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RESUMO

O objetivo do trabalho da bateria universitária Besouteria é contribuir para a relação entre universidade e sociedade através da música, da animação cultural e do despertar da

sensibilidade artística na escola pública da cidade de Frutal-MG. Suas apresentações e oficinas em espaços escolares ganharam uma dimensão formativa significativa, o que

favorece o aprimoramento formativo dos estudantes. A fundamentação teórica do trabalho encontra-se no fundador desse grupo cultural Edwaldo Costa (Guga), que forjou a

experiência inicial do projeto ao buscar criar a “oportunidade de vivenciar, experimentar e compreender o fenômeno musical nas suas distintas formas de expressão”. Uma

discussão em José Machado Pais sobre o domínio do lazer e as culturas juvenis traz uma lastro de reflexão também fundamental para o projeto. Não se pode deixar de

reconhecer o papel fundamental da Besouteria na construção de uma ponte entre a universidade UEMG e a sociedade frutalense, pois, como as bases dessa bateria universitária

desde a sua fundação em 2011 estão ligadas ao atendimento prioritário da demanda educacional nos mais diversos espaços escolares da cidade e da própria universidade, então

seus objetivos estão em dar “oportunidade de vivenciar, experimentar e compreender o fenômeno musical nas suas distintas formas de expressão” (Costa, 2011), o que justifica o

fomento aqui solicitado. Como resultados parciais, a realização de oficinas na escola pública frutalense para introduzir mais estudantes no mundo musical encontra-se em

formação, o que é um ganho social e cultural fomentado pela universidade.   A participação da comunidade interna é por meio de seleção pública. A comunidade externa vem

solicitando o trabalho nas escolas, da mesma forma que o trabalho é levado após o mapeamento prévio. A avaliação é uma constante, principalmente no tocante ao

aprimoramento artístico do grupo, a maior penetração do trabalho nas escolas e a continuidade do trabalho como atividade institucionalizada 
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