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RESUMO

Este relatório descreve a experiência coletiva adquirida na Oficina de Projetos Culturais 
executada pela Rede Colaborativa de Cultura, Arte e Informação - iTEIA, na pessoa de Cris 
Alves, com o intuito de sensibilizar os seus participantes a se importarem com a elaboração de 
projetos de verdadeiro impacto e importância humana, e não simplesmente visando o ganho 
monetário para sua execução. 
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INTRODUÇÃO

A oficina de Capacitação em Projetos Culturais possuiu uma carga horária de 20hs (Sendo dois 
encontros de 08 horas e um encontro de 04 horas a ser combinado com o grupo), e teve como 
intenção um público formado por estudantes, artistas, agentes culturais e gestores de organizações
culturais da sociedade civil, preferencialmente com baixa experiência em elaboração de projetos. 

As inscrições ocorreram mediante o envio da Ficha de Inscrição para o endereço de e-mail 
<condominioculturalbr@gmail.com>, e a Contribuição da Taxa Social de R$ 50,00 podendo ser 
pago diretamente na Secretaria do Espaço Cultural Alagados (Geração de um borderô) ou, para os
participantes de outros Bairros, a possibilidade de se fazer depósito bancário identificado. Para 
este último modo de pagamento, o número da conta seria informado por email, mediante 
solicitação para este fim.

Aos inscritos foi orientado aos que se possível portassem consigo um notebook, pendriver ou cds 
para que pudessem executar as atividades com mais conforto e rapidez e poderem adquirir uma 
cópia dos arquivos que foram utilizados na oficina. 

A proposta de capacitação em Projetos que foi ofertada, possibilita uma mudança de postura 
frente a sua modulagem e execução, conscientizando seus participantes de que um projeto não 
pode ser reduzido à simples obediência e exigências formais das organizações ou empresas ou 
fontes de financiamentos. Mantendo a visão atual de que os agentes culturais ou sociais são 
considerados “agentes de mudanças” habilitados nas relações grupais e capazes de desenvolver e 
gerenciar planos. 

O objetivo geral foi estimular a capacidade intelectual e crítica em transformar “ideias” em 
projetos e sobretudo fazer um redesenho da forma de pensar e agir, frente a responsabilidade de 
executá-los.  

Os facilitadores previstos para o evento foram Emanuele Oliveira (ASSAZ), Sandro Magalhães 
(SECULT), Pedro Jatobá (ITEIA) e Cris Alves (CEC/ITEIA).
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DESCRIÇÃO DO TRABALHO EXECUTADO

A oficina em questão ocorreu durante as manhãs e tardes dos dias 10 e 11 de março no Teatro do 
Espaço Cultural Alagados. Segue a descrição:

1. DIA 1

1.1. O espaço da oficina e os participantes

O local da oficina estava pronto para a recepção dos inscritos. Acentos bem locados, material 
didático organizado e os equipamentos eletrônicos em prontidão de uso. 

A única falha técnica que ocorreu foi de baixa relevância. Por eventualidade o cabo HDMI que 
foi anteriormente testado, passou a apresentar problemas no momento da projeção de slides e 
vídeos, porém nada que tivesse comprometido a fluência da programação da oficina. 

A oficina contou com a presença de 15 participantes.

1.2. Apresentação da oficina

Por volta das 08h iniciamos a capacitação com prática de ciranda para entreter os participantes 
após os mesmo terem-se apresentado uns aos outros ao som da música “Eu Sou Lia, Minha 
Ciranda e Preta Cira” da cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá, que hoje é conhecida 
internacionalmente e é considerada como parte do patrimônio cultural brasileiro. 

Ciranda ao som de Lia de Itamaracá
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A ministrante Cris Alves fez uma breve apresentação das temáticas que seriam abordadas durante
esses dias, e também sobre a proposta de desenvolvermos alguns projetos culturais como produto 
da capacitação dentro desses dias de encontro.

Nessa apresentação Cris informou que atualmente os cursos e oficinas de elaboração de projetos 
se concentrarem demais no preenchimento de formulários e nas leituras de editais, porém deixa a 
desejar no ensino prático de como encontrar novas idéias e de como redigir de fato um projeto 
cultural do início ao fim. E salientou que durante todo o encontro, iriamos nos utilizar de alguns 
vídeos selecionados por ela e debatermos sobre suas temáticas.

