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Integração de 4 gerências que juntas respondem por 40 unidades culturais, em 22

equipamentos mais o Núcleo de Formação e Criação Artístico Cultural – NUFAC

Atuação intersetorial, com potencial de ampliação, destacando-se 

também a transversalidade entre as diretorias da FMC/SMC

Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais

Rol de atuação em praticamente todos os programas e políticas 

culturais da FMC

Atendimento aos mais diversos públicos, contemplando áreas artísticas variadas 

e oferecendo atividades em grande parte do território municipal.
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Gêrencia de Bibliotecas e Promoção da Leitura e Escrita - GBPLE

Gerência das Culturas Populares e Urbanas - GCPUR

Gerências vinculadas à DPDC-FMC

Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura - GELAR

Gerência dos Centros Culturais - GECEC
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Escola Livre de Artes Arena da Cultura

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena) foi criada em 2014 para consolidar o Projeto Arena 

da Cultura, que desde 1998 desenvolve a política pública de Formação Artística e Cultural da Fundação 

Municipal de Cultura (FMC) e Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Belo Horizonte.

São mais de 20 anos desta política premiada internacionalmente, com o Prêmio CGLU - Cidade do 

México - Cultura 21, considerado projeto estratégico da PBH, em 2018-2019.
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Diretrizes da ELA-Arena

A política de formação artístico-cultural da ELA-Arena tem uma base conceitual e metodológica 

continuamente construída contando com o envolvimento do corpo docente e discente.

É estruturada na perspectiva da garantia dos direitos culturais, a partir das diretrizes de:

- Democratização do acesso à arte e à cultura;

- Descentralização das atividades e dos processos;

- Diversidade de públicos e saberes;

- Participação social.
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Projetos Estruturantes

- Arena da Cultura

- Integrarte
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. Ações formativas em mais de 20 unidades culturais nas 9 regionais de Belo Horizonte

. Facilitação do acesso: 4.000 vagas ofertadas, anualmente, em mais de 100 atividades. Amplo e diverso 

público contemplado, sem restrições de faixa etária.

. Mais de 8.000 inscrições recebidas para participar das atividades presenciais do Projeto Arena da 

Cultura no início do 1º semestre de 2020 e mais de 10.000 inscrições recebidas para participar das ações 

formativas da Escola Expandida no final do 1º semestre de 2020.

. Escola Expandida - 2020: abordagem metodológica sensível ao contexto atual desenvolvida na  

plataforma de Educação à Distância da PBH.
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- Design Popular

- Gestão e Produção Cultural

- Música

- Patrimônio Cultural

- Teatro

10 áreas artísticas:

- Artes Visuais

- Audiovisual

- Bastidores das Artes

- Circo

- Dança
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Percursos formativos

- Oficinas de curta duração
- Cursos de longa duração
- Laboratórios de Pesquisa e Núcleos de experimentação
- Encontros
- Workshops
- Seminários
- Palestras
- Fóruns
- Minicursos
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- Mostra Arena

- Protagonismo estudantil

Sarau Vagabundo de Todo Mundo

Reflete Arena

- BELA - Biblioteca da ELA-Arena

- Mais de 500 mil reais investidos na qualificação em equipamentos de sonorização, iluminação, áudio, vídeo e foto, além 

de instrumentos musicais e outros materiais permanentes

- Documentário - Memória Arena 20 anos

- Livro resultante do I Prêmio Internacional CGLU – Cidade do México – Cultura 21

- Plano Político Artístico-Pedagógico
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Integrarte

Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), o Projeto Integrarte desenvolve 

formação em arte e cultura para os(as) agentes públicos da Educação, qualificando a condução dos 

processos pedagógicos da rede municipal de ensino. O Integrarte tem caráter multiplicador e percursos 

formativos diversos, como as atividades complementares  de curta duração e o curso de longa duração - 180 

horas - ofertado anualmente para 250 educadores(as):

❖ Professores (as) do Ensino Regular e Escola Municipal de Educação Infantil - EMEIs,
❖Monitores(as) da Escola Integrada,
❖Oficineiros (as) da Escola Aberta,
❖ Coordenadores (as) de projetos de ensino,
❖Diretores (as) de escolas.
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Detalhamento do Curso Anual:

Módulo I - Introdutório

Módulo II - Transversal 

Módulo III - Estudos sobre Cultura da Infância

Módulo IV – Um Olhar sobre a Comunidade 

Módulo V - Planejamento Artístico-Pedagógico 

Módulo VI - Práticas Livres 

Módulo VII - Processo Criativo 

Módulo VIII - Avaliação

Módulo Projetos Autorais - simultaneamente aos outros

Módulo Fruição Artística e Cultural – simultaneamente

aos outros

12

Integrarte



Workshops e demais ações articuladas com a SMED:

