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Os avanços da política de formação artística e cultural de Belo Horizonte

Criada como um desdobramento e consolidação do Projeto Arena da Cultura, 
existente desde 1998, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena) oferece 
formação artística e cultural gratuita em todas as noves regionais da cidade, 
priorizando a democratização do acesso, a diversidade, a participação social e a 
descentralização. Ampliar e fortalecer este trabalho foi um dos focos desta gestão, 
que ampliou a oferta de atividades e de vagas e a oportunidade de mais pessoas 
terem contato com diversas linguagens artísticas, experimentarem processos de 
sensibilização e, ainda, possibilidades de atuação profissional.

Reconhecida como projeto estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) entre 
2018 e 2019, a ELA-Arena tem como ações estruturantes o Arena da Cultura e 
o Integrarte. Por meio de seus projetos, as áreas de Audiovisual, Artes Visuais, 
Bastidores das Artes, Circo, Dança, Design Popular, Gestão e Produção Cultural, 
Música, Patrimônio Cultural e Teatro são abordadas em diferentes percursos 
formativos e também em atividades de difusão.

O Arena da Cultura oferece uma média de quatro mil vagas anuais em mais de 
180 ações formativas, distribuídas em 23 equipamentos públicos espalhados 
pela cidade. Realiza o atendimento a todas as faixas etárias, com recortes para 
crianças, jovens, adultos e idosos, ou para todas as idades, no caso dos Encontros 
de Brinquedos e Brincadeiras. A reflexão e a prática sobre a Cultura da Infância 
perpassa a Escola e o projeto como um todo, com atividades formativas específicas 
sobre a temática.

Criado em 2016, o projeto Integrarte promove curso de formação em arte e cultura 
para profissionais da Educação Municipal, com o objetivo de fortalecer a condução 
de processos pedagógicos desenvolvidos cotidianamente junto aos alunos. É uma 
expressiva ação intersetorial realizada em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação e que contempla, diretamente, 500 educadores e, indiretamente, 
mais de 10 mil estudantes da rede pública municipal. O Integrarte redimensiona 
as perspectivas da Escola graças à natureza transversal de sua metodologia, que 
reúne oito áreas artísticas em torno de um objetivo comum: criar relações entre os 
modos de fazer e pensar nos campos da arte e da educação, qualificando a prática 
de trabalho de agentes públicos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. 
O Integrarte e as ações derivadas desta parceria entre as Secretarias de Cultura 
e Educação resultaram na assinatura de uma portaria conjunta firmada em julho 
de 2019. Esta portaria estabelece, além da continuidade do projeto, outras quatro 
políticas estratégicas, relacionadas às áreas de literatura, audiovisual, eventos e 
patrimônio cultural.

A ELA-Arena vem demonstrando seu vigor e comprometimento como política 
pública municipal de formação artística e cultural. Entre 2017 e 2020, houve a 
ampliação da oferta de atividades descentralizadas; consolidação das diretrizes, 

contextualização histórica, estrutura organizacional e o plano metodológico com a 
criação do Plano Político Artístico-Pedagógico (PPAP); implantação da Biblioteca 
da Escola Livre de Artes (BELA); criação de três novas áreas artísticas (Audiovisual, 
Bastidores das Artes e Gestão e Produção Cultural) atendendo à demanda da 
população; e a produção de documentário dedicado aos 20 anos da política 
pública de formação artística e cultural. Diante do desafio imposto pela pandemia 
da COVID-19, a reinvenção de formato, por meio da Escola Expandida, possibilitou 
a manutenção de vínculos afetivos e efetivos com os estudantes da ELA-Arena 
da Cultura, por meio da realização de atividades na plataforma de Educação à 
Distância da PBH. Essa nova possibilidade, aliada à representatividade da Escola, 
beneficiou muitas pessoas de Belo Horizonte, mas também de outras cidades do 
país. 

Todas essas conquistas, que valorizam os mais de 20 anos de história e apontam 
perspectivas de continuidade e crescimento, fizeram com que a Escola ganhasse 
reconhecimento internacional e fosse contemplada com o Prêmio Internacional 
CGLU - Cidade do México - Cultura 21, em 2014, que possibilitou esta primorosa 
publicação, agora disponibilizada para toda a população. Esta obra celebra uma 
nova etapa da Escola Livre de Artes, inaugurando um registro inédito e acessível 
sobre a trajetória da ELA, que evidencia os princípios e realizações desta política 
pública de formação artística e cultural da Fundação Municipal de Cultura e 
Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. É, ao mesmo tempo, uma 
prestação de contas e uma referência para a continuidade e avanço desse trabalho 
tão fundamental para a democratização da cultura em nossa cidade.

Tenha uma boa leitura!

Fundação Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
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Ganha Arena da Cultura e ganham também os direitos culturais e as liberdades

A cidade de Belo Horizonte foi a vencedora da primeira edição de um prêmio 
internacional, convocado pela organização mundial das Cidades e Governos Locais 
Unidos (UCLG) e pelo governo da Cidade do México, o único prêmio para cidades 
que se destacaram em sua contribuição para a cultura como uma dimensão-chave 
no desenvolvimento sustentável. Os vencedores da primeira edição do Prêmio 
aparecem no site da Agenda 21, dedicado pela Comissão de Cultura da UCLG a 
esta iniciativa.

O PREMIO
Trata-se do “Prêmio Internacional CGLU - Cidade do México - Cultura 21”, que 
tem como objetivo “uma cidade, governo local ou regional cuja política cultural 
contribuiu significativamente para relacionar os valores da cultura (patrimônio, 
diversidade, criatividade e transmissão de conhecimentos) com a governança 
democrática, a participação cidadã e o desenvolvimento sustentável”.
As bases do Prêmio são exigentes: O Prêmio é atribuído à candidatura, seja 
ela apresentada pela instância governamental local ou regional, vencedora da 
convocatória. O Prêmio reconhece uma política, um programa ou um projeto 
original, que inclua explicitamente os princípios da Agenda 21 da cultura, e que 
esteja em execução há pelo menos dois anos. Os candidatos devem comprovar 
evidências do impacto e do sucesso alcançado. 

A cidade ganhadora recebe a quantia de 50 mil euros, os quais são utilizados para 
a promoção internacional do projeto (publicação de um livro, participação em 
fóruns, visibilidade internacional) e para reforçar a implementação local da Agenda 
21 da Cultura.

O JURI

O júri da primeira edição do “Prêmio Internacional UCLG - Cidade do México - 
Cultura 21” foi composto por cinco personalidades cuja breve biografia está 
disponível no site do Prêmio. O júri analisou as 56 candidaturas apresentadas nas 
duas categorias entre 1 de abril e 31 de maio de 2014 e realizou a reunião final 
em 30 e 31 de maio de 2014, na Cidade do México. Nesta reunião o júri decidiu os 
vencedores do Prêmio.

Assim, além de escolher Belo Horizonte como a cidade vencedora, o júri concordou 
em fazer uma menção especial aos projetos “Hermanamiento por una Cultura de 
Sostenibilidad” apresentados pela cidade de Hannover (Baixa Saxônia, Alemanha) 
e “Reemdoogo, Jardín de la música”, apresentado por Ouagadougou (Burkina 
Faso) e, na categoria “personalidade”, o júri decidiu que os vencedores são Manuel 
Castells e Farida Shaheed.

Em seu relatório final, o júri explicou os “critérios de avaliação” das inscrições, 
declarou “a altíssima qualidade das inscrições recebidas” e expressou “sinceros 

agradecimentos a todas as cidades candidatas, por seu esforço e dedicação em 
tempo, recursos e inspiração para apresentar sua candidatura”. 

POR QUE BELO HORIZONTE FOI VENCEDORA?

O júri, ao escolher “Arena da Cultura” como projeto vencedor, destacou “a 
abrangência dos elementos que o compõem: (a) população: o programa é 
direcionado a um público diversificado, pessoas de 6 a 80 anos com educação e 
situação socioeconômica heterogênea; (b) o território: o programa abrange toda 
a cidade, incluindo 16 centros culturais e 33 centros “BH Cidadania” e contribui 
para o fortalecimento dos espaços públicos; (c) a cultura: o programa é baseado na 
vivência artística transformadora, a experiência está no centro de todo o processo, 
com uma cuidadosa valorização do contato com profissionais e artistas como 
pessoas fundamentais para impulsionar aptidões, conhecimentos e habilidades 
em todas e todos; (d) governança: o programa possui um modelo de gestão que 
integra órgãos públicos a uma extensa rede de organizações e espaços culturais 
parceiros e ONGs. O projeto apresenta provas de um impacto muito positivo na 
transformação cultural, social e territorial da cidade”.

O júri avaliou que se tratava de “um programa que aplica perfeitamente os 
princípios e as recomendações da Agenda 21 da cultura”.

CONCLUSÃO

Sempre, ao realizar a primeira edição de uma iniciativa, há incerteza. Ao iniciar o 
Prêmio, claro, tínhamos dúvidas sobre a capacidade de convocação, a qualidade 
das candidaturas, a divulgação do prêmio ... Hoje essas dúvidas se dissiparam: a 
primeira edição do Prêmio foi uma experiência muito bem-sucedida para reconhecer 
e difundir os esforços que as cidades e os governos locais, em todo o mundo, 
empreendem na relação entre cidade, cultura e desenvolvimento sustentável.

A primeira edição do Prêmio demonstrou inequivocamente que a diversidade, 
o patrimônio e a criatividade, isto é, cultura, é uma dimensão fundamental das 
cidades sustentáveis ao redor do mundo.

O Prêmio demonstra a liderança da Cidade do México na relação entre cultura e 
desenvolvimento sustentável e o compromisso da CGLU de situar a cultura como 
uma dimensão fundamental das cidades sustentáveis.

E a cidade de Belo Horizonte, com seu maravilhoso programa Arena de Cultura, 
hoje Escola Livre de Artes, mostra de maneira inequívoca que políticas culturais 
centradas nas pessoas são imprescindíveis para ampliar as liberdades de todas e 
todos, hoje, neste século 21 tão complexo que nos corresponde viver.

Jordi Pascual
Coordenador do Comitê de Cultura da CGLU





>> CAPÍTULO 1
Arena da Cultura: Do Programa de 
Descentralização Cultural à Escola 
Livre de Artes

1. Contexto de Belo Horizonte na criação do Programa de Descentralização Cultural 
Arena da Cultura
 
Sob uma perspectiva histórica é possível identificar que o início dos anos de 1960, 
no Brasil, foi marcado pelo surgimento de movimentos diversos entrelaçados à 
arte, à cultura e às ideias de transformação social e, portanto, comprometidos 
com a construção de uma realidade mais justa e democrática. Iniciativas que 
reuniam trabalhadores(as), estudantes, intelectuais e artistas com a finalidade de 
promover a educação de base e a consciência política afirmavam o direito à cultura 
e reconheciam o papel das artes, em sua diversidade, como elemento fundamental 
para uma formação crítica e abrangente. 

Esse cenário revelou a imbricação entre as perspectivas ética, estética e política 
das mais variadas manifestações de caráter cultural e artístico e sua potência 
crítica e transformadora. Entre 1964 e 1988, o país viveu um conturbado e, por via 
de perseverança, fértil período, que abarca a ditadura civil-militar e se estende até 
a transição política que leva à retomada de um regime de governo democrático.
Ao longo dos anos de repressão, por meio de distintos mecanismos, muitas esferas 
da sociedade brasileira articularam e amadureceram os debates e as prospecções 
em torno da salvaguarda de direitos essenciais, entre esses os direitos culturais. 
Partindo de discussões que almejavam compreender o maior número possível de 
representatividades, a Constituição de 1988, em seus princípios fundamentais, 
buscou configurar-se como uma legislação democrática. Demarcando um momento 
de necessária transição, o documento procurou respaldar importantes demandas 
de diversos setores, tais como a garantia do pluralismo político, o fortalecimento 
dos estados federais e dos municípios, a ampliação da participação popular 
dos(as) cidadãos(ãs) na gestão pública e a garantia e o respeito aos direitos 
civis e culturais dos cidadãos e cidadãs brasileiros(as). Sua aprovação incitou o 

surgimento de leis e mecanismos para garantir mais autonomia aos municípios e 
maior participação da sociedade civil na gestão pública. 

Num momento de conquistas fundamentais, o ideal de pleno exercício dos direitos 
culturais levará à criação de políticas públicas estruturantes no campo da cultura. 
A criação do Ministério da Cultura, em 1985, e seus consequentes programas e 
projetos pautaram ações por todo o país, em diálogo com as discussões no cenário 
internacional.

Em Belo Horizonte, cabe destacar a criação, em 1989, da Secretaria Municipal de 
Cultura, pela primeira vez desvinculada de outras pastas. Iniciou-se, ao longo dos 
anos iniciais de 1990 a concepção de uma política cultural para toda a cidade, em 
seus diversos territórios.  Nesse contexto, a partir do mapeamento regionalizado 
das manifestações culturais, foi criado o “Programa de Descentralização Cultural” 
com projetos que buscavam contemplar a diversidade de aspirações e demandas 
apresentadas em cada uma das regiões da cidade (Ibidem). As mais variadas ações 
culturais, desde feiras, encontros, festivais além das iniciativas voltadas para a 
formação, passaram a ser apoiadas ou patrocinadas pela Prefeitura, intensificando 
a cena artístico-cultural existente no município. Dentre tais iniciativas, destaca-se o 
desenvolvimento do projeto-piloto de formação de atores e atrizes com a condução 
do diretor teatral João das Neves, que resultou na montagem do espetáculo 
Primeiras Estórias, cuja estreia ocorreu em junho de 1992. Ao processo criativo que 
deu vida ao espetáculo se vincularam oficinas e seminários.

No mesmo período, iniciou-se a elaboração do documento que apresentaria os 
princípios norteadores do processo de implementação dos Centros Culturais 
públicos. Intentava-se, assim, cumprir a determinação da Lei Orgânica do Município, 
instituída em março de 1990, cujo artigo 169 ressalta “a implantação, com a 
participação e cooperação da sociedade civil, de centros culturais nas regiões do 
Município, para atender às necessidades de desenvolvimento cultural da população”. 
Em parágrafo único, destaca-se que: “Serão instalados, junto aos centros culturais, 
bibliotecas e oficinas ou cursos de formação cultural”. Tais equipamentos foram 
concebidos a partir de um plano de gestão que estabeleceu o incentivo a ações 
contínuas em bairros definidos como prioritários para a criação de centros culturais, 
tendo sido realizado também levantamento e planejamento de espaços para a 
construção de novos centros.

A experiência existente no Parque Lagoa do Nado, de articulação da Associação 
Ecológica e Cultural envolvendo manifestações artísticas em torno da preservação 
da reserva ambiental, favoreceu que ali fosse criado, em dezembro de 1992, o primeiro 
Centro Cultural de Belo Horizonte, na época Centro Cultural Lagoa do Nado, atual 
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Dentre as 
ações implementadas para atender reivindicações de grupos amadores da região, 
destaca-se a criação de uma biblioteca e a continuidade de ações formativas na 
área de Teatro. 

Com o Programa de Descentralização Cultural deu-se visibilidade à diversidade de 
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manifestações artísticas promovidas nas diferentes regionais administrativas da 
cidade fortalecendo a cena cultural da capital por meio do encontro entre artistas 
e um grande público advindo de seus diferentes territórios.

Assim, compreende-se que o Programa de Descentralização Cultural Arena da 
Cultura, criado em novembro de 1998, configurou-se como uma política de governo 
local que, desde 1993, considerava a importância de fomentar o acesso à arte 
e à cultura e investia em propostas de cunho descentralizador. Além disso, sua 
concepção se vincula à visão de que as esferas de participação popular deveriam 
ter espaços de discussão essenciais para balizar as decisões e programas 
implantados em todas as esferas da administração pública em Belo Horizonte. 
Para tanto, diversos mecanismos foram, então, implementados com a intenção 
de ampliar a presença de diferentes setores da sociedade civil na definição das 
principais diretrizes para orientar as ações do poder público. Surgiram, pois, espaços 
abertos a questionamentos e debates sobre as diversas demandas da população 
que, segundo Heidempergher (2009 apud NEVES, 2018), se tornaram fundamentais 
para viabilizar o surgimento de um programa como o Arena da Cultura. 

Entre os mecanismos para promover a participação popular mencionados 
acima, destaca-se o Orçamento Participativo: processo democrático de escuta 
das comunidades, iniciado em 1994, visando alinhar os investimentos públicos 
às solicitações apresentadas como prioritárias. Tal instrumento impulsionou a 
construção de Centros Culturais em diferentes territórios de Belo Horizonte, como já 
previsto na Lei Orgânica do Município (1990); o que também contribuiu para acirrar 
o debate sobre a necessária articulação de um plano de ação na esfera cultural 
condizente com as inúmeras reivindicações elencadas por habitantes da cidade, 
incluindo sua classe artística e representantes de entidades culturais. Nota-se que 
esses equipamentos públicos concebidos como espaços de fruição, circulação e 
criação de bens culturais que devem contribuir para o reconhecimento, valorização 
e fortalecimento de aspectos identitários locais, se tornaram fundamentais para a 
instauração e ampliação do Arena da Cultura ao longo dos anos. 

Ressalta-se, ainda, que, em 1996, foi instituído o Plano Diretor do Município, que 
formalizou, na época, as diretrizes da Política Cultural de Belo Horizonte (Subseção 
IV / Art. 38). Entre tais diretrizes constavam: “promover o acesso aos bens da cultura 
e incentivar a produção cultural; estabelecer programas de cooperação técnica e 
financeira com instituições públicas e privadas, visando a estimular as iniciativas 
culturais; promover a implantação de centros culturais e artísticos regionalizados, 
bem como do Museu da Imagem e do Som”, entre outras.

 
1.2 - Aspectos Históricos – de 1998 a 2018: duas décadas de formação artística e 
cultural pública, descentralizada e de qualidade
 
1.2.1 Arena da Cultura: os anos iniciais e sua formulação 
 
Como um dos desdobramentos das políticas públicas relatadas nas linhas acima, 

em 1998 foi concebido, pela então Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o 
Programa de Descentralização Cultural Arena da Cultura. Implementando uma 
política descentralizada para formação, fomento e prática de produção artística e 
cultural, a iniciativa tornou-se viável graças à articulação entre poder público e a 
população de Belo Horizonte, incluindo a classe artística.
Em 06 de novembro de 1998, em solenidade festiva realizada na Escola Sindical 7 
de Outubro, na regional Barreiro, o Programa de Descentralização Cultural “Arena 
da Cultura” foi apresentado ao grande público presente, com destaque para 
lideranças comunitárias, artistas, grupos artísticos e culturais, gestoras e gestores 
públicos, tendo como diretrizes:

[...] o atendimento a um público universal (escolaridade heterogênea, 
restrito acesso aos bens culturais, baixo nível de renda, idade entre os 
14 e 80 anos e distribuição pelos extremos da cidade); a criação de uma 
metodologia de formação artística que respeitasse essa diversidade 
cultural; a inversão de prioridades ao implantar e garantir os serviços 
descentralizadamente. (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2005). 

 
Ressalta-se que tais diretrizes envolvem as noções, hoje amplamente difundidas, 
de diversidade cultural, descentralização e se relacionam diretamente com a ideia 
de democratização do acesso aos bens e serviços culturais.

A formulação do Programa Arena da Cultura se vincula, pois, à determinação de 
artistas, intelectuais, agentes públicos e pessoas de ambientes diversos que se 
dedicam à defesa irrestrita da cidadania cultural. Suas diretrizes refletem o anseio 
pela superação de mecanismos que, também por meio da cultura, reforçam as 
desigualdades e fomentam espaços de privilégio. Em documento onde se registra a 
trajetória do Programa entre a data de sua criação e o ano de 2004, seus objetivos 
principais são apresentados, reiterando seu compromisso com democratização do 
acesso, como descrito a seguir:

 
. Estimular e ampliar a participação efetiva da sociedade civil 
(entendida como indivíduos, grupos e segmentos tradicionalmente 
envolvidos ou não) na formulação, discussão e decisão da política 
cultural.
.   Desenvolver o conceito de cidadania por meio da cultura, garantindo 
às comunidades menos favorecidas o acesso à formação, à 
capacitação, à produção e difusão de bens culturais.
.  Promover o acesso da população aos bens e serviços culturais, por 
meio de ações descentralizadas, consolidando uma política pública 
cotidiana e permanente na área artística.
.  Dinamizar o segmento produtivo das manifestações culturais de 
nossa cidade, assim como garantir um laboratório permanente nas 
áreas de Artes Plásticas, Artes Cênicas e Música.
.   Buscar a integração com outros programas desenvolvidos na área 
de formação pela Fundação Municipal de Cultura, como o Programa 
BH Cidadania, Arte Cultura, Agente Jovem, e outros, bem como com 
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aqueles desenvolvidos pelos Centros Culturais.
.     Conhecer, apoiar e estimular as manifestações culturais que existem 
em Belo Horizonte através da inserção desses grupos e artistas no 
programa Arena da Cultura.
.  Propor e desenvolver metodologias, procedimentos e técnicas de 
formação artística continuada que contribuam com a implementação 
e o desenvolvimento de programas e projetos públicos na área cultural. 
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2005)

 
Como relata Sônia Augusto (2017 apud NEVES, 2018), que participou da concep-
ção do Programa de Descentralização Cultural Arena da Cultura, as discussões 
para a sua estruturação aconteceram em “Fóruns Regionais” organizados nas nove 
regiões administrativas de BH, no formato de encontros com as comunidades. Em 
tais reuniões se instaurava uma prática dialógica considerada por ela como crucial 
para direcionar o exercício de escuta e coletividade que sempre regeu o Arena. 
Os fóruns contavam com a presença de lideranças comunitárias, representantes 
de diferentes setores da sociedade civil, artistas e grupos atuantes em diversos 
redutos culturais, moradoras e moradores interessadas(os) em discutir políticas 
públicas para as artes e a cultura em Belo Horizonte. 

O Programa Arena da Cultura surge, portanto, como uma resposta às solicitações 
colhidas em diferentes territórios que compunham Belo Horizonte. Nos anos iniciais 
de sistematização dos processos formativos, lhes são atribuídas quatro linhas de 
ação que procuravam imprimir-lhe coerência, tendo em vista as demandas sobre 
as quais se pautava toda a sua organização: “Formação e Capacitação; Difusão 
Cultural; Intervenção Sociocultural; Memória e Patrimônio”. 

As iniciativas relacionadas à formação e capacitação eram discriminadas como 
oficinas de iniciação artística e de continuidade de estudos, workshops temáti-
cos, cursos de formação de agentes e produtores culturais e seminários. A linha 
de difusão cultural era prevista por meio de circuitos culturais, ciclo de debates e 
mostras do Arena da Cultura. Idealizados para serem realizados nas regionais com 
o intuito de promover a divulgação e circulação da produção de artistas locais, os 
circuitos culturais foram desenhados como uma forma de fomentar o intercâmbio 
entre os diversos movimentos culturais de BH e facilitar o compartilhamento das 
produções resultantes de oficinas do Programa. Constata-se, na concepção da 
proposta, a preocupação em conferir à difusão também um caráter de formação. 
A linha de memória e patrimônio manteve-se incorporada às demais e passou a 
se destacar após a introdução da Área específica de Patrimônio Cultural, em 2011. 
Quanto à linha de intervenção sociocultural, após alguns anos, o Programa confi-
gurou-se como sendo eminentemente artístico e cultural e, dessa forma, seu corpo 
gestor deixou de nomeá-la como tal. Mas, ainda assim, não perdeu-se de vista a 
realização de ações intersetoriais com a Assistência Social no campo da formação.  

O Arena da Cultura teria, então, em sua amplitude, o papel de alterar a relação da 
população com as artes e a cultura na cidade. Com o decorrer do tempo, tais setores 
foram ganhando força como campos de conhecimento e experimentação, com seus 

modos próprios de fazer e pensar, recusando-se a assumir um caráter utilitário ou 
como ferramenta para outros campos. Comprometido com a democratização do 
direito cultural, o Programa Arena da Cultura ampliou, gradualmente, sua atuação 
na cidade e avançou no desenvolvimento de ações qualificadas de formação e 
difusão, com maiores ou menores dificuldades concernentes a um país no qual o 
investimento nas artes e na cultura é ínfimo.

 
1.2.2 A roda como fundamento - bases metodológicas e modos de fazer
 
No contexto da década de 1990, quando se buscava instaurar, por meio da política 
pública, a valorização das ações culturais regionalizadas, era comum a prática 
da roda, de base    democrática, consequência dos Fóruns Regionais, por meio 
dos quais se manteve um diálogo e criou-se uma proximidade com a população, 
sendo este um pressuposto para o funcionamento do Arena da Cultura e para a 
sua constante atualização. Como enfatiza Sônia Augusto, nas mais diferentes 
oportunidades, alinhada ao respeito e à diversidade, a prática da roda é a marca 
do Arena, cujo próprio nome aponta a sua vocação como espaço de discussão e 
compartilhamento de ideias.

Para gestoras e gestores, coordenadoras e coordenadores, professoras e 
professores, e estudantes que frequentam as oficinas e cursos do Arena da Cultura, 
as conversas em roda são fundamentais para uma metodologia de trabalho que 
se propõe como um exercício de democracia, investindo, sobretudo, na escuta. As 
oficinas inaugurais do Programa de Descentralização Cultural Arena da Cultura 
foram formuladas por seu primeiro coordenador geral, o ator e diretor de teatro, 
Marcos Vogel. Ele era responsável por estruturar e supervisionar a oferta de oficinas 
de diversas linguagens – música, artes plásticas, dança, literatura e vídeo –, além 
de assumir a direção geral dos circuitos culturais.

Sônia Augusto e Wesley Simões (2017 apud NEVES, 2018) concordam que Vogel, 
mesmo trabalhando com diferentes áreas, optou por manter a metodologia das 
antigas oficinas de teatro realizadas, entre 1993 e 1996, no âmbito das ações 
culturais regionalizadas. Para ambos, essa experiência, em sua perspectiva 
colaborativa, serviu como ponto de partida para o engendramento da abordagem 
metodológica do Arena da Cultura, no qual o coordenador teve incisiva participação. 
A sua intenção era valorizar o sentido de grupo e a ideia de cooperação, de maneira 
a fecundar a prática da coletividade na proposta formativa do recém-criado Arena.
A esse caráter colaborativo e de dialogicidade consonante com a pedagogia de 
Paulo Freire, acrescenta-se a disposição do Arena e de sua comunidade, no decorrer 
dos anos, para se estruturar frente a oscilações de ordens diversas, principalmente 
econômicas, que interferem na agenda pública e em todas as suas instâncias. 
Ademais, torna-se determinante analisar, de forma crítica e profunda, o caráter de 
subversão de uma política pública que se compromete a combater, como discute 
Marilena Chauí (1995 apud NEVES, 2018), “as carências, privilégios, exclusões e 
opressão” que impedem a conquista democrática da cidadania cultural.
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A partir de tal lógica, nota-se a necessidade de que o Arena da Cultura, ao buscar 
democratizar o acesso à formação artística e cultural, por meio de iniciativas que 
visam atender a um público diverso, se esforce para ofertar uma formação artística 
e cultural de qualidade para todos e todas. E para tanto, desde a sua criação 
lhe cabe transpor o viés excludente e condicionante que se faz historicamente 
presente, no Brasil, nas iniciativas para a formação artística e cultural. 