1.3. O que trazemos conosco

Seguindo, Cris propós a criação de um mural em papel craft, onde seriam colados papéis 
coloridos menores contendo uma palavra, uma pequena frase ou um desenho representando as 
expectativas de aprendizado que os participantes tinham com esta oficina ou o que eles queriam 
poder melhor desenvolver nos seus futuros projetos.

Mural “O que trazemos”

1.4. Primeira dinâmica de interpretação

Dando continuidade a ludicidade para entretendo os participantes, Cris Alves propôs mais uma 
dinâmica. Dessa vez a dinâmica foi a “Que espécie você é?”.

Cada participante recebeu um papel enrolado com uma mensagem. O desafio era interpretar por 
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meio de mímica essa mensagem. Após todos terem interpretado, foi percebido que todos havia 
recebido a mesma mensagem, no entanto o modo como cada um interpretou foi único, pois 
embora as intenções de ação tenha sido interpretar a mesma mensagem, o modo como cada um 
opera é bastante pessoal e reflete as suas próprias experiências. A saber a mensagem foi a 
seguinte:

Algumas são iguais a um : precisam ser empurradas para trabalhar;

Algumas são como as   : precisam de barbante para conservá-las na linha;

Quando a mensagem foi revelada a todos. Percebemos que a mesma, falava dos perfis das 
pessoas em geral e sobre a necessidade das mesmas precisarem de apenas algo que as pudessem 
impulsiona-las a avançar nos seus objetivos pessoais ou coletivos.

1.5. Conhecendo o outro e entendendo alguns conceitos de Cultura

Seguindo o processo uma outra dinâmica foi proposta. Agora a intenção foi construir 
coletivamente o conceito de cultura. A dinâmica consistia em descrever por escrito a si mesmo 
correspondendo as afirmações "Quem sou eu” em uma folha azul, e “Minha cultura" em uma 
folha amarela, para que logo após pudessem ser lidas por um outro colega. A reflexão era: Como 
me sinto quando um outro faz a leitura sobre mim? E em seguida, coladas sobre um outro mural 
de papel craft. 

  
Mural "Quem sou eu” e “Minha cultura"

Após todas as interpretações, debatemos sobre a temática “O que o outro tem haver com o 
projeto?”. Todos expuseram suas impressões quanto as interpretações que fizeram, e entre essas 
expressões as seguintes marcaram o debate:
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Segundo Carlos Eduardo (Baby) é necessário conhecer o outro e o que o outro necessita para 
poder atende-lo, e que a mesma situação se aplica na criação de um projeto que irá atender um 
determinado público. Aquele que fará a proposta precisa conhecer o público que atenderá.

Selma (Luiza Mahin) complementou a fala de Carlos Baby expondo as seus pensamentos sobre a 
responsabilidade mútua que rege a elaboração de um projeto, já que através dele há 
intrisecamente a existência de representação e representante. 

Ana (ADOCCI), falou sobre a necessidade de uma boa escrita num projeto para o entendimento 
de quem lê. Pois, a falta de uma vírgula, pode mudar todo o sentido daquilo que se quer dizer.

Entrando na idéia de Cultura, a senhora Elza Cândida expôs a impressão de semelhança que 
encontrou entre as mensagens escritas nos papéis azul e amarelo que estavam consigo, mesmo 
não sabendo dizer se ambos pertenciam ao mesmo autor. No papel azul: “Eu sou um processo de 
troca e crescimento espiritual...” E no amarelo: “Cultura de povos, respeito, diversidade, 
sagrado...”

E João Aleixo ouvindo Elza dizer, enfatizou a sua impressão de como foi ver o outro 
interpretando as suas palavras, e que nisso ele se questionou se aquilo que ele viu ser interpretado
correspondia com o que ele mesmo no seu texto quis dizer, levando em consideração o pensar do 
como o outro pode nos interpretar, e de como as idéias interpretativas podem se coincidir, mesmo
sendo pessoas totalmente diferentes.

Para confirmar o que foi dito pelos participantes nesta última dinâmica, foi exibido um vídeo do 
Cultura viva contendo depoimentos de variadas personalidades e autoridades importantes da do 
cenário cultural expondo seus pensamentos sobre o que é Cultura. Tendo como depoentes: 
Alfredo Manevy, o Secretário Executivo do Ministério da Cultura; Danilo Santos de Miranda, 
sociologo, filosofo e diretor regional do SESC São Paulo; Gilberto Gil, cantor, compositor e ex-
Ministro da Cultura; Juca Ferreira, Ministro de Estado da Cultura (SP); e Renato Janine Ribeiro, 
filósosfo e professor da USP.

