir dessa primeira entrada na produção de vídeos foi franqueado 

o uso de equipamentos para filmagem e gravação, para aqueles que tivessem 

tais recursos. Grande parte dos alunos veio acompanhada de diversos 

aparelhos eletrônicos de filmagem, gravadoras DV, filmadoras, câmeras 

fotográficas com modo vídeo, celulares, tabletes disponibilizando de sobra 

equipamentos para a equipe de produção. 

Sugeriu-se aos multiplicadores que se distribuíssem em grupos da forma que 

desejassem para a formação das equipes de trabalho com produtores, 

apresentadores do jornal, jornalistas, fantoches de animais que o grupo quis 

utilizar como personagem do Jornal Animal – disponíveis no Centro de 

Educação Ambiental em outras atividades entre outros materiais disponíveis. 

O roteiro foi distribuído e uma equipe foi para as instalações do zoo para filmar 

as externas, outro grupo, espontaneamente, montou a bancada do jornal com 

duas mesas e abaixo de um grafite de um famoso artista bauruense L7M.  

Posicionaram-se o apresentador e um fantoche de mico leão, para apresentar 

as notícias, um terceiro grupo apresentou noticias e gravou chamadas, alguns 

também utilizando outros fantoches. 

Foi observada a necessidade de folhas grandes para fazer as laudas (tele-

pronpt) das noticias, facilitando a leitura, não necessitando decorar as falas, 

improvisou-se com folhas disponíveis e providenciou-se para o próximo 

encontro folhas maiores. Tornando as gravações muito mais fáceis e fluídas. 

Notou-se certa dificuldade para a gravação dos áudios que, muitas vezes, 

sofreu a interferência do ruído de viaturas, pela proximidade da rodovia 

próxima das instalações do zoo. Assim, teve inicio a captação dos áudios com 

outros equipamentos que estavam disponíveis como tabletes e celulares, para 

depois adicionar o áudio à imagem capturada. 
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Jogos teatrais (SPOLIN, 2008), passaram a ser rotina no inicio dos encontros 

do clube, almejando uma cooperação e trabalho em grupo, jogos em cena e 

dinâmicas para a concentração, ritmo e sincronia das equipes.  

Um fato curioso e a vontade dos alunos de trocarem de equipe e de funções a 

cada encontro, alguns que se mostravam envergonhados, inicialmente, e 

queriam ir para a produção para se esconder a traz das câmeras, se 

propuseram a atuarem como jornalistas ou fantoches, assim como outros 

membros representados por fantoches optaram em outro encontro a exercer 

outras funções, demonstrando uma auto organização natural do grupo, se 

tornando uma equipe unida e competente. 

Chegando as férias foi feito uma confraternização e foram exibidas as imagens 

capturadas nos encontros anteriores, que geraram comentários e reflexões 

com os multiplicadores, foi exibido, também, um teaser do projeto ilustrando o 

que será aprendido no próximo semestre, no qual serão terminadas as 

gravações e os processos de edição dos vídeos no laboratório de informática 

da UNESP. 

Edição digital: 

Para tal etapa foi selecionado o software KdenLive, para a decupagem das 

imagens, por se tratar de um software livre, seguindo a cybercultura e a 

democratização do acesso aos meios digitais. Pois, segundo a Free Software 

Foundation “... software livre é: todo software que pode ser usado, copiado, 

estudado, modificado e redistribuído sem restrição.” No qual são encontrados a 

maioria das ferramentas profissionais de edição fílmica disponíveis de forma 

acessível pela internet. 

A abordagem fílmica busca contribuir para o quadro da educação audiovisual, 

servindo de introdução aos conceitos básicos de uma das etapas da produção: 

a edição cinematográfica. Além da teoria e práticas, será usado um software 

livre para apresentar aos membros do clube as principais ferramentas de um 

programa deste tipo – apesar de ser pouco utilizado no mercado, o programa 



 

3841 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

em questão possui similaridades com os outros mais requisitados no meio 

profissional. Esses são aspectos técnicos que a indústria tecnológica 

harmoniza tornado livres das fitas magnéticas no caminho do armazenamento 

de dados na forma de números. Proporcionando assim a facilidade de registro 

e, consequentemente, a edição digital.  

