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OBJETIVOS

. Realizar projetos artístico-culturais em artes visuais, audiovisual, música e literatura.

. Elaborar estudos, pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos,
científicos, culturais, ambientais e sociais.

. Defender a preservação do patrimônio histórico artístico material e imaterial.

. Incentivar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, tecnologias alternativas,
promoção da saúde e educação informal nas áreas de informática e inclusão digital.

. Promover eventos sócio-culturais, conferências, festivais, cursos, oficinas e seminários sobre temas
culturais, artísticos, sociais, ecológicos, ambientais, educacionais e científicos.

. Fundar e manter centros culturais, bibliotecas, videotecas, museus e galerias de arte.

                                        Instituto  AVIVA   é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
Registrado sob No. 119.835, no livro A - em 23/09/2005 - Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Belo
Horizonte - MG. CNPJ  07.672.159/0001-00. Tem sede e foro à Rua Castelo Santarém, 260 - CEP
31330-220 - Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil.
Seu Diretor-Presidente Elias Rodrigues de Oliveira é Arquiteto, Artista Plástico, Arte-Educador e
Empreendedor Cultural. Os demais Diretores e técnicos são também realizadores de projetos culturais.
Assim o Instituto AVIVA é formado por uma equipe com experiência no setor cultural.
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Arte na Infância
Consagrado em doze edições contínuas desde 1999, via Leis de Incentivo Municipal - BH,
Estadual - MG e Federal.

Projeto Arte na Infância - Materiais e Documentação
Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura - 2008.
Livro-DVD paradidático.

Arte & Ações
Realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura - BH em 2007.
Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura em 2008.

SINAIS GSC
Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura em 2007.

Estética Interiorana
Consagrado em cinco edições contínuas desde 2003, via Leis de Incentivo Estadual-MG e
Federal.

Estéticas do Interior - Imagens
Livro de fotografia e arte, publicou registros e produtos do projeto “estética interiorana”
com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura em 2005.

MURAL RURAL
É uma ação do projeto “estética interiorana” que valoriza a cultura interiorana em seu
local.

IMATERIAL . ORG
Realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura - MG - 2007
O portal <www.imaterial.org> é dedicado ao “patrimônio brasileiro de natureza imaterial”.

CORPOSONORO
Aprovado pela Lei Federal  de Incentivo à Cultura - 2006
Oficinas de composição Musical.

CONHEÇA MAIS...
Faça download e aprecie os projetos culturais no website:  www.aviva.org.br

PROJETOS CULTURAIS VIA LEIS DE INCENTIVO

R E A L I Z A Ç Õ E S



. Portal AVIVA - www.aviva.org.br - desde 1996 - Apresenta conteúdo cultural diverso.

. ZeroKID - Galeria Virtual de Arte da Infância - desde 1999,  em www.zerokid.com.br com
mais de 3000 obras de arte, além de fotos e textos.

. Seminário 'Educação, Produção e Publicação Artística da Criança' - Fundação Clóvis
Salgado - Palácio das Artes - BH - Setembro-1999.

. Exposições Arte na Infância e Estética Interiorana - Sede do Ministério da Fazenda- MG,
Gerência Regional GRA-MF/MG - 2005.

. Exposições dos Projetos Culturais Arte na Infância e Estética Interiorana, na Fundação
Clóvis Salgado / Palácio das Artes - BH-MG - 2005.

. Oficina de Arte em parceria com a Fundação Clovis Salgado em dezembro de 2005.

. Seminário “Arte na Infância” - Centro Cultural Pampulha - BH - Agosto -2007.

INICIATIVAS CULTURAIS PRÓPRIAS

R E A L I Z A Ç Õ E S

Localizado no Bairro Castelo, região da
Pampulha em Belo Horizonte, o Instituto
AVIVA forma parcerias com instituições
culturais e escolas públicas em sua vizinhança.
Estas parcerias potencializam sua capacidade
de realização e, planejando com estes
objetivos, pretende ampliar sua sede para
oferecer espaços para a prática artística,
exposições, palestras, música, vídeo,
informática e outras atividades.
Mirando para além da sua vizinhança, o
Instituto AVIVA busca parcerias culturais  com
instituições nacionais ou internacionais.

ESCOLA M. ALICE NACIF

ESCOLA E. MADRE CARMELITA

PROJETO VERENA

CENTRO CULTURAL PAMPULHA

PARQUE DA PAMPULHA IGREJINHA DA PAMPULHAFUND. ZOOBOTÂNICA MUSEU DA PAMPULHA

ORIENTAÇÕES

PLANOS E PARCERIAS

Fundamentos na prática sociocultural do
Instituto AVIVA:
- A expressão como condição de cidadania.
- A informática para favorecer a expressão
artística e a inclusão digital.
- Temáticas ambientais abordadas através
da Land Art, para promover relações
estéticas, afetivas e respeito para com o
meio ambiente.
-Transferir conhecimentos objetivando
autonomia e sustentabilidade.
-Descentralização cultural através de
incentivos para a infância, comunidades
interioranas e rurais.
- Valorização da cultura em seu contexto.