No vídeo foi descrito a origem do termo Cultura, definindo que a mesma se dá através do 
envolvimento humano com o meio em que vive. Pelo vídeo pudemos entender a cultura como o 
conjunto de todos os saberes, fazeres e pensares de um grupo ou povo. E que a Arte embora seja 
o oxigênio da Cultura, é apenas parte dela. 

Em outro vídeo chamado As Três Dimensões da Cultura, Bernardo Machado aborda as 
dimensões Simbólica, Cidadã e Econômica do conceito de cultura que constitui a idéia política de
cultura no nosso mundo contemporâneo, onde sendo considerada como parte da Economia da 
Informação, ela passa a ser vista pelo governo como geradora de renda se tornando alvo de 
investimento.

1.6. Sustentabilidade e Cultura

Para pensarmos um pouco a sustentabilidade cultural, Cris Alves selecionou dois depoimentos em
vídeo para serem exibidos. Um de André Martinez, idealizador do Sociocultural em Rede, e o 
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outro de Antonio Carlos Santos da Silva, da Casa de Cultura Tainã e da Rede Mocambos.

André Martinez, em seu depoimento diz que nossa busca na atualidade pela sustentabilidade gira 
em torno da busca pela felicidade, pois devido a busca desenfreada pelo capital, desaprendemos a
produzir as coisas pela felicidade, e a dar valor ao mundo e ao modo como nos relacionamos com
ele. Não adianta reciclar o lixo se eu não desenvolvo um profundo respeito pela vida.

Antonio Carlos Santos da Silva, depondo, diz que atualmente vivemos em uma sociedade das 
coisas e do consumo, gerando uma cultura de mascaramento da realidade, tendenciosa a nos 
ausentar da nossa própria consciência, sendo a sustentabilidade da cultura algo a ser pensado com
mais profundidade, pois se a cultura não estiver a serviço da vida, ela será apenas entendida como
algo formado por coisas para se decorar ambientes, distanciando as pessoas do seu sentido real. 

1.7. O que é Projeto Cultural?

Por volta das 10h a temática “O Que é Projeto?” passou a ser aprofundada. Ficou claro que 
projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-
relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos dentro dos limites de um orçamento e de um 
período de tempo estabelecido. Sendo assim, o Projeto Cultural é um documento que reúne e 
comunica todo o processo da etapa de planejamento de uma pesquisa ou de uma ação cultural.

A ministrantre Cris Alves ensinou o passo-a-passo de como deve-se redigir um projeto cultural, 
explicando as suas etapas de elaboração e dando dicas de grande importância, conscientizando os 
participantes a evitarem erros que possam desqualificar o projeto. 

Apresentação de slide “O que é um projeto Cultural?”

Entre essas dicas estavam: 
- Atentar para o perfeito enquandramento do projeto em editais, sendo necessário conhecer a 
política do seu estado, pais, cidade, e seus mecanismos de financiamento, fomento e/ou apoio;
- Manter em mente que comentários gerais não devem constar nos objetivos. E que aquilo que 
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pode parecer óbvio para quem escreveu o projeto, pode não parecer para o leitor. Por isso 
também faz-se necessário uma preocupação direcionanda a lógica de sua argumentação;
- O uso de quadros e tabelas no projeto permitem uma leitura mais objetiva;
- Manter-se sempre munidos das informações de propostas, pesquisas de preços, etc. Nos casos 
em que precise solicitar compras, ou serviços de terceiros.

Para finalizar essa parte exibiu o seguinte Artigo Legal:

Do Incentivo a Projetos Culturais

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas 
ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou 
patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por 
pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do 
artigo 5°, inciso II desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no artigo 
1º desta Lei22. 
§ 1° Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente 
despendidas nos projetos elencados no § 3°, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, 
nos limites e condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e,
b) patrocínios.

Debatemos brevemente sobre o assunto, e em seguida fizemos a pausa para o almoço.

