
Continuando com as publicações contendo as informações de sustentabilidade da instituição,
gostaríamos de frisar que um dos conceitos de sustentabilidade com que nos identificamos é aquele
em que o desenvolvimento não esgota os recursos para o futuro, ou seja, supre as necessidades do
presente sem afetar as gerações futuras, e compreende sustentar, defender, favorecer, apoiar,
conservar e/ou cuidar.
Assim, nesta edição, traremos informações sobre um setor da instituição que contém a
sustentabilidade em suas práticas diárias, e que abarca alguns dos aspectos dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), seja por meio da
possibilidade de entregar saúde e bem-estar, inclusão, igualdade de gênero, redução das
desigualdades e da proposição de educação de qualidade, por exemplo.
Nesta edição, falaremos da Casa das Artes.

Pagina 1 PLS

Outubro 2021

Boletim 24

Podemos iniciar, discorrendo que a criatividade é uma capacidade dos seres humanos, mas ela deve
ser estimulada. A arte ajuda no processo de desenvolvimento dessa criatividade. “Podemos ir até
mais além e dizer que ela é o trampolim para que essa habilidade se desperte.” Isso porque
independentemente da sua natureza, as iniciativas artísticas nascem com a imaginação, com a
capacidade de pensar e criar alternativas para a solução de um problema. Cada rabisco, pincelada,
ou nota cantada tem uma história e um contexto. E a equipe da Casa das Artes leva a sério quando
o assunto é valorizar esse contexto e entender o ser criativo que está por trás... 
Isso se chama ser criativo. Utilizar os recursos que tem à disposição para criar algo novo faz da
escola também um lugar em que essas habilidades devem ser desenvolvidas, propiciando o
desenvolvimento artístico do estudante. 
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E então, como surgiu a ideia? 
A Casa das Artes é um espaço ligado ao Setor de Cultura e Arte do IFSULDEMINAS – Campus
Inconfidentes, que tem por objetivo o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, tais como:
cursos, exposições, seminários, debates, intercâmbio entre profissionais e entidades, apresentações,
shows, saraus, além de incentivar a formação cultural, buscando atender a população acadêmica e
de seu entorno, atuando como um espaço cultural no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e
para a cidade de Inconfidentes e região. 

A arte na educação é uma forma de alcançar o conhecimento humano, uma vez que a história da
arte acompanha a história do homem e o entendimento da sua subjetividade. A arte também fortifica
o ensino e o conhecimento em outras áreas porque ela é a expressão máxima do ser humano.

Foi inaugurada no dia 13 de maio de 2015, durante o evento “Dia da Cultura”. Uma cerimônia com
música, teatro e exposições artísticas marcou a abertura do espaço. 
A Casa das Artes é administrada pelo Setor de Cultura e Arte e por uma Diretoria designada para tal
função. O espaço busca apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que evidenciem o
aperfeiçoamento profissional dos recursos humanos na área da cultura, considerando a diversidade
cultural brasileira, assim como propiciar elementos que garantam um posicionamento crítico-
reflexivo acerca das expressões culturais e artísticas em geral.



E dentre as atividades realizadas, quais são as mais expressivas?
O espaço já acolheu diversos projetos desde sua inauguração, dentre eles podemos destacar alguns
ainda atuantes: o Grupo de Teatro “Arte Federal”, o “Coral enCanto”, as “Tertúlias Literárias
Dialógicas”, as “Tertúlias Artísticas Dialógicas”, a “Fanfarra Professor Gabriel Vilas Boas e suas
Balizas”, o projeto “Som no Campus”, o “Grupo de Estudos em Gênero, Arte, Educação e
Sexualidade - GAES”, o “IFCINE”, “Agito no Campus”. Dentre os projetos que fizeram parte do
espaço, mas que se encontram fora de execução no momento como o Projeto “Orquestra de
Violões” e “Cordas e Som”. São desenvolvidos ainda diversos eventos pelo espaço, dentre eles
temos: Semana Cultural, Festival de Poesia e Semana das Diferenças. O espaço é utilizado tanto
para os ensaios, encontros e produções dos projetos, como também para pequenos eventos e
pontos de encontro de nossa instituição.
Todavia, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, as atividades presenciais estão
suspensas, até a normalização da situação e imunização da comunidade. 
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Exposição fotográfica “Memória das Artes no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes”, com
fotografias que traçavam um rememoro de atividades de arte e cultura de nossa escola. 
Exposição “Coisas da Colônia”, com acervo de objetos históricos da cidade de Inconfidentes e
obras de arte do Centro de Cultura Colônia.
Exposição “Arte de Aluno”, com pinturas e desenhos de alunos da instituição.
Exposição “A realidade infantil na República Democrática do Congo”, com fotografias do
professor Mark Pereira dos Anjos sobre sua visita ao país africano e seu trabalho voluntário.
Exposição “Caminhos de Minas” com fotografias da professora Cristiane Cordeiro de Camargo
de suas andanças pelo nosso estado.
Exposição “Mãe: infinito amor!” com fotografias de mães de alunos e servidores de nossa
instituição.
Exposição “Aves do Campus” com fotografias do ex-aluno do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Gustavo Passari, de aves observadas na fazenda-escola de nosso campus.
Exposição “A Arte é...” com obras do artista Emanuel de Gusmão, da cidade vizinha de Ouro
Fino.
Exposição “Aves de Inconfidentes” da artista Rosiane Garcia Constantine. 