 
1.2.3 2001-2009 – Implementação dos processos formativos e das áreas de 
atuação
 
Movido por desafios e aberto aos ajustes que propiciaram constantes revisões 
e o seu amadurecimento, o Arena manteve a conexão com o seu público como 
uma diretriz primordial. Em função dessa conexão, em 2001, a SMC avaliou que o 
programa deveria avançar no âmbito da formação. Considerando os indicativos 
apresentados nos “Fóruns Regionais do Arena” e aqueles obtidos a partir dos 
circuitos culturais, foram definidas três áreas de atuação com coordenações 
próprias: Música, conduzida por Márcia Guerra que, até então, havia atuado como 
professora; Artes Plásticas, sob a responsabilidade de Rui Santana; e Artes Cênicas, 
que abrigava o Teatro, a Dança, a Dramaturgia e a Poesia, da qual Marcos Vogel 
esteve à frente.

Estabeleceu-se, à época, que as oficinas de iniciação seriam mantidas nas 
regionais, garantindo à população o direito de acesso à formação artística e cultural 
em seu próprio território. Nesse contexto, o Núcleo de Criação e Produção do Arena 
da Cultura (NCPAC) foi criado na Praça da Estação, no centro da cidade, com a 
finalidade de abrigar as oficinas de continuidade, o acompanhamento de grupos e 
workshops temáticos. Em 2003, o NCPAC passou a Núcleo de Formação e Criação 
Artística e Cultural (NUFAC). Com essa nova denominação, o local destinou-se à 
ampliação das ações relacionadas ao Programa Arena da Cultura e à realização 
de atividades articuladas pela SMC em parceria com outros órgãos da prefeitura.

Em 2004, graves restrições orçamentárias inviabilizaram a realização dos circuitos 
culturais e dos “Fóruns Regionais do Arena”. Além disso, não foi possível ofertar 
as oficinas de módulo I nas várias regionais da cidade, um dos facilitadores da 
introdução dos(as) participantes na experiência de formação oferecida pelo Arena 
da Cultura. A falta de recursos levou à priorização das oficinas de continuidade, 
gerando a diminuição do público atendido pelo Programa; o que representou o 
enfraquecimento da perspectiva central de democratização do acesso.

Ao mesmo tempo, uma avaliação sobre a trajetória do programa feita pela equipe 
gestora, por seu quadro técnico administrativo e coordenadoras(es) de área 
apontou que o trajeto percorrido até aquele momento oferecia as condições para 
transformá-lo em ação permanente. Assim, percebendo a necessidade de instituir 
novas diretrizes para orientar o planejamento dos processos formativos, gestoras, 
gestores e as coordenações estruturaram, colaborativamente, um plano de ação 

organizado em três ciclos de formação sucessivos com a duração de quatro anos.
Cada uma das equipes das áreas artísticas gozou de autonomia para idealizar o 
seu primeiro plano quadrienal e esses foram implantados para abarcar o período 
de 2005 a 2008, procurando tecer a transversalidade com as demais áreas e ao 
mesmo tempo oferecer diretrizes metodológicas. O formato de quadriênio foi 
adotado pelas demais áreas criadas posteriormente, com exceção da área de 
Circo e Design Popular, cujos percursos formativos de longa duração transcorrem 
ao longo de três anos.

Em dezembro de 2004, quando eram preparados os novos projetos da gestão 
municipal, apesar dos recursos limitados e das dificuldades atravessadas, uma 
3ª Mostra do Projeto Arena da Cultura foi realizada para marcar a conclusão do 
ano letivo e estreitar os laços com a cidade. A programação abarcava ações das 
áreas de Artes Visuais, Música e Artes Cênicas, contemplando o teatro, a dança e 
a poesia. 

O ano terminou com a extinção da SMC para que, em 1° de janeiro de 2005, 
surgisse a Fundação Municipal de Cultura (FMC), prevista em lei, com seus 
objetivos e estrutura de funcionamento, desde 1981, pela Lei Nº 3324, de 5 de 
maio (posteriormente revogada pela Lei Nº 5562, de 31 de maio de 1989, que cria 
a Secretaria Municipal de Cultura). A FMC passou a gerir o Arena e outras ações 
instituídas pela secretaria recém extinta. 

A partir de 2005, o Arena viveu um período de ampliação de seu público e de 
intensificação de sua atuação nos centros culturais, realizando oficinas e mostras. 
Próximo de completar dez anos de existência, o Arena da Cultura fortalecia as 
ações de fomento à produção e ao consumo de bens culturais e reiterava o seu 
compromisso com a promoção da cidadania cultural. Nesse momento, a Dança se 
torna uma de suas áreas artísticas, desmembrando-se da área de Artes Cênicas. 
Essa decisão é uma resposta ao sensível aumento das solicitações apresentadas 
por moradores e moradoras de Belo Horizonte desde o período dos “Fóruns 
Regionais do Arena”.

Em dezembro de 2008, uma grande mostra festejou a primeira década de atuação 
do Programa Arena da Cultura. Na ocasião, gestoras e gestores, docentes e 
discentes compartilharam com a cidade uma diversificada produção de trabalhos, 
como registrado abaixo:

Celebrando 10 anos de um consagrado trabalho de descentralização 
cultural, o “Arena da Cultura”, um dos principais programas do 
gênero do país, realiza nos próximos dias 29 e 30 de novembro e 18 
e 19 de dezembro uma mostra com o trabalho de algumas de suas 
várias oficinas, sempre coordenadas por professores experientes e 
conceituados. São espetáculos de dança, teatro, música e uma mostra 
de artes plásticas, que refletem a diversidade cultural e qualidade 
artística dos alunos do programa. A entrada é gratuita e a promoção 
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é da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de 
Cultura (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2008) .

 
O ano de 2009 teve início com muitas expectativas. A execução do plano de ação 
que regeu o quadriênio 2005-2008 foi avaliada pela equipe gestora responsável, 
considerando “a garantia dos recursos”; “a experimentação artística”, “a integração 
com outros programas” e “a visibilidade da política desenvolvida pela FMC”. Deci-
de-se, portanto, pela manutenção de tal formato de planejamento com a previsão 
de pequenas alterações; entre essas a retomada da linha de Memória e Patrimônio 
Cultural, que deveria permear as áreas artísticas do Arena da Cultura, e a prioriza-
ção da oferta de oficinas de iniciação artística nas nove regionais da cidade.

Todavia, em julho de 2009, a suspensão das oficinas do Arena da Cultura deixou 
uma lacuna no histórico de um Programa tão importante para a cidade. Mobilizações 
de estudantes e da sociedade civil rechaçaram a decisão, exigindo a retomada das 
atividades que, contudo, só retornariam no segundo semestre de 2011.

 
1.2.4. 2011-2014 - Da retomada do Programa Arena à criação da Escola
 
Após quase dois anos ao longo dos quais o público do Arena da Cultura pressionou 
a prefeitura, exigindo o seu retorno, no primeiro semestre de 2011, a FMC reassumiu 
a sua execução, passando a chamá-lo, oficialmente, de Ação de Formação Artís-
tica e Cultural Arena da Cultura. Antes que as oficinas fossem reiniciadas, a sua 
equipe técnica propôs reformulações e a equipe de coordenação foi renovada e 
ampliada. Márcia Guerra permaneceu na área de Música e Marcos Vogel incumbiu-
-se, além da área de Teatro, da recém-criada área de Circo. Na Dança, Marise Dinis 
substituiu Gabriela Christófaro e Ailtom Gobira assumiu a implantação da nova 
área de Patrimônio Cultural. Por razões conceituais, a área de Artes Plásticas foi 
renomeada como Artes Visuais, em uma adequação proposta por seu novo coorde-
nador, Wilson de Avellar. Juntos(as), agentes públicos da FMC e as coordenadoras 
e coordenadores se dedicaram a repensar o Arena, de modo a afiná-lo com novas 
demandas apresentadas pela sociedade civil e a torná-lo mais abrangente.

Neste contexto, o quadro técnico de profissionais do Arena da Cultura e da FMC, de 
maneira geral, ganhou força pela entrada de diversos(as) servidores(as) provenientes 
do concurso público realizado em 2008. Assistentes administrativos(as); 
técnicos(as) em arte-educação, artes cênicas, música, artes visuais; produtores(as) 
culturais, entre outros cargos, compuseram a equipe do Arena, dando possibilidades 
de retomada das ações de formação com mais qualidade e estrutura.

A presença desse novo quadro profissional permitiu ao Arena da Cultura, ao 
longo dos anos, qualificar o desenvolvimento de suas ações formativas a partir 
de contribuições técnicas nas etapas de planejamento, execução e avaliação 
das atividades. Num primeiro momento, havia inclusive uma rotina dialógica de 
trabalho com técnicos(as) dos Centros Culturais, num acompanhamento das 
atividades descentralizadas. 

Em setembro de 2011, reestabeleceu-se a oferta de oficinas para a formação 
artística e cultural livre e descentralizada com um quadro heterogêneo de mais de 70 
profissionais de formação distribuídos(as) nas seis áreas artísticas do Arena. Além 
dos cursos de longa duração realizados no NUFAC e Centros Culturais, previstos 
de acordo com os planos quadrienais de cada Área, deu-se início à realização de 
oficinas de curta duração que não se incluem no percurso formativo de quatro 
anos. Em sua concepção, tais oficinas, nomeadas “oficinas de sensibilização”, 
tinham como objetivo atender a um público específico, principalmente aquele 
acolhido pelo Programa BH Cidadania, fortalecendo a parceria entre a FMC e a 
Secretaria Municipal de Políticas Sociais (SMPS). Por meio dessas e dos Encontros 
de Brinquedos e Brincadeiras, oferecidos pela área de Patrimônio Cultural, as 
crianças passaram a ser contempladas com atividades programadas para todas 
as idades, com abordagem metodológica voltada para a Cultura da Infância.

Somadas as oficinas de curta duração e os módulos de estudos de longa duração, 
o Arena passou a atuar, nos quinze Centros Culturais, que existiam à época, 
administrados pela FMC e em 33 núcleos do BH Cidadania, atendendo a um 
público diverso, com níveis educacionais e socioeconômicos heterogêneos, sem a 
previsão de um recorte ou limite etário. A sua interação colaborativa com todos 
esses públicos, territórios e unidades culturais é fundamental para que se possa 
estabelecer uma relação recíproca de respeito e colaboração na execução das 
atividades, o que, muitas vezes, exige esforços de ambas as partes.

Ainda em 2011, a FMC definiu uma parceria com a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) para uma consultoria técnica. Dessa forma, professoras e 
professores da instituição oriundas(os) de diferentes áreas passaram a acompanhar 
a realização de suas atividades para, em interlocução com gestoras, gestores, 
coordenadoras e coordenadores, avaliar a metodologia artístico-pedagógica do 
Arena. Desde então, a parceria com a UFMG prossegue na tentativa de reunir os 
saberes que nela se conformam à experiência formativa descentralizada do Arena 
da Cultura, resultando em relatórios que se tornam importante fonte documental. 
Nesse sentido, se ressalta que, em 2017, os(as) profissionais da UFMG envolvidos(as) 
no trabalho realizado na Escola Livre de Artes Arena da Cultura passaram a fazer 
parte de seu Núcleo Pedagógico.

Em dezembro de 2012, afirmando sua vocação dialógica e a importância de uma 
atuação intersetorializada, o Arena da Cultura realizou um seminário de avaliação 
do qual participaram toda a sua equipe e seus parceiros e parceiras, incluindo 
representantes dos centros culturais e dos núcleos BH Cidadania, bem como o grupo 
de professoras e professores da UFMG envolvidas(os) no trabalho de consultoria 
inaugurado em 2001. A iniciativa representou o esforço para a consolidação de 
uma ação transversal, abrangendo diferentes setores da administração municipal 
e foi uma oportunidade para que cada uma das áreas apresentasse a sua proposta 
artístico-pedagógica.

No segundo semestre de 2013, com o falecimento de Marcos Vogel, a coordenação 
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de Teatro e Circo foi atribuída ao professor e diretor Walmir José.
Nos meses de abril e maio de 2014, a equipe de coordenação e todo o corpo docente 
se voltaram para a atualização e reformulação de seus planos quadrienais, tendo o 
Patrimônio Cultural se dedicado à elaboração de sua primeira proposta. Para tanto, 
buscou-se alinhar as observações advindas das experiências vividas, desde 2011, a 
todo o histórico do Programa Arena da Cultura. O Design Popular, nova área então 
recém criada, se dedicou, na oportunidade, a organizar seus primeiros documentos.
Em maio de 2014, o seminário Uma Escola Livre de Artes para Belo Horizonte 
colocou em debate a implementação de uma escola livre para a cidade com o 
objetivo de propiciar o fortalecimento e a expansão do então programa Arena da 
Cultura. Dando continuidade à discussão iniciada, em 2009, por gestores e gestoras 
da FMC junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, o seminário promoveu a 
reflexão sobre um modelo mais sustentável para enfrentar as questões cotidianas 
relativas à execução de programas como o Arena. As equipes de cada uma das 
Áreas se envolveram na preparação desta ação que provocou a aproximação com 
outras experiências públicas brasileiras de formação em artes.

As discussões em torno da criação de uma escola livre de artes reuniram toda a 
comunidade do Arena; artistas da cidade; equipe técnica da FMC e de diferentes 
setores da administração pública, como a Saúde, Assistência Social e Esportes; 
representantes de várias instâncias da sociedade civil; iniciativas locais que se 
dedicam à formação artística, entre essas o projeto Valores de Minas. Também 
participaram instituições sediadas em outros estados, tais como a Escola 
Municipal de Iniciação Artística (EMIA), gerida pela Prefeitura de São Paulo; a 
SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, financiada com 
recursos advindos do governo do Estado de São Paulo; e a Porto Iracema das Artes, 
escola de formação e criação artística ligada à Secretaria da Cultura do Governo 
do Estado do Ceará. 

Ainda em 2014, tendo concorrido com mais de 50 iniciativas de várias partes do 
mundo, o Arena venceu a primeira edição do “Prêmio Internacional CGLU – Cidade 
do México – Agenda 21 da Cultura” na categoria Cidade, Administração Local ou 
Regional. A Cidade e Governos Locais Unidos (CGLU) é uma organização com sede 
em Barcelona, que reúne governos locais autônomos e democráticos, promovendo 
seus valores, finalidades e interesses, por meio da cooperação com a comunidade 
internacional. Está presente em 127 países, mais de mil cidades e conta com 112 
associações de governos locais.

No contexto da premiação, o poder público reconheceu a importância de fundar a 
“Escola Livre de Artes Arena da Cultura”. Em julho daquele ano, numa publicação 
no Diário Oficial do Município, a FMC firmou compromisso público com a população 
de Belo Horizonte:

A Fundação Municipal de Cultura trabalha atualmente no processo de 
expansão do projeto Arena da Cultura, transformando-o na Escola Livre 
de Artes. A expansão será tanto física quanto de conteúdos oferecidos. 
Em maio, a FMC promoveu o seminário “Uma escola livre de artes para 
Belo Horizonte” para discutir a política pública de formação em arte e 
cultura. A instalação e o início dos trabalhos da Escola Livre de Artes 

estão previstos ainda para este ano. (Publicação: PROJETO ARENA 
DA CULTURA GANHA PRÊMIO INTERNACIONAL - Premiação 
é um estímulo para a ampliação do projeto, que caminha para se 
transformar na Escola Livre de Artes, 01/07/2014, DOM)

 
Em 10 de dezembro de 2014, portanto, impulsionada pela demanda apresentada 
por cidadãos e cidadãs e, também, pela importância e longa trajetória do 
programa Arena da Cultura na cidade, a FMC lançou, no Teatro Francisco Nunes, 
em solenidade oficial, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena).

1.2.5. 2014-2018 - Caminhos traçados para a consolidação da Escola

A institucionalização da Escola Livre de Artes Arena da Cultura se deu no 
âmbito da aprovação do Estatuto da Fundação Municipal de Cultura, por meio 
do decreto 15.775, de 18 de novembro de 2014 (posteriormente revogado pelo 
decreto nº16.049, de 11 de agosto de 2015), definindo como competências da 
“Escola Livre de Artes Arena da Cultura”:

ESTATUTO: Art. 30 - Compete à Escola Livre de Artes:
I - planejar, desenvolver, articular e integrar programas, projetos 
e ações de formação artística e cultural no âmbito da Fundação;
II - monitorar e avaliar a política pública de formação artística e 
cultural no âmbito da Fundação Municipal de Cultural;
III - desenvolver e propor metodologias e procedimentos de 
formação artística;
IV - promover o intercâmbio de experiências de formação artística 
entre a Escola Livre de Artes e outras instituições e grupos 
artísticos e culturais;
V - promover o acesso da população aos bens e serviços culturais por 
meio de ações de formação e de difusão cultural descentralizadas, 
constituindo uma política continuada e permanente;
VI - apoiar e promover ações destinadas à formação e à 
qualificação de artistas, produtores e agentes culturais, no âmbito 
do Município;
VII - articular e implementar parcerias com órgãos e entidades 
da administração pública e instituições privadas para o 
desenvolvimento de projetos e ações de formação artística e 
cultural;
VIII - manter atualizado banco de informações e estatísticas sobre 
o quadro pedagógico e de usuários das atividades oferecidas pela 
escola;
IX - propor e elaborar o calendário anual das atividades oferecidas;
X - acompanhar e coordenar as atividades do Núcleo de Formação 
e Criação Artística Cultural com vistas à implantação e ao 
funcionamento de ações permanentes de formação, capacitação 
e qualificação artística e cultural. (12/08/2015, DOM).

 
A criação da Escola é oficializada em publicação no DOM de 12 de dezembro 
de 2014, intitulada “PBH lança Escola Livre de Artes e vai abrir 4 mil vagas para 
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cursos gratuitos”, que convida interessados(as) para as inscrições nos cursos e 
oficinas que aconteceriam no ano seguinte:

Em janeiro de 2015, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura abre 
inscrições para os cursos gratuitos. As atividades oferecidas são 
para as áreas já citadas e distribuídas por todas as regiões de Belo 
Horizonte. As inscrições poderão ser feitas no site www.bhfazcultura.
pbh.gov.br ou, presencialmente, nos centros culturais da PBH, nos 
núcleos do BH Cidadanias ou no Núcleo de Formação e Criação 
Artística e Cultural (Nufac), na Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, 
Centro (12/12/2014, DOM)

Assim, a recente institucionalizada Escola Livre de Artes Arena da Cultura passou 
a desenvolver suas ações, em fevereiro de 2015, contando com uma sétima área 
artística e cultural: Design Popular que, desde a criação em 2014, tem como 
coordenador responsável, Wesley Simões. No mesmo ano, teve início o Sarau 
Vagabundo de Todo Mundo, organizado por alunos e alunas da Escola como um 
espaço de experimentação e fruição das criações artísticas desenvolvidas nos 
processos formativos dentro da ELA-Arena e fora deles. 

Entretanto, no final de 2015, uma redução orçamentária provocou a reconfiguração 
da equipe contratada, sendo que cinquenta por cento de professoras e professores 
teve que deixar a Escola. Além disso, funcionárias e funcionários responsáveis por 
atribuições administrativas foram afastadas(os), acarretando uma redução radical 
na oferta de oficinas e outras atividades. Soma-se a isso a progressiva exoneração 
de servidores (as) concursados (as), por motivos diversos, sem a devida reposição 
do quadro. Esse foi mais um momento de forte impacto negativo e gerou uma série 
de questionamentos, pois compreendia-se que o reconhecimento do Arena da 
Cultura na cidade como uma escola livre deveria fortalecê-lo. 

Essa insegurança mobilizou a comunidade escolar e suscitou a necessidade de um 
diálogo mais eficaz, entre poder público e sociedade civil, pela garantia de uma 
formação continuada de qualidade, alicerçada como política de Estado. Oficinas 
e cursos de longa duração descentralizados e os ciclos iniciais dos processos 
formativos na região central da cidade tiveram sua carga horária reduzida e o 
atendimento aos núcleos do Programa BH Cidadania e Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) foi interrompido, gerando um retrocesso na garantia 
dos direitos culturais da população belorizontina, principalmente em territórios de 
vulnerabilidade socioeconômica.

Em abril de 2016, cumprindo um dos requisitos para receber o pagamento oferecido 
como prêmio da CGLU, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da FMC, realizou o I 
Fórum Mundial de Formação em Arte e Cultura (FFAC). O Fórum foi desenhado pelas 
equipes e coordenação de cada área e gestão da ELA-Arena. Ao longo de quatro 
dias, a Escola teve a oportunidade de discutir a política de formação artística e 
cultural de Belo Horizonte e sua abordagem metodológica com cidades do Brasil e 
do mundo, como Barcelona (Espanha), Nuremberg (Alemanha), Bogotá (Colômbia), 
Cidade do México (México), Cidade da Guatemala (Guatemala), Vaudreuil-Dorion 

(Canadá).

O ano de 2016 marca, ainda, o início de uma importante ação intersetorial, o Projeto 
Integrarte, viabilizado por meio de convênio assinado entre a FMC e a Secretaria 
Municipal de Educação (SMED). A Escola Livre de Artes Arena da Cultura passou a 
promover, a partir de então, o Projeto que prevê a qualificação da prática de agentes 
públicos da Educação por meio de um curso de formação em arte e cultura. Em 
sua primeira edição, o Integrarte voltou-se, prioritariamente, para monitores(as) 
do Programa Escola Integrada (PEI) e oficineiros(as) do Programa Escola Aberta 
(PEA), tendo sua oferta ampliada nos anos posteriores. 

Estruturado a partir da proposição conceitual e metodológica desenvolvida, desde 
1998, pelo Arena da Cultura, a realização do Integrarte envolve a participação da 
maioria de professoras e professores da Escola numa inédita e desafiante dinâmica 
de atravessamentos entre oito Áreas. O curso colocou – e coloca – o corpo docente 
da ELA-Arena frente à realidade de agentes públicos(as) da educação e frente 
aos desafios apresentados no cotidiano das escolas de âmbito municipal. Sua 
perspectiva metodológica se volta para a promoção de reflexões e para estudos no 
campo da arte e da cultura, amparada pela relação de tais estudos com contextos 
educativos diversos, reconhecendo e qualificando o papel multiplicador do(a) 
agente público(a) da educação. 

Entre agosto e setembro do mesmo ano, como compromisso assumido também em 
virtude do prêmio, a ELA-Arena recebeu o filósofo Jorge Larrosa, que ministrou o 
curso “Derivas, conversações e desenhos sobre arte, cultura e educação na cidade 
contemporânea”. Ao longo de cinco semanas, os (as) participantes – professoras 
e professores da Escola, coordenadoras, coordenadores de área e agentes 
públicos(as) responsáveis pela gestão dos centros culturais – foram convidados(as) 
a refletir sobre questões como o conceito de igualdade, o papel da escola e da 
formação artística na atualidade e nossa responsabilidade na edificação de uma 
real pedagogia para a diversidade.

No final de 2016, a mostra anual da ELA-Arena reuniu trabalhos em suas sete 
áreas, incluindo trabalhos de conclusão de cursos de Teatro, Artes Visuais e Dança, 
ocupando diferentes espaços culturais da cidade.  

Na transição para o ano de 2017, a comunidade escolar vivenciou novos desafios 
relacionados às questões legais e jurídicas de contratação de seu corpo docente e 
coordenações de área. Mais uma vez, houve a incerteza da continuidade das ações 
formativas, enquanto a FMC afirmava o presto restabelecimento do contrato e a 
retomada das aulas em abril de 2017. Na ocasião, o movimento autônomo Salve 
Arena, organizado por alunos e alunas da Escola, teve um papel fundamental 
na exigência de seus direitos como parte mobilizada do corpo discente. As 
recontratações ocorreram no final de março de 2017, pouco antes que fosse 
acirrado o debate sobre a recriação da Secretaria Municipal de Cultura, efetivada 
como tal e instituída após aprovação da reforma administrativa da Prefeitura de 
Belo Horizonte ocorrida no mesmo ano.
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Em março de 2017, Márcia Fabiano Neves, que atuou como professora da equipe de 
Dança entre 2011 e 2016, assumiu a coordenação da Área, substituindo Marise Dinis. 
No mês de junho, o Núcleo Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura 
foi instituído, composto por sua equipe de gestoras e gestores, seu quadro de 
coordenadoras e coordenadores de área, representantes de Unidades Culturais 
descentralizadas e de outros setores da FMC com os quais a Escola se articula. 
Entre suas atribuições estavam o acompanhamento e avaliação das ações 
realizadas pela Escola e de seu funcionamento.

Ainda em 2017, o projeto Integrarte passou a ser composto, além do percurso anual 
já existente, por um percurso inédito realizado ao longo do 2° semestre letivo. Essa 
primeira edição de curta duração abriu as portas do curso a agentes da educação 
municipal – além daqueles(as) envolvidos(as) no PEI e PEA – que atuam nas mais 
diversas instâncias, como nas escolas municipais de educação infantil – EMEIs; 
ensino fundamental; educação de jovens e adultos – EJA; creches e instituições 
parceiras da SMED.  

Em 2018, além de ocorrer a oferta semestral, a terceira edição anual do Integrarte 
foi ampliada em sua carga horária, passando a contar com 180 horas-aula, sendo 
136h presenciais e 44h voltadas para a elaboração e/ou execução de projetos 
autorais individuais ou coletivos relacionados ao campo das artes e da cultura. 
Delineados sob a supervisão das professoras e professores do curso, tais projetos 
devem estar relacionados aos contextos escolares das (os) participantes do curso, 
tendo em vista o envolvimento da comunidade escolar.

Em maio de 2018, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura realizou o seminário 
Formação em Foco e aspectos relativos ao pensamento político e artístico-
pedagógico que sustentam seus percursos formativos foram discutidos. O quadro 
técnico da ELA-Arena, professoras(es), alunas(os), gestoras(es) da FMC e SMC, 
além de representantes da SMED e outras Secretarias estiveram presentes nos 
três dias de encontro ocorridos no Teatro Francisco Nunes. Este encontro suscitou 
reflexões e propostas formuladas em 5 GTs, bem como sugestões da plenária. 
Após o seminário, o Núcleo Pedagógico da Escola seguiu refletindo sobre as 
considerações levantadas na perspectiva de sistematizar as informações geradas. 
Alguns pontos tratados no seminário seguem redimensionando o fazer artístico-
pedagógico no cotidiano da Escola e a ocasião demonstrou, mais uma vez, a 
importância de manter um diálogo aberto com estudantes e demais cidadãos e 
cidadãs interessados(as) na formação artística e cultural.

