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RESUMO

Este projeto de Extensão tem a pretensão de incentivar o interesse social por questões culturais através da arte. O objetivo é resgatar as raízes culturais da comunidade que vive

no aglomerado da Barragem Santa Lúcia, situada na Cidade de Belo Horizonte, através da arte. Permite desencadear a história de vida desses moradores através da criação

artística. A comunidade vem modificando no modo de vida no decorrer dos anos, assim como o interesse pela arte, que se amplia. Verificamos que os moradores estão sempre

relacionando a arte como entretenimento e trabalho, exemplo: associações que ajudam moradores carentes, ou a divulgação do governo em suas campanhas, assim como

pequenos comerciantes no aglomerado, todos com destaque para o uso de pinturas nas paredes e cartazes ilustrativos para divulgar seus objetivos. Logo, o trabalho dos alunos

de Arte Visuais em Licenciatura (AVL) da Escola de Design da UEMG, buscam retratar seus olhares sobre as favelas em Belo Horizonte, nos permite verificar as diferentes

possibilidades desses moradores se expressarem e a forma como esses alunos enxergam tal comunidade. A fotografia da casinha deste pôster, nos mostra o olhar de um

morador de um dos aglomerados existentes em BH. Em seguida, sua foto foi retrabalhada por sua colega de trabalho, também do curso de AVL, utilizando a técnica de colagem.

Nesse resultado, tivemos a consciência de termos um morador do aglomerado e estudantes do curso superior. Ainda, inserimos outro exemplo, como a mão modelada com

material clay, segurando uma bandeira. Algo que nos leva a pensar em diversas forças de poder e/ou domínio existente nessa comunidade. Em seguida, serve como meio de

análise, para os alunos do curso superior deste projeto (monitores), realizarem as duas futuras oficinas, que serão ofertadas na comunidade da Barragem Santa Lúcia.  Resgatar

as raízes existentes nessa comunidade pela própria comunidade, através de ilustrações realizadas em oficinas, história contada pelos moradores.
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