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RESUMO

O Programa Bem Maior é um projeto extensionista, que envolve a capacitação de jovens de baixa renda em ofícios que possibilitam o desenvolvimento de produtos com

demanda de mercado, visando a geração de renda dentro do escopo do projeto, com foco no empreendedorismo.

Nessa edição, o programa está trabalhando com o ofício da serigrafia, junto aos jovens do bairro Estrela Dalva em Contagem, região do Conjunto Nacional, localidade com alto

índice de violência e mortalidade juvenil. São jovens interessados em arte urbana e muitos deles se dedicam ao grafite, hip-hop e skate, linguagem que será muito explorada nas

criações, produtos e serviços que serão desenvolvidos, uma vez que uma das premissas do Programa é acreditar na cultura como mecanismo de desenvolvimento e autonomia

criativa. 

Ainda em fase inicial, os encontros promovidos na comunidade ocorrem semanalmente e têm sido desenvolvidas oficinas temáticas envolvendo assuntos introdutórios tais como

técnicas de desenho, história da arte, teoria das cores, arte urbana, ferramentas de modelagem de negócios e precificação.

Com enfoque horizontal e colaborativo, após o diagnóstico inicial acerca da comunidade atendida, todo o planejamento das atividades e ações do Programa foi feito envolvendo a

equipe de professores, alunos e os próprios jovens atendidos pelo projeto, de maneira que as atividades propostas pudessem fazer sentido, gerar interesse e atender as

demandas e expectativas do grupo envolvido. Corrobora com isso Abramovay (2002) que afirma que as experiências que priorizam a participação dos jovens como protagonistas

no seu processo de desenvolvimento vêm demonstrando ser alternativas eficientes para a superação dessa vulnerabilidade.

Todos os conteúdos trabalhados com os jovens são previamente pesquisados e preparados pelos alunos bolsistas, que já têm observado impacto em suas atividades

acadêmicas e pessoais, que estão ampliando o seu universo de atuação e conhecimento, garantindo uma formação mais sólida.
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