No segundo semestre de 2018, a ELA-Arena realizou, por meio da ampliação de 
recursos, um aditivo contratual, que permitiu a execução de mais de 85 ações 
formativas, entre os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, as oficinas de curta 
duração e módulos de continuidade de estudos em suas sete áreas de atuação. 
Várias atividades foram especialmente projetadas vislumbrando a participação do 
público infantil, de modo a ampliar o seu acesso e a sua inserção em propostas 
de formação artística e cultural. A adesão do público em geral a uma larga gama 
de proposições demonstrou o desejo da população das diferentes regiões de BH 
de alcançar a cidadania cultural; desejo ainda tão distante de se tornar real no 

cotidiano da maioria das pessoas que habitam a cidade e que, com o pagamento 
de impostos, custeiam o seu funcionamento e suas políticas públicas.
Considerando os diálogos ocorridos no Seminário e a ampliação das oficinas e 
módulos do segundo semestre, foram desenvolvidas ementas voltadas para o 
estudo das africanidades e das artes afrodescendentes. Foram pensados títulos 
diversos para as atividades como, por exemplo, “Imagens e Memórias das Áfricas” 
e “crianças desenhando e pintando estórias do povo negro”, além da ampliação da 
oferta da oficina “Dança Afro-brasileira: corpo e ancestralidade”.  

Ainda no segundo semestre do mesmo ano, alunos e alunas, em parceria com 
a Escola, realizaram a primeira edição do Reflete Arena que surge a partir da 
necessidade de repensar os processos criativos e as referências afrodiaspóricas 
no ensino e no fazer artístico, dentro dos equipamentos públicos em Belo 
Horizonte, das escolas e demais espaços da cidade. Em sua primeira edição, foram 
convidadas cinco mulheres atuantes na cena artística e cultural de BH para falar 
com vistas a ampliar o debate entre alunos(as), professores(as), coordenadores(as) 
e interessados(as) e provocar novos olhares acerca do assunto no cotidiano da 
Escola.

Em dezembro de 2018, a Mostra Arena 20 Anos festejou duas décadas dessa 
importante ação de formação para a cidade e na ocasião Márcia Guerra deixou 
a Escola tendo sua trajetória reconhecida. Claudia Manzo assumiu a condução da 
Área no ano seguinte. É importante reconhecer que a Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura vem se tornando emblemática no que tange a formulação, implementação, 
execução e avaliação de projetos públicos relativos à cultura e às artes. Sua 
longevidade destaca-se no panorama nacional de políticas no campo da arte e da 
cultura; bem como o caráter vanguardista de suas proposições pedagógicas que 
pretendem desestabilizar padrões hegemônicos os quais, historicamente, perduram 
nas diferentes áreas artísticas. Nota-se que nos últimos anos, a experiência da 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura tornou-se objeto de observação e de 
pesquisas e a práxis edificada em seu interior tem sido acompanhada e discutida 
por profissionais brasileiros(as) e de outros países, como França, Itália, Portugal, 
México e Colômbia. Sua proposta artístico-pedagógica tem servido, assim, ao 
engendramento de pensamentos ampliados sobre o campo das artes e da cultura 
e sobre os referenciais metodológicos para a formação nesse setor em variados 
contextos.

Torna-se, portanto, crucial a compreensão de que esse histórico de formação 
artística e cultural desenvolvida no âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte, no 
antes Programa de Descentralização Cultural Arena da Cultura, e agora Escola 
Livre de Artes Arena da Cultura, só é possível graças à participação popular e ao 
envolvimento da comunidade escolar na formulação de decisões que reiterem a 
garantia dos direitos culturais.
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>> CAPÍTULO 2
Formação, Democratização do Acesso e 
Promoção dos Direitos Culturais 

2.1. A Formação no  âmbito da Cultura

Na trajetória de criação do Programa Arena da Cultura até a consolidação da 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura, amparada pela participação popular, há 
registros de 2005 que fazem referência à criação de uma escola pública no âm-
bito da cultura:
 

Entrando no oitavo ano de desenvolvimento de atividades, o Arena 
da Cultura acumula a experiência necessária e aponta caminhos para 
contribuir com a instalação no Município da primeira Escola Pública 
Livre de Artes. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)

É inegável, portanto, que a criação da Escola só se torna possível graças ao ca-
minho traçado pelo Programa, sendo essencial que todas as ações desenvolvidas 
pela ELA-Arena, mesmo aquelas iniciadas depois de 2014, carreguem em sua abor-
dagem metodológica e conceitual a experiência acumulada ao longo dessas dé-
cadas. Desde o seu nome até a prática cotidiana em sala de aula, passando pelas 
rodas de conversa, tudo deve ter como base a construção pública alicerçada da 
década de 1990 até aqui.

Dessa forma, a natureza da formação artística e cultural desenvolvida pela Escola 
Livre de Artes Arena da Cultura se baseia nos pilares conceituais que consolidam 
seu importante papel: garantir a Democratização do Acesso ao Direito Cultural. 
Nesse sentido, sob a perspectiva de um subsídio legislativo nacional observa-se 
o vínculo da Escola à Cultura, a partir de um posicionamento propositivo com 
relação ao desenvolvimento desse campo de conhecimento, com suas maneiras 
próprias de organização e pensamento. Estando a ELA-Arena inserida na pasta da 
Cultura, conforme a instituição pública em que está situada, Fundação Municipal 
de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(FMC/SMC/PBH), retoma-se o escopo de ações de formação livre que envolvem 
processos de conhecimento em arte e cultura numa abordagem metodológica 
com mobilidade curricular, diversidade de conteúdos e um público composto por 

pessoas que apresentam perfis diferentes de escolaridade e de relação com a 
arte e a cultura. Tomada essa fundamentação, considera-se a interlocução da 
ELA-Arena com outras áreas, como a Educação, a Assistência Social e a Saúde, 
algo de fundamental importância, mas sempre numa perspectiva dialógica, 
considerando e respeitando as especificidades e exigências de cada campo.

Para compreender o ponto de vista apresentado aqui, torna-se necessário 
mencionar parâmetros do campo da Educação, cujo foco é o ensino formal, 
seja na educação básica, na graduação e na pós-graduação, ou em cursos 
técnicos e tecnológicos (Lei nº 9.394/96). Ressalta-se que, conforme a legisla-
ção vigente, a Educação está ancorada em diretrizes pedagógicas que defi-
nem, de forma específica, conteúdos e percursos, além de permitir pouca fle-
xibilidade curricular e mobilidade do(a) aluno(a), direcionando também, desse 
modo, práticas pedagógicas e metodológicas. Nesse cenário, a Arte, embora 
incluída, ainda ocupa um espaço que precisa ser melhor reconhecido, além de 
estar submetida, muitas vezes, ao modus operandi das instituições educa-
cionais formais. Também é importante mencionar que, sob o ponto de vista 
docente, aquele(a) que pode atuar em instituições legisladas pela Educação, 
deverá portar diplomas de graduação em licenciatura ou, com algumas exce-
ções, em bacharelado. 

Além do ensino formal, o MEC permite a oferta de cursos, cujos parâmetros 
se diferenciam quanto à carga horária. No entanto, tais cursos deverão es-
tar voltados para a profissionalização inicial e continuada, o que também 
demonstra pouca aderência aos propósitos da ELA-Arena, cuja formação 
artística e cultural está pautada, primordialmente, na Democratização do 
Acesso ao Direito Cultural. Desse modo, as diretrizes da Educação apresen-
tam pouca afinidade com o caráter da ELA-Arena, além de não favorecer o 
desenvolvimento de sua proposta e ações.

Já na área da Cultura, a Lei nº. 12.343/10, que aprova o Plano Nacional de Cultu-
ra (PNC), explicita e prioriza ideias e princípios nos quais a Escola Livre de Artes 
Arena da Cultura está fundamentada. Inserem-se nesse marco legislativo te-
mas como a diversidade cultural; o direito e a descentralização de acesso à arte 
e à cultura; a consolidação de ações voltadas para a memória e o patrimônio; o 
reconhecimento e valorização das tradições populares; a criação de estratégias 
que garantam a participação popular na construção de políticas públicas no 
campo artístico e cultural. Ressalta-se na referida Lei o Capítulo II, relativo às 
atribuições do poder público que em seu Art. 3º., itens I e IV, diz:

Compete ao poder público, nos termos desta Lei:
I - formular políticas públicas e programas que conduzam à 
efetivação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano; [...]
IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística 
e suas manifestações e as expressões culturais, individuais ou 
coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais, 
reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo o 
território nacional e garantindo a multiplicidade de seus valores e 
formações [...] (grifo nosso).
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A partir desse trecho, considera-se a pertinência da implementação de uma escola 
como a Arena da Cultura, construída em consonância com as diretrizes legais da 
área cultural. Ressalta-se também, na referida Lei, a ausência de diretrizes fixas 
para construção de parâmetros estruturais e pedagógicos, além da orientação 
para que o poder público formule políticas voltadas para as referidas finalidades.

Considerada a implementação da ELA-Arena no âmbito da Cultura, cabe mencionar, 
ainda, as indicações feitas no PNC sobre a promoção de articulação dessa área 
com a Educação, de forma a contribuir para o incremento da experiência artística 
no ensino regular e para a formação continuada e complementar de educadores(as) 
que atuam nesse setor. No caso da ELA-Arena, estaria nesse contexto a parceria 
entre Fundação Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria 
Municipal de Educação, em que a Escola oferece formação em arte e cultura 
direcionada à agentes públicos(as) da Educação por meio do Projeto Integrarte.

A partir do Plano Nacional de Cultura (PNC), cabe considerar a legitimidade 
da fundação da ELA-Arena, pela FMC da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 
Nesse caso, a ELA-Arena se institui como uma ação situada na área da Cultura, 
em consonância com as diretrizes legais de seu órgão máximo, no âmbito da 
União - em 2020 a Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo 
-  sendo este, portanto, o referencial legal que deverá pautar o Projeto Político 
Artístico-Pedagógico dessa Escola. Ao estruturá-lo, a dinâmica curricular, as 
temáticas e os conteúdos abordados deverão favorecer o cumprimento das 
exigências legais, propiciando processos artístico-pedagógicos de qualidade 
inseridos no campo da Cultura, devendo buscar a construção de metodologias 
próprias que permitam e favoreçam a mobilidade e a flexibilidade de 
cidadãos(ãs) na formação experienciada.

É importante que ocorra um desenvolvimento de percursos formativos pautados 
pelas noções de autonomia e emancipação discente na construção de sua 
trajetória. Nesse contexto, é pertinente considerar a diversidade do(a) profissional 
para atuar na ELA-Arena, bem como a definição, pela administração pública, dos 
critérios para sua seleção. Ressalta-se que, conforme as demandas curriculares, 
que envolvem perspectivas eruditas e populares de arte, bem como distintos 
modos de pensar e fazer nesses âmbitos, o corpo docente da ELA-Arena também 
apresenta caráter diverso, envolvendo profissionais com formações em cursos 
livres, graduações, pós-graduações, além de mestres(as) da cultura popular. Tal 
diversidade é necessária, pois se encontra- fundamentada pela metodologia 
desenvolvida na Escola, assim como nela interfere diretamente. O desafio é seguir 
investindo tanto na composição variada quanto na formação continuada dos(as) 
profissionais, tendo em vista as especificidades do público diverso alcançado pela 
Escola, que requer referências com ampla representatividade.

2.2. Formação Livre e Acessível para Todos e Todas
 
Como discutido acima, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura se insere 
no âmbito da Cultura, fundamentada por legislação própria dessa esfera. 

Logo, a formação ofertada é caracte-
rizada por oficinas e cursos livres de 
natureza artística e cultural que não 
se configuram como ensino técnico, 
acadêmico ou profissionalizante vin-
culados à grade curricular proposta 
pelo Ministério da Educação. O que 
significa que a ELA-Arena tem como 
objetivo primordial o desenvolvimento 
de uma política pública que busca as-
segurar os direitos culturais de todas 

e todos, e goza de liberdade para construir, coletivamente, em diálogo com a 
cidade, uma abordagem metodológica e organizacional própria, em constante 
transformação e atualização a partir de demandas advindas de diversos territórios 
de Belo Horizonte. 

Ao destrinchar o nome da Escola, a palavra Livre carrega significados que permeiam 
o desenvolvimento do cotidiano das aulas. A palavra Livre também se justifica pela 
garantia do livre acesso de todo(a) e qualquer cidadão(a) a uma formação 
artística e cultural emancipatória que valorize o protagonismo de todos(as) os(as) 
estudantes.  A arte e a cultura estão intrinsecamente ligadas à vida humana e 
fazem parte do exercício da subjetividade e do sensível, sendo que todas as pessoas 
são produtoras de cultura e, em alguma medida, experimentam a arte. Cabe à 
Escola assegurar ainda mais acesso às práticas artísticas e culturais, garantindo o 
Direito Cultural e estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico por parte 
de indivíduos no reconhecimento de sua produção cultural. Observa-se que as 
diferentes turmas da ELA-Arena abrigam pessoas com interesses diversos, algumas 
com experiências no campo da arte e da cultura, outras que nunca tiveram acesso 
à formação no campo de forma institucionalizada, seja por meio da política pública 
ou de outras iniciativas; pessoas que têm interesse em seguir carreira artística e 
trabalhar diretamente na área e outras que não têm esse interesse, mas desejam 
experimentar a formação e fruição como um direito adquirido.

Para o acesso à ELA-Arena não é necessário comprovar escolaridade, nem há 
idade máxima ou idade mínima para participação, mesmo que algumas atividades 
sejam voltadas para faixas etárias específicas, há oferta para todas as idades. A 
abordagem metodológica é voltada para facilitar o acesso considerando o percurso 
de cada estudante. Pode-se dizer que não há uma grade curricular fechada que 
impõe uma mesma trajetória para todos(as). É comum que novos(as) estudantes 
entrem na Escola já em módulos avançados, havendo percursos formativos previstos 
para este acolhimento. Isso só é possível porque a metodologia desenvolvida leva 
em consideração a história que cada pessoa traz, seja de outras escolas, seja do 
aprendizado autodidata, de cursos livres ou experiências em grupos artísticos. 
Portanto, o pré-requisito para a entrada em cada curso depende do percurso de 
cada aluno(a).

Outra ideia que pode ser associada à palavra Livre é a própria noção de liberdade 
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que vem acompanhada das noções de autonomia e protagonismo. A ELA-Arena 
propõe uma formação que valoriza a história de vida dos(as) estudantes num 
cotidiano cuja disciplina e responsabilidade advém de suas próprias escolhas, do 
hábito de pensar por si mesmo(a), reconhecendo a criatividade e a autoralidade 
como valores fundamentais para que as ações de formação e difusão possam 
ser desenvolvidas. A Escola deve ocupar um lugar de destaque na vida dos(as) 
alunos(as), num constante exercício de investigação da individualidade e 
capacidade inventiva de cada um(a), bem como espaço em que se encoraja novas 
formas de atuação no mundo, fortalecendo sua imagem e identidade de cidadão(a) 
e, portanto, sua liberdade de escolha na construção de sua trajetória.

Por tudo isso, a formação Livre, que possui características próprias, torna-se única 
na trajetória de cada estudante, e pode complementar outras naturezas de ensino 
sem vir, necessariamente, antes ou depois de outras formações, mas caminhando 
ao lado, como uma possibilidade importante para quem quer experimentar 
organizações livres na partilha do saber. Belo Horizonte, atualmente, tem pouca 
oferta de cursos livres, gratuitos e de qualidade na área de arte e cultura e, nesse 
contexto, a ELA-Arena destaca-se, justamente, por essas características.

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura também carrega em seu nome a palavra 
Arena, que faz referência, dentre tantas possibilidades, à organização de pessoas 
num espaço circular. Seja na realização de um ritual, numa brincadeira de criança, 
numa dança coletiva ou em apresentações de teatro. A roda acompanha as 
histórias da humanidade em diversas culturas e etnias, influenciando modos de 
organização de vida e pensamento. A Arena transformou-se, portanto, numa 
metáfora para designar um espaço em que cabe a diversidade de pensamentos, 
o embate no campo das ideias, o diálogo sobre o que é público e a construção do 
bem comum no encontro de divergências e convergências. A roda, para a Escola, 
representa um espaço democrático entre todos(as) os(as) participantes, onde 
professores(as) e estudantes estão em posição dialógica, onde todas as pessoas 
se veem e onde o coletivo se instaura de forma colaborativa. Pode-se fazer 
referência ao educador Tião Rocha, que nomeia a Pedagogia da Roda como um 
modo de conduzir o processo educativo através das trocas de saberes, dos fazeres 
e dos desejos de cada indivíduo.

Desde o primeiro encontro entre estudantes e professores(a), o formato circular é 
premissa, seja em cadeiras, sentados(as) no chão, ou numa atividade em que
todos(as) estão em pé. Além dos espa-
ços de sala de aula, todas as reuniões 
de coordenação, de professores(as) e 
gestores(as) seguem o mesmo mode-
lo. Qualquer reunião, seja ela de caráter 
administrativo ou artístico-pedagógico 
configura-se como um espaço colabo-
rativo de construção de conhecimento, e, 
portanto, segue os princípios conceituais 
da Escola.

A roda também é um espaço de escuta e a ELA-Arena, principalmente por estar no 
âmbito da política pública, tem o compromisso de ouvir todas as pessoas envolvidas 
nos processos formativos. A prática da roda proposta na Escola se manifesta 
também na superação de uma hierarquia centro-periferia, sendo que a escuta de 
alunos(as) numa oficina realizada em uma unidade cultural descentralizada tem 
tanta importância quanto a escuta de um(a) aluno(a) que estuda no NUFAC, que 
fica na região central da cidade.

Como forma de ouvir os(as) cidadãos(as) de Belo Horizonte, a Escola promove 
constantemente, seminários, fóruns e conversas em que a comunidade escolar, 
bem como todos(as) os(as) interessados(as) são convidados(as) a participar 
da construção da política pública. A ELA-Arena também tem sido pautada, 
efetivamente, em instâncias de participação popular como reuniões do Conselho 
Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte, assim como as Conferências 
Municipais de Cultura.

Esse modelo de aprendizagem colaborativo aponta para a construção de grupos 
de trabalho, de trocas de saberes diversos, valorizando os modos de fazer e as 
experiências de cada indivíduo. Dessa forma, a construção de conhecimentos por 
meio de diferentes ações de formação, incluindo as experimentações artísticas, 
tornam-se experiências singulares que valorizam as características específicas de 
cada turma.

2.3 - Conceituação de cultura no contexto da Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura parte de alguns pressupostos 
sobre a noção de cultura para avançar na compreensão de democratização, 
descentralização, participação e diversidade como diretrizes que orientam a 
prática cotidiana em todas as esferas de ação. Do ponto de vista antropológico, 
o termo cultura historicamente é definido como um “todo complexo que inclui 
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 
ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 
1986). Apoiando-se em tal noção, a Escola compreende e reitera a importância da 
cultura no processo de desenvolvimento humano, salientando seu caráter plural e 
de aprendizado que pressupõe o compartilhamento em grupo e se destaca como 
aspecto inerente a todo e qualquer grupamento humano relativamente coeso. 

Nesse sentido, a ideia de pluralidade cultural é de vital importância nos processos 
de formação e criação. Destaca-se Roberto da Matta (1981), para quem o termo 
cultura em si deve ser tomado no plural, ou seja, é necessário compreendê-la em 
seu sentido multifacetado, portanto como “culturas” e não “cultura”, no singular. 
Assim, demarca-se a riqueza e diversidade de modos de fazer, viver e conviver 
que caracteriza todo e qualquer grupo humano, como é também o caso de Belo 
Horizonte, uma cidade vibrante que se revela um mosaico de culturas que portam 
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e comportam plenos valores, possuidoras de lógicas próprias que dialogam entre 
si e constroem o cotidiano simbólico da cidade inscrito em suas diversas formas 
de existência: sociais, econômicas, artísticas. No cotidiano da Escola, busca-se 
acolher esta pluralidade cultural contrapondo-se a outras experiências de formação 
tradicionais cujos conteúdos não são permeáveis a experiência de contaminações 
com conteúdos culturais que estudantes trazem como bagagem de vida.

Em diálogo com o que foi exposto anteriormente, vale destacar ainda que “Cultura”, 
na perspectiva de Clifford Geertz (2008), corrobora com a ideia de pluralidade dos 
modos de fazer, viver e conviver em sociedade, mas avança ao construir uma ideia 
de cultura em seu caráter semiótico, já que para este autor cultura é a produção 
de significados compartilhados publicamente, em uma dimensão de comunicação. 
Dito de outro modo, as culturas estão presentes nas manifestações artísticas, 
mas também em plena potência nas casas, no ambiente de trabalho, praças, ruas 
e becos onde assume naturezas diversas, sejam escritas, orais, visuais, sonoras, 
corporais, olfativas, gustativas, configurando uma heterogeneidade de sistemas 
simbólicos produzidos pela sociedade. 

Nesse sentido, entende-se cultura como algo inerente à condição humana e 
principal base de sua especificidade. Por isso, a ELA-Arena tem como diretriz 
considerar a pluralidade de símbolos significantes que estudantes já carregam 
consigo e que, nos processos formativos, são matéria prima de criação, atualizados, 
problematizados e reinventados como forma de experimentação, criação e 
aprendizado.      

2.4 - Diretrizes da Escola Livre de Artes Arena da Cultura

Nos encontros entre as formas de fazer, viver e conviver que se passam na Escola 
Livre de Artes Arena da Cultura, efetivamente se tecem teorias e práticas que se 
entrelaçam, ressignificando a abordagem metodológica desenvolvida no cotidiano 
da Escola. Esta abordagem direciona processos de aprendizado e está amparada 
por sólidas diretrizes implantadas na esfera da política pública. 

A diversidade, a descentralização, a democratização do acesso e a participação 
social são as diretrizes conceituais que visam a garantir os direitos culturais na 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura e estão intrincadas nas noções de Cultura e 
Arte. Na prática, esses conceitos são ampliados ou mesmo ressignificados a partir 
da experiência da Escola, desde o planejamento à execução que se corporifica nos 
processos de formação e criação artística e cultural.

Nesse documento, essas diretrizes são relacionadas ao âmbito das políticas 
culturais, às diversas instâncias internacionais, nacionais e municipais, e são 
também contextualizadas no cotidiano da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, 

em diálogo com linhas de pensamento que corroboram com a sua proposta. 
O texto abaixo, portanto, desenvolve o conceito de cultura na conjuntura da 
Escola, contextualiza marcos legais que apresentam essas diretrizes em âmbito 
global e orientam decisões institucionais para, por fim, ilustrar, a partir da 
experiência diária, como essas diretrizes se revertem em práticas e abordagens 
metodológicas que caracterizam a política de formação artística e cultural 
promovida em Belo Horizonte.

2.4.1 - As diretrizes da ELA-Arena e os marcos legais e normativos 

A Escola, em suas ações, reafirma a cultura como bem público, como direito 
irrestrito. No que tange suas diretrizes - democratização do acesso, valorização 
da diversidade, descentralização e participação social - elas se fundamentam 
em marcos legais e normativos como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948; a Constituição Federal, de 1988; a Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural da Unesco, de 2001; a Convenção pela Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005; o Plano Nacional 
de Cultura (PNC) e Sistema Nacional de Cultura (SNC), formulado a partir de 
2005 e instituído como lei em 2010; o Plano Municipal de Cultura (PMC), de 
2015 e Sistema Municipal de Cultura (SMC); e o Plano Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial (2019) visando à garantia do acesso a todos e todas, de 
forma irrestrita, à formação e criação artística e cultural.  

Anterior à Constituição Federal Brasileira, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos aborda os direitos sociais e culturais como indispensáveis à dignidade 
e ao livre desenvolvimento da personalidade de todo ser humano; bem como 
que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios.

Marilena Chauí lembra a responsabilidade do Estado brasileiro, ao qual compete 
“assegurar o direito de acesso às obras culturais produzidas, particularmente 
o direito de fruí-las, o direito de criar as obras, isto é, produzi-las, e o direito de 
participar das decisões sobre políticas culturais” (CHAUÍ, 2006). 
Além do desafio de se implantar po-
líticas públicas eficazes, é necessário 
difundir entre a população a cons-
ciência do direito de se expressar a 
partir de qualquer linguagem artísti-
ca e ser protagonista em seu proces-
so individual e comunitário, de produ-
ção de cultura, para além do que se 
conhece como as artes tidas como 

Escola Livre de Artes Arena da Cultura 

36 37



consagradas.

A valorização da diversidade cultural é premissa que atravessa as diferentes 
leis que orientam a implantação das políticas públicas. Um norteador dessas 
políticas é a Convenção pela Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, adotada pela Conferência Geral da UNESCO, em 2005. Instrumento 
jurídico que visa a promover a diversidade cultural e proteger a l ivre  expressão 
da cr iat iv idade de indivíduos e povos, a Convenção contribui para ampliar a 
discussão, reconhecendo as especificidades do campo da cultura, que tem seus 
bens e serviços vinculados a aspectos identitários e valores que não cabem em 
mensurações estritamente mercadológicas. 

A promoção e proteção à diversidade cultural e aos valores artísticos e cultu-
rais que se originam de identidades culturais ou a expressam requer ir além da 
referência das artes tidas como prestigiadas e das indústrias culturais de ca-
ráter homogeneizador. Implica em reconhecer, respeitar e incentivar possibilida-
des diversas de experimentação e criação estética favorecendo, como propõe o 
Plano Nacional de Cultura, a implementação de novas conexões entre os elos da 
cultura, como os(as) artistas, produtores(as), gestores(as), organizações sociais 
e instituições. 

Enquanto política pública municipal de formação artística e cultural, cabe 
à ELA-Arena viabilizar, para além do acesso aos bens culturais, o direito ao 
acesso, à produção e criação de espaços que buscam referências em diversas 
matrizes de conhecimento. Isso inclui promover espaços de formação, criação 
e reflexão sobre culturas que se inscrevem na edificação do Brasil a partir de 
matrizes africanas e indígenas, culturas historicamente essenciais e fundantes, 
mas tidas como inferiores pelo projeto civilizatório da modernidade, que impôs 
o padrão eurocêntrico como referência universal a ser seguida. Reflexões latino 
americanas contemporâneas, sobre colonialismo e colonialidade do poder, 
convidam a buscar uma perspectiva decolonial que implica em um necessário 
deslocamento epistêmico, que reconhece, valoriza e busca incorporar a 
diversidade de lógicas e estruturas de pensamento existentes.

Essas culturas refletem perspectivas de vida que, pelo próprio modo de 
existência, são contraponto a um padrão imposto, propositivas ao representarem 
modos possíveis de existência e de resistência, capazes de aglutinar saberes 
múltiplos, num vasto campo de conhecimento. Assim, tais referências devem ser 
formalizadas em diferentes instâncias, como é o caso da educação. Destaca-se 
que a Lei Federal nº10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, garante, no currículo 
oficial da rede de ensino fundamental e médio, a inclusão da obrigatoriedade de 
estudos de “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”; uma iniciativa que visa a 
aproximar estudantes da História do Brasil a partir de narrativas que reconheçam 
e considerem as contribuições desses povos na história do país. 

