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“Foram muitas histórias de alegria e superação,
a c r e d i t a m o s q u e h á m u i t o a i n d a p a r a s e r fe i to , p o r i s s o va m o s
t o d o s , c o n s t r u i r u m a c u l t u r a d e m o c r á tic a e u m a e d u c a ç ã o
transformadora”
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APRESENTAÇÃO
Este relatório pretende registrar as atividades realizadas pelo INSTITUTO
MACUNAÍMA DE CULTURA 2017, que foi o ano de sua fundação.

QUEM SOMOS
O Instituto Macunaíma é uma ONG que nasceu em 2017 no Barreiro, em Belo
Horizonte. Ele é como o herói do icônico livro de Mário de Andrade. Macunaíma é
o herói síntese do Brasil. Um símbolo da resistência ao colonialismo, à
massificação, a higienização étnica e cultural, aos preconceitos e discursos
hegemônicos.

missão
Impulsionar a transformação social através de processos socioeducacionais,
promovendo o acesso à população à arte e a cultura.

VISÃO
Ser referência em realização de projetos culturais de caráter sócioeducacional
formando agentes transformadores e criando novos espaços de participação
social.

VALORES
Valorização cultural regional, inclusão social, simplicidade, altruísmo,
fraternidade, ética e transparência.
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para registrar história
Criado em março de 2017, com o intuito de fomentar apoiar e incentivar ações que
promova a qualidade de vida na região do Barreiro, em Belo horizonte, o Instituto
Macunaíma de Cultura – Escola de Cidadania – é formado por artistas, músicos,
educadores e mobilizadores culturais.
Com projetos e atividades relacionados à educação, cultura, saúde, esportes, lazer,
meio ambiente e assistência social, são atendidos crianças, adolescentes, adultos e
idosos residentes na região. Sem fins lucrativos, a instituição se mantém parcerias com
empresas, projetos realizados através de editais públicos e doações.
Promove o voluntariado aos que podem dedicar seu tempo para melhorar a vida da
população da periferia do Barreiro capital mineira.
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25/03/2017- Nasce o Instituto Macunaíma
Nos últimos anos, estamos assistindo uma depreciação
dos movimentos sociais do Barreiro e seus entornos.
A proposta de se criar um órgão do terceiro setor, que
em nosso caso seria um instituto de cultura, que por sua
vez agiria como agente ativo na comunidade, através de
projetos educacionais e socioambientais.
Com união de professores, produtores culturais e
artistas o instituto macunaíma nasceu coma missão de
fomento da cultura local e inclusão social.

26/05/2017- Encontro dos Macunaímanos
Debate realizado com produtores culturais e artistas de
todas as aáreas da região do Barreiro. Para apresentar a
proposta de atuação do Instituto Macunaíma na
ampliação e democratização da cultura, e maior
participação da sociedade.
Origem de recursos: Voluntários, e parceria com Viaduto
das Artes e Centro Cultural Urucuia
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13/06/2017 - SEMINÁRIO SOBRE LEIS DE INCENTIVO
Seminário com debates sobre os caminhos
da gestão pública e captação de recursos
na área da Cultura com a facilitação de
técnicos
da
Fundação
Municipal
da
Cultura e gestores de grupos culturais da
região do Barreiro.
Público: 11 Pessoas
Recursos: Parceria Fundação Municipal de
Cultura, Centro Cultural Urucuia

24/06/2017 - DDM (DIA DA MÚSICA BARREIRO)
Com
entrada
gratuita,
cerca
de
20
atrações
passam
por
três
palcos
localizados na Praça do Cristo, na pista de
Skate e na Praça da Febem.
Realizado pelo Instituto Macunaíma, o
evento que integra uma rede nacional do
Dia da Música acontece pela primeira vez
no Barreiro, conta com atrações culturais
locais e tem como objetivo, além de
proporcionar momentos de lazer para a
população, valorizar os artistas da região.
A programação conta com atividades das
9h às 22h. O público poderá doar
agasalhos e alimentos em qualquer uma
das praças do evento.
Público: 5 mil pessoas circulantes
Recursos:
Sociedade
Inteligência
e
Coração, Vicariato agostinianos. Parceria
Fundação Municipal de Cultura.
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25/06/2017 - EXPOSIÇÃO EDUARDO MARINHO
Exposição do artista plástico e filósofo
das ruas Eduardo Marinho. Todos os
trabalhos com uma boa dose de
contestação sobre os valores da nossa
sociedade.
Público: 60 pessoas
Recursos: Exposição voluntária e
parceria Viaduto das Artes.

23/09/2017 - HIP ROCK NO URUCUIA

Com a proposta de misturar as
culturas do Rock e Rap mistura
do Rap, o evento foi realizado
com apresentações musicais no
Centro Cultural Urucuia.
Público: 50 pessoas
Recursos:Centro Cultural
Urucuia.

26/09/2017 - ENCONTRO DOS MACUNAÍMANOS
Convidamos A professora Modesta, e
Historiador Antonio para falar das
origens do Barreiro, evento realizado
com alunos do EJA.
Público: 100 pessoas
Recursos: Escola Municipal Polo de
Educação Integrada.
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26/09/2017 - FEIRA CULTURAL NO POEINT BARREIRO
Feira livre realizada com artesãos
locais, o evento teve a participação de
60 feirantes de artesanato e
alimentação. Contou com apresentações
musicais e sarau de poesia.
Público: 300 pessoas circulantes
Recursos: Escola Municipal Polo de
Educação Integrada

26/09/2017 - MOSTRA AFRO BARREIRO
A Mostra Afro Barreiro foi um evento
em homenagem ao dia da Consciência
Negra, contou com feirantes de comidas
e artesanatos, oficinas, roda de
conversa, cinema, artes visuais, dança
soul e capoeira, intervenções poética,
cortejo, Djs e shows, no intuito de
enaltecer o acervo da riqueza cultural
negra.
Público: 1000 pessoas circulantes
Recursos: Parceria com Viaduto das
Artes, Centro Cultural Urucuia,
comerciantes locais e contribuição de
feirantes.
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www.institutomacunaima.org.br
@institutomacunaima

@institutomacunaima