R E C U R S O S

EQUIPE:
Professor de Arte, monitores, fotógrafos,
webdesigners e auxiliares.

EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS E
EXPOSIÇÕES:
Notebook, máquina fotográfica, filmadora,
painéis portáteis, barracas em espaços
abertos, projetor data-show, telão e som.

MATERIAL PARA A PRÁTICA ARTÍSTICA:
Lápis de cor, pastel oleoso, papel, impressões
digitais em formato A3, materiais e elementos
da natureza.

TRANSPORTE E COMODIDADE:
Arte-Móvel é uma Van especialmente
preparada para viagens culturais. Com esta
Estação Gráfica Móvel o Instituto AVIVA vai
aonde o povo está e realiza projetos
culturais que valorizam a cultura local.

COMUNICAÇÃO DA MARCA:
As logomarcas dos patrocinadores, plotadas
neste veículo, criam identidade e facilitam
a comunicação com as comunidades
visitadas.



Aprovado pela Lei Federal em 2006, este projeto tem por objetivo divulgar a experiência
do Instituto Aviva em forma de material paradidático. Toma por base o acervo de 12
edições do Arte na Infância e enfoca a prática artística e cultural na infância. O produto é
composto por 3.000 exemplares de Livro/DVD, a serem distribuídos gratuitamente para
escolas públicas.

ai-MD

P R O J E T O S

Consagrado em edições contínuas desde 1999, via Leis de Incentivo Municipal-BH, Estadual-
MG e Federal.
Promove, valoriza e divulga a expressão artística da infância, através de palestras, oficinas
de arte e exposições em escolas públicas e centros culturais.
Nas oficinas de arte, técnicas tradicionais são associadas a recursos de computação para
favorecer a expressão artística. Ao envolver crianças, famílias, professores, instituições de
ensino e de cultura, além dos resultados artístico-culturais, este projeto alcança conquistas
sociais. No portal www.aviva.org.br, Arte na Infância apresenta mais de 4.000 obras de
arte, registros fotográficos, textos e, é hoje, uma referência em arte-educação, contribuindo
para a infância cidadã em seu meio cultural.

Este projeto é composto por Módulos de Oficinas. Cada módulo é composto por:
Palestra, oficina, exposição e doação de um Kit-Cultural contendo os produtos artísticos,
fotos e vídeos registrados durante o projeto.

A r t e  n a  I n f â n c i a

Arte na Infância - Materiais e Documentação



Aprovado em 2006, este projeto realiza "Sinalização Geo-Sócio-Cultural":
No meio rural, as pessoas e as comunidades nativas constroem, no entorno de suas moradias
e pelos caminhos, objetos utilitários e ao mesmo tempo simbólicos. Desta maneira pontuam
o seu território e, este mapeamento mental lhes possibilita o sentido de territorialidade e
pertencimento. Ao realizar esta sinalização geo-sócio-cultural, este homem constrói em si
uma unidade-cósmica em que, este território lhe pertence enquanto ele mesmo pertence a
este território.
No entanto, esta unidade é perturbada quando a agroindústria implanta lavouras de
monocultura, homogêneas e monótonas. Para a população remanescente, a perda destas
referências e memórias resulta em prejuízo sócio-cultural, mal-estar e conflitos.
Através de pesquisas in loco e com a participação direta da comunidade, este projeto
identifica, restaura, cria e implanta novos objetos utilitários e simbólicos, através de linguagens
contemporâneas, na forma de esculturas, interferências, land-art e arte-ecológica.
Culturalmente, estes marcos visuais resgatam, nestas comunidades, o sentido de territorialidade
e de pertencimento ao seu lugar e sinalizam na orientação dos transeuntes. Assim, promovem
melhorias nas relações entre a empresa agro-industrial e a comunidade vizinha remanescente.

MÓD. 1 - Palestra sobre arte e infância -  apresenta o projeto , expõe obras de arte.

MÓD. 2 - oficina - Aborda a percepção visual e realiza alfabetização gráfica.

MÓD. 3 - oficina - Aborda elementos estruturais e culturais na obra de arte.

MÓD. 4 - oficina - Aborda a prática artística, direitos e incentivos culturais.

MÓD. 5 - oficina - Visita aos espaços culturais, Planeja e monta a exposição do projeto.