Ainda que a natureza de ensino desenvolvida pela ELA-Arena seja de caráter livre, o 
conteúdo da Lei vai ao encontro das Diretrizes da Escola e serve como referência para 
as ações formativas ofertadas. Destacam-se dois parágrafos da referida Lei Federal:

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 
dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e 
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.
§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras.” (NR) (Lei 11.645/08)

O descentramento do pensamento dito universal abre a possibilidade de se 
conhecer epistemologias que orientam diferentes modos de pensar e agir no mundo. 
O contato com a diversidade de saberes e valores é vivência fundamental para 
o processo artístico e produção de conhecimento, estimulando sujeitos a serem 
protagonistas de suas histórias, criando novas formas de pensar e se relacionar 
com outras sociedades.
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Se a herança colonial de constituição do Estado brasileiro produziu dinâmicas de 
subordinação e exclusão cultural, o investimento no direito à cidadania cultural 
demanda a criação de condições para que as populações sejam reconhecidas 
como produtoras de subjetividades e experimentem processos criativos e de 
livre expressão de suas visões de mundo, modos de vida, línguas, manifestações 
estéticas e expressões simbólicas.  

Essa conexão entre cultura e cidadania está entre os valores e conceitos do 
Plano Nacional de Cultura que orienta a compreensão do processo dinâmico que 
é a cultura, o que requer “constantes interlocuções entre os legados de nossas 
matrizes culturais fundadoras, as linguagens do campo artístico, as dinâmicas 
territoriais locais e as demandas dos cidadãos e cidadãs das diferentes faixas 
etárias, situações profissionais, condições de vida e opções religiosas, políticas 
e sexuais” (PNC, 2008).

As diretrizes da ELA-Arena também estão fundamentadas em âmbito municipal, 
por meio do Plano Municipal de Cultura, instituído pela Lei Municipal nº10.854/2015, 
que reafirma o respeito à diversidade cultural e a democratização do acesso 
de forma descentralizada. A realização de um programa de formação na área 
da cultura está prevista como ação estratégica do Plano Municipal de Cultura, 
detalhada na diretriz que orienta a “promoção da formação continuada de artistas, 
grupos, pessoas, gestores públicos e sociais, assegurando e fortalecendo a cultura 
na cidade” (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2015).

Por meio de mecanismos de participação implantados por meio do Sistema 
Municipal de Cultura, como a Conferência Municipal de Cultura, o Conselho 
Municipal de Política Cultural, e instâncias de participação próprias da Escola, como 
os seminários e fóruns já citados, a ELA-Arena vem atualizando suas dinâmicas, 
em diálogo com as demandas apresentadas pela sociedade civil.

Essas iniciativas em âmbito local e mun-
dial reforçam a responsabilidade da ad-
ministração pública na garantia dos di-
reitos culturais. Propiciar as condições 
necessárias para o amplo acesso à for-
mação artística, descentrar ações, mas 
também modos de pensar e agir no mun-
do, reconhecer o direito à existência des-
tas diversidades e valorizar as expressões 
simbólicas e identitárias são princípios que a Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura vem buscando praticar.

2.4.2 - Dinâmicas cotidianas da Escola relacionadas às suas diretrizes

A ELA-Arena acumula experiências que estão propostas em marcos legais citados 

anteriormente e, em uma via de mão dupla, provoca reflexões e atualizações dessas 
normativas. A valorização da história da Escola e o olhar atento, crítico e reflexivo 
às dinâmicas em constante atualização no cotidiano ajudam a compreender como 
suas Diretrizes se dão na prática. 

2.4.2.1 - Distribuição das oficinas e participação social

No planejamento e na definição da 
distribuição das oficinas pelas regio-
nais da cidade, os contextos dos ter-
ritórios, as experiências já existentes e 
as manifestações culturais locais são 
fatores determinantes. 

Essa dinâmica vem desde o surgi-
mento do Arena da Cultura. Os pro-
cessos sempre foram abertos às co-
munidades e aos mais diversificados 
públicos, desde o final da década de 
1990, quando ainda não existiam 
tantos centros culturais. Nessa época, as oficinas realizadas de forma 
descentralizada aconteciam na sede das regionais, em espaços vinculados ao 
Programa BH Cidadania, em escolas ou sedes de grupos artísticos. 

Atualmente, as oficinas descentralizadas acontecem nos 17 Centros Culturais do 
município, distribuídos nas nove regionais da cidade; no Centro de Referência da 
Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP) e em outros equipamentos 
da FMC/SMC. O processo de definição das oficinas a serem ofertadas em cada 
território envolve as coordenações e equipes das Unidades Culturais e suas 
comissões locais compostas por residentes no território. 

Os Centros Culturais buscam construir uma relação dialógica com as comunidades 
e, assim, estabelecer relações de pertencimento entre os sujeitos e suas culturas 
onde estão inseridos. Conhecendo o público local e contando também com 
Comissões Locais, eles são responsáveis pela mobilização e identificação das 
pessoas potencialmente interessadas em participar das oficinas e cursos ofertados 
pela Escola. São também os receptores das inscrições feitas no sentido de envolver 
a maior diversidade possível de público, configurando um processo amplo e aberto 
para toda a população, acessível em diferentes regiões da cidade pelos meios 
físicos e digitais.

A negociação entre os locais e os conteúdos que serão trabalhados em cada 
oficina da Escola não ocorre através de critérios administrativos de distribuição 
automática das vagas, mas considera a produção própria de cada território, sendo 
propostas oficinas que se adequem melhor a cada local, a cada público. 
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A experiência de um dos Centros Culturais ilustra bem essa questão. Inserido num 
bairro de tradições musicais da cidade, ele acaba identificando o perfil cultural do 
local e consequentemente esse fator irá conduzir o eixo das atividades da ELA-
Arena na Unidade Cultural. Ao evidenciar e valorizar os(as) artistas da região e 
a riqueza presente nesse território, a ELA-Arena atua na constante tentativa de 
romper a dicotomia centro-periferia, muitas vezes pautada pela excludente lógica 
de que produções geradas no centro da cidade são superiores e devem ser levadas 
às periferias, desprovidas de produções e saberes próprios. 

Para além da descentralização geográfica, a Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura busca descentralizar saberes, deslocando-se do referencial imposto 
pela modernidade, de superioridade dos conhecimentos científicos em relação 
aos outros saberes (LANDER, 2000). Com o reconhecimento da diversidade e a 
horizontalidade nas trocas de saberes, a ELA-Arena experimenta alternativas à 
colonialidade do saber.

No que tange à participação, cabe 
ressaltar as instâncias formais 
como as conferências, conselhos 
e espaços próprios da Escola, se-
minários, orientando definições 
da ELA-Arena, como por exemplo, 
a criação de novos cursos, am-
pliação de atividades em deter-
minado território, dentre outras 
demandas. Participação que pode 
ser fortalecida com a retomada de 
Fóruns permanentes de discussão 
para consolidação das políticas 
públicas. 

2.4.2.2 - Trocas de saberes: os contextos locais no desenvolvimento das ações 
formativas 

Reconhecendo uma não hierarquia entre as diversas formas de aprender, saber 
e conhecer, como sugere Rancière, em “O Mestre Ignorante” (2012), é esperado 
da equipe pedagógica da ELA-Arena, uma curiosidade pelo conhecimento que 
os(as) participantes trazem e vão construindo conjuntamente em processos 
dialógicos. Baseada no princípio da liberdade, esta metodologia favorece o desejo 
pelo aprendizado e pela produção de conhecimento. Fomenta-se a emancipação 
intelectual e individual dos sujeitos partindo do reconhecimento de que não há 
hierarquia no que tange às capacidades intelectuais. 

A abertura das oficinas e cursos, dinâmica comum a todas as áreas artísticas 

no início das atividades, revela parte desse fluxo. Esse momento é guiado por 
uma roda de conversa em que os(as) participantes se apresentam, sendo esse 
um espaço de escuta das individualidades. Os(as) presentes são instigados(as) 
a compartilharem parte de sua história, contando sobre sua motivação, porque 
estão ali, de onde vêm, e como ficaram sabendo da atividade. O tempo da escuta 
é privilegiado, estabelecendo-se um diálogo e uma relação de proximidade em que 
é relevante conhecer o contexto de vida dos(as) participantes. O interesse no que 
o(a) aluno(a) tem a dizer, faz com que a pessoa construa sua própria narrativa, 
localize seu propósito de estar na ELA-Arena e com isso, o(a) aluno(a) pode se 
sentir instigado(a) a iniciar elaborações sobre si mesmo e seu entorno.

Na sequência, são apresentados(as) os(as) professores(as) e a proposta de 
ementa do percurso formativo, concebida como um ponto de partida, sobre o que 
se pretende trabalhar, e logo após abre-se o diálogo para ouvir as expectativas 
dos(as) participantes. Essa apresentação aproxima e traz para o grupo de trabalho 
as noções de convívio, interação e partilha de saberes, ressignificando a limitada 
perspectiva de que o (a) aprendiz é sujeito passivo e está ali apenas para receber 
conteúdos. A partir das propostas dos(as) participantes, com sua presença 
qualificada ao longo do processo, há uma flexibilidade para acatar o que vem do 
Outro, uma vez que são feitas adaptações, sem comprometer o alcance da meta 
proposta na ementa.

Essa construção de saberes, dinâmica e dialógica, permanece ao longo de todo 
o desenvolvimento das atividades e exige do(a) corpo docente uma atitude de 
inquietação e a postura de pesquisador(a) de novas práticas e modos de interagir 
com o conhecimento e com estudantes. Se em outras instituições a professora 
ou professor ocupa a centralidade da ação educativa, no caso da Escola Livre de 
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Artes Arena da Cultura a troca e a flexibilidade é a tônica do processo.

Na abertura para o Outro, de escuta das experiências de vida, de incorporação 
de saberes e modos de vida como material para o processo criativo também se 
manifesta o aspecto livre da Escola. 

No caráter ético, estético e político dessa abordagem metodológica flexível, 
cotidianamente construída, estão imbricados princípios que solicitam a relevância 
dos fatores identitários, o reconhecimento da prática artística como fim e não 
como meio e a promoção da transversalidade entre saberes e fazeres conquistados 
por vias diversas. 

2.4.2.3 - O acesso na prática cotidiana

A ELA-Arena busca, a partir de seus processos e abordagem metodológica, 
promover oportunidades de acesso e fruição de bens, produtos e serviços culturais. 
Democratizar o acesso também pressupõe atenção a camadas da população em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica ou excluídas do exercício de seus 
direitos culturais por condições historicamente adversas. 

A facilitação do acesso permeia, desde o processo de inscrições até a finalização do 
percurso formativo, compreendendo desafios relativos às linguagens, à frequência 
nas aulas, ao contato e envolvimento com as áreas artísticas, às relações sociais 
na diversidade, dentre outros aspectos.

Essa perspectiva resulta, no dia-a-dia escolar, em diversas ofertas de percursos 
formativos que mantém inscrições abertas por todo o semestre ou desenvolvem 
abordagens capazes de acolher as pessoas em períodos distintos de acesso à 
atividade. Como no caso do Laboratório de Pesquisa: “Arena Ateliê Livre, de Artes 
Visuais”. Adequado a cada uma das áreas artísticas, os chamados núcleos de 
experimentação ou laboratórios de pesquisa podem se configurar como espaços 
abertos, na tentativa de oferecer acesso permanente de pessoas que têm seu 
primeiro contato com a ELA-Arena ou ainda de alunos(as) egressos(as) que 
queiram continuar fruindo arte e cultura num espaço de pesquisa. 

Para que o(a) participante possa ser integrado(a) à oficina e ter oportunidade desse 
contato, é esperado do(a) professor(a) a habilidade de acolhimento, situando-o(a) 
no processo de formação que já está em andamento, e oferecendo condições 
para que ele(a) possa usufruir do conhecimento partilhado. No caso do Design 
Popular, por exemplo, um destes espaços é o Laboratório de linhas e agulhas, em 
que os materiais são disponibilizados e, a partir de uma orientação inicial, a pessoa 
participa da atividade, experimentando práticas introdutórias ou compartilhando 
suas habilidades com a turma. 

Essa experiência de acolhimento potencializa a participação efetiva do(a) 
estudante na Escola, uma vez que a pessoa tem a chance de conhecer a área 

artística escolhida e as possibilidades de acesso a outras áreas, podendo saber 
mais sobre a inserção de maneira regular nas atividades ofertadas da Escola como um todo.

Pela diversidade do público atendido no Arena, é necessária uma compreensão da 
complexidade do contexto social brasileiro e de Belo Horizonte, especificamente. A 
evasão de estudantes, por exemplo, é atravessada por realidades socioeconômicas 
distintas, em que muitas vezes, realizar arte e cultura torna-se exercício de resistência, 
seja por questões de mobilidade urbana, custo de alimentação, ou por desafios 
impostos na equalização de tempo entre o trabalho e a formação artística e cultural. 
A demanda por entrega de vale-social, para facilitar o uso do transporte público, é 
apontada por estudantes como mais uma possibilidade de fortalecer as próprias 
diretrizes da Escola, como a democratização do acesso e a descentralização.  

Por esses motivos apontados, deve haver, 
por parte da Escola, uma busca constante 
para vencer desafios, sem perder de vista 
os processos de cada estudante, sendo 
que, algumas vezes, ocorre a manutenção 
de uma turma mesmo com número redu-
zido de participantes, com aproximada-
mente dez pessoas. Nesses casos, deve-se 
considerar se a característica da área ar-
tística comporta a atuação de menos pes-
soas, quais são as dificuldades encontradas 
entre os(as) inscritos(as) e também a motivação dos(as) que desejam permanecer. 
Sendo considerada a importância desta atividade no território ou na vida das pes-
soas envolvidas, a oficina é mantida e o acesso à formação garantido.

O acesso irrestrito pressupõe ainda a consciência de todos(as) diante da diversidade 
como uma diretriz da Escola e, portanto, como um valor essencial no que diz respeito 
ao combate aos preconceitos e ao exercício de empatia e alteridade. A importância 
do reconhecimento das diferenças é pautada constantemente entre as equipes 
técnicas, professores(as), coordenadores(as) de área, alunos e alunos, e suas 
manifestações negativas são combatidas diretamente no cotidiano da Escola, na 
perspectiva da formação cidadã. Temas diversos são trazidos à tona por alunos e 
alunas e são discutidos no âmbito das aulas. Reflexo do exercício de participação, 
de escuta e relação com a coletividade, que são uma marca na história da ELA-
Arena, a abertura da roda mais uma vez se configura como uma metodologia para 
solucionar as mais diversas questões e alinhar demandas.

Nota-se, portanto, que as práticas artístico-pedagógicas que se desenvolvem 
na Escola Livre de Artes Arena da Cultura devem promover o entrelaçamento 
entre as diferenças como recurso primordial para a promoção das subjetividades, 
reconhecendo as individualidades e combatendo os individualismos, sem a 
perda da perspectiva cooperativa. A alteridade e o cultivo da convivência e 
colaboração revelam-se, assim, determinantes como elementos que impulsionam 
o autoconhecimento e reconhecimento do Outro. 
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>> TEATRO

          
3.1.1 - Breve histórico da Área de Teatro

As ações desenvolvidas na Área de Teatro e a presença de Marcos Vogel estão 
na gênese do Arena, juntamente com a Área de Música. As oficinas inaugurais de 
teatro do Arena da Cultura já contavam com três professores(as): de interpretação, 
de voz e de corpo. As aulas ocorriam a partir destas frentes de atuação, em 
variadas combinações, às vezes com o(a) professor(a) de interpretação indo todos 
os dias à oficina enquanto professores(as) de expressão corporal e expressão vocal 
se revezavam. Esta temporada inaugural da Área de Teatro integrava outras artes, 
em naturezas diversas de atividades, que anos depois se desdobraram em outras 
áreas com demandas e abordagens próprias. 

Desde o início das ações do Arena, na década de 1990, a busca pelas oficinas já 
era grande e em ocasiões com turmas cheias, o que era comum, cada professor(a) 
atuava com parte dos(as) estudantes e as aulas eram ministradas em rodízio de 
forma que todos(as) os(as) professores(as) conheciam os(as) interessados(as) 
e o processo de formação de turma acontecia naturalmente, a partir das 
disponibilidades manifestadas.

Com duração de 18 semanas e carga horária total de 108 horas, as oficinas eram 
realizadas aos sábados e domingos na maioria das vezes, ou em dias da semana 
no período da noite, períodos que facilitavam a democratização do acesso. Era 
comum, embora não fosse um objetivo, as oficinas resultarem em algum tipo de 
apresentação pública, na maioria das vezes um pequeno espetáculo, esquetes, 
exercícios, recorrentemente apresentados no mesmo local da oficina ou em praças 
e outros locais públicos.

A partir de 2002 e 2003 cursos de atuação que aconteciam apenas no NUFAC 
passaram a ser desenvolvidos também no Centro Cultural da UFMG e nos Centros 
Culturais, com destaque para a Lagoa do Nado com muitos(as) alunos(as) 
participantes.

O curso de Teatro de longa duração foi planejado, a princípio, com dois módulos de 
iniciação e dois módulos de aprofundamento, com durações diferentes entre si. O 
período de início e término não coincidia com o calendário da escola regular e às 
vezes um módulo terminava em setembro e o módulo seguinte só começava em 
abril do outro ano, devido aos desafios próprios do contexto inicial de edificação 
do Programa.

Ao longo dos anos 2000, com as ofertas iniciais de longa duração, havia uma 
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demanda maior para os módulos de Iniciação e passaram-se alguns anos até que 
se formasse a primeira turma do módulo de Aprofundamento.  A partir de 2011, as 
atividades de curta duração ampliaram sua oferta nos Centros Culturais, nos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social) e em entidades parceiras destes, 
como creches e escolas, abrindo vagas para crianças, adolescentes, adultos(as) e 
idosos(as). Já as atividades de longa duração – cursos – ofereceram seus módulos 
formativos nos Centros Culturais e no Nufac. 

Nesse contexto, as oficinas de Sensibilização tinham carga horária de 36 horas 
com ementas diversificadas. Teatro Físico, Teatro de Formas Animadas, Teatro 
Colaborativo, Performance, Experiências Teatrais, Improvisação para o Teatro, 
Teatro Realista, Teatro de Rua e Teatro do Oprimido, são alguns exemplos de temas 
e conteúdos que eram base para o desenvolvimento das ementas. As oficinas 
aconteciam duas vezes por semana com 2 horas por encontro, nos turnos da 
Manhã, Tarde e Noite. 

A partir de 2014, os percursos formativos foram pouco a pouco se transformando, 
sendo que, os módulos do Curso de Longa Duração passaram a ser anuais e as 
oficinas de sensibilização passaram a ter conteúdos mais gerais, como na Oficina 
Teatro para Jovens e Adultos. Ou seja, os módulos que historicamente ocorriam em 
períodos diversos e tinham diferentes durações, a partir de 2014 passaram a ser 
ofertados anualmente, sendo os Módulos I, II, III e IV. 

A faixa etária do público atendido pela Área de Teatro modificou-se ao longo 
dos anos, sendo que inicialmente adultos e idosos ocupavam maior quantidade 
de vagas e com o passar dos anos, com as aulas sendo ministradas em dias de 
semana, notou-se uma procura de um público cada vez mais jovem com interesse 
voltado para atuação.

Desde o começo da oferta da formação e difusão na década de 90 até o presente 
momento, milhares de pessoas tiveram contato com a Área de Teatro no âmbito 
da administração pública, algumas turmas concluíram seus percursos de longa 

duração, outras realizaram diversas oficinas de curta duração e atualmente 
alunos(as) egressos(as) circulam pela cidade com seus trabalhos produzidos na 
Escola e também circulam no mercado de trabalho de forma autônoma. Alunos(as) 
de Teatro contribuíram, e seguem contribuindo, em ações de protagonismo 
estudantil. O corpo docente, juntamente com a coordenação, estão atentos(as) 
às constantes atualizações necessárias na abordagem metodológica desenvolvida 
pela Área.   

3.1.2 - Conceituação da Área 

A Área de Teatro organiza-se em percursos formativos que possibilitam ao(à) 
estudante o primeiro contato com o campo, um aprimoramento diversificado ou 
ainda, um conhecimento expandido. A integração e conexão entre tais percursos 
dão-se em oficinas, núcleos de experimentação e pesquisa, módulos do curso 
de longa duração, workshops e encontros. Desde sua fundação, a Área de Teatro 
volta-se para a vertente da formação de atores e atrizes. Todas as ações da Área, 
até hoje, mesmo quando incluíram outros âmbitos da formação teatral, tiveram por 
finalidade a formação do(a) atuante por meio de estudos e práticas em oficinas e 
cursos.

Os princípios de criação, composição e relação, atravessam todas as atividades 
da Área, no desenvolvimento de técnicas de atuação e improvisação, e isso ocorre 
de maneira contextualizada ao universo de cada estudante, o que permite ao(à) 
aluno(a) e ao grupo uma verdadeira apropriação dos elementos da teatralidade e 
da linguagem. A predominância do processo sobre o produto e do convívio sobre o 
espetáculo também norteiam todos os percursos formativos em desenvolvimento. 
Para as ações da Área também considera-se o envolvimento e constante interação 
entre o corpo docente no planejamento, execução e avaliação das atividades.  

Ao abordar elementos da teatralidade e da linguagem, a Área de Teatro depara 
com um acúmulo imenso de possibilidades desveladas por artistas e estudiosos(as) 
que se organizam individualmente ou em grupos. Estes elementos somam-se e 
mesclam-se através do tempo, numa dança fugidia entre aspectos que caracterizam 
as tendências artísticas. Giorgio Agamben em “O que é contemporâneo” diz: “A 
distância - e, ao mesmo tempo, a proximidade - que define a contemporaneidade 
tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto 
pulsa com mais força do que no presente.”

Assim, a formação contemporânea do corpo docente da Área e, por extensão, sua 
prática, pulsam no encontro com discentes, que juntos(as) se aproximam de origens 
diversas e múltiplas - C. Stanislavski, B.Brecht, Meyerhold e Shakespeare mesclam-
se com perspectivas da cultura popular brasileira, ampliando possibilidades e 
referenciais pedagógicos da Área. Ariane Mnouchkine, mestra do Théâtre du 
Soleil (formada com Jacques Lecoq) sempre encenando em espaços alternativos, 
buscando um teatro colaborativo, incorporando estilos desde a commedia dell’arte 
ao teatro de máscaras de Bali, está viva nos trabalhos docentes e discentes. 
Heiner Miller, com sua síntese dramatúrgica, está presente no cotidiano da Escola 
com criações dramatúrgicas desenvolvidas por professores(as) e alunos(as) que 
procuram deixar espaços amplos para a criação cênica e o convívio entre artistas, 
espectadores(as), arquiteturas. O estudo da criação dramatúrgica é central nos 
exercícios e pesquisas desenvolvidos na Área. 
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A prática formativa é tocada em cheio pela cultura e ethos das periferias de Belo 
Horizonte onde reside, certamente, a maioria dos(as) estudantes. Estes territórios, 
que se expandem também pela Região Metropolitana da cidade, abrigam, em seu 
histórico, importantes grupos teatrais e artistas diversos(as). A experiência de 
viver nas periferias faz com que estudantes de teatro da Escola influenciem no 
desenvolvimento das práticas, ementas e na própria abordagem da Área. 

As teatralidades brasileiras, historicamente e no tempo presente, são edificadas 
pelas diversidades de saberes que compõem o país. As influências dos povos 
originários, bem como das artes africanas devem ser referência de estudo 
para Área e a construção de suas ementas, determinando também modos de 
fazer. Como exemplo, as africanidades, numa perspectiva de valorização das 
ancestralidades, unem indissoluvelmente teatro/música/dança/religiosidade/
literatura/artes visuais/convívio sendo vivenciadas como experiências que não 
dissociam essas práticas em conceitos específicos. 

Assim, é importante que pela própria formação do povo brasileiro, refletida nos(as) 
estudantes do Arena, a diversidade como valor direcione as ações da Área e se 

faça presente em cenas, exercícios, montagens, interações nas rodas de conversas 
e no convívio. 

Em vista disso, como não poderia deixar de ser, integram-se à Área, como princípios, 
a abordagem da função social do(a) artista e da pessoa que frui arte e cultura, da 
pesquisa do imaginário e das mentalidades, da questão ética e estética da criação 
e da importância do trabalho coletivo na construção dos mundos.  

As atividades são fundamentadas na concepção pedagógica da Escola em 
que cada uma das turmas constitui um grupo de trabalho único, formado por 
professores(as) e alunos(as), com sua carga cultural, individual e diversa. Dessa 
maneira, cada grupo constrói uma experiência própria de criação artística. As 
ações são, portanto, diferentes em função da composição do grupo de trabalho.

Como nas outras Áreas de atuação da Escola, está posto o desafio de alinhamento 
dos conteúdos programáticos da Área aos diversos percursos formativos 
desenvolvidos por estudantes. O desafio colocado é de equacionar a definição 
de um percurso formativo de qualidade para o(a) estudante, em diálogo com as 
necessidades da turma, as características e motivações artísticas e didáticas de 
cada professor(a), sem perder de vista o currículo e as ementas que devem ser 
desenvolvidas. 

Para enfrentar esta questão, o caminho trilhado pela Área conduz ao 
desenvolvimento de uma abordagem metodológica própria à formação de atuantes 
com autonomia criativa, afeitos ao trabalho colaborativo, à relação (derivada e 
geradora do convívio), à composição, à interpretação, à pesquisa e ao exercício 
das dramaturgias. A autonomia criativa dialoga diretamente com a Escola e suas 
diretrizes. 

Busca-se na Área, portanto, o necessário conhecimento de autoria que implica 
em emancipação, colaboração e valorização da identidade de cada aluno e aluna 
fruidores(as) de arte. O autoconhecimento, a consciência corporal e vocal e a 
potencialidade expressiva de estudantes são desenvolvidas em estudos, reflexões 
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e práticas de criação, composição, improvisação, relações no grupo de trabalho, 
jogos coletivos e performances individuais. 

Para a formação de atuantes com autonomia criativa, os conteúdos programáticos 
da área de teatro são organizados a partir de alguns eixos que atravessam todas 
as suas atividades, a saber:

IMPROVISAÇÃO: um dos pilares na metodologia de atuação e composição, a 
improvisação é condição inerente à arte do ator/atriz – percebe-se a presença da 
improvisação como criação, como formação do coletivo, como horizontalidade das 
relações, como pesquisa de material e como cena em si. Além disso, a experiência 
da aula, de trocas e diálogos entre as pessoas e o instante presente, também 
carrega elementos da improvisação. Portanto, a improvisação é eixo fundador para 
organização de ementas, conteúdos e planejamentos de aulas.

