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Fundado em 18 de setembro de 2015 por membros da FEA, hoje o time é composto

por 37 membros ativos de 12 diferentes institutos.

Atualmente, possuímos três projetos:



O projeto visa quebrar as barreiras de

preconceito com depoimentos que carregam

diversos traços de discriminação, padrões

impostos e aspectos da sociedade que ainda

são tratados como tabu. Por meio da

experiência imersiva de se ouvir um áudio de

determinada história, acreditamos na geração

da empatia para o ouvinte e damos a

oportunidade do visitante poder “sair um pouco

da bolha” social em que vive e refletir sobre o

assunto. 

SOBRE O "MUSEU"

Comunidade:
A cada temporada do Museu, é escolhido um
tema para se trabalhar pelo resto do ciclo
tendo-o como a base de todas as nossas
atividades.  No caso de 2018, o tema
estabelecido foi uma extensão do que havia
sido no ciclo anterior: de “sistema carcerário”
generalizado, foi-se para o tema “mulheres em
cárcere”. A comunidade com a qual se trabalha
no “Museu Pra Quem?” depende da escolha do
tema, o que torna a comunidade algo variável a
cada ciclo que se passa.   

Na exposição piloto, tivemos:

17

visitantes 

15 visitantes  

impactados

indiretamente

1 impactado

diretamente

(protagonista do

Museu)



SOBRE O "EMPODERANDO"

Comunidade:
A comunidade do projeto se divide em três frentes:

alunos bolsistas do Instituto Social para Motivar,
Apoiar e Reconhecer Talentos (ISMART), extensão da

Fundação Estudar; alunos de escolas públicas e
alunos de escola particular. A primeira escola
particular ainda está em fase de prospecção. 

A primeira comunidade envolve diretamente os
bolsistas do 2º Ano do Ensino Médio do ISMART em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Indiretamente, dando
apoio às atividades realizadas pelo Instituto, tem-se
os bolsistas do 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental. 

O projeto tem como principal missão despertar os

sonhos de jovens co-criando um ambiente de

empoderamento, liderança e autoconhecimento,

visando atingir os jovens das zonas mais periféricas

da cidade e criar uma rede com os alunos que

participam de cada capacitação, a fim de se criar um

impacto em escala, ou seja, um aluno compartilhar o

que aprendeu com outros que ainda não estão em

alcance do projeto.

Em apenas 4 meses, atingimos:

4 cidades 
e 

2 Estados

Diretamente 

82 alunos  

Indiretamente 

325 alunos 