1.8. Intervalo para o almoço

O almoço foi servido próximo ao local, na cantina da Escola Comunitária Luiza Mahin, que no 
dia estava em funcionamento exclusivamente para esse momento. 

Não houve reclamações e o almoço estava bem preparado segundo os seus consumidores. 

1.9. Modulagem do projeto e o uso de plataformas digitais

Neste segundo momento haveria a Palestra da Secult Bahia sobre as Políticas do Estado e as 
Ações da Suprecult, abordando os mecanismos existentes de apoio a projetos na Política Cultural.
Porém, o superintendente de Cultura Sandro Magalhães, que seria o palestrante, não pode 
confirmar presença e nenhum representante foi missionado para a ação.

No entanto isso não interferiu no andamento da oficina. Por volta das 14h, após ter sido definido 
o que é projeto, retornamos as atividades do dia com uma breve roda de depoimentos de como 
estava sendo o apredizado com as dinâmicas, mídias e debates que tinhamos feito pela manhã. 
Em geral os participantes estavam satisfeitos e achando proveitoso todo o conteúdo.

Sendo assim, foi iniciado a parte de modulagem de projeto. A intenção passou a ser a elaboração 
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de dois projetos culturais a serem gerados pelos participantes. 

Cris alves disse durante esse momento que existem três palavras-chaves que formam o tripé da 
credibilidade de um projeto: Verdade, Desejo e Poder.

Segundo Cris, Verdade é a sua realidade, a identificação dos problemas. Desejo é o que se quer 
no lugar dos problemas. E Poder é a capacidade de realização.

Quanto a contabilização dos custos que uma projeto necessitará para poder ser executado, Cris 
nos adverte em termos bastante cuidado com a planilha de valores nos materiais de apoio. Pois 
caso haja num mesmo projeto, a repetição da solicitação de um mesmo material de apoio, o 
projeto poderá ser descartar automaticamente pelo analisador que estudará o projeto para ver se o 
mesmo se adéqua ao edital ou lei de incentivo que o projeto se direciona.  

E para evitar também erros de contabilização, Cris nos recomendou o uso do site do SALIC 
(Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), informando-nos ser o uso dessa plataforma o 
modo mais seguro de preparar um planilha para o projeto, pois o cálculo, além de ser automático,
impossibilita repetições.

1.10. Iniciação da elaboração supervisionada de projetos culturais

Preparados para iniciarmos a criação de projetos, foi proposto o trabalho de grupo. Os 
participantes foram divididos em dois grupos. E cada grupo deveria desenvolver uma idéia para 
iniciar a redação de um projeto. 

  
Grupos 1 e 2 elaborando projetos

O grupo 1 iniciou a elaboração de um projeto com base ideia de um processo de formação e 
aprimoramento artistico e cultural, com o intuito de gerar a partir dessa ação a criação de uma 
produtora cultural dentro da Reprotai para ações de criações artísticas continuadas.

O grupo 2 iniciou a elaboração de um projeto com base na formação de arte-educadores para 
facilitarem processos  de conscientização dos direitos da criança, tanto para este público em 
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específico quanto para a comunidade.

1.11. Encerramento do primeiro dia

Com a base dos projetos culturais definidos, finalizamos o dia com uma roda de palavras-chaves 
que definiam o que a oficina tem representado para cada um. A palavras que foram ditas pelos 
participantes foram sequencialmente: Promissor, fluxo, aprendizado, transformação, integração, 
doação, constatação, aprendizado, aprimoramento e poesia.

Para finalizar as atividades do primeiro dia Cris Alves exibiu o vídeo "A menina e o tambor", 
com o ideal de mostrar que quando estamos fazendo as coisas com o coração podemos sim afetar 
o mundo positivamente.

2. DIA 2

2.1. Ciranda Incial

Para iniciar mais um dia de trabalhos e experimentações, iniciamos com uma breve ciranda só 
para animarmos o dia.

2.2. Acessibilidade Cultural 

Iniciamos as atividades do segundo dia com o tema Acessibilidade Cultural em busca de como 
devemos atender os pré-requisitos dessa necessidade nos nossos futuros projetos.