. Workshop Cultura da Infância

. Workshop Educação Patrimonial

. Workshop Audiovisual na Escola

. Congresso de Boas Práticas, Semana da Educação, Semana

de Orientação Profissional, Escola nas Férias, entre outras.
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Intersetorialidade
SMED 

- Integrarte

SMASAC

- CRJ

- CEU Paulo VI

- Longo histórico no BH Cidadania

Prodabel

- Escola Expandida

FMC/SMC

- Diretoria de Museus: oficinas no MUMO

- Diretoria das Artes: Terça na Dança + Centro de Referência da Dança (CRD) + Mostra Arena nos teatros + 
Núcleo de Produção Digital

- Diretoria Patrimônio Cultural e Arquivo Público(DPCA): formação em Patrimônio Cultural no Projeto Integrarte

- Diretoria de Festivais: programações - exemplo do Sarau Vagabundo na Virada Cultural
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Escola Expandida
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O que pode uma escola de artes num momento tão delicado e 

complexo como esse de pandemia?
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● Desenvolvimento do ensinoaprendizagem nos campos da arte e da cultura e 
garantia dos direitos culturais;

● Conexão entre as noções de arte e vida. Atenção aos desafios trazidos pela dor 
e pelo luto coletivo;

● Acolhimento, manutenção de vínculos, resistência e troca de saberes;
● Reinvenção dos processos didáticos a partir do “saber, fazer, criar”;
● Transversalidades e encontros entre as dez áreas da Escola;

Potencialidades
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● Conexão entre pessoas de diversas localidades, ampliando a noção de diversidade 
cultural;

● Chegada de profissionais de diferentes nações indígenas do Brasil e ampliação da 
perspectiva afro-diaspórica nas ações formativas;

● Registro/gravação de algumas aulas e rodas de conversa;
● Produções diversos nos processos formativos (vídeos, fotos, produções literárias, 

cartas, desenhos, postais).

Potencialidades
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● Acesso às aulas dificultados pelos limites da inclusão digital a também por 
subjetividades diversas trazidas pelo momento atual;

● Perda do convívio presencial, multidimensional, e limites apontados pelas novas 
formas de presença e comunicação;

● Suspensão dos cursos de longa duração;
● Dificuldade de acesso entre crianças e idosos(as);
● Maior precariedade no uso de materialidades didáticas no desenvolvimento das 

aulas;

Desafios
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● Dificuldades com estrutura/tecnologia de profissionais e estudantes;
● Comunicação interna e com a população mais limitada, pela ausência do convívio 

presencial;
● Desafios para compreender a qualidade da presença exigida pelo momento atual;
● Muitas inscrições realizadas pelas mesmas pessoas e algumas tentativas de fazer 

duas atividades ao mesmo tempo.

Desafios
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atividades
(oficinas de curta 

duração, rodas de 

conversa, 

workshops, 

minicurso NPD-BH, 

laboratórios, 

encontros e 

estudos 

complementares) 

137 
atendimentos
(De fevereiro a junho 

de 2021, sendo 14.668 

atendimentos no 

Projeto Arena e 3.081 

atendimentos no 

Projeto Integrarte.)

17.749
Projeto Arena 

da Cultura

14.668 3.081
Projeto 

Integrarte

Dados ELA-Arena - 1º Semestre 2021

(De fevereiro a 

junho de 2021)
(De fevereiro a 

junho de 2021)
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2º Semestre 2021

Escola Expandida e planejamento de encontros presenciais em unidades 

que favoreçam as práticas formativas com a segurança e com os 

cuidados ainda necessários em virtude da pandemia.
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Desafios e perspectivas para a ELA-Arena

. Retorno dos atendimentos presenciais nas mais de 20 unidades que recebem ações 

formativas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura;

. Expansão e qualificação continuada do atendimento à cidade;

. Desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão Escolar;

. Qualificação dos espaços físicos de maneira à atender a crescente demanda e à 

ampliação das ações formativas promovidas pela ELA-Arena;

. Aquisição de lona de circo para expansão das atividades da área de Circo;

. Disseminação das entregas efetivadas durante o período de pandemia, incluindo a 

impressão do livro publicado + seminário do PPAP + circulação do documentário.
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Obrigado!
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Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural – NUFAC-FMC

Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura – GELAR-FMC

Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais – DPDC-FMC

Fundação Municipal de Cultura – FMC

Secretaria Municipal de Cultura – SMC 

Setembro de 2021
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