É, praticamente, impossível pensar em cinema sem pensar em edição. Desde 

os primórdios, o que diferenciava os meros registros de imagens em 

movimento de verdadeiros “filmes” era a edição, a montagem. Essa ideia foi 

relativizada com o tempo, e hoje a montagem é inerente à realização fílmica. 

Ela permite que as imagens sejam reorganizadas seguindo ou não um roteiro e 

a ordem em que elas foram filmadas; permitindo que as imagens sejam 

suprimidas, outras acrescentadas, assim como sons e narrações. 

Resultados preliminares 

Os itens que se seguem foram transcritos das entrevistas que ocorrem no 

decorrer dos encontros do projeto com os participantes, a partir de questões 

elaboradas para que se acompanhasse o andamento das ações pelos 

responsáveis do projeto "Entre olhares" e sua validade, na qual os 

depoimentos dos agentes multiplicadores: 

 Utilização das TICS para montagem com Fotos e Vídeos; 

 Ensino de artes visuais; 

 Cybercultura 

 Divulgação do conteúdo na internet;  

 Reflexão social do conteúdo produzido; 

 Compartilhamento das Ideias a partir dos vídeos divulgados, 

conscientizando a sociedade; 

 Aplicabilidade da decupagem em imagens; 

 Demonstração de gêneros fílmicos; 

 Impacto na sociedade a partir da exibição dos vídeos; 

 Reflexões sócio ambientais; 

 Auto-organização; 

 Cooperativismo; 
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A realização de projetos com crianças e jovens, envolvendo a formação de 

agentes multiplicadores na área de educação ambiental, são de suma 

importância no processo de evolução do comportamento humano. O 

investimento na formação intelectual interfere, diretamente, na formação da 

personalidade de cada cidadão, no caso do meio ambiente, da vida e da 

inserção de crianças e jovens na busca de racionalidade e respeito com os 

seres vivos e com o planeta. Criando desta forma perspectivas de melhora do 

ecossistema em que vivemos. 

As crianças e os jovens, atualmente, têm na convergência das mídias 

tecnológicas e digitais, principalmente, nas TICs, ocasião de avanço no 

conhecimento científico e tecnológico e ao acesso à informação. Entretanto, 

esses conhecimentos não estão, na maioria das vezes, nos processos 

educativos formais e não formais. Vivemos em uma sociedade marcada pela 

tecnologia, caracterizada pelo hiperestimulo, onde o mundo visual nos chama 

atenção para as dependências criadas pelo sistema visto tais desafios que 

atenuam cada vez mais o interesse pelo aprendizado, a consciência ecológica 

e o pensamento de coletividade; a dificuldade de concentração para a 

realização de tarefas muitas vezes simples mais que tornam o aprendizado e a 

educação formal cada vez menos atrativa.  

Os resultados esperados são a divulgação do material audiovisual produzido, 

para que se complete o ciclo da multiplicação do conteúdo vivenciado ao longo 

dos encontros e que serviram de base para outros projetos semelhantes. Com 

o material didático disseminado pela internet completando o fluxo da 

propagação da informação / conhecimento aclamado pela cybercultura. 

A fim de servir de inspiração e escopo para futuras pesquisas de professores 

interessados na propagação do conhecimento. Tendo a criação do material 

didático às produções audiovisuais discentes, bem como considerações 

preliminares sobre discussões resultantes desse processo disponíveis ao 

acesso de todos pela internet e outros meios. 
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Desde o inicio da pesquisação, houve uma apropriação espontânea, por parte 

dos aprendizes, dos conhecimentos necessários para a produção audiovisual e 

o processo criativo, da maneira que só a arte pode fazê-lo. Repetir, registrar, 

relatar a experiência de novos olhares a fim de difundirem-se os 

conhecimentos adquiridos nas vivencias proporcionadas. Cria novas 

oportunidades, junto á essa proposta interdisciplinar para que cumpra uma de 

suas missões que seja integrar educação, ciência e cultura. Garantindo assim a 

sustentabilidade da Terra. 

 
NOTAS 
 
¹(Filmado em TEDxBeaconStreet.) 
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