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O Instituto Telemar inaugura nesta sexta-feira o projeto Escola da Arte e Tecnologia, 
um centro de treinamento que vai usar a informática para profissionalizar jovens de 
comunidades carentes do Rio. A primeira turma, formada por indicação de líderes 
comunitários, terá 45 alunos com idades entre 16 e 21 anos, que receberão ajuda de 
custo de R$ 80 por mês. O projeto, apelidado de Kabum!, é fruto de uma parceria com 
a Unesco e a Spectaculu - Escola Fábrica de Espetáculos, ONG coordenada pelo 
cenógrafo Gringo Cardia. 
 
Maria Arlete Gonçalves, gerente do Instituto Telemar, explica que uma das diferenças 
desse projeto de inclusão digital é a preocupação em formar profissionais 
especializados e não apenas ensinar os jovens a mexer com computadores. "Queremos 
formar profissionais em tratamento de imagem para entrar em um mercado 
competitivo", destaca. 
 
Os cursos do Kabum! terão duração de um ano e meio e serão direcionados ao 
aprendizado de edição de vídeos, fotografia e design, utilizando computadores iMac. 
O objetivo a longo prazo do projeto é que os alunos possam montar escritórios para 
ensinar nas comunidades onde vivem. "Atividades paralelas vão despertar noções de 
cooperativismo e empreendedorismo. Também pretendemos melhorar a questão da 
auto-estima e estimular a busca por uma identidade, com ajuda da computação", 
afirma Maria Arlete. 
 
A previsão é de abertura de uma nova turma no segundo semestre. A escolha da 
cidade do Rio para abrigar a primeira turma também teve a ver com o conteúdo dos 
cursos, que será sempre relacionado ao dia-a-dia dos alunos. "Eles vão trabalhar a 
imagem da cidade e o que há de mais forte no Rio é a paisagem natural", comenta 
Maria Arlete. 
 
Nos próximos meses, o Kabum! será ampliado para outros grandes centros do País, 
como Salvador e Recife. "Esse é um projeto para jovens de centros urbanos", explica 
Maria Arlete. 
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