Dois vídeos foram exibidos. O primeiro continha o depoimento de uma deficiente visual que 
fazia questionamento sobre a falta de importância que o mercado dá às pessoas com deficiência,  
que pelo preconceito, não as vem como consumidores em potencial. O segundo vídeo foi um VT 
de Fausto Joaquim, que possui paralisia cerebral, e que de modo bem criativo reclama em seu 
vídeo os erros mais comuns de comportamento que as pessoas fazem com deficientes cerebrais, 
dando exemplos encenados: gritam como se os deficientes cerebrais fossem surdos; acham que 
são malucos; e nas ruas tratam como se fossem pedintes. 

Discutimos sobre o que dois depoentes disseram e em seguida houve a exibição de um outro 
vídeo. Dessa vez do programa Resenha da TV UFBA, onde variados alunos especiais reclamam 
sobre a barreira longitudinal que as pessoas fazem com eles devido a um cuidado excessivo e 
constrangedor fazendo-os se sentir incapazes. Outra reclamação também falta de estruturas de 
mobilidade urbana que ainda existe. 

Tatiane Anjos após a exibição sobre acessibilidade cultural, afirmou que a Reprotai tem tido 
desde o seu inicio esse cuidado, pois buscar levar o acesso a cultura a todo e qualquer pessoa da 
comunidade através de suas mobilizações.

Complementando o assunto Cris Alves disse que a ONU instituiu que a Cultura é um direito 
humano, assim como água, comida, moradia e mobilidade. E explanou que para acessar esse 
direito ainda há barreiras, e como exmplo disso citou a dificuldade que um amigo seu, que possui 
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deficiência cerebral que possui dificuldade de controle geral motora, tem para poder fazer a 
leitura de um livro.  e que acha um absurdo os órgãos principalmente da cultura não possuírem a 
visão e não publicarem  livros em espiral para pessoas que não conseguem segurar os livros, 
como é o caso desse amigo. E que levou o fato ao Comitê de Acessibilidade por ser algo que lhe 
indigna.

2.3. Projeto como um processo de comunicação

Com a Chegada de Emanuele demos continuidade. Fizemos uma nova rodada de ciranda ao som 
de Lia de Itamaracá. Desta vez a colega que por ser praticante de danças circulares, ministrou a 
ciranda e contextualizou o ato de modo bem rápido, informando o como e o porque de certos 
movimentos e passos na roda serem feitos.

  
Ciranda do segundo dia

Estando presente, a palestrante Emanuele Oliveira (ASSAZ - Gestão e Comunicação Integrada) 
iniciou sua palestra “Construir a fraternidade através da comunidade organizacional” com uma 
roda de apresentações para iniciar os trabalhos. 

Uma dinâmica proposta por Emanuele iniciou as ações. Andando pelo espaço de forma aleatória, 
no momento em que a música para-se de tocar, formariam-se duplas, e nessas duplas um diria o 
seu sonho para o outro, e vice-versa. 

Após a dinâmica, Emanuele em sua fala afirmou que se estavamos ali em uma roda com o 
objetivo de se criar um coletivo, é porque tinhamos em base as semelhanças entre os nossos 
sonhos, e que a reação das pessoas com os nossos sonhos nos auxilia a entender o outro. E que 
pra isso precisamos "Agir mais do que reagir", complementou. 

As reações ao ouvir o sonho do outro foi a base para se discutir a inclusão do outro. Emanuele 
disse que o sonho do outro existe por que algo lhe agrada ou agradou e lhe gerou este desejo. 
Buscar reconhecer esse sonho do outro com nossos prós e contras pessoais, e a interpretar o 
caminho do outro, é buscar incluir esse sonho do outro no meio. O mesmo serve para as relações 
no meio institucional e inter-institucional.
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Emanuele Oliveira palestrando

Em palestra Emanuele salientou que Percepções, Expressões e Vivências são o que formam a 
comunicação. E que o modo de haver uma verdadeira comunicação e inclusão de todos, se faz 
necessária. 

Um debate foi iniciado por Carlos Baby diante do que foi dito. O mesmo interligou o caso com a 
nossa atual situação política nacional, ao citar o governo Lula e as suas ações pró-povo, 
principalmente as direcionadas à população nordestina, afirmando que ocorreram muita 
mudanças positivas no período em que o mesmo esteve vigente e que tais lutas geraram políticas 
públicas muita eficazes buscando a melhora de qualidade de vida do povo pobre.

Emanuele complementando a fala do mesmo, afirmou: "Mudou, melhorou e ainda tem muito pra 
melhorar. E será nessa perspectiva que iremos estudar nessa manhã."