P R O J E T O S

CADA MÓDULO DURA UMA SEMANA
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Desenvolve atividades teóricas e práticas que promovem, valorizam e divulgam a expressão
gráfico-plástica da criança. Para avançar nestes objetivos, o projeto, através de reflexões
sobre a prática artística, desperta nos participantes a capacidade de interpretar, compreender,
expressar e interagir com o seu próprio contexto sócio-cultural. Este projeto leva os
participantes e instituições a conhecer, se apropriar e potencializar os seus próprios
equipamentos culturais, na região onde vivem. O projeto é composto por 5 módulos:

Arte &  AçõesArte &  AçõesArte &  AçõesArte &  AçõesArte &  Ações

S i n a i s  G S C



Consagrado em edições contínuas desde 2003, este projeto oferece oficinas de
"Sensibilização Estético-Cultural" envolvendo a participação direta das comunidades
interioranas e rurais. Realiza palestras, oficinas e exposições itinerantes que valorizam a
cultura interiorana manifesta através da linguagem visual.
Em atividades teóricas e práticas no campo, os participantes despertam a capacidade de
interpretar, compreender, expressar e interagir em seu próprio contexto sócio-cultural.
Neste projeto, imagens resultam da leitura estética e poética de gestos, danças, arquiteturas,
lugares, pinturas, vestuários, paisagens, utensílios, objetos... e outros tantos símbolos e valores
presentes no cotidiano destes povos: são imagens do "patrimônio cultural imaterial" registradas
através de fotos e vídeos. Ao expor fotos, apresentar vídeos e finalmente doar estes
registros, na forma de um Kit-Cultural, "estética interiorana" promove intercâmbios culturais,
valoriza a cultura em cada local, cria acervo, resgata memórias, constrói identidades sociais,
revela e preserva a diversidade cultural brasileira. Registros das Oficinas e fotos-artísticas
podem ser apreciadas no portal deste projeto em  www.aviva.org.br.

Publicado em 2005, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, este livro apresenta
fotos artísticas e artes plásticas resultantes das oficinas do projeto "Estética Interiorana"
realizadas na região norte de Minas. Neste livro, imagens são leituras poéticas da cultura
interiorana, revelam maneiras-mineiras. São imagens-imaginação, imagens-lembrança,
memórias, formam identidade sócio-cultural: patrimônio imaterial da cultura interiorana
mineira. O Instituto Aviva distribuiu 3.000 exemplares deste livro, contemplando os figurantes,
as escolas participantes e instituições culturais nas regiões registradas.
Uma versão digital está disponível para download gratuito em:  www.aviva.org.br .

P R O J E T O S
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Realiza Oficinas de musicalização. Propicia o contato com a linguagem musical, trabalhando
com atividades de percepção, composição e apreciação. Aborda desde a etnomúsica até
a música eletroacústica contemporânea. Utiliza softwares para composição musical e edição
de áudio. Envolve vários setores sócio-culturais e valoriza a música em seu contexto cultural.

Instalado na web em 2007, com recursos do Fundo Estadual de Cultura - MG, Imaterial.Org
é “espaço cultural virtual” dedicado ao “patrimônio brasileiro de natureza imaterial”.
Na forma de portal, é um banco de dados colaborativo, com ferramentas para receber,
gerenciar e disponibilizar os conteúdos digitais na forma de áudio, imagem, vídeo e texto.
É um canal de participação popular livre. Abrange as categorias imateriais dos Saberes,
das Celebrações, das Formas de Expressão, dos Lugares e outros.
Toma como referência o Decreto 3551/2000 e a Convenção da UNESCO (2003) para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.

É uma ação do projeto “estética interiorana” que através de murais, valoriza a cultura
interiorana em seu local. Recursos digitais para registro, edição e projeção de imagens.
Resgate do “toá” na pintura das casas com o uso de tintas à base de terra, cola, corantes e
elementos naturais.

P R O J E T O S
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P A R C E I R O S

PATROCÍNIO

INCENTIVO



ESTE CD/DVD CONTÉM

Dossiê sobre o Instituto AVIVA

Apresentação dos Projetos em PowerPoint

Obras de Arte, Fotos e Vídeos

Projetos aprovados para captação de incentivo



B E N E F Í C I O S  A O  P A T R O C I N A D O R

MARKETING CULTURAL

Nossos projetos agregam valores positivos à marca do Patrocinador, por terem boa
visibilidade na mídia, Internet e, sobretudo pelos benefícios oferecidos à comunidade
participante. O patrocinador pode indicar a comunidade a ser beneficiada. Temos gozado
de reconhecimento e apoio continuado de Instituições culturais e educacionais.

O Patrocinador poderá, com seus recursos, utilizar imagens do projeto em seus boletins,
relatórios, agendas, bem como, reproduzir obras de arte na forma de “gravuras digitais”,
plotadas em tela ou similar, para uso próprio ou para serem doadas como brinde. Nestas
gravuras deverá conter um texto no rodapé citando o nome do Projeto, a Lei de Incentivo,
o patrocinador e a autoria da obra em questão.

A logomarca do patrocinador estará presente nos eventos como: Oficinas de Arte, palestras
e exposições;  nos materiais de divulgação como: cartazes, convites, banners; no website
do projeto e plotada na Van arte-móvel.

CONTATO

Instituto AVIVA
Rua Castelo Santarém, 260 - Belo Horizonte – MG.
CEP 31330-220
Tel. (31) 3476-6022
e-mail: aviva@aviva.org.br
Website: www.aviva.org.br
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