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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTA 
 

Projeto 
A R T E I R A R T I S T A   2 0 1 6 

No 687/2015/IF/LMIC 
Contrapartida Sociocultural 

Promovendo a expressão artística da infância! 
 
No período de 23 a 31 de outubro de 2017, o CENTRO CULTURAL PAMPULHA 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 projeto "Arte na Infância".  
 
ARTEIRARTISTA é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte – 
Fundação Municipal de Cultura, patrocínio cultural do Instituto Unimed-BH, apoio do Instituto Aviva e com a 
parceria cultural da PREFEITURA MUNICIPAL DE BH, através das Secretarias Municipais de Educação e de 
Cultura. Realização e Curadoria de Alba Martinez Oliveira. O autor do projeto, Elias Rodrigues de Oliveira, nos 
propõe refletir sobre a expressão artística da criança, apreciação e divulgação de suas obras, sua participação 
na vida cultural da comunidade. Ele aponta a "Expressão" como condição de cidadania e as artes plásticas 
como linguagens expressivas. A abordagem "Alfabetização Gráfico-Plástica" utilizada no projeto Arte na 
Infância envolve a criança, seus familiares e professores em práticas artísticas no ambiente da Escola de 
Ensino Fundamental, visto no vídeo na Exposição.  
 
As Exposições são gratuitas e abertas à comunidade em geral. A equipe do projeto realiza o agendamento de 
visitas Escolares. Em Palestra é apresentado o projeto e os objetivos da exposição. Apresentamos um vídeo 
que mostra a criança em práticas artísticas na escola, a presença da família 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 visitantes da exposição. 
Este projeto beneficiou em 2017, 06 Instituições Culturais de Belo Horizonte: 03 Centros Culturais (C. C. 
Nordeste – Usina de Cultura, 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. 
 
Instituto Unimed-BH  
Associação sem fins lucrativos, o Instituto Unimed-BH foi criado em 2003 com a missão de conduzir o 
Programa de Responsabilidade Social Cooperativista da Unimed-BH. Os projetos desenvolvidos têm na saúde 
sua área prioritária, mas mantêm interface com outros campos por meio de cinco linhas de ação: Comunidade, 
Meio ambiente, Voluntariado, Adoção de espaços públicos e Cultura. Em 2016, mais de 1,4 milhão de pessoas 
foram beneficiadas, direta e indiretamente, pelo Programa Cultural Unimed-BH. Mais de 4 mil médicos 
cooperados e colaboradores viabilizam este Programa ao escolher destinar parte do seu Imposto de Renda 
para o fomento de projetos socioculturais.  
A cada ano, as atividades conquistam aprovação e confiança, ampliando-se as adesões. 
 
VENHA APRECIAR OBRAS DE ARTE REALIZADAS POR CRIANÇAS E JOVENS! 
 
FICHA TÉCNICA 
Projeto Cultural ARTEIRARTISTA  2016 
Realização: ALBA MARTINEZ OLIVEIRA 
Patrocínio: Instituto Unimed-BH  
Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura – LMIC 
Local da Exposição: CENTRO CULTURAL PAMPULHA - BH / MG  
Período da exposição: 23 a 31 de outubro de 2017 
 
CONTATOS PARA AGENDAMENTO DE VISITAS:  
Mary Elizabeth Martinez - (31) 3476-6022 e 98727-8649 - elizabeth@aviva.org.br  
Ana Carolina Maranhoto - Centro Cultural Pampulha – (31) 3277-9292 / 9293 
 


