
 
(RELEASE PARA MÍDIA) 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTA 

 
Projeto 

ARTEIRARTISTA 
Promovendo a expressão artística da infância! 

 

 

No período de 01 a 20 de abril de 2017, a USINA DE CULTURA – CENTRO CULTURAL NORDESTE de BH - MG 

receberá o projeto cultural ARTEIRARTISTA-2016, gratuito para todo público, que apresenta palestras, vídeos e 

exposição de uma seleção de Obras de Arte (impressas) realizadas por crianças e jovens ao longo de 15 anos de Oficinas 

do consagrado projeto "Arte na Infância".  

 

ARTEIRARTISTA é realizado com o patrocínio cultural do Instituto Unimed-BH através da LEI MUNICIPAL DE 

INCENTIVO À CULTURA, com apóio do Instituto Aviva e com a parceria cultural da PREFEITURA MUNICIPAL DE BH, 

através das Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Realização de Alba Martinez Oliveira. O autor do projeto, 

Elias Rodrigues de Oliveira, nos propõe refletir sobre questões como: Criança faz arte? Onde estão as obras de arte das 

crianças? A criança participa da vida cultural? Sabemos que crianças gostam de desenhar e pintar. Ele aponta a 

"Expressão" como condição de cidadania e as artes plásticas como linguagens expressivas. A abordagem "Alfabetização 

Gráfico-Plástica" utilizada pelo projeto Arte na Infância envolve a criança, seus familiares e professores em práticas 

artísticas no ambiente da Escola de Ensino Fundamental e, finalmente, por que motivo “Campo das Artes“ exclui a criança? 

São os temas da Palestra. 

 

As Exposições são GRATUITAS E ABERTAS À COMUNIDADE em geral. É feito o agendamento de visitas Escolares e os 

alunos são recebidos por profissionais de arte e cultura do projeto. Os vídeos mostram a criança em práticas artísticas na 

escola nas oficinas de arte, a exposição como atividade sociocultural e depoimentos de participantes do projeto. Catálogos 

e folhetos do projeto são doados às Escolas e grupos visitantes da exposição. 

Este projeto beneficia 06 Instituições Culturais de Belo Horizonte: 03 Centros Culturais (Usina de Cultura - C. C. Nordeste, 

C. C. São Geraldo, C. C. Padre Eustáquio) e 03 Escolas Públicas Municipais (E. M. Pedro Aleixo, E. M. Padre Henrique 

Brandão, E. M. Prof. Eleonora Pieruccetti). Os registros dos eventos, em foto e vídeo, serão publicados no website 

http://www.artenainfancia.org/arteirartista.html  

O projeto interage com os participantes no Facebook, Grupo ARTEIRARTISTA: www.facebook.com/groups/arteirartista 

 

“Os adultos não reconhecem a nossa inteligência, mas a gente reconhece a deles. Não significa porque eles são 

maiores e mais desenvolvidos na inteligência, que eles sabem desenhar melhor do que a gente.”  

é o que nos diz Gabriel S.O. - Criança no projeto Arte na Infância. 

 

VENHA APRECIAR OBRAS DE ARTE REALIZADAS POR CRIANÇAS E JOVENS! 

 
FICHA 
Projeto Cultural ARTEIRARTISTA  2016 
Realização: ALBA MARTINEZ OLIVEIRA 
Patrocínio: Instituto Unimed-BH  
Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura – LMIC 
Local da Exposição: USINA DE CULTURA – CENTRO CULTURAL NORDESTE - BH / MG  
Período da exposição: 01 a 20 de abril de 2017 
Visitas Monitoradas para escolas públicas e público em geral: 06, 07, 10, 11 e 12 de abril. 
 
CONTATOS:  
Elizabeth Martinez - (31) 3476-6022 e 98727-8649 (whatsapp) - elizabeth@aviva.org.br  
Alba Martinez Oliveira – Alba.m.oliveira@outlook.com (31) 98759-2522 
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