JOGOS: a capacidade de jogar aponta para resposta de estímulos na busca por 
conteúdos essenciais da Área: como estado de alerta e prontidão, mas também  
como eixo importante na constituição do grupo de trabalho, no estabelecimento 
de acordos coletivos, na partilha e construção de desafios comuns e na própria 
construção de cenas. Jogar com os(as) parceiros(as) de cena e atuação (corpos, 
espaços, tempos, objetos, imagens, sonoridades), e reagir enfim, com a totalidade 
e a organicidade necessárias no ofício do ator/atriz, este é o ponto de referência na 
abordagem metodológica desenvolvida. 

CORPO-VOZ: Sendo o corpo, o instrumento de expressão do(a) estudante de 
teatro e do(a) ator/atriz, as noções de consciência corporal, expressão corporal 
e autoconhecimento são organizadas em conteúdos inerentes à Área. Quando 
se refere a esses estudos corporais, entende-se que a voz está compreendida na 
dimensão do corpo. Dessa forma, são desenvolvidos estudos de técnicas diversas 
e a busca por gestualidades expressivas, a atentividade e escuta corporal. A 
transversalidade com outras áreas da Escola, como o Circo, a Dança e o Patrimônio 
Cultural, por exemplo, suscitam a expansão de conhecimentos no campo das 
corporeidades e da educação pelo movimento. 

CRIAÇÃO/COMPOSIÇÃO: a expressão do sujeito e de sua identidade dá-se em 
todas as etapas da criação, não apenas no encontro com a audiência. Portanto, 
é importante fomentar um espaço de estudos que possibilite o livre exercício 
da criação, a partir das diferentes realidades encontradas em sala de aula. Os 
comportamentos diversos, as gestualidades, as situações, a diversidade de corpos, 
as realidades individuais e coletivas, o olhar sobre si e sobre o outro, tudo é matéria 
de criação, bem como os aspectos que compõem as subjetividades de cada pessoa. 
A composição de personagens é conteúdo da Área e possibilita o aprimoramento 
de técnicas e de potência expressiva ao debruçar-se sobre formações simbólicas 
e antropológicas diversas. Estudos de linguagens também podem auxiliar nos 
processos criativos entre estudantes, tais como, teatro épico, impro, teatro de 
objetos, teatro documentário, entre outros. 
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Para o desenvolvimento das ações de formação da Área, é necessário atenção para 
a instrumentalização dos ambientes adequados para o trabalho a ser desenvolvido. 
Entre os itens prioritários o piso, a acústica, a circulação de ar e as dimensões 
próprias das salas, dependendo do tamanho da turma. 

3.1.3 - Ações da Área voltadas para crianças

Historicamente, a Área de Teatro atende crianças desde o início da oferta de suas 
atividades, porém, com o passar dos anos, algumas mudanças foram ocorrendo em 
relação à questão etária, no que diz respeito à participação de adultos e crianças 
juntos na mesma oficina. Em muitos casos, até 2015, em oficinas no turno da noite, 
crianças inscreviam-se com as mães e pais o que gerava um descompasso em 
relação à abordagem metodológica desenvolvida pelo Arena para aquela atividade. 
Realizar uma transição neste sentido e direcionar atividades específicas para 
cada faixa etária foi um processo gradativo para a Escola como um todo, sendo 
que atualmente, é possível encontrar percursos específicos para determinadas 
idades e outros voltados para toda a família, como os Brinquedos e Brincadeiras, 
por exemplo, organizados metodologicamente com este fim pedagógico. Porém, 
no caso do teatro, em algumas situações deste contexto histórico, numa turma 
de vinte adultos havia três crianças com universos, organização de pensamento 
e perspectivas de mundo bastante diferentes dos adultos, naturalmente. Assim, 
enquanto as crianças brincavam de teatro numa perspectiva do “fazer de conta” a 
partir de uma lógica própria de sua idade, adultos criavam cenas ou participavam 
de exercícios com demandas específicas e temáticas próprias do contexto adulto. 

Então, essa reorganização das atividades de acordo com a faixa etária, deu-se ao 
longo dos anos, sendo que a leitura crítica do Plano Quadrienal da Área, apresentada 
no Seminário da Escola em 2014, suscitou ainda mais reflexão sobre a questão e a 
partir disso, foram desenvolvidas ementas próprias para crianças, adolescentes e 
adultos, sendo que entre as crianças, foram estabelecidas atividades com faixas 
etárias distintas, sendo denominadas “Brincadeiras Teatrais”. 

3.1.4 - Percursos formativos da Área

Os percursos formativos da Área propõem uma rede de múltiplas entradas e 
conexões, sendo organizados em oficinas de curta duração, módulos do curso 
de longa duração, workshops, encontros, núcleos de experimentação e pesquisa. 
Cada uma dessas tipologias tem sua especificidade, sendo que os workshops e 
encontros trazem conteúdos pontuais numa carga horária reduzida, entre 03 e 20 
horas, a depender da ementa. Em todas as ações de formação, independente de 
sua carga horária, busca-se o fortalecimento dos sentidos de pertencimento e dos 
vínculos sociais, de incremento e circulação de técnicas e meios de criação.

As oficinas de curta duração têm carga horária aproximada entre 24 e 36 horas, 
com encontros semanais de 02 a 03 horas cada e são ministradas quase que 
exclusivamente nos Centros Culturais e Centro de Referência da Cultura Popular e 
Tradicional Lagoa do Nado. Essas atividades são conduzidas por uma só professora 
ou professor e desenvolvem conteúdos específicos ou introdutórios. Atualmente, a 
Área oferta ementas com os títulos “Teatro para jovens e adultos” e “Brincadeiras 
teatrais”, voltadas para crianças. A Área tem experimentado novas possibilidades 

de ementas, com abordagens e conteúdos diversos. Essa expansão de ementas 
está vinculada à natureza da Escola, de sua abordagem metodológica e da 
administração pública que prevê a escuta da sociedade civil e participação social. 

A “Oficina Básica de Teatro”, também de curta duração, é ministrada ao longo de 01 
semestre com um total de 72 horas em dois encontros semanais de 2 hs/aula, com 
as seguintes disciplinas: Interpretação/Atuação, Preparação Corporal, Preparação 
Vocal, Criação/Composição. De acordo com as características e demandas das 
Unidades Culturais Descentralizadas, onde as oficinas são ofertadas, pode-se 
implementá-las com 01 encontro semanal de 3 horas/aula. A oficina é destinada a 
estudantes a partir de 14 anos de idade. 

O “Curso de Longa Duração em Teatro”, denominado Curso de Formação de Atores 
e Atrizes, refere-se à formação de atuantes em módulos continuados, durante 
quatro anos. O curso tem um caráter livre, não profissionalizante, mas se propõe 
a contribuir com pessoas que desejam se profissionalizar e oferece uma carga 
horária aproximada de 1.200 horas.

Este curso compreende os Ciclos Anuais I, II, III e IV, sendo que os três primeiros 
ciclos são divididos em dois módulos semestrais, e o quarto ciclo é anual, pois 
prevê a criação e circulação de uma montagem cênica. 

Aos alunos do Curso de Longa Duração e demais interessados(as) são oferecidos 
“Estudos Complementares” com conteúdos e recortes específicos. Eles funcionam 
de modo independente e atualmente a ementa desenvolvida são as Teorias do 
Teatro, podendo ampliar-se a partir de novas demandas e das possibilidades da 
administração pública. 

“Núcleos de Experimentação e Criação”: Espaço dedicado às pessoas 
interessadas em pesquisar e experimentar assuntos diversos que podem ir 
além da atuação. A Área atualmente desenvolve o Núcleo de Experimentação e 
Criação em Dramaturgia.
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>> DANÇA

   

 3.2.1 - Breve histórico da Área de Dança

Quando se deu a implantação do Programa de Descentralização Cultural Arena da 
Cultura, em novembro de 1998, a Dança constava entre as linguagens artísticas 
a serem abarcadas. A partir de 2000, ações relativas à área começaram a ser 
implementadas, esporadicamente, sob a supervisão de Marcos Vogel, então 
responsável pelas propostas desenvolvidas no âmbito do programa como um 
todo. Posteriormente, as iniciativas relacionadas à formação, difusão e fruição 
em dança passaram a ser ofertadas pela área de Artes Cênicas que, criada em 
2001, prossegue coordenada por Vogel. Em maio de 2008, as Artes Cênicas se 
desdobraram, fazendo surgir as áreas de Teatro e Dança. Essa decisão foi uma 
resposta ao sensível aumento das solicitações apresentadas, à época, por 
moradores e moradoras de Belo Horizonte nos chamados Fóruns Regionais.

 Logo após dar início às atividades da nova área, a sua coordenação, ao lado da 
recém- constituída equipe de professores(as), passou a se dedicar à elaboração 
de um plano de ação, tendo em vista estruturar um percurso formativo de longa 
duração com vigência prevista para os anos entre 2009 e 2012. 

A proposta da Área de Dança se organizou no sentido de promover uma abordagem 
metodológica fundada em pressupostos como: a democratização do acesso à arte 
e à cultura; o respeito à heterogeneidade que delineia o perfil de estudantes; o 
reconhecimento de processos identitários que diferenciam os diversos territórios 
da cidade, considerando a trajetória social e cultural de seus habitantes; a 
valorização da experiência artística em seu viés prático; a transversalidade de 
saberes. Sua estruturação apresentava como maior desafio a elaboração de 
um processo orgânico e fluido de ensinoaprendizagem em dança com vigência 
prevista para quatro anos, em conformidade com as particularidades que, desde a 
sua instauração, distinguem o público do Arena da Cultura: cidadãs e cidadãos que 
habitam a cidade de Belo Horizonte e pleiteiam o direito cultural.

Para tanto, o primeiro plano quadrienal da área de Dança do Programa de 
Descentralização Cultural Arena da Cultura apoiou-se em três eixos de sustentação 
apresentados como: “educação somática”, “práticas de dança” e “criação artística” 
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2009).

Nota-se que a reunião da educação somática a práticas de dança e criação 
artística assinala a postura da Área, desde a sua criação, de atenção e respeito 
às diversidades que constituem seu corpo discente, bem como sua expectativa de 
desenvolver uma proposição formativa que não tem como meta a uniformização. 
Assim, os conteúdos de estudo devem servir como estímulo à (re)descoberta de 
um corpo naturalmente dançante, promovendo a revelação de sujeitos únicos 
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e a valorização de seus diferentes modos de dançar. Dessa forma, critérios e 
referenciais que tendem a uma padronização são rejeitados como parâmetros para 
guiar as experiências de ensinoaprendizagem em dança vividas na sala de aula e 
outros ambientes.

3.2.2 - Conceituação da Área

Mais do que na forma, uma real dança política estaria localizada na 
ideia, no conceito.

Klauss Vianna

Tendo em vista o contexto específico que demarca o surgimento e atuação da 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura, cujas diretrizes fundam-se no Programa de 
Descentralização Cultural Arena da Cultura, a área de Dança vislumbra a formação 
como experiência cujo caráter artístico, cultural e político surge na interseção entre 
as perspectivas ética e estética. Compreende-se, pois, a necessária transposição 
de paradigmas, de modo a abrir caminhos que levem à edificação de uma pedagogia 
em dança para as diversidades, alicerçada no convívio colaborativo e inventivo 
entre modos de ser, saber, pensar e dançar.

Considerando-se a dança como campo artístico que, historicamente numa 
perspectiva ocidental, reflete uma visão de mundo elitista e excludente e cujos 
percursos formativos privilegiam, majoritariamente, recortes etários que abrigam 
crianças e jovens, o trabalho com um público multietário e heterogêneo, em termos 
gerais, exige a superação de idealizações. Suas distintas conformações físicas, idades 
e suas variadas realidades culturais, sociais, econômicas e geográficas nos convidam 
a uma postura crítica, capaz de gerar a subversão de noções estereotipadas, a fim 
de que novos parâmetros possam orientar práxis mais inclusivas.

Dessa forma, as ações de formação propostas pela Área de Dança da ELA-Arena 

devem ser permeadas pelo sentido de igualdade e preenchidas por valores como 
a empatia, a dialogicidade e a alteridade, visando promover o acesso democrático 
à arte concebida como forma de pronúncia e de atuação no mundo. Tendo em 
vista tal objetivo, faz-se necessária a construção cotidiana de uma abordagem 
metodológica de viés relacional, afinada com a realidade contemporânea e com 
o espectro de diversidades que nela se faz presente. A porosidade no cotidiano 
da Escola torna-se condição para uma experiência formativa que, aberta às 
diferenças que permeiam o corpo discente e docente da área, objetiva reconhecer 
a realidade cotidiana como elemento essencial para a formalização dos processos 
de construção de conhecimentos.

3.2.2.1 - Eixos de sustentação da abordagem metodológica da Área de Dança

Destaca-se na Área a importância dos quatro eixos metodológicos que, desde 
2014, lhe servem como pilares de sustentação, haja vista o contexto em que 
estamos inseridas/os e a consciência de que a Escola assume papel transformador 
no cenário cultural de Belo Horizonte. Os referidos eixos são: as práticas oriundas 
do âmbito da educação somática, técnicas de dança, práticas de criação e 
composição, e a apreciação artística. Sua exploração inter-relacional espera 
favorecer e potencializar a experiência formativa. Os percursos de formação devem 
fundar-se, pois, numa concepção abrangente de dança que se ancora numa lógica 
de multiplicidade, buscando garantir abordagens didáticas consonantes com um 
público composto por diferenças vislumbradas como valor. 

Reiterando esse ponto de vista, nesse momento de atualização, a área propõe 
uma visão mais abrangente do eixo das técnicas de dança, de modo a promover o 
reconhecimento dos distintos referenciais, relações e interações que circunscrevem 
as mais diversas práticas em dança, definindo suas particularidades e pontos 
de contato. Tal eixo deve abarcar os variados modos de pensarfazer dança que, 
marcados por múltiplas interlocuções e atravessamentos e em constante devir, se 
instauram no vasto cenário das manifestações culturais como formas de pronúncia 
e produção artística e estética. 

Por conseguinte, compreende-se que o estudo das danças brasileiras de matrizes 
africanas e indígenas, bem como o estudo de danças populares, entre outras, 
deverão compor os percursos formativos da área. Intenta-se, assim, fortalecer 
a perspectiva contra-hegemônica da metodologia que vem sendo construída e 
desestabilizar hierarquias que perduram no campo da dança, privilegiando uma 
visão eurocentrista. 

Dessa forma, almejando a promoção de processos de ensinoaprendizagem marcados 
pela diversidade de representatividades e narrativas, os eixos metodológicos que 
se inserem na proposta do plano quadrienal da área de Dança da ELA-Arena são: 

1) Abordagens de viés somático: estudos práticos e teóricos fundados 
no âmbito da educação somática, em interface com a dança, com o 
objetivo de promover o reconhecimento e a sensibilização do corpo, 
expandindo a consciência de sua estrutura e organização, e ampliando 
a percepção de sua natural condição de mobilidade e expressividade. 
As abordagens de viés somático devem se configurar como trabalho 
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sobre si e serão desenvolvidas de acordo com a formação, experiências 
e competências de cada professora ou professor;

2)  Técnicas de dança: práticas utilizadas como suporte didático e 
artístico com o objetivo de promover a conquista de habilidades e 
competências técnicas que possam servir como base para o desen-
volvimento e o refinamento da expressividade. Tais práticas devem, 
prioritariamente, dialogar com o perfil e necessidades específicas 
das turmas e são as de domínio de cada professora ou professor, 
considerando sua formação e experiência docente e artística, em 
consonância com as matrizes metodológicas apresentadas neste 
plano. Espera-se oferecer ao (à) estudante, ao longo de seu percurso 
formativo, diferentes referências técnicas, incluindo aquelas relacio-
nadas às danças de matrizes africanas, danças de origem indígena 
e danças populares brasileiras. As explorações e estudos deste eixo 
devem se caracterizar pela pluralidade e buscar evidenciar a direta 
relação entre a constituição de modos de dançar e a conformação 
de corporalidades e discursos. Para tanto, deverão ser consideradas 
influências históricas, étnicas, estéticas, sociais e éticas que demar-
cam o surgimento e a consolidação das mais variadas técnicas de 
dança e sua relação com valores, leituras de mundo e formas de in-
teração com a realidade.

3) Criação e composição em dança: práticas específicas de criação 
e composição em dança que visam estimular a capacidade inventiva 
dos(as) estudantes e o exercício da autoria. Observando-se o perfil 
das turmas, tais práticas devem se conectar aos demais eixos, 
explorando e expandindo princípios e conteúdos trabalhados ao longo 

dos processos formativos;

4) Apreciação e fruição artísticas: experiências de apreciação e 
fruição das mais diversas formas de produção artística e cultural que 
se valem da dança como linguagem, bem como de manifestações 
artísticas em geral. As atividades deste eixo devem ser seguidas da 
contextualização das obras ou atos, de reflexão e discussão acerca 
das impressões provocadas e de possíveis relações com os conteúdos 
de estudo explorados em sala de aula.

Reforça-se que a articulação crítica e criativa entre os pilares metodológicos da 
área de Dança é fator essencial para a consolidação de uma proposta artístico-
pedagógica fundada na perspectiva de constante conexão entre os conteúdos de 
estudo. Professoras e professores devem, portanto, estabelecer uma abordagem 
didática focada nas correlações e interseções entre os eixos acima descritos, 
em diálogo com as experiências, saberes e conhecimentos das/dos estudantes. 
Espera-se, assim, ampliar a percepção sobre o que pode ser dança e reforçar o 
caráter epistemológico da experiência formativa.

3.2.3 - Percursos formativos

Como toda a Escola, a área de Dança reúne experiências formativas de diferentes 
configurações e que se constituem em percursos com objetivos específicos, voltados 
para públicos que se distinguem, entre outros aspectos, em suas expectativas, 
conhecimentos e experiências prévias. Com o objetivo de expandir o seu alcance e 
responder a novas demandas, propõe-se como experiências formativas:

- Oficinas e módulos de estudo que visam a formação em dança para 
as infâncias;
- Oficinas de curta duração;
- O curso de longa duração com a extensão de 4 anos. O curso se 
compõe de 3 ciclos constituídos de módulos de estudo que, em sua 
maioria, correspondem a um semestre letivo;
- Laboratórios de experimentação e criação em dança;
- Núcleos de estudo voltados para a exploração de conteúdos 
específicos e que podem ter caráter transversal;
-  Ações complementares destinadas a toda a área, como, por exemplo, 
workshops e encontros práticos.

3.2.3.1 - A formação em dança para crianças

As ações da área de Dança voltadas, especificamente, para o público infantil 
tiveram início, em 2012, no formato de oficinas de curta duração com o escopo de 
atender a demandas surgidas naquele momento. Em 2014, elas foram formalmente 
inseridas no plano quadrienal 2013 – 2016, delimitadas por outros contornos 
relativos ao perfil específico do público. Vem-se, portanto, ao longo dos anos, 
buscando oferecer e aprimorar percursos formativos congruentes com o universo 
das infâncias e suas particularidades.

Como nas demais ações formativas realizadas pela área de Dança, a abordagem 
metodológica das oficinas para crianças deve se ancorar em seus eixos 
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metodológicos de sustentação, promovendo-se a interseção entre eles. Contudo, 
as professoras e professores responsáveis por tais oficinas têm como desafio 
transformá-las em espaços preenchidos de ludicidade, onde, por meio de jogos e 
brincadeiras, os(as) participantes possam ser levados(as) a se perceberem como 
corpos dançantes.

A carga horária total prevista para as oficinas dedicadas ao público infantil pode 
variar entre, aproximadamente, 24 a 36 horas, com aulas de 1h30min, realizadas, 
preferencialmente, em duas vezes por semana. Com o passar dos anos, a área 
observou que dois encontros semanais favorecem o vínculo das crianças com a 
proposta e a compreensão acerca da importância de sua presença e de seu papel 
no grupo. Assim, o perfil etário dos(as) participantes faz com que a constância se 
torne ainda mais essencial para a consolidação da oficina e dos processos vividos 
em seu interior.

As experiências também apontam a necessária revisão do recorte de idade que, 
inicialmente, abarcava meninas e meninos entre os 6 e 12 anos. Como assinalam 
as professoras até então atuantes nas oficinas, várias questões e peculiaridades 
distinguem grupos etários e são definidoras no que tange o trabalho e as relações 
que se estabelecem nas turmas. Portanto, a área sugere dois diferentes recortes, 
cujas especificidades despontam com nitidez na sala de aula: crianças entre 06 e 
10 anos; público infanto-juvenil, entre 10 e 13 anos.

A partir de projeto piloto realizado no 1º semestre de 2013, no Centro Cultural Vila 
Fátima, a área de Dança deu início a um caminho de aprimoramento que visa à 
implementação de um ciclo de estudos de longo prazo destinado às infâncias: 
Ciclo básico de formação em dança para crianças.

No contexto de uma formação de longo prazo dirigida ao público infantil, constata-
se a importância do eixo da apreciação no sentido de ampliar a experiência 
formativa. Porém, tem-se como desafio uma necessária e complexa articulação 
entre as famílias, Escola e Centro Cultural. Assim, a professora ou professor tem 
como alternativa lançar mão de vídeos ou de outros materiais, como registros em 
mídias eletrônicas, que possam propiciar o exercício da fruição. 

Enfim, após oito anos preenchidos por diferentes experiências no âmbito da 
formação para as infâncias, a equipe de Dança da ELA-Arena entende que 
os aprendizados têm sido muitos e reitera a importância do encontro entre as 
crianças e as artes. Esse encontro sensível e sempre preenchido por reverberações 
inesperadas se instaura como fonte de inspiração para o corpo docente, fomentando 
o direito à cidadania cultural e impulsionando a construção de um mundo mais 
afetuoso e inventivo.

Ementas específicas: as ementas relacionadas ao público infantil foram criadas de modo a 
garantir abordagens que dialoguem com o contexto das infâncias e suas particularidades.

3.2.3.2 - Oficinas de curta duração

As oficinas de curta duração ofertadas pela área de Dança são experiências de 
curto prazo que se organizam com o objetivo de introduzir os(as) participantes no 
contexto da formação artística, fomentando o acesso e a conquista da cidadania 
cultural.

Contudo, muitas vezes, as oficinas de curta duração em Dança se transformam 
em caminhos de formação de longo prazo, sob a perspectiva discente, já que as 
turmas, ao final dos processos, pleiteiam a sua continuidade e seguem, ao longo de 
semestres, frequentando as aulas e expandindo seus aprendizados.

Desde 2013, a área de Dança se dedica à construção de ementas específicas para 
as oficinas de curta duração, visando ampliar o seu alcance e a interlocução com 
os distintos territórios onde elas são ofertadas. Compreende-se que tais ementas, 
elencadas abaixo, devam ser constantemente atualizadas; o que vem ocorrendo a 
partir das expectativas do público atendido, em diálogo com as potencialidades da 
equipe de professores(as) que, como artistas e pesquisadores(as), são portadores(as) 
de uma grande riqueza de conhecimentos e interesses. Entre elas estão:

- “Encontros para dançar”
- “2 pra lá, 1 pra cá”
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- “Dance outras danças com sua dança”
- “Dançando nossa corporeidade afro-brasileira”
- Dança e gifs

3.2.3.3 - Curso de longa duração  

A Área de Dança da ELA-Arena propõe um curso de longa duração constituído de 
quatro anos que abrangem três ciclos de estudo sequenciais compostos de módulos. 
A organização em ciclos é prevista desde o primeiro plano quadrienal da área (2009 – 
2012) e vem sendo mantida com o objetivo de promover uma dinâmica de ampliação 
gradativa das experiências e explorações vividas no decorrer de um quadriênio. 

Segue, abaixo, a descrição dos três ciclos que constituem o plano quadrienal da 
Área de Dança, sendo que o primeiro e o terceiro ganharam uma nova nomeação 
que busca maior consonância com suas características:

- Ciclo Básico: anteriormente chamado de Iniciação, esse ciclo é constituído de dois 
módulos semestrais, totalizando um ano de duração, e marca a introdução 
dos(as) participantes em um processo de estudos em dança de longo prazo;
- Ciclo de Expansão: constituído de quatro módulos semestrais que totalizam 
2 anos de estudos, esse ciclo é voltado para a ampliação das experiências 
vividas no Ciclo Básico (anteriormente chamado de Iniciação) e visa promover 
o refinamento técnico e expressivo dos(as) estudantes;
- Ciclo de Criação e Circulação: constituído de um único módulo de duração 
anual, essa etapa, anteriormente nomeada como Ciclo de Processo Criativo 
de Finalização, configura-se como a síntese dos conhecimentos adquiridos 
nos módulos anteriores. Prevê-se a realização de um processo coletivo de 
criação autoral em dança, tendo em vista a montagem de um espetáculo e 
sua posterior circulação por equipamentos de cultura da FMC/PBH.

3.2.3.4 - Ações em fase de implementação 

As novas propostas que começam a ser incluídas no plano quadrienal têm 
como objetivo criar espaços formativos para receber pessoas que não queiram 
ou não possam se inscrever no curso de longa duração, mas estão interessa-
das em experiências pontuais em dança; bem como estudantes veteranos(as) 
da Área e da Escola que desejem manter-se em contato com as práticas em 
dança. Espera-se, ainda, que tais propostas sirvam como ambientes forma-
tivos abertos à entrada de pessoas que procuram a área, ao longo de todo o 
ano letivo. São elas:

- Laboratórios de experimentação e criação em dança, cuja implementação 
teve início no segundo semestre de 2019;
- Núcleos de estudo voltados para a exploração de conteúdos específicos e 
que podem ter caráter transversal.

3.2.3.5 - Ações complementares destinadas a toda a área de Dança e 
comunidade escolar

As ações complementares são aquelas que esperam reunir os(as) estudantes 
da área de Dança e de toda a comunidade escolar em momentos de encon-
tro planejados para expandir as experiências formativas. Nesse sentido, as 
ações complementares podem assumir diferentes formatos, como:

- Encontros com artistas;
- Encontros de improvisação;
- Atos cênicos, performances, intervenções realizadas no ambiente escolar 
e fora da Escola;
- Palestras e seminários;
- Atividades para o compartilhamento de processos de estudo e criação, 
tais quais: aulas conjuntas; encontros entre as turmas que possam promover 
visitas a Centros Culturais e outros equipamentos culturais geridos ou não 
pela FMC/PBH; mostras.

3.2.3.6 - Propostas de ações de viés multidisciplinar para a integração da 
Área de Dança com as demais Áreas artísticas da Escola

A Área de Dança tem construído propostas que visam provocar a colaboração 
entre as áreas artísticas da ELA-Arena da Cultura e estimular práticas 
que conduzam ao exercício da transdisciplinaridade. Entre elas estão os 
encontros de improvisação/jams sessions e encontros com artistas.

