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RESUMO

Este projeto de extensão, tem como resultado parcial, o interesse de jovens moradores do aglomerado Santa Lúcia a novas formas de atividades, foram incentivados com oficinas

de ilustração ofertadas por universitários da ED - Escola de Design da UEMG. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa qualitativa sobre o modo de vida dessa comunidade. Em

seguida, as pessoas e as casas do aglomerado foram fotografadas, aleatoriamente. Com o objetivo de observar essa comunidade através das fotos, diante de sua história local,

buscamos retratar os moradores, assim como o modo de vida deles, através de ilustrações. Utilizamos as fotos como referência para interpretar o discurso existente entre sujeito

e o mundo. Jovens do aglomerado e jovens universitários levantam questões sociais da comunidade e as possibilidades de expressar o dia-a-dia através da arte, além de permitir

que estes jovens do aglomerado passem a ter mais acesso à cultura através da arte. Esse (s) aluno (s) da ED, através de uma oficina, passam sua experiência de criação para os

jovens moradores do aglomerado. As fotos servem de referência local, modo de vida abordado através da criação de desenhos. Essas ilustrações estão sendo realizadas pelos

alunos universitários, a partir dessas fotos. Diferentes conhecimentos e experiências contribuem para comunicação através desses desenhos, até mesmo para pequenos atos do

dia-a-dia dessa comunidade, como exemplo, no caso das crianças, que jogam futebol nas ruas ou mesmo sentam no meio fio para olhar as pessoas passarem. Um sorriso ou um

olhar expresso no rosto dessa criança (foto) pode despertar esses jovens a criarem desenhos a partir de fotos que retratem a vida na comunidade. Essas raízes históricas

passam a ser registrada a partir do olhar dos moradores e contadas nas ilustrações pelos universitários. Relação transformadora que dialoga e aproxima jovens de classes sociais

distintas dentro do progresso social educativo e na produção de conhecimento.
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