Segundo Emanuele, no coletivo nós nos transformamos, mas jamais transformamos o outro. E 
que na nossa auto transformação, o outro -- a partir de seu ponto de vista e entendimento -- pode 
também acatar a tais mudanças ou não. Isso tudo seria uma questão de comportamento. Uma 
questão de ser e de estar. Pois, quanto indivíduos passamos por processos que nos ajudam a 
entender o direito do outro de ter valores e atitudes. E isso é parte da comunicação.

Durante a palestra o participante Gerônimo depôs sobre a sua facilidade quanto a conseguir se 
manter com transporte intermunicipal, estadia e alimentação (café da manhã, almoço e janta) 
gratuitamente garantidas a cada município que for, e que atualmente está morando em uma casa 
de acolhimento que lhe garante dormitório e alimentação gratuitas por cerca de 6 meses, 
resguardado assim pelos seus direitos. E isso tudo de iniciou com uma simples comunicação com 
uma assistente social que o auxiliou no dia em que ele perdeu a sua única passagem em uma certa
viagem, sendo que estava desempregado e não tinha mais dinheiro algum no bolso. 

No decorrer da palestra novamente a comparação entre a comunicação entre indivíduos e a 
política pública voltou a ser debatida, quando Carlos Baby novamente voltou a questionar a 
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relação política entre a Elite e o povo pobre brasileiro.

Muitas coisa são óbvias para nós, mas não é para o outro. Tudo tem processo e tudo tem sistema, 
e quem trabalha com o social sabe muito bem disso. Que temos que ter a capacidade de mostrar 
para o outro, a nossa forma de ver, e de modo que o outro consiga entender. Ao não entender não 
podems dizer que o outro é hipócrita, ou que estar fingindo que não consegue ver ou entender o 
que dizemos. Na verdade, pode não estar sendo entendendo o seu ponto de vista por 
simplesmente enxergar o processo de uma outra forma. Lógicas diferentes que se opõem, mas 
que existem para ser pensadas.

Carlos baby redarguiu informando que é comodo. Que a elite não iria querer sair da sua zona de 
conforto diante dos privilégios que possue.
Concordando, Emanuele informou que é comodo na escolha do outro ser comodo, 

e isso não temos como mudar. Porém temos como convocar o outro para uma nova dialógica. E 
foi por meio dessas convocações que Lula conseguiu se tornar presidente do nosso país. 
Construindo muito diálogo institucional por anos e anos, e não apenas "pegando pau e metendo 
predra". Segundo Emanuele, nós temos que ter uma visão dos caminhos e dos programas de 
gente que passou madrugadas escrevendo e produzindo um programa, e testando e retestando em 
várias ONG's, para confirmar se dariam certo.

Carl Baby questionou se a elite brasileira iria sair do seu conforto para perceber quem está na 
base da pirâmide brasileira, confirmando que achava ser infantil pensar que isso fosse possível. 
Aca que em algum momento as elites cairia na real e passaria a abrir mão dos privilégios para 
que a basse pirâmide conquista-se a ascensão social ou no campo da politica.

Em contrapartida, Emanuele disse que muito do que aconteceu no Brasil ascendeu pessoas à elite 
brasileira, e que também muito gente da elite apoiou lula e votaram nele. Portanto a problemática 
é entender de qual elite estamos falando para não haver confusão. 

E complementou dizendo que a elite daquele núcleo poderoso que é uma minoria, e que se 
estivessemos com nosso controles sociais em pleno funcionamento e se a gente estive-se 
realmente monitorando os seus movimentos, eles perderiam gradativamente o poder que 
possuem.

Continuando disse que a pauta sobre o Partidarismo Brasileiro e a pauta da Revolução Social 
existem, e que se nos fortalecessemos para dar uma verdadeira visibilidade as trabalhos sérios da 
base, já teriamos transformar o nosso país. 

Ouvindo o que foi dito, Ana da ADOCCI reclamou a falta de organização e unificações dos 
movimentos sociais que lutam por pautas em comum ou por um único e mesmo objetivo. E como
exemplo citou os desencontros que ocorrem no dia 8 de março nas passeatas que ocorreram por 
toda Salvador em homenagem ao Dia da Mulher, devido aos variados grupos de apoiam a causa 
terem se espelhado com variados horários e locais.

