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RESUMO

Objetivo

Este programa pretende conseguir através de novas vivências que alunos oriundos de camadas populares tenham acesso à arte e cultura.  Tal experiência tem o intuito de fazer

com que esses alunos se percebam como sujeitos de direitos e aprendizes de um processo que emancipa, inclui socialmente e gera autonomia.

Local

As oficinas foram realizadas dentro da Fundação Helena Antipoff. A visitas foram realizados em espaços ligados à arte e cultura situados dentro da Av. do Contorno.

Metodologia

Oficinas pedagógicas e visita dos alunos a espaços ligados à arte e cultura situados dentro da Av. do Contorno.

Forma de participação da comunidade interna

O projeto proposto possui parceria com a Escola de Helena – Ibirité. Localizada na Fundação Helena Antipoff, a Escola de Helena desenvolve um trabalho de escola integral com

600 alunos entre 8 a 14 anos. Esses alunos pertencem a três escolas estaduais de Ibirité e desenvolvem na Escola de Helena diversas atividades. São esses alunos que serão

atendidos.

Referenciais teóricos

Diante da situação de exclusão social gerada pelo sistema urbano, crianças e jovens ficam excluídas das oportunidades providas pelas regiões centrais. Falta de informação,

transporte e constrangimento causado pela elitização de tais lugares impede que esses indivíduos circulem nesses espaços ligados à arte e cultura e faz com que permaneçam

presos em seus lugares de origem. Esse mecanismo é retratado nas teorias de Bourdieu (1993) e de Wacquant (1997).

Considerações Parciais ou Finais

Podemos perceber como resultado que os alunos atendidos se tornaram conhecedores de locais culturais e iniciaram a construção de sentimento de pertencimento a esses

lugares.

Avaliação da Ação

A teoria mobilizada para a construção desse projeto foi corroborada pelas ações trazendo à tona a insociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. As ações também

impactaram na formação do estudante bolsista, quando se tornaram mais sensíveis as diferenças socioeconômicas.
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