Qual o público atendido?
O objetivo da extensão é fazer a ponte entre escola e comunidade, a Casa das Artes cumpre bem esse
propósito, uma vez que estende suas ações a toda a comunidade escolar (alunos e servidores) e à
comunidade externa, com atividades e projetos abertos e gratuitos. Além das ações já mencionadas,
o espaço conta ainda com uma programação mensal de atividades variadas. Destacamos as
exposições proporcionadas pelo local, que conta com visitantes de nossa instituição, da cidade e
turistas que passam pelo local. Até o momento foram realizadas oito exposições e obtivemos uma
média de 900 visitantes (de acordo com as assinaturas do livro de visitas).
As exposições realizadas foram:

   
Procuramos proporcionar espaço para artistas da cidade e da região, centros de cultura, alunos, ex-
alunos e servidores, de forma que possam expor sua arte, além de garantir o contato da população
com a arte produzida. Dessa forma, são incluídas nas ações do espaço pessoas em situações de
vulnerabilidade social e econômica, por exemplo, ao garantir o acesso de alunos das escolas públicas
da cidade por meio de projetos.
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E qual é a importância do setor para o desenvolvimento de uma educação de
qualidade?
O patrimônio artístico e cultural de um lugar possui valor incalculável por trazer junto a si a
história e a arte. Percebendo que esses valores estão se enfraquecendo com o passar do
tempo, torna-se importante que através do exercício da arte se desperte nas pessoas o
interesse pela comunidade onde vivem. Por isso, a forte relação existente entre a educação
patrimonial e o ensino da arte. 
Nesse sentido, justifica-se e afirma-se a criação e manutenção de um espaço de produção e
socialização de cultura e de arte, como é a Casa das Artes.
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E, por fim, complementamos como o setor se relaciona com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
A sustentabilidade também é elemento central em nossas atividades, uma vez que buscamos
sempre trazer esse tema à discussão em nossos projetos, e também porque os recursos
disponíveis para manter a Casa das Artes são escassos e isso nos faz agir de forma sustentável e
repassar isso a nossos alunos, desde as pequenas ações como o uso consciente da água, da
energia elétrica, até a importância do reciclar e plantar. Contamos hoje com um jardim repleto
de flores e plantas, todo desenvolvido de forma voluntária a partir de palets de madeira, pneus
velhos e garrafas descartáveis.
Temos ainda um quintal com alguns tipos de árvores frutíferas (goiaba, limão, acerola, mamão
etc.) e esses frutos são divididos com os integrantes de nossos projetos e servidores de nossa
instituição.
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Contamos ainda com alguns projetos que tem como elemento central o tema do desenvolvimento
local e sustentável, dentre eles, podemos destacar: Projeto MOÇA, que é a abreviação de "Mulheres
Organizadas Crochetando Autonomia" e trata-se de um projeto cujo objetivo é apoiar um grupo de
mulheres crocheteiras da cidade de Inconfidentes, sul de Minas Gerais. Dentre os objetivos do
grupo está a valorização e criação de uma economia solidária e sustentável, que valorize uma das
manifestações populares do município. Outro projeto desenvolvido é o “Casa das Artes: espaço vivo
de arte e educação ambiental no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes”, cujo objetivo, no ano
de 2020, foi o de implementar uma horta comunitária e um jardim ao espaço, desenvolvendo o
aproveitamento racional do uso do solo urbano para a produção de alimentos que poderão servir
para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Paralelamente,
como forma de educação socioambiental, serão oferecidos cursos de implementação de horta e
também a criação de uma feira de trocas de produtos, que desenvolvam a economia solidária.
Assim, a Casa das Artes, além de ser um espaço de produção de artes é um espaço democrático de
reflexão, contato com a cultura que nos envolve e socialização.
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Até a próxima edição!!
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