Aproveitando-se do debate Emanuele nos trouxe a refletir que tudo isso é uma questão de 
comportamento. Nós indivíduos e coletivos precisamos olhar para dentro para podermos eliminar
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muitas coisas que só atrapalham o processo de fortalecimento e unificação. "Olhar pra dentro 
dói... e é um grande desafio." 

A resolução deste debate confirmou o que Carlos Luz durante a explanação inicial para a palestra,
havia dito. Que para ajudarmos ao nosso próximo, precisamos estar bem conosco em nosso 
interior. 

Com a palestra de Emanuele ficou entendido e confirmado pela mesma que projetos sempre são 
dirigidos a áreas humanas mesmo que isso não esteja explícito na sua elaboração. E que neste 
curso o foco estava voltado a levar com que os futuros projetos possam ter um olhar mas humano
do que simplesmente técnico

Em slide duas frases foram de importante registro: “Tudo é comunicação” (p. Nassar) e 
“Comunicação é comportamento” (p. Gregory Batesom, Watzlawick, Beavin e Jackson), pois 
basicamente toda a palestra poderia ser subentendida entorno dessas afirmações.

Emanuele finalizou sua palestra com agradecimentos.

2.4. Intervalo para o almoço

Neste segundo dia 12h15 houve a pausa para o almoço foi servido no mesmo local e condições a 
do primeiro dia.

2.5. Processos colaborativos em rede e inclusão digital

Retornamos as atividades do dia com a exibição do vídeo “Sal Tupinambá - Remix 2012” (vídeo 
remixado pelo Coletivo OCA DIGITAL a partir do curta premiado, Sal Tupinambá do diretor 
Sebastian Gerlic e Potira Tupinambá), onde um garoto indígena dar uma lição de ética, 
humildade e simplicidade com a descrição de como agem na sua tribo para conseguirem o seu 
alimento honestamente e de como bem vivem com o que a terra os dá. Discutimos o vídeo cuja 
exibição foi com o intuito de pensarmos a cultura no comportamento colaborativo do ser humano 
de uma civilidade diferente da urbana, e compararmos a nossa. Abrindo assim um vasto leque de 
questionamentos sobre o colaborativismo e inclusão digital.

Em seguida pudemos ver no vídeo "Além das Redes de Colaboração: Diversidade e as 
tecnologias do poder" da Casa de Cinema de Proto Alegre e da Associação Software Livre / RS, 
que as redes de colaboração tem marcado presença na elaboração das melhores idéias criativas. 
Nele assistimos que o Movimento do Software Livre é o movimento social que mais cresce no 
mundo, principalmente em países com alta taxa de pobreza, dos quais está incluso o Brasil, onde 
mvimento também é visto como uma ferramenta importantíssima para a inclusão digital da 
população. E que são através dessas colaborativas, podemos lançar novas propostas sem precisar 
recorrer a conceitos do século XIX sobre os direitos autorais, que estão defasados e que possuem 
mais interesse para as grandes corporações do que para os própios autores.

Esses dois vídeos anteriores serviram de introdução ao assunto que gira em torno do Uso de 
plataformas digitais de encaminhamentos e plataformas colaborativas, que seria a base da palestra
de Pedro Jatobá (Coordenador de Gestão do Teatro Vila Velha), representante Iteia e Produtora 
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Colaborativa/PE, porém como não poderia estar presente, enviou para Cris Alves um vídeo onde 
ele apresenta em palestra o assunto que abordaria conosco: Apresentação da Plataforma Corais, 
uma plataforma de gestão de projetos e living lab online.

No vídeo ele salienta como os projetos da Universidade Livre do Teatro Vila Velha (Salvador-
BA) e o Movimento Concha Ativa (UFPE) usam a plataforma Corais como meio de gestionar 
suas ações. Frisando que ambos projetos são Produtoras Culturais Colaborativas.

E também explica que a Produtora Cultural Colaborativa é uma Tecnologia Social que reune um 
conjunto de práticas formativas em software livre, metodologias de inclusão digital e produção 
cultural comunitária  orientadas pelos princípios da economia solidária. Com iniciativas de 
desenvolvimento local realizadas em telecentros onde jovens, produtores e gestores culturais, 
empreendedores e artistas, participam da gestão do espaço e do processo formativo, criando e 
comercializando produtos e serviços da economia criativa em software e licenças livres e de 
forma autogestionária. Repensando e qualificando espaços de inclusão digital em laboratórios de 
educação em cultura livre. Resolvendo assim problemas relacionados a informática em escolas e 
outros espaços, tanto ao nível de infraestrutura dos laboratórios quanto de orientação e formação.