Apesar de não elencados a seguir, recorda-se que os workshops a 
serem ofertados nos módulos III e IV do Ciclo de Expansão e os estudos 
complementares que integram o Ciclo de Criação e Circulação são também 
propostas que podem promover a cooperação e a cocondução de processos 
formativos entre docentes da Dança e outras áreas da Escola, gerando a 
compreensão quanto aos pontos de interseção entre elas.
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>> CIRCO
   

 
 

 3.3.1 - Breve histórico da Área

A partir de reformulações realizadas no ano de 2011, o Circo passou a configurar-
se como uma área artística, sendo que inicialmente desenvolvia oficinas de 
sensibilização, com duração de 36 horas-aula, divididas em 18 encontros, sendo 
2 encontros por semana. As oficinas se mantêm com um caráter descentralizado, 
sendo realizadas atualmente uma vez por semana.

Em 2012, a Área iniciou articulação para elaborar sua primeira proposta de longa 
duração: um curso com duração de 3 anos. Em 2014, essa proposta piloto foi 
colocada em prática. O curso previa que além das modalidades circenses (acrobacia, 
malabares, equilíbrio, acrobacia aérea e palhaçaria), também seriam trabalhados 
os conteúdos de cenotécnica circense, segurança/montagem/desmontagem de 
aparelhos, figurino e adereços, e maquiagem para circo.

A implantação descentralizada da Área de Circo, além de garantir o direito de 
cada cidadão(ã) à cultura, e da própria formação do(a) circense, teve um objetivo 
evidente: contribuir para não deixar o circo morrer. O risco de morte do circo está 
relacionado, principalmente, às dificuldades econômicas enfrentadas pelo circo a 
partir de meados do século XX, que acabaram fazendo com que muitas famílias 
circenses fixassem residência na cidade, e a ruptura ocorrida na transmissão dos 
saberes circenses iniciada a partir das décadas de 1940 e 1950 (SILVA, 1996). 
Não deixar o circo morrer significa não perder o ethos circense, como conjunto de 
práticas, costumes e hábitos relacionados ao comportamento geral da cultura dos 
antigos circos familiares, caracterizada pelo trabalho coletivo, responsabilidades 
formativas, autoria artística, convívio e olhar atento às comunidades visitadas em 
sua itinerância.

Preocupadas com o futuro incerto, muitas famílias circenses investiram na 
educação formal de seus filhos, enviando-os para casa de parentes para estudar. 
Dessa forma, as crianças do circo passaram a não mais desenvolver os saberes 
circenses, o que colocava o circo em risco, pois a criança “[...]representava a 
continuidade da ‘tradição’, na medida em que seria a portadora do saber presente 
na memória familiar” (SILVA, 1996).
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“O circo chegou
Vamos todos até lá

Olha que o circo chegou
Não custa nada você ir até lá

O circo é alegria de viver
O circo é alegria que você precisa conhecer.”

Jorge Ben Jor



Cientes de que a preservação do circo dependia dos processos de ensinoapren-
dizagem, em 1978, na Cidade de São Paulo, com o apoio do governo estadual 
paulista, os circenses criaram a Academia Piolin de Arte Circense, experiência 
brasileira pioneira dedicada ao ensino das artes do circo fora do espaço familiar 
e da lona. Em 1982, na cidade do Rio de Janeiro, com suporte do governo fede-
ral, foi inaugurada a Escola Nacional de Circo (DUPRAT, 2014). Os argumentos 
dos fundadores dessa nova Escola eram semelhantes ao de seus pares de São 
Paulo, ou seja: somente os processos formativos restritos aos núcleos familiares 
circenses não seriam suficientes para a preservação do circo. A criação de uma 
escola, além de contribuir para a perpetuação do circo ao longo do tempo, tam-
bém democratizaria o acesso à formação circense às pessoas não originárias dos 
núcleos familiares.

A abertura das “portas do circo” a novos sujeitos-históricos que não faziam parte 
da estrutura familiar circense, além ter tido um importante papel na preservação 
do circo, também contribuiu enormemente para sua renovação, já que muitas 
dessas pessoas eram artistas da dança, do teatro, da música, dentre outras áreas 
artísticas. Suas vivências artísticas, naturalmente, influenciaram suas criações no 
circo. Vários desses(as) artistas criaram grupos como os conhecidos Parlapatões, 
Patifes e Paspalhões, Circo Mínimo, La Mínima, Acrobático Fratelli. Esses grupos 
desenvolveram e continuam desenvolvendo importantes trabalhos que deram 
novas perspectivas à produção circense brasileira.

A Área de Circo da ELA - Arena surge com o compromisso de fomentar e fortalecer 
processos artísticos dessa arte milenar. O primeiro e importante passo da área foi 
sensibilizar o público e difundir as artes circenses pela cidade nas oficinas de cur-
ta duração, em Centros Culturais e outras unidades culturais da PBH, atendendo 

principalmente às crianças e adolescentes. O objetivo foi manter viva a chama do 
circo, difundi-la de modo descentralizado, lúdico e criativo, construindo comporta-
mentos de grupo em que o(a) aluno(a) circense entende a necessidade de apoiar 
o(a) outro(a), pois a atividade circense é, em geral, uma atividade de risco.

Outro aspecto a ser considerado, em diálogo com o contexto global que impactou 
a atuação circense, é o propósito da Área de Circo de se voltar ao convívio em 
torno das práticas, para além da criação de espetáculos. Proporcionar uma práti-
ca cultural lúdica e convivial, que auxilie na criação de comportamentos de grupo 
por meio de elementos próprios da área, continua sendo o desafio. Nas oficinas 
de curta duração, por exemplo, ao invés de experimentar uma certa ansiedade 
própria na criação do espetáculo e ao mesmo tempo valorizando as experiências 
didáticas, opta-se, ao final do processo, pela vivência de uma aula aberta para 
convidados(as) dos alunos(as). Neste contexto, há partilha da experiência e as 
práticas são apresentadas e explicadas. Sua complexidade e rede de apoios são 
desvendadas didaticamente pelo(a) professor(a), e muitas vezes, os(as) convida-
dos(as) podem participar.

Por fim, aos poucos, a área de Circo vence desafios e se fortalece com suas 
potências, sendo que no ano de 2018 teve sua primeira turma formada após o 
percurso de longa duração. 

3.3.2 - Conceituação da Área

Desde a trajetória das famílias circenses aos saltimbancos, até a estruturação do 
Circo Moderno que começou em Londres em 1768 (BOLOGNESI, 2003), no Circo 
sempre predominou o maravilhamento e a virtuose. Lugar do diverso, no circo é 
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onde se via o bizarro, o exótico: animais com mutações, mulheres barbadas, gigan-
tes e anões em peripécias, pessoas que se transformavam em monstros (a mon-
ga). Pelos picadeiros circenses também passavam extraordinários(as) equilibristas, 
contorcionistas, trapezistas, malabaristas e acrobatas e suas habilidades fantás-
ticas, o inconcebível dos atiradores de faca, os mágicos e seus desaparecimentos. 
O circo foi o lugar onde o temor assaltou os(as) espectadores(as) diante de riscos 
inauditos e números com animais selvagens, também foi o lugar da música, dança, 
do amor, do riso e da alegria.

Ao longo da história, o circo assimilou, cultural e artisticamente, múltiplas habili-
dades. Dançarinas, palhaços(as) e suas esquetes teatrais, musicistas, mágicos. Se 
alguém chamava atenção por sua força, graça, estranheza ou habilidades encon-
trava espaço para se apresentar. Se o público aprovava, seguiam na trupe. Ou seja, 
o circo estava aberto às experiências, às propostas, se orientando pela relação dos 
artistas com a audiência.

A referência do circo como espaço aberto às experimentações e à valorização do 
diverso, sem perder de vista o respeito às diferenças; a busca de novos valores e 
assimilação de práticas das artes corporais populares; o olhar sobre a vida das co-
munidades mundo afora, são princípios que precisam ser considerados na prática 
da ELA-Arena.

Sendo decorrente da própria gênese da área, para que o ethos circense em suas 
práticas múltiplas perdure, também dentro da Escola, é necessário que haja trans-
missão do conhecido e pesquisa do que não é conhecido, compartilhando o que se 
alcança de forma dialógica numa abordagem que reconheça e valorize as diver-
sas possibilidades no campo. Dessa forma, a área de Circo da ELA-Arena propõe 
avançar no campo da pesquisa, e de novas buscas que fortaleçam suas práticas 
em diálogo com a cidade. 

A necessidade de valorizar a diversidade em suas várias manifestações artísticas 
e de modos de fazer evoca os saberes da tradição circense, mas em ação no tempo 
presente, em construção constante com a contemporaneidade e também com os 
saberes próprios desse país, edificados a partir de matrizes negras e indígenas. 
Na tradição familiar circense, o espetáculo é um “show de variedades” criado a 
partir de números que têm temas ou estéticas próprias, não modificados(as) com 
o intuito de dar sentido ou unidade ao espetáculo. Ali, a prevalência é do artista 
que teve sua formação plural nas modalidades, tendo escolhido aquela(as) em que 
pode desenvolver sua capacidade de atingir o seu melhor, isto significando assumir 
o máximo de riscos ao praticar as ações necessárias para chegar à virtuosidade.  
Já no circo contemporâneo, o espetáculo é o prevalente, sendo elaborado a partir 
de números criados ou modificados para seguir um fio condutor temático ou es-
tético.

A Área de Circo da ELA-Arena, portanto, tenta apontar essas abordagens diversas, ora 
mais próximas das práticas contemporâneas, ora mais próximas das práticas tradicio-
nais. Os dois pensamentos, por fim, têm determinação muito evidente de não transfor-
mar a área de Circo do Arena em uma escola de especialidades, mas de permanecer 
fiéis à formação que pressupõe um saber circense que passa por todas as modalidades 

antes de se especializar. Então, é consenso que o(a) estudante circense passe, du-
rante o curso de longa duração, por todas as modalidades do circo para depois se 
estabelecer em uma ou duas delas. Assim também se deve pensar em que esse(a) 
estudante possa buscar conhecimentos em outras áreas da Escola.

O treinamento que passa por todas as modalidades remete ao seu final no que 
se denomina “Criação de Números”. Então um trio, dupla ou solista cria um nú-
mero próprio e a partir dessa criação inicial, se pode oferecer a um Circo, como 
forma de se inserir nesse mercado de trabalho. Pode-se, também, apresentar 
essa criação em diversos locais fora da lona, na rua, em festas, dentre outros 
ambientes, autonomamente.

O caminho aponta, principalmente, para trabalhos conjuntos e transversais com 
as áreas de Dança e Teatro – trio das artes do corpo – e com a área de Música, 
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mas não pode deixar de caminhar pelas trilhas do Patrimônio Cultural, com a qual 
o Circo propõe um Núcleo de Pesquisa. Ações transversais com o Design Popular, 
com as Artes Visuais e com a área de Audiovisual, Bastidores das Artes e Gestão e 
Produção Cultural se inserem no horizonte de transversalidades do Circo.

A Área de Circo engloba as modalidades de acrobacia, malabares, equilíbrio, acro-
bacia aérea e palhaçaria, sendo que as modalidades são estudadas e praticadas 
em conjunto nas oficinas e nos cursos. Não são oferecidas oficinas de uma só mo-
dalidade.

A atividade circense sempre envolverá risco. “Não existe circo sem risco” (WALON, 
2009). Sendo assim, para evitar acidentes durante as aulas, é fundamental criar 
entre os(as) alunos(as) a cultura de um ambiente de cooperação e cuidado mútuo, 
onde todos(as) se sintam responsáveis pela segurança de cada um e do grupo.

O perfil docente da área tem profissionais oriundos do Circo Familiar, que 
implementam um ensino baseado em práticas passadas de pai para filho sob as 
lonas desde a Europa. Há também professores(as) em cuja formação prepondera o 
olhar sobre as práticas contemporâneas, notadamente em relação à necessidade 
da prática espetacular na formação do circense. 

Todo corpo docente da área de Circo é formado por artistas com larga experiência 
nos caminhos da Arte e desenvolvem muitos trabalhos na cidade, individualmente 
ou em grupos. São acrobatas em solo e aéreos, malabaristas, equilibristas, 
palhaços, alguns são atores e também diretores de cena e dramaturgos. Trata-se 
de um corpo docente capacitado a oferecer apoio e formação adequada para os 
que buscam alto desempenho (que é um horizonte pessoal), para iniciar artistas, 
trabalhar com crianças (brincadeiras com elementos circenses) ou oferecer uma 
experiência relevante a quem quer apenas conhecer algumas artes do circo.

3.3.3 - Percursos formativos

3.3.3.1 - Oficinas de curta duração

As oficinas de curta duração são voltadas também àqueles(as) que buscam o pri-
meiro contato com as artes do circo. É um espaço de sensibilização lúdica que 
possibilita a aproximação com o circo por meio da exploração e vivência sutil das 

modalidades circenses.

As oficinas ocorrem prioritariamente de forma descentralizada, e na perspec-
tiva de democratizar o acesso, não há pré-requisitos para entrada do(a) estu-
dante. A área procura atender a todos os(as) interessados(as) e quando isso 
se torna impossível, devido ao grande número de inscritos(as), por vezes mais 
de 200, é necessário utilizar os critérios definidos pela ELA-Arena, que são: as-
siduidade, pontualidade, presença qualificada e contribuição para o grupo de 
trabalho nas primeiras aulas.  As oficinas são oferecidas para crianças, jovens 
e adultos.

Oficina de Técnicas Circenses: Carga Horária: 24 a 36 horas-aula (2 horas por 
dia, uma ou duas vezes por semana). Público 1: de 11 a 13 anos. Público 2: a 
partir de 14 anos.
Oficina de Brincadeiras Circenses: Carga Horária: 24 a 36 horas-aula (2 horas 
por dia, uma ou duas vezes por semana). Público: crianças de 6 a 10 anos.

3.3.3.2 - Curso de longa duração

O curso de longa duração é direcionado às pessoas que têm interesse no circo 
como um campo de formação artística e cultural e buscam uma experiência 
mais completa com a área. A formação está estruturada em 3 ciclos de apren-
dizagem subdivididos em 6 módulos. Cada módulo corresponde a um semestre 
letivo e cada ciclo a 1 ano letivo. A carga horária total do curso é de aproxima-
damente 1.238 horas.

As modalidades que serão praticadas pelos(as) estudantes fazem parte de 4 
grandes grupos. Cada um desses grupos é composto por uma infinidade de 
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MODALIDADE                                           TÉCNICA

 Malabares                            Bola, argola, clave, diabolô e pratinho

 Equilibrismo             Rola-rola, perna de pau, bola, paradas de mão e cabeça

 Acrobacia                      Cambalhota, estrela, pirâmide e pequenos saltos

Acrobacia Aérea                          Tecido e lira (depende do local)



técnicas. Foram escolhidas para integrar a formação as técnicas consideradas 
básicas para a prática circense. Básicas no sentido de dar base, uma vez que 
propiciam o desenvolvimento da força, da coordenação motora, do equilíbrio, da 
flexibilidade, entre outras habilidades essenciais para o desenvolvimento das artes 
do circo.

Para preservar e fortalecer o ethos do circo, caracterizado pela formação plural nas 
modalidades, nos dois primeiros anos de curso os(as) estudantes praticam todas as 
técnicas circenses, e só no terceiro ano, o último da formação, elegem uma ou duas 
delas para se aprofundar por meio da criação de um número artístico.

Em relação ao desempenho nas modalidades, o curso não tem um ideal 
técnico padrão que todos(as) precisam alcançar. O circo possui um rico 
repertório de truques que vão desde os mais simples (uma cambalhota) até 
os mais complexos (um triplo salto mortal). Nesse sentido, as metodologias 
do curso buscam criar condições para que cada estudante a partir de suas 
particularidades (interesse, idade, aptidão física, evolução técnica) construa 
seu próprio vocabulário de truques circenses.

A estruturação de aulas orientadas por mais de um(a) professor(a) é uma 
estratégia que busca viabilizar a prática integrada das modalidades, uma 
vez que para cada uma delas é necessário um(a) professor(a) especialista. 
A orientação conjunta também tem por objetivo possibilitar o atendimento 
individualizado aos(as) estudantes, em especial em atividades que envolvam 
maior risco, quando é necessário um acompanhamento próximo do(a) 
professor(a) junto aos(às) alunos(as).

O curso prevê ainda conteúdos complementares de palhaçaria, cenotécnica, 
montagem e desmontagem de aparelhos, dança e teatro, figurinos e adereços, 
maquiagem, e estudos teóricos sobre o circo. Esses conteúdos são ministrados 
em aulas, workshops e seminários organizados de acordo com as especificidades 
de cada tema.

O exercício da criação artística é o caminho e o fim dessa proposta. Assim, 

processos de criação são realizados ao longo de todo percurso formativo, seja por 
meio da elaboração de uma pequena sequência de malabares, que é compartilhada 
em sala de aula, ou com a elaboração de números que são apresentados em Mostras 
e Espetáculos que acontecem ao final de cada ciclo de aprendizagem.

DETALHAMENTOS DOS CICLOS

Ciclo Básico - Partindo do pressuposto de que o(a) aluno(a) que inicia o curso tem 
pouca ou nenhuma experiência na área, este ciclo tem por finalidade introduzir as 
bases corporais, técnicas, artísticas e teóricas do circo. As aulas são desenvolvidas 
a partir de exercícios próprios para a aquisição e o aprimoramento de qualidades 
físicas básicas, práticas introdutórias das modalidades circenses, e estudos 
teóricos sobre o circo.

Ciclo Expansão - Neste ciclo o(a) estudante dá continuidade aos seus estudos 
buscando a qualificação e a expansão do repertório corporal, técnico, artístico e 
teórico adquirido no Ciclo Básico. Estão contemplados nesse ciclo, exercícios de 
preparação corporal, prática das modalidades circenses, e atividades que buscam 
levar o(a) aluno(a) a compreender a estrutura e funcionamento do espaço cênico 
circense – iniciação à performance.

Ciclo Criação -  Ciclo de conclusão dos estudos, onde o(a)estudante deverá a partir 
de uma ou duas modalidades eleita(s) por ele(a), desenvolver um projeto artístico, 
que consiste na criação de um número performático circense. O número criado fará 
parte do espetáculo de conclusão de curso que será elaborado a partir dos projetos 
pessoais de cada um(a) dos(as) alunos(as) formandos.

3.3.3.3 - Núcleos de pesquisa

Os Núcleos de Pesquisa se destinam à investigação prática/teórica dos diversos 
aspectos das linguagens de Circo. Cada núcleo deve ser conduzido por um(a) 
professor(a) que irá coordenar os trabalhos e acolherá pesquisadores, artistas 
estudantes e profissionais a partir das experiências e da produção de documentos, 
poderão ser oferecidos workshops abertos ao público.

Núcleo de estudos sobre a comicidade nas artes cênicas 
Esta atividade deve ter aproximadamente 60 horas, perfazendo 20 encontros 
semanais de 3 horas. O público-alvo é formado por pesquisadores estudantes e 
profissionais de Teatro, Circo, Dança e Patrimônio Cultural. Até 20 vagas.

3.3.3.4 - Assessoria de coletivos artísticos e culturais

Esta atividade deve ter aproximadamente 60 horas - encontros e avaliações 
móveis no período e tem como objetivo o acompanhamento de coletivos artísticos 
e culturais, viabilizando recursos técnicos e artísticos, auxiliando as suas práticas. 
Este processo pretende atender a grupos em estágios iniciais de sua trajetória no 
sentido de suprir as demandas apontadas por eles.
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        MODALIDADE                                      TÉCNICA

Acrobacia                                                  individual e coletivo(solo), mini trampolim

Malabares                                                  Rolo, aro, diabolô e clave

Equilíbrio                                                    Rola-rola, tambor, bola, perna de pau,
                                                                          paradas e monociclo

Acrobacia Aérea                                       Tecido, lira e trapézio





>> Música

   
          

“Um conselho? Eu pediria que escrevam como quiserem. Que 
usem os ritmos que quiserem. Que experimentem instrumentos 

diversos. Que se sentem ao piano e destruam a métrica. Que 
gritem em vez de cantar. Que soprem um violão e dedilhem um 

trompete. Que odeiem a matemática e amem o caos. A criação é 
um pássaro sem plano de vôo que nunca vai voar em linha reta.”

Violeta Parra

3.4.1 - Breve histórico da Área de Música no contexto da ELA-Arena

As ações da Área de Música, inicialmente vinculadas à área de Teatro, estão pre-
sentes desde o começo do Programa Arena da Cultura, em 1998. Neste período, 
eram ofertadas três disciplinas: teoria musical, técnica vocal e expressão corporal. 
A teoria musical funcionava como disciplina eixo, com carga horária maior que 
as outras. A integração da música à Área de Teatro, desde sua chegada, motivou 
provocações entre os dois campos de conhecimento. As noções rítmico-melódicas 
em torno da corporeidade nas atividades de formação de grupo ou de aquecimen-
tos influenciaram a experiência musical no teatro e vice-versa, o que se torna um 
elemento importante considerado posteriormente na construção metodológica da 
Área de Música. 

No ano 2000, foi criada a Área da Música na ELA-Arena, com suas característi-
cas próprias, atendendo à crescente demanda de alunos(as) e público da cidade, 
como integrantes de bandas de rock, grupos de funk, samba, chorinho, entre outras 
expressões, interessados(as) em aprender teoria e prática musical, musicalização, 
prática de conjunto e criação. 

A estruturação da abordagem metodológica da Área, incorporou pesquisas sobre 
música local para construção de um olhar também focado na escuta atenta às 
musicalidades das periferias da cidade. Desde o início, e até o momento presente, 
a Área percorreu várias regionais de Belo Horizonte ampliando-se com a chegada 
gradativa dos Centros Culturais, atendendo às demandas descentralizadas, com 
perfil variado de público. 

O primeiro Plano Quadrienal da Área de Música fortalecia a proposição apresentada 
em fóruns e espaços de participação popular: a construção de uma abordagem 
metodológica própria, que evitasse repetir padrões de ensino já utilizados por 
outras escolas de música. Como exemplo, as linhas de ações pedagógicas de 
algumas escolas de música são tradicionalmente estruturadas tendo como 
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referência a práxis e repertórios oriundos de alguns países europeus, tanto no 
conteúdo desenvolvido, quanto na abordagem metodológica. Muitas vezes, neste 
caso, professores(as) são tutores(as), detentores(as) de um saber e estudantes 
tendem a tornar-se repetidores(as), sendo limitada a sua possibilidade de criação 
coletiva, da roda e da noção de emancipação. 

Em contraponto a apenas esta percepção, e seguindo as Diretrizes do Arena, a 
Área de Música se organizou, e segue se organizando, em práticas coletivas 
e bases metodológicas horizontais, no sentido de minimizar a distância entre 
docentes, discentes, o conteúdo e a própria experiência vivenciada. Focando no 
princípio da confiança, as potencialidades individuais são priorizadas e alçadas à 
contribuição coletiva. Um constante movimento de ensinoaprendizagem, mediado 
pelo(a) professor(a) e protagonizado e conduzido pelo próprio grupo. 

Neste contexto, foi desenvolvido para a área de Música um currículo com caráter 
rizomático, em que o(a) estudante escolhe seu percurso de formação segundo 
sua bagagem musical. Do(a) professor(a) é esperada uma postura atenta, um 
olhar pesquisador, alinhado com estudos de etnografia, etnomusicologia e 
etnopedagogia.

No ano de 2005, a crescente demanda por aulas de violão provocou na equipe uma 
reflexão sobre a importância deste instrumento para os territórios da cidade e para 
a música brasileira, sendo proposta uma metodologia em que o violão pudesse 
ser um instrumento musicalizador utilizado nas aulas de teoria e em percursos 
formativos iniciais. Até hoje, como exemplo, a ementa “beabá do violão”, é demanda 
recorrente entre o público da cidade. 

Desde a sua implementação, a Área de Música desenvolve práticas de trabalho 
coletivas, tanto no plano teórico, quanto no campo da performance e da criação 
musical. Sendo que, estudos sobre corporeidade continuam presentes em suas 
atividades, bem como as potencialidades criativas de experimentação sonora 
e composição. Essa noção de criação coletiva e da importância do corpo nos 
processos formativos está presente em todo o histórico da Área de Música, por sua 
proximidade com a Área de Teatro nos anos iniciais. 

3.4.2 - Conceituação da Área

A abordagem desenvolvida pela Área de Música leva em consideração a variedade 
de aprendizados como o autodidata, não-formal, vivenciado pela oralidade, imitação 
e pelo improviso. Os percursos propostos abarcam as experiências de alunos(as), 
mas propõem novas dinâmicas e recursos didáticos priorizando a prática musical. 
Dessa forma, ocorre um compartilhamento de bagagens musicais e aprendizagens 
de naturezas heterogêneas. Procedimentos autodidatas e acadêmicos, formais e 
não-formais, racionais e intuitivos, entre tantas possibilidades próprias do encontro 
entre pessoas diferentes que buscam experimentar dentro do campo. 

A diversidade do público que procura as oficinas e cursos exige uma escuta aber-
ta, atenta às diferentes expectativas e demandas apresentadas. A procura pela 
Música apresenta  diversas motivações, desde aprofundar os conhecimentos já 

adquiridos em outras escolas, pesquisar e experimentar, aprender a cantar ou to-
car instrumentos, fazer alguma atividade recreativa, ter uma aula de música como 
oportunidade “única” na vida, vivenciar a prática de conjunto, conhecer mais sobre 
teoria musical para aplicar nas comunidades e bandas, entre outras possibilidades. 

Por esta razão, o objetivo é oferecer o acesso às aulas de música e de instrumen-
tos, proporcionando uma experiência de qualidade, que favoreça o desenvolvimen-
to de sua autonomia em relação aos conteúdos aprendidos e experiências vividas. 
A promoção do acesso decorre de diálogo com estilos específicos de expressão 
espalhados e encontrados pela cidade e demandados pelas pessoas que procuram 
o Arena.

O conteúdo estrutural é apontado pela equipe de professores(as), mas compar-
tilhado por meio de recursos didáticos variados considerando o perfil do público 
de cada atividade. A equipe busca trazer o elemento rítmico para a centralidade 
das experiências musicais em sala de aula, seja a partir de práticas corporais ou 
das execuções instrumentais, valorizando o estudo e a prática da música popular. 
Neste sentido, o violão, a percussão e a voz destacam-se como instrumentos es-
senciais para o desenvolvimento das aulas.

