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Título: Sua escola é uma gaiola ou te dá asas? Apresentação do projeto “Balaio 

Cultural – Cultura para todos” 
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Proponente:  Fernanda Vieira de Souza / Otávio Augusto de Oliveira 

Número de Vagas: 40 

Resumo: Esta sessão temática fará uma discussão acerca da importância da 

difusão cultural no âmbito escolar.  

Sabemos que fomentar a prática cultural no meio educacional é algo essencial, 

visto que as escolas têm como princípio primordial formar cidadãos, seres 

humanos conscientes e responsáveis pela transformação da realidade social em 

que está inserido. Assim, devemos fazer com que o estudante tenha participação 

em seu grupo social ativa e afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, 

conhecimentos acadêmicos e referenciais sócio-históricos. 

Em um primeiro momento, será realizado um levantamento para avaliarmos de 

que forma as instituições educacionais têm fomentado a cultura em seus 

respectivos campi. 

Em um segundo momento, relataremos a respeito de um estudo de caso do 

projeto “Balaio Cultural – Cultura para Todos”, que está sendo realizado em nosso 

campus há dois anos. Temos tido uma vivência bem interessante com os 

estudantes desde o início do projeto. Neste processo de construção, apresentam-

se diversas opiniões e críticas sobre a importância da cultura e, principalmente, o 

respeito às diversidades culturais e sociais existentes em nosso campus. Nosso 

objetivo é promover as diversas facetas da cultura para toda a comunidade 

interna e externa do Instituto Federal do Paraná Campus Jacarezinho.  

Diante deste contexto, deixamos uma reflexão: será que as instituições 

educacionais atuam efetivamente no fomento da cultura, proporcionando 

espaços de discussão e participação de docentes e discentes de cada campus? De 

que forma isto é visto pela comunidade interna do campus? Podemos observar 

uma adesão considerável?  

Venham debater conosco! 