Como Pedro Jatobá no vídeo, citou o iTEIA como um acervo de produção multimidia de centros 
culturais nacionais e internacionais, integrando e relacionando conteúdos de várias redes, Cris 
Alves aproveitou o momento para nos informar as atividades do iTEIA e a possibilidade de 
usarmos como um meio de divulgação de nossas ações.

Após a exibição discutimos a possibilidade do uso da plataforma Corais para a movimentação de 
nossos futuros projetos. 

2.6. Continuação e apresentação dos projetos elaborados
            
Nos reunimos para darmos continuidade a redação dos projetos. 

Terminado o tempo, cada grupo fez a apresentação de seu respectivo projeto, enfatizando 
principalmente o objetivo geral e os objetivos específicos. 

  
Grupos 1 e 2 continuando a elaboração dos projetos
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2.7. Últimas observações e encerramento do segundo encontro

Cris nos advertiu a atentarmos na produção textual do projeto, a estamos por dentro de seus 
possíveis modelos, dos itens que constituem um texto de projeto, e de jamais deixarmos de 
analisar a adequação do projeto aos editais e patrocinadores. 

Quanto ao tempo para a produção e acertos financeiros para a execução de um projeto, Cris 
exemplificou o modo equivocado que alguns orientadores de projetos fazem ao induzir a 
extensão de prazos de forma aleatória. Em sua fala, definiu que esse tempo deve ser uma das 
bases para se estabelecer o cronograma de atividades de um projeto e seu respectivo plano de 
trabalho. Salientou que devemos sempre levar em consideração o tempo mínimo de 2 meses para 
a análise de projetos por parte de uma comissão de pareceristas, pois normalmente é esse o tempo
que algumas instituições demoram para dar uma resposta. E complementou que para 
estabelecermos esses prazos, existe uma técnica chamada linha do tempo iniciada do final para o 
início, ou seja, da data prevista de realização para o início das atividades, o que dará ao 
desenvolvedor a possibilidade de avaliar o tempo de produção necessária.

Além dos textos estudados e formulários práticos que foram disponibilizados de modo impresso 
aos participantes, os arquivos de vídeo e as apresentaçãoes de slide utilizados durante o curso 
foram disponibilizados por Cris para os participantes que desejassem adquirir uma cópia digital. 

O encerramento ocorreu com uma roda de agradecimentos.

3. Avaliação final

Devido ao tempo, os projetos não foram finalizados completamente, como previsto na 
programação. No entanto o nosso último encontro nesta oficina que será de carga horária de 4 
horas que a Avaliação Final ainda será marcada, para a analise final e contabilização de valores 
dos projetos para que possam ser futuramente aplicados em algum edital ou lei de incentivo. 

E assim podermos encerrar completamente estes dois dias de capacitação.
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CONCLUSÃO

Os objetivos desejados com esta oficina foram alcançados com êxito, principalmente devido ao 
uso da Metodologia do Aprender Fazendo. 

A ferramentas utilizadas para o processo facilitaram a assimilação de todo o conteúdo passado 
pela ministrante. Os recursos audiovisuais que continham depoimentos de experiências em torno 
de temas relacionados a cultura, e que serviram para estudo de casos. A prática da elaboração do 
projeto em grupo durante o processo, e as orientações e reflexões compartilhadas pelas 
palestrantes foram de suma importância para o aprendizado, além da dinâmicas e dos debates 
gerados durante esses encontros.

Durante esses dois dias de encontro da oficina, foi executado um processo de observação e 
relatoria juntamente com registros fotográficos e em audiovisual garantindo a documentação do 
evento, do qual é fruto este relatório a qual o presente leitor ler. No entanto ainda, tal oficina não 
se encontra finalizada e o seu resultado final se mantem em aberto, até que o último encontro 
possa ser realizado e os produtos finais (os projetos elaborados por seus participantes) sejam 
disponibilizados.
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ANEXOS

Fotos da manhã do 1º Dia 
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Fotos da tarde do 1º Dia
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Fotos da manhã do 2º Dia
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Fotos da tarde do 2º Dia
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