A Área compreende a importância da diversidade cultural presente na memória e 
vivência sociais e musicais trazidas pelos(as) alunos(as) e busca trazer para seus 
conteúdos práticas e referências diversas que se aproximem do contexto discente. 
Tornam-se campos de estudos as diferentes manifestações artísticas que per-
passam o Brasil, as tradições brasileiras e as manifestações culturais de origem 
afrodescendentes. A prática coletiva e o exercício de busca pela emancipação é 
um exercício cotidiano de profissionais da Área. O exercício de autonomia que a 
ELA-Arena busca desenvolver perpassa o conhecimento que cada um(a) dos(as) 
alunos(as) tem acerca de seu próprio universo sonoro, suas memórias e registros 
pessoais. Para isso, é importante estudar referências múltiplas que compõem a 
música brasileira e que são atravessadas por influências latinas, indígenas e afri-
canas, entendendo, pois, que a música é o reflexo de uma sociedade e sua história, 
em diálogo com o contemporâneo.
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A roda, para a Área da Música, é fundamental no desenvolvimento das aulas. Presente 
em muitas culturas, ela acontece para apresentar o universo musical às crianças e 
comunidades; a roda é essencial no rito ou em cerimônias, sempre acompanhada 
de instrumentos e cantos. No Brasil, a roda atravessa manifestações artísticas e 
culturais diversas: a roda de samba, a roda de choro, cantigas de roda, tambor de 
crioula, entre outras expressões da música popular brasileira. Tais manifestações 
proporcionam uma troca múltipla e democrática, que busca compreender a 
complexidade da música, e ao mesmo tempo favorecer a construção em grupo, a 
escuta coletiva e o aprendizado musical na prática e no fazer.

A abordagem da Área propõe a condução dos processos didáticos direcionada por 
um fio condutor, um projeto/compositor definido previamente a cada ano, refletido 
nas diversas atividades, em aulas e rodas de conversas, perpassando o cotidiano 
da Música ao longo dos dois semestres letivos. Como exemplo desta abordagem, 
em 2018, o assunto “mulheres compositoras” deu espaço para reflexões sobre 
protagonismo feminino na música e os desafios enfrentados na cena musical 
brasileira, no que tange à invisibilidade e ausência de pesquisa sobre suas obras. 
Este assunto permeou diversos módulos e oficinas desenvolvidas pela área.

No desenvolvimento desta abordagem, cabe à equipe docente mediar e provocar 
diálogos e reflexões, gerando estímulos à criação que se desdobram, a partir 
deste assunto central, em estudos da prática, da teoria e da técnica musical, 
incluindo também a organização de ensaios e preparações para apresentações. 
Professores(as) atuando como intermediários(as) do desenvolvimento de  eventos 
importantes como Saraus, Mostra Arena da Cultura, comemorações da Escola e 

apresentações variadas dos(as) alunos(as) da Área. 

A experiência em conjunto é estimulada em todas as modalidades, buscando 
espaços para que estudantes consigam criar e expor suas criações, poesia para 
canções, melodias, harmonias e arranjos. Também incentiva-se a execução da 
obra em conjunto nos Saraus da Escola ou da Área, em mostras, apresentações 
especiais e em ações transversais, como os Encontros de Improvisação.

A equipe de profissionais tem formação em áreas distintas, tais como música 
erudita, música popular, formação com mestres(as) populares ou experiência na 
prática em palcos, studios, gravações e shows. As trocas promovidas nas reuniões 
de Área favorecem o compartilhamento de avaliações e propostas conjuntas 
desenvolvidas com as turmas. Nestas trocas ocorrem a construção de ações e 
soluções pedagógicas revistas e atualizadas constantemente.

Com percursos formativos divididos em Oficinas de Curta Duração, Curso de 
Longa Duração e seus Estudos Complementares, Núcleos de Experimentação e 
Workshops e Encontros relacionados às Assessorias para Coletivos Artísticos, a 
Área aborda os seguintes eixos: Parâmetros do som; Performance; Estruturação 
da linguagem musical; Apreciação e Análise musical; Leitura e Escrita; Criação 
e também, Histórias das Músicas. Em diálogo com estudantes, estes eixos dão 
origem às ações pedagógicas e a partir deles são desenvolvidos conteúdos para 
todos os percursos da Área. A prática cotidiana, amparada por estes eixos, vai 
sendo aprimorada pelo encontro com o público, sendo que os estudos de técnicas, 
teorias e práticas caminham juntos na experiência didática.

3.4.3 - Percursos formativos

Os percursos formativos da Área de Música seguem a estrutura e organização 
da ELA-Arena, sendo estruturados em: Oficinas de Curta Duração, Curso de 
Longa Duração e seus Estudos Complementares, Núcleos de Experimentação e 
Workshops e Encontros relacionados às Assessorias para Coletivos Artísticos. 
Cada percurso considera as especificidades que envolvem os processos de 
ensinoaprendizagem em música e o perfil do público que procura um destes 
percursos. A heterogeneidade quanto à faixa etária, às identidades culturais e 
aos interesses e objetivos que compõem o grupo são valorizadas de acordo com 
as Diretrizes da ELA-Arena, assim como a democratização do acesso, sempre 
considerada nas ofertas e continuidade dos percursos.  

Oficinas de curta duração: As Oficinas de Curta Duração são oferecidas nas 
Unidades Culturais Descentralizadas e no NUFAC. Apresentam ementas diversas 
como o estudo do violão, da percussão, canto, dentre outras possibilidades que 
podem ser criadas, a depender das demandas apontadas no cotidiano escolar. 
Algumas oficinas têm como objetivo sensibilizar pessoas que desejam se aproximar 
da Área, tendo um caráter introdutório, com ementas que recebem o nome de 
“Beabá”, quando se dirigem a um público que será iniciado no universo musical. 
Podem também ter ementas específicas, voltadas a cantores(as), musicistas, 
instrumentistas, bandas e grupos musicais já atuantes no mercado de trabalho. As 
Oficinas de Curta Duração têm um encontro semanal com duração de duas a três 
horas cada, e ocorrem semestralmente. 
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Curso de longa duração: O Curso de Longa Duração se organiza em dois ciclos 
consecutivos: Iniciação e Expansão. Cada ciclo é composto de quatro módulos se-
mestrais de aproximadamente 126 horas, totalizando 2 anos de duração cada um. 
Módulos I, II, III e IV de Iniciação + Módulos I, II, III e IV de Expansão. Além disso, são 
oferecidos estudos complementares de caráter optativo a estudantes do curso, 
bem como atividades de extensão nos Núcleos de Experimentação. Esta forma de 
organização possibilita ao(à) aluno(a) a construção de seu próprio percurso dentro 
da formação em música.

Seu trajeto e tempo de permanência dependem de seu rendimento, grau de en-
volvimento e interesse pelas diversas possibilidades que lhe são oferecidas. Tanto 
a natureza da atividade da qual o(a) aluno(a) participará quanto o conteúdo não 
obedecem a uma hierarquia tradicional na forma como são trabalhados, mas estão 
relacionados às situações e demandas que o grupo apresenta naquele momento. 
Dentro de um mesmo ciclo, por exemplo, um módulo não é pré-requisito para outro 
e a entrada de novos(as) estudantes considera sua experiência prévia ao conta-
to com a Escola. Os currículos são organizados de forma rizomática buscando a 
sua adequação à realidade de cada turma, e os conteúdos centrais, abordados em 
todos os percursos da área - parâmetros do som, performance, estruturação da 
linguagem musical, apreciação e análise musical, leitura e escrita, criação, história 
das músicas- são trabalhados em rede.

Os conteúdos e as metodologias propostas buscam contemplar aspectos que são 
considerados fundamentais num processo de formação em música, por levarem 
em conta as expressividades e a música como discurso. Procura-se oferecer 
metodologias de ensinoaprendizagem que privilegiem a experimentação sonora e 
a escuta, refletindo  na autonomia de cada aluno(a) e na participação coletiva. 

A aproximação entre teoria e prática agrega as experiências culturais de estudantes 
nos processos de formação. Dessa forma, tanto o que os(as) professores(as), quanto 
o que os(as) alunos(as) trazem da sua bagagem musical, para além da sala de aula, 
é matéria prima a ser trabalhada no coletivo, ampliando seus universos sonoros 
a partir de um ensino contextualizado e baseado na prática musical. O curso de 
longa duração constitui um processo aprofundado de formação em música e está 
dividido em dois ciclos de formação, conforme detalhado a seguir.

Módulos de estudos complementares: Os módulos de estudos complementares são 
oferecidos ao público em curso nos processos de longa duração, para estudantes 
egressos, mas também para interessados(as) em geral, não é preciso conhecimento 
musical prévio, com exceção dos Projetos Especiais. Esta carga horária, para 
alunos(as) em curso, compõe seu histórico escolar. A seleção de estudantes é 
feita a partir dos quatros pontos fundamentais da Escola: Presença qualificada, 
assiduidade, contribuição para o grupo, pontualidade.
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As ementas destes módulos são ofertadas semestralmente com carga horária 
de 3 horas semanais. Seus conteúdos variados perpassam o estudo específico 
do violão para aprimoramento no estudo do instrumento; estudos de técnica e 
expressão vocal, percussão ou outras ementas construídas em diálogo com as 
demandas apresentadas.

Projetos Especiais: Voltado para estudantes egressos(as), este módulo busca 
desenvolver projetos apresentados por professores(as) e/ou alunos(as) como 
consequências de processos vivenciados no curso de longa duração. Representam 
demandas de continuidade não previstas no currículo, mas que expressam 
objetivos de realização de processos de trabalho que visem apresentações, 
pesquisas com temas específicos e integrações com outras linguagens artísticas. 
A realização e manutenção dos projetos são avaliados por sua pertinência, 
viabilidade de execução e grau de prioridade dentro do quadro geral das ações 

desenvolvidas pela Área de Música. Tais Projetos podem estar relacionados 
às outras áreas da ELA-Arena, ampliando o exercício de transversalidade e 
o interesse do(a) aluno(a)de se aprofundar em determinadas experiências. 
Como exemplo, uma aluna interessada em cantar pode desenvolver um projeto 
transversal que contemple experiências na área de Teatro, com expressão 
corporal ou na performance, desenvolvida nas Artes Visuais.

Núcleos de experimentação: Desenvolvidos em um encontro semanal de duas 
ou três horas, os núcleos de experimentação em música são espaços criados 
para alunos(as) egressos(as) ou interessados(as) em pesquisa e criação de 
universos específicos que acontecem no NUFAC. São espaços pedagógicos, 
colaborativos, rodas de conversa de acesso facilitado que buscam promover 
o encontro de pessoas com diferentes expectativas e conhecimentos na área. 
Em alguns casos, é necessário experiência prévia para entrada, em outros não.
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>> Artes Visuais
   

3.5.1 -  Antecedentes históricos e conceituação da Área

“(...) corpo e território são irredutíveis ao universal (...). O corpo é uma he-
rança e, ao mesmo tempo, o depositário da esperança, do futuro, ainda 
que soframos a pressão do presente. E o território também, porque ele 
realiza anastomoses, uma palavra da bioenergia, que significa que ele 
realiza as combinações próprias dele, que fazem com que ele mude em 
função do global e a despeito do global.” (SANTOS, 1999)

Em seu histórico anterior, até a construção do Plano Quadrienal 2009/2012, a Área 
de Artes Visuais era denominada por Área de Artes Plásticas. No Plano é apontado o 
principal objetivo: “orientar oficinas e os projetos nesse segmento e desenvolver meto-
dologias e processos pedagógicos que contribuam para a discussão dos conceitos de 
cultura, ética, estética, cidadania e democracia.” Destaca ainda suas prioridades por 
meio de 4 (quatro) “Vetores”: 1)Informação; 2)Técnicas; 3)Tecnologias; 4) Mercado. Os 
Vetores procuravam “dinamizar as oficinas”, o “Núcleo de Criação”, os “Circuitos Cul-
turais” e a “Mostra do Arena”. Junto com as outras Áreas Artísticas, o principal desafio 
era “garantir à população de Belo Horizonte o direito de acesso à formação continuada, 
à produção e difusão cultural.”

A partir de 2011, inicia-se um processo de reconfiguração da Área, em virtude das 
transformações próprias no campo da arte e do surgimento de paradigmas dos pro-
cessos formativos e de criação em artes visuais na cidade, no Brasil e no mundo. Em 
face desta conjuntura a Área de Artes Plásticas passou a ser denominada Área de 
Artes Visuais.

A mudança da denominação da Área buscou uma ampliação do leque de possibilida-
des de atuação, na medida em que as atividades formativas extrapolavam as tradi-
cionais modalidades artísticas oferecidas: o desenho e a pintura. Em interação com o 
desenho e a pintura, outras possibilidades de conhecimento plástico-visual passaram 
a ser abordadas: artes gráficas, escultura, artes aplicadas, artesanato, quadrinhos, per-
formance, instalação, fotografia e vídeo. Situado em diversos campos de conhecimento 
plástico-visual, o termo multidimensionalidade é aquele que melhor simboliza a mu-
dança do nome da Área.

A multidimensionalidade se revela na Área tendo em vista a constatação das múlti-
plas possibilidades de referência de gêneros, técnicas e modalidades artísticas que se 
apresentam no campo da arte. Esta multiplicidade serve como ponto de partida para 
a atuação das Artes Visuais nos processos de criação e formação, e serve também de 
parâmetro para estabelecer possíveis relacionamentos entre os(as) envolvidos(as) nes-
tes processos, sob ponto de vista social, cultural, estético e político-social, relacionados 
à atualidade, mas atravessados por diversas temporalidades.

Nos anos seguintes à esta reestruturação, a Área prosseguiu na tarefa de se permitir 
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atravessar em seus poros, corpos que deixaram, e deixam, suas pegadas: coordenador, 
estudantes, professores e professoras, monitores(as), técnicos e técnicas e suas esté-
ticas, seus fazeres e dizeres. Rastros que contagiam, deixam camadas de sentidos e 
dão densidade e vitalidade à arquitetura da Área, em constante construção.

Nesta perspectiva, estudantes e professores(as) têm procurado potencializar encon-
tros com outros fazeres, com outros campos artísticos, criando redes de interações 
de ordem cultural, social e política, na medida em que as práticas dialogam com a rua, 
com a praça, com espaços culturais, comunidades e, simultaneamente, têm se tornado 
núcleo irradiador de discussões entre criadores(as) e a cidade. Estes processos geram 
questões acerca da cultura e das artes visuais que alimentam a criação e recriação 
contínua da própria arte, da cultura e da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Três 
lugares vibrantes, tal como é a cidade e que podem se tornar cada vez mais porosos.

A porosidade é qualidade da própria vida, experimentada na pele, este órgão permeá-
vel mais extenso do corpo. E como lembram Asja Lacis e Walter Benjamin a porosidade 
“é a lei inesgotável dessa vida a ser redescoberta.” (LACIS & BENJAMIN, 1987). 

Quanto às metodologias da Área, desde 1998 até os dias atuais, mostram-se desafia-
doras, já que inaugurais. Ou seja, são somatórias de respostas, dadas por estudantes e 
professores(as), aos desafios apontados nas práticas, em cada grupo de trabalho, em 
cada Centro Cultural e em cada local onde as atividades de formação são implanta-
das. De maneira que, se a porosidade é a maneira de estruturar e ordenar as práticas e 
reflexões da Área, todo o fazer busca afetar e se deixar afetar pelo “como fazer” arte e 
como viver a vida tal qual ela é: provisória, transitória e permeável.

O contexto atual é resultado da reconfiguração que, referida anteriormente,  iniciou-se 
a partir de 2011 e teve sua primeira versão concluída em 2014, mas também vem de 
discussões, pesquisas, revisão bibliográfica e inferências realizadas nas documenta-
ções da Área de Artes Plásticas anterior a 2009. Tendo em vista o exposto, sete con-
ceitos operatórios são fundamentais para compreender a proposta atual da Área:

Imagem; Linguagem; Arte; Técnica; Interculturalidade e multidimensio-
nalidade; Tecnologia; Informação e Experiência.

Estes conceitos são agrupados em cinco tópicos que funcionam como Eixos estrutu-
rais da Área de Artes Visuais: 

1. As imagens, seus modos de aparição no mundo e suas histórias;
2. A arte como conhecimento e invenção
3. As linguagens, as técnicas, tecnologias e informação;
4. A experiência e o saber da experiência.
5. A interculturalidade e multidimensionalidade no processo formativo.

Os eixos acolhem os conceitos operatórios da Área e buscam alcançar e nortear as 
diversas atividades e ações formativas das Artes Visuais. É a partir deles que a Área 
movimenta-se, planeja, desenvolve e avalia suas atividades. As ações são pautadas no 
desenvolvimento de métodos de criação com imagens e de reflexão sobre o universo 
da imagem no campo das Artes Visuais e suas múltiplas inter-relações com a cultura 
e a sociedade. 
O objetivo central é difundir e problematizar a prática artística com a imagem como 

uma maneira específica de produção de conhecimento, transversalizando essa práti-
ca em diferentes regiões de Belo Horizonte como possibilidade de democratização do 
acesso, descentralização do conhecimento e invenção sobre e com as artes visuais, na 
construção da cidadania cultural.  
 
3.5.1.1 - Conteúdos gerais e transversais  

3.5.1.1.1 - Conteúdos gerais
Os conteúdos gerais guiam as práticas e reflexões e são trabalhados de maneira não 
hierarquizada na criação de imagens artísticas. Os conteúdos ainda são tomados, jun-
to aos eixos estruturais, como parâmetros para planejar, fundamentar, desenvolver e 
avaliar as atividades. Mais que isso, eles norteiam e alinhavam conteúdos específicos 
das ações, criando um caleidoscópio de possibilidades de criação artística e de abor-
dagens possíveis. Os conteúdos gerais são organizados em oito tópicos:

Expressão Bidimensional: Envolve a construção de conhecimentos em expressão bidi-
mensional e suas múltiplas formas de abordagem artística, buscando problematizar 
a natureza destas abordagens e as possíveis relações que elas estabelecem com o 
espaço onde são apresentadas e com os diversos gêneros artísticos. 

Expressão Tridimensional: Interroga o universo da construção de formas tridimensio-
nais, refletindo acerca das relações destas formas artísticas, gêneros e estilos. Traba-
lham-se as criações tridimensionais em relação ao espaço e ao próprio objeto tendo 
em vista o seu volume e as possíveis relações com o espaço onde é exposto;

Fundamentos da linguagem visual: propicia a observação, descrição e reflexão sobre 
os fundamentos da linguagem visual, seus limites e potencialidades no contexto da 
criação em arte e suas múltiplas maneiras de manifestação nos gêneros e modalida-
des das Artes Visuais: ponto, linha, plano, cor, luz, forma, volume, contraste, texturas. 
Representação “abstração e figuração”. Estampas, padrões, frisos, mosaicos, arabes-
cos. O espaço: composição, enquadramento, edição, montagem;

Histórias das imagens visuais: Apresenta e discute as histórias da arte, da pré-história 
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aos dias atuais. Promove pesquisas com o patrimônio visual do ocidente, mas 
também de outras lógicas culturais. Reflete acerca das inter-relações entre a 
imagem, a comunicação e as culturas visuais das mídias;

Modos de reprodução da imagem: Aborda a reprodutibilidade técnica da imagem, 
suas características (técnicas e modalidades), suas interfaces com gêneros, estilos 
e campos de pesquisa artística e suas inter-relações com contextos artísticos, 
culturais, sociais, políticos.

Apreciação da imagem: Apreciação das imagens no contexto da produção da Área, no 
contexto social e cultural (museus, galerias e catálogos) e nos meios de comunicação. 
A apreciação e leitura das imagens se estruturam através das atividades práticas, 
através da articulação de conhecimentos acerca dos fundamentos da linguagem 
visual e suas relações com outros saberes: História, Antropologia, Sociologia, 
Semiótica, Psicologia, Filosofia, Estética.

Métodos e processos de criação: Problematiza métodos e processos de construção 
de imagens não hierarquizados e descentralizados. A discussão sobre os métodos e 
processos criativos devem ocorrer por meio dos diálogos estabelecidos entre os trabalhos 
produzidos e outros métodos e processos inscritos nas histórias das imagens.

Modos de circulação da imagem: Trabalha os modos de inserção da imagem no campo 
artístico, cultural e social. Problematiza a imagem e suas relações com o discurso 
(escrito ou oral). Discute a especificidade da imagem e suas relações com outros modos 
de estruturação do pensamento (gestos, sons, cheiros, palavra).  Problematiza técnicas 
de conservação e preservação de imagens. Propõe reflexões sobre as relações entre 
o espaço representado e o espaço como lugar de apresentação das imagens: seus 
aspectos materiais e simbólicos. Trabalha a curadoria, expografia e outras dimensões 
de uma exposição de arte: seleção e preparação de trabalhos e divulgação. 

3.5.1.1.2 - Conteúdos transversais 
A fim de estabelecer zonas de interferência com as outras áreas de atuação da 
Escola e também com outras práticas sociais, políticas e artísticas de Belo 
Horizonte, a Área instituiu conteúdos transversais. Na prerrogativa de estabelecer 
múltiplas e complexas relações com outras modalidades artísticas, com práticas 
culturais, sociais e políticas e com diversos territórios de produção de saberes, a 
Área compreende que suas práticas podem ser permeadas por conhecimentos que 

orbitam, atravessam, colidem, somam, subtraem, entre tantas outras possibilidades 
de articulação que transversalizem tempos, saberes, objetos e dizeres.

Compreende-se que os contatos entre as práticas artísticas e culturais são 
sempre um desafio, mas sua concretização deve ocorrer, concretamente, por meio 
de processos de criação do objeto artístico, sendo desejável que tais conteúdos 
transversais sejam abordados por profissionais oriundos(as) das outras Áreas da 
Escola. Com base nos eixos estruturais e nos conteúdos gerais, indica-se temas 
de conteúdos transversais que podem ser um ponto de partida para orientar os 
trabalhos. Estes temas são sintetizados em quatro tópicos: 

1. Memória, Identidade (individuais e coletivas) e as tradições: tornam-se conteúdos 
a memória, o esquecimento, a reinvenção de memórias, identidades e tradições, além 
de questões relacionadas ao igual e ao múltiplo, e ao igual e ao diferente. Conteúdos 
apanhados no dado visual, sonoro, olfativo, no dado gustativo, no táctil, relacional, entre 
outros, associados aos campos social, cultural, estético e político. A memória, a identidade 
(individuais e coletivas) e as tradições em relação aos objetos, ao ambiente e ao corpo. 

2. O objeto em sua qualidade de volume e na sua dimensão simbólica: usos e 
funções dos objetos, em casa, na rua, na internet, entre tantas possibilidades. O 
objeto tridimensional, o objeto representado na bidimensionalidade e o objeto na 
sua dimensão tridimensional e multidimensional. Os objetos manufaturados, os 
industriais, os simbólicos, os reinventados, o objeto de desejo, a criação de objetos 
por meio de imagens numéricas, por meios eletrônicos. O objeto em relação ao 
ambiente, ao corpo, à memória, identidades e tradições. 

3. O ambiente: o ambiente, a paisagem, a cidade, o espaço urbano, os territórios, as 
comunidades e os indivíduos inseridos nelas. As relações entre estas concepções 
de produção de espaços em relação aos objetos, em relação ao corpo, à memória, 
identidades e tradições. E também, concepções de produção de espaços praticados 
e pensados no domínio virtual.

4. O corpo, espaço, movimento, representação: o corpo em suas múltiplas e variadas 
possibilidades de presença e atuação no mundo. O corpo na relação com os objetos, 
em relação ao ambiente, à memória, identidades e tradições. O corpo praticado e 
pensado também no espaço virtual. 
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Os Eixos Estruturais, Conteúdos Gerais e Transversais, articulados uns com os outros, 
fundamentam, reforçam e dão subsídios para que a Área possa realizar seu objetivo 
central: “difundir e problematizar a prática das Artes Visuais como uma maneira 
peculiar de produção de conhecimentos e levar essa prática às diferentes regiões de 
Belo Horizonte como possibilidade de criação artística”.  

3.5.2 - Percursos formativos da Área

A Formação em Artes Visuais é desenvolvida em diversos percursos formativos, 
sendo que os principais são as Oficinas de Curta Duração, o Curso de Artes Visuais 
e seus Estudos complementares e os Laboratórios de pesquisa. 

As Oficinas de Curta Duração e Laboratório de Pesquisa pretendem atender diferentes 
demandas, como de pessoas que desejam um aprendizado na Área, querem se 
expressar com a imagem, mas, por diversos motivos, possuem uma expectativa de 
formação menos sistemática como o Curso de Artes Visuais e também os Estudos 
Complementares, que pressupõem critérios específicos para serem frequentados.

Ofertado para pessoas que desejam capacitar-se de modo mais sistemático e que 
possuem expectativas de aproximação com o campo profissional, o Curso de Artes 
Visuais possibilita a construção de projetos e trabalhos nas artes visuais e demais 
manifestações da cultura visual, sendo estruturado em três ciclos e os ciclos 
estruturados em oito módulos. Os módulos formam um sistema em que se afetam 
entre si, pressupondo uma complementaridade, não implicando em níveis hierárquicos 
entre um e outro, mas com critérios para serem frequentados. 

3.5.2.1 - Oficinas de curta duração
Estas oficinas aproximam o(a) estudante dos fundamentos da linguagem visual e dos 
modos de criação e de inserção da imagem nos campos artístico, cultural e social. 
A Área propõe ao público práticas específicas, como por exemplo, atividades que 
propiciam a realização de mosaicos e estampas em panos e papéis, street art (arte de 
rua), grafite, quadrinhos, fanzines e diversas outras possibilidades.

As Oficinas de Curta Duração abordam temas e práticas comuns ao universo do 
público em geral, com a intenção de difundir e descentralizar o conhecimento 
da Área como forma de criação em Artes Visuais, tornando seus saberes o 
mais próximo possível do maior número de pessoas e de suas práticas culturais. 
Abordando temas que dialogam com imagens, materiais, suportes, instrumentos, 
técnicas e saberes do universo cotidiano das pessoas, torna-se possível dialogar 
com conhecimentos produzidos por indivíduos, diferentes grupos de toda a cidade 
e, principalmente, que advêm das comunidades de Belo Horizonte. 

As Oficinas de Curta Duração tem uma carga horária variável entre 24 horas e 72 
horas, aproximadamente, sendo desenvolvidas por um(a) professor(a) referência e em 
alguns casos, a presença de um(a) monitor(a) e professores(as) complementares. Para o 
desenvolvimento desta atividade, a Área propõe duas formas de abordagens.

A primeira abordagem prevê o desenvolvimento de atividades que não se 
complementam de uma aula para outra quando se pensa a organização dos 
conteúdos. Ou seja, os conteúdos de cada atividade são autônomos, sendo 
encerrados no próprio dia em que foram desenvolvidos, numa perspectiva próxima da 

abordagem dos Encontros, presentes na ELA-Arena. A amarração de uma atividade 
à outra dá-se por meio de técnicas, temas e assuntos que são desenvolvidos na 
oficina. É um tipo de formação que responde às demandas de um público que deseja 
expressar-se visualmente, mas que não pode ou não está disposto a participar de 
uma formação que aprofunde sobre conteúdos que se complementam. 

Este tipo de abordagem, nas oficinas da Área, pode ser desenvolvido entre crianças, 
jovens, adultos e idosos, considerando, evidentemente, as diferenças metodológicas em 
relação às suas características etárias. Essas atividades podem responder à demanda 
pela construção de mais ações formativas da Área para o público infantil, além 
daquelas que já ocorrem. Nesse sentido, é possível ter como referência os Encontros de 
“Brinquedos e Brincadeiras”, desenvolvidos pela Área de Patrimônio.  

A segunda abordagem prevê o desenvolvimento de atividades cujos conteúdos se 
complementam a cada encontro. A costura entre um encontro e outro dá-se por 
meio das sínteses realizadas por estudantes, tendo em vista os objetivos da oficina. 
Nessa forma de abordagem, é desejável que cada encontro termine com a roda de 
conversa sobre a experiência vivida, refletindo sobre conhecimentos que dela advêm, 
mas, sobretudo sobre como a atividade do dia pode ajudar a realizar os objetivos 
da oficina, ou seja, a produção de gravuras e outras impressões. É um tipo de ação 
formativa que responde às necessidades de um público com pouca ou nenhuma 
experiência na Área, mas que deseja expressar-se visualmente, estando disposto a 
participar de uma oficina que pressupõe uma sequência de encontros com conteúdos 
complementares, com um objetivo final, ou seja, produtos específicos que requerem 
a acumulação de alguns conhecimentos para realizá-lo. Esse tipo de oficina pode ser 
ofertado para faixas etárias diversas: crianças, jovens, adultos e idosos.

3.5.2.2 - Curso de longa duração em Artes Visuais 
O Curso de Artes Visuais, por meio de práticas e reflexões, busca formar o(a) estudan-
te de modo sistemático para que ele(a) possa atuar, de maneira autônoma e conscien-
te, nas diferentes esferas do circuito artístico representadas por museus, centros cul-
turais, galerias de arte, ateliês, a própria rua e demais instituições e espaços de caráter 
artístico e cultural. O curso é composto por três ciclos. Ciclo de Desenvolvimento 
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é realizado em um Módulo: Módulo Básico. O 
Ciclo de Expansão é realizado em três Módu-
los:  Módulo Objeto, Módulo Corpo e Módulo 
Ambiente.  O Ciclo de Poéticas é realizado em 
quatro Módulos: Módulo I, Módulo II, Módulo III e 
Módulo IV. 

Ciclo de Desenvolvimento - O Ciclo de Desen-
volvimento ocorre em um único módulo, o Mó-
dulo Básico, em que estudantes são apresenta-
dos(as) aos fundamentos da linguagem visual. 
São unidades estruturais básicas: ponto, linha, 

plano, cor, luz, volume, forma, contraste, textura. Estes fundamentos são trabalhados 
por meio dos procedimentos técnicos comuns na construção de formas bi e 
tridimensionais. Isto se dá por meio da prática e da reflexão que toma os três principais 
gêneros pictóricos: Natureza Morta, Retrato e Paisagem.  No Ciclo de Desenvolvimento, 
as práticas permitem aos estudantes experimentarem métodos de criação no 
processo de estruturação da imagem visual: Semelhança, Contraste e Contiguidade. 
A reflexão sobre o processo criativo se dá por meio dos diálogos estabelecidos entre 
os trabalhos produzidos e outras imagens e processos já inscritos nas histórias das 
imagens. Trabalha-se ainda experiências com modos elementares de reprodução da 
imagem: Monotipia, Carimbos, Stencil (Molde Vazado) e Fotocópias.

As atividades do Módulo Básico são realizadas em dois encontros semanais, tendo 
cada encontro a duração de três horas. O Módulo é integralizado em, aproximadamente, 
vinte e uma semanas, o que perfaz um total de quarenta e dois encontros de 03 horas 
de duração, totalizando 126 horas aulas. As atividades são desenvolvidas por um(a) 
professor(a) referência com uma carga horária de 126 horas que, em momentos 
pontuais, recebe auxílio de dois(as) complementares que, juntos, possuem uma carga 
horária de 90 horas. 

Ciclo de Expansão - O Ciclo de Expansão é organizado em três módulos. As atividades 
dos Módulos são realizadas em dois encontros semanais, tendo cada encontro a 
duração de 03 horas.  Cada Módulo é integralizado em, aproximadamente, vinte e uma 
semanas, o que perfaz um total de quarenta e dois encontros de 03 horas de duração, 
totalizando 126 horas aulas. As atividades são desenvolvidas por um(a) Professor(a) 
Referência com uma carga horária de, aproximadamente, 126 horas que, em momentos 
pontuais, recebe auxílio de dois(as) professores(as) complementares que, juntos, 
possuem uma carga horária de 90 horas. Os três Módulos que integram este Ciclo são: 
Módulo Objeto, Módulo Ambiente e Módulo Corpo, conforme descritos a segui. 

O Módulo Objeto promove práticas e reflexões que fundamentam a experimentação 
com a imagem tendo como conteúdo estruturador o objeto natural e manufaturado, 
suas representações e as possibilidades de criação em poéticas visuais: técnicas 
(desenho, pintura e escultura), materiais (papel, pano, madeira). Trabalha os elementos 
de linguagem (linha, cor, forma) e histórias das artes visuais; destaca nas práticas e 
reflexões o lugar da “Natureza Morta” nas histórias das artes: suas características, 
significação e relações com a contemporaneidade; desenvolve práticas de construção 
de imagem capazes de problematizar processos de criação por acaso e por projeto: 
a reflexão sobre o processo criativo se dá por meio das trocas entre os trabalhos 
produzidos e outras imagens e processos já inscritos nas histórias das imagens; 

trabalha-se a reprodutibilidade técnica da imagem por meio da xilogravura.
 
O Módulo Ambiente promove práticas e reflexões que fundamentam a experimentação com a 
imagem tendo como conteúdo estruturador os ambientes, suas representações e possibilidades 
de criação em poéticas visuais: técnicas (desenho, pintura e escultura), materiais (papel, pano, 
madeira). Trabalha os elementos de linguagem (linha, cor, forma) e histórias das artes visuais; 
destaca nas práticas e reflexões o lugar da “Paisagem” nas histórias das artes, suas formas de 
abordagens, significações e relações com a produção contemporânea; desenvolve práticas de 
construção de imagem capazes de problematizar processos de criação por recodificação e/ou 
tradução intersemiótica: a reflexão sobre o processo criativo se dá por meio das trocas entre os 
trabalhos produzidos, outras imagens e processos já inscritos nas histórias das artes. Trabalha-se 
a reprodutibilidade técnica da imagem por meio da gravura em metal utilizando a incisão direta.

O Módulo Corpo promove práticas e reflexões que fundamentam a experimentação com a 
imagem tendo como conteúdo estruturador o corpo humano e outras formas orgânicas, suas 
representações e possibilidades de criação em poéticas visuais: técnicas (desenho, pintura e 
escultura), materiais (papel, pano, madeira). Trabalha os elementos de linguagem (linha, cor, 
forma) e histórias das artes visuais; destaca nas práticas e reflexões o lugar do Corpo nas 
histórias das artes, suas formas de abordagens, significações e relações com a produção 
contemporânea; desenvolve práticas de construção de imagem capazes de problematizar 
processos de criação por acaso e por projeto: a reflexão sobre o processo criativo se dá por meio 
de trocas entre os trabalhos produzidos, outras imagens e processos já inscritos nas histórias 
das imagens; trabalha-se a reprodutibilidade técnica da imagem por meio da serigrafia. 

Ciclo de Poéticas - O Ciclo de Poéticas é voltado, prioritariamente, para estudantes que já 
concluíram todos os módulos que compõem o Ciclo de Desenvolvimento e o Ciclo de Expansão. 
Ele se organiza em quatro módulos: I, II, III e IV. Suas atividades são realizadas em três encontros 
semanais, tendo cada encontro a duração de 03 horas. Cada Módulo é integralizado em, 
aproximadamente, vinte e uma semanas, o que perfaz um total de, aproximadamente, sessenta 
e três encontros, totalizando uma carga horária de 189 horas para os(as) estudantes. As aulas 
são desenvolvidas por um(a) professor referência com uma carga horária de 189 horas que, em 
momentos pontuais, recebe auxílio de dois(as) complementares que, juntos(as), possuem uma 
carga horária de 126 horas. 

Nesse Ciclo, o(a) aluno(a) deve ter, a cada semestre, três professores(as) que cumprem o papel 
relacionado à ideia de curadoria. Cabe evidenciar que, neste caso, a curadoria está associada 
à ideia de compartilhamento de saberes e à criação e circulação do artístico no campo social. 
Envolve um intenso esforço de coordenar, junto ao(à) estudante, etapas e recursos necessários 
ao desenvolvimento de sua pesquisa. Ao(à) professor(a) curador(a) cabe estimular o(a) aluno(a) 
a estabelecer pontes entre a crítica – reflexão intelectual sobre uma produção artística, 
cultural, histórica – e o público, sobretudo no amplo sentido de circulação social do criativo no 
campo social, econômico, cultural e artístico. No Ciclo de Poéticas, o(a) aluno(a) pode escolher 
desenvolver pesquisas em dois Campos de Estudos:

Arte Ambiente: recebe projetos de estudos que têm no espaço o “Lugar de Apresentação”. 
Trabalha propostas em Intervenções Urbanas (Stickers, stêncil, gravura, colagem, street art, 
grafite, entre outros), Instalação e a Performance como modalidade de estudo.
 
Expressão Bidimensional: voltado para o desenvolvimento de projetos com foco na “Representação 
do Espaço”. Trabalha propostas em pintura, desenho e práticas correlatas (quadrinhos, design 
gráfico, gravura, arte aplicada, colagem, entre outros).
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ESTUDOS COMPLEMENTARES
Desenvolvidos em quatro categorias, os Estudos Complementares da Área são 
organizados em módulos, independentes entre si, e destinados a estudantes 
egressos(as) e interessados(as) em geral. 

Os Estudos técnicos são desenvolvidos em módulos de 36 horas e buscam o 
aprimoramento de técnicas específicas na Área de Artes Visuais (Aquarela, Desenho 
de Observação, Modelagem, Bordado, entre outros.). Requer, como pré-requisito, algum 
conhecimento prévio, sendo que seu principal objetivo é oferecer uma possibilidade 
de expansão de saberes, principalmente, adensamento de técnicas específicas do 
interesse do(a) participante. Uma das grandes vantagens desta atividade é possibilitar 
ao(à) estudante escolher sua própria formação dentro do curso, dando ênfase e 
despendendo seu tempo em aulas de técnicas muito específicas de seu interesse, 
gerando também intercâmbio entre estudantes de diferentes módulos.

Os Estudos Aprofundados têm duração de 72 horas com propósito de aprofundar 
Conteúdos Específicos que suscitem reflexões pontuais sobre aspectos históricos, 
filosóficos e estéticos da imagem. Requer como pré-requisito algum conhecimento 
da Área. O principal objetivo desta atividade é propiciar aos(às) estudantes uma 
complementação de estudos, que não só envolva a prática artística, mas que dê ênfase 
à reflexão teórica. Propicia estudos direcionados, fomenta e amplia o conhecimento, 
a reflexão e a discussão face às práticas artísticas. A vantagem neste caso, além da 
carga horária ampla, é permitir ao(à) participante que escolha sua própria formação 
no campo das artes visuais, dando mais possibilidades de conhecimento. Uma 
consequência saudável e produtiva é o intercâmbio entre estudantes de diferentes 
modalidades de formação e capacitação da Área, fomentando a formação de grupos 
que possam questionar a produção artística e cultural da cidade, por meio de suas 
práticas e reflexões com mais recursos argumentativos.

Os Estudos Especializados têm duração de 126 horas e prevêem uma especialização 
do(a) estudante por meio da criação de produtos específicos: Livro Ilustrado, Livro de 
Artista, Publicação Impressa, Animação, Videoarte, Vídeo Performance, Videodança 
entre outras possibilidades.  Pressupõem a coordenação de técnicas, práticas e reflexões 
voltadas para a concepção de produtos específicos. É necessário conhecimento 
prévio na área, sendo que o módulo é desenvolvido por um(a) professor(a) referência 
ou por artistas convidados(as). A grande importância desta atividade relaciona-se à 
possibilidade de imersão do(a) estudante num campo de atuação prático, processual 
e que gera o contato com desafios de tempo, de produção, de técnica, de material, 
recurso, de criação e tantos outros problemas que se tornam presentes quando se 
busca um produto final.

Os Estudos Avançados têm duração de 189 horas e pressupõem o exercício de 
interdisciplinaridade entre áreas artísticas. Como exemplo, a criação de figurinos, 
cenografia e paisagem visual/sonora. Esta atividade é desenvolvida por um(a) 
professor referência e dois outros profissionais complementares, oriundos da Área e 
de outras Áreas Artísticas e Culturais da Escola, como por exemplo o Design Popular 
ou os Bastidores das Artes. Apresenta dois objetivos principais: permite a construção 
de processos de integração entre as diferentes modalidades artísticas e culturais 
que compõem a Escola, garantindo seu fortalecimento; propicia a possibilidade 
de continuidade de estudos para estudantes egressos do curso de longa duração, 
oferecendo mais uma possibilidade para práticas e reflexões. 

Reitera-se que os Estudos Complementares, de forma geral, contribuem para que 
estudantes possam manter uma relação continuada com a Escola a fim de fortalecê-
la enquanto um lugar de produção e disseminação de experiências e conhecimentos 
no campo artístico de Belo Horizonte.

3.5.2.3 - Laboratórios de pesquisa
Os laboratórios funcionam por meio da prática laboratorial, em que são concebidos 
como espaços físicos e conceituais. Os laboratórios demandam ainda o cultivo de 
práticas de registro e difusão da produção ali realizada. Enquanto espaços conceituais, 
propõem a reflexão com as práticas desenvolvidas, tanto no âmbito da produção 
artística, no estudo e debate de temas ligados às artes visuais, quanto na construção 
dos métodos de ensino aplicados pela Área, sua formalização, e difusão. Entende-
se que, de maneira geral, toda sala de aula é um laboratório e requer uma estrutura 
mínima para receber todas as atividades desenvolvidas pela Área. 

Destacam-se o Arena Ateliê Livre, o laboratório de pesquisa Plataforma em Suspensão: 
Performance e Intervenções Urbanas, o laboratório de pesquisa:  Imagens e Memórias 
das Áfricas e o Arena Print: pesquisa do impresso.

3.5.2.4 - Seminários, palestras e workshops
Atividades com duração de 12 horas cujo propósito é atualização de conteúdos e 
capacitação de estudantes, gestores(as), agentes culturais e professores de diversas 
instituições. Podem ser desenvolvidas por professores(as) da Área, mas é desejável 
que sejam ministradas por profissionais de outras Áreas da Escola ou artistas que não 
pertencem ao quadro profissional da ELA-Arena. Esses profissionais e artistas podem 
propor ementas para estas atividades, que serão analisadas e implantadas de acordo 
com a demanda. Esses percursos formativos propiciam um arejamento constante da 
Área e ampliam a troca de conhecimentos, no desenvolvimento de breves práticas e 
reflexões sobre técnicas, poéticas, linguagens, e lógicas de abordagem diferenciadas 
das já trabalhadas dentro da Área. Escrita de Projetos, Criação de Portfólios, 
Estratégias de Divulgação são algumas das possibilidades. 

3.5.2.5 - Práticas de difusão e circulação do criativo no campo social   
Parte dessas práticas são desenvolvidas em diálogo constante com o corpo discente, 
sendo que algumas delas, inclusive, são de protagonismo estudantil:

Biscoito fino: exposição itinerante de fanzines criados por todas as oficinas, módulos, 
estudos complementares e laboratórios da Área de Artes Visuais. 

Feira Impressa: mostra de criações impressas e 
outros apetrechos. É uma iniciativa de estudantes 
com participação dos professores e professoras, 
coordenação de Área e gestão da Escola.

Plataforma em Suspensão: mostra de performan-
ces e intervenções urbanas, um evento organizado 
semestralmente pelo Laboratório de Pesquisa e In-
tervenções Urbanas com presença dos(as) partici-
pantes do Laboratório e artistas convidados(as).
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>> Design Popular

   

          

3.6.1 - Breve histórico da Área de Design Popular

Ao longo do desenvolvimento do então Programa Arena da Cultura, as Artes Visuais 
e o Patrimônio Cultural buscavam desenvolver atividades referentes aos saberes e 
fazeres manuais, ao artesanato e às construções populares de objetos e imagens. 
A partir dessas experiências, exitosas em suas propostas, e dos caminhos abertos 
pela experimentação prática, verificou-se a demanda apontada por cidadãos e 
cidadãs no cotidiano das aulas, por novas ementas que abordassem o artesanato e 
também as invenções expressivas oriundas dos saberes, dos fazeres, das misturas 
e da dinâmica urbana e popular.

Dessa forma, em 2013, iniciou-se o planejamento da área de Design Popular dentro 
do então Programa Arena da Cultura, que no ano seguinte passaria a ter o status de 
Escola Livre. É sabido que a demanda do artesanato pautada pela cidade é integrante 
primordial das ações propostas pela área, apesar de não ser restrita a ele, stricto sensu.

A área de Design popular, durante os anos que se seguiram desde sua implanta-
ção, desenvolveu oficinas curtas e descentralizadas. A experiência de intensa troca 
com a população presente nas Unidades Descentralizadas, seja nos Centros de 
Referência de Assistência Social ou Centros Culturais, foi vital para o amadureci-
mento das ações propostas, adaptações e desenvolvimento de ementas cada vez 
mais relacionadas às várias realidades existentes.

O contato direto (semanal) com essa cidade múltipla, com a população das 
periferias do município, seus desejos, costumes, belezas e potentes diferenças, 
ofereceu para a Escola experiências reveladoras no sentido de edificação da 
Área. O Design Popular na ELA-Arena é, portanto, a reafirmação da importância e 
relevância da potente inventividade da população e dos inúmeros artesãos(ãs) e 
artífices que povoam, circulam e engrandecem a cidade de Belo Horizonte.

3.6.2- Conceituação da Área

Diante do nome e sobrenome “Design Popular”, a pergunta que acompanha a 
área à primeira vista, desde sua criação até os dias de hoje, é sobre a expressão 

“Um homem se propõe a tarefa de desenhar o 
mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço 

com imagens de províncias, de reinos, de 
montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, 

de moradas, de instrumentos, de astros, de 
cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, 

descobre que esse paciente labirinto de linhas 
traça a imagem do seu rosto”

Jorge Luis Borges,
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composta por uma palavra em língua inglesa e outra que faz referência à cultura 
popular. São questionamentos a respeito do significado conceitual do termo 
design e sobre como isso pode se relacionar com o artesanato, com a arte e com 
as culturas populares. 

Convém destacar que, a partir da prática realizada ao longo dos anos iniciais 
de implantação da área, se pôde constatar como várias dessas dúvidas são 
tratadas, absorvidas, esclarecidas e transformadas. 

Quando se pensa nas palavras de maneira separada, em diálogo com autores(as) 
diversos(as) encontra-se uma variada gama de ideias, em múltiplas versões e 
abordagens. O desafio passa a ser descobrir a maneira como a prática da ELA-
Arena apreende e desenvolve tais conceitos na consolidação de um olhar próprio 
sobre Design, sobre Popular e um olhar inaugural sobre Design Popular. 

A palavra Design está presente nas mais variadas esferas do trabalho e do 
ensino. Seu conceito é amplo, mutável, quase indefinível. A cada dia emergem 
várias utilizações do termo e publicações se incumbem de apresentar aos 
interessados(as) pelo tema, as diversas significações desse termo amplamente 
utilizado no cotidiano de brasileiros(as).

Entre tantas possibilidades, existe um termo do design que parece, num primeiro 
momento, friccionar em alguma medida, com o espectro de atuação do Design 
Popular da Escola, trata-se do termo Design Vernacular.

Segundo Rafael Cardoso Denis (2008) sugere, Design Vernacular refere-se “àquilo 
que é feito à margem do conhecimento erudito”. E ainda, segundo Vera Lúcia 
Dones (2004), “se constrói num espaço simbólico onde as novas tecnologias 

avançam e encontram formas primitivas, popu-lares e particulares como forma de 
estabelecer um possível equilíbrio”.

De acordo com a sua etimologia, trata-se do que é próprio de uma região ou de 
um país. No campo do design, “vernacular” refere-se à existência de linguagens 
visuais e de idiomas locais, como “um tipo de fala dos habitantes locais” (Ellen 
Lupton). Esse não é um aspecto que se insere de forma intencional na área de 
Design Popular da ELA-Arena, no entanto, trata-se de uma abordagem voltada 
para as relações com os territórios da cidade, o que não é apenas desejável, mas 
faz parte dos pilares do Arena e, por consequência, da área de Design Popular.

Essa expressão - Design Vernacular - é frequentemente utilizada também para 
descrever uma forma não acadêmica de design. São obras e projetos movidos 
pela cultura local onde estas artes, esculturas, fotografias, letreiros, sinalizações, 
iconografias são projetadas, à moda antiga, a partir de moldes e trabalho 
totalmente artesanais. Mais uma vez, no entanto, a definição ainda não dá a 
exata delimitação do espectro do nosso trabalho, sobretudo acerca do contexto e 
experiências específicas da ELA Arena. 

Todas essas conceituações vistas e relacionadas até aqui, no todo ou em parte, na 
linha de frente com a contemporaneidade, contemplam de algum modo o objeto de 
denominação da Área. No entanto, ainda o fazem de modo genérico, impreciso ou 
aquém das demandas metodológicas que surgem na esfera da Escola. Além disso, 
muito além de seu uso e significados originais, a palavra Design tem hoje variados 
entroncamentos, ramificações, subdivisões, derivações e segmentos que auxiliam, 
a partir de algum ponto, na tarefa de definição da Área em questão. Porém, ainda 
falta algo de especificidade que dê conta do contexto implantado na ELA Arena. 

Numa perspectiva em que, por escolha da Área, se procura mesclar o conhecimento 
de designers e não designers, a noção apontada por Ezio Manzini (2017) de design 
difuso que correlaciona o design à existência de um modo de fazer presente na 
sociedade, que considera que todas as pessoas fazem design de alguma maneira, 
dialoga diretamente com as direções escolhidas pela área de Design Popular. 

Neste sentido, vale a pena destacar a coexistência, na área de Design Popular, 
de profissionais “especializados” e “não especializados”, com formação acadêmica 
e formação não acadêmica, ou seja, designers e mestres da cultura popular, de 
forma a contemplar a diversidade de saberes necessária para a edificação da área.  
Surge então, a partir daqui, a necessidade de contextualizar-se a utilização da 
palavra popular, com uma espécie de sobrenome dado. A palavra popular parece 
comunicar com mais rapidez e facilidade, embora cada um desses e outros 
conceitos e/ou definições ajudem a formar um espectro mais preciso do trabalho 
desenvolvido pela Área.

Naturalmente, surge outra indagação: de que forma se compreende o sentido da 
palavra popular? Etimologicamente entende-se que a palavra faz referência às 
práticas oriundas do povo, sem distinção do tipo de população. Muitas vezes, a 
expressão tem sido usada, de forma pejorativa, a designar costumes e expressões 
das populações sem acesso à educação formal, isto é, aqueles costumes que 
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se desenvolvem das habilidades do cotidiano, sem o conhecimento oficial das 
escolas. Esse sentido carrega uma série de estereótipos que induzem a uma leitura 
equivocada de que o popular tem menor valor ou menor importância que o erudito.  

Numa Escola que desenvolve sua abordagem metodológica considerando o 
saber da experiência e o percurso de cada estudante, os saberes apreendidos no 
cotidiano, para além das escolas formais, pela herança cultural que é fruto da 
tradição, da ancestralidade e que constituem a memória estética, são de valor 
único e essenciais para a formação artística e cultural. 

A perspectiva da cultura popular traz elementos que dialogam com a proposta 
desenvolvida na Área de Design Popular, partindo deste reconhecimento das 
identidades como elemento da criação. Maria Nazareth, no texto “A Produção 
Cultural das Classes Subalternas”, faz referência a Eduardo Galeano, conceituando 
a cultura popular como “um complexo sistema de símbolos de identidade que o 
povo preserva e cria ao qual não pode ser negada esta dimensão criadora, sob pena 
de transformar sua obra em peça de museu” (FERREIRA,  2005). 

A vida coletiva, assim como as individualidades, dando condições para 
manifestações criativas e para a reflexão. O popular compreendido também como 
o que vem do povo e se volta ao povo, enquanto expressão e interpretação da 
realidade, possibilitando compreensões, reflexões e criações que transformem 
contextos pessoais e sociais.

O que é chamado, portanto, de Design Popular, pretende navegar por essas 
expressões e significados com o intuito de abranger outras combinações, na 
tentativa de estabelecer um espectro de atuação amplo; porém bem mais próximo 
da cultura e do fazer popular, do que se fosse tratado apenas do Design, sem 
esse sobrenome - popular - que lhe confira uma certa borda, ou seja, um certo 
direcionamento e identificação. 

Nesse sentido, é possível falar da criação intuitiva, experimental e inventiva de objetos 
e imagens a princípio, mas as possibilidades criacionais extrapolam fronteiras.  

A despeito da palavra design ser uma expressão que pressupõe projeto, plano, 
planejamento, considera-se aqui, sobretudo, o design e o conhecimento tácito ou 
seja, que também se dá no momento em que se cria ou se manipula a materialidade 
e o suporte de sua criação.

Acredita-se que o pensamento criativo e a capacidade de projetar, mesmo que 
de um jeito diferente ou com um objetivo distinto, não se constitui como uma 
capacidade restrita às pessoas com acesso à educação erudita ou formal e podem 
se dar de maneira paralela ao nascimento de um produto. 

A capacidade projetiva e o pensamento criativo encontram-se enraizados na 
cultura popular brasileira e se apresentam como um patrimônio relevante e valioso. 
No entanto, não se trata de emprestar design à arte e às culturas populares, mas, 
sobretudo, descobri-lo nestas, valorizando e destacando esses aspectos, dando-
lhes permanência, independência e aperfeiçoamento.  

Interessa às ações da área de Design Popular a incrível diversidade e o potencial 
revolucionário da imaginação popular, não necessariamente com o único objetivo 
de adquirir ofício e renda. Interessa à Àrea, sobretudo, o termo Cultura Popular à luz 
dos conceitos de Nestor Canclini reconhecendo que os gêneros culturais produzidos 
na contemporaneidade são “híbridos”, pois se fazem do entrecruzamento das 
tradições, do urbano, da mídia, das tecnologias e das subjetividades 

A partir de todas essas considerações se  pode compreender que a Área de Design 
Popular da ELA-Arena desenvolve o estudo e a criação de atividades manuais, 
tendo o artesanato como uma espécie de espinha dorsal que se expande a outras 
possibilidades, nas artesanias, no design ambulante, nas gambiarras e invencionices 
que nascem para solucionar um problema cotidiano, individual ou coletivo e que podem 
perfeitamente ser criadas por um cidadão(ã), que pode não se relacionar com essa 
atividade como atividade profissional única ou principal, e consiga, ao mesmo tempo, 
solucionar problemas usando a criatividade. Um espaço criativo onde se reconhece o 
Belo como necessidade vital do ser humano e a importância do fazer artístico como 
forma de se colocar no mundo, a partir da expressão individual e criativa. 

As ações da área podem se configurar também como estudos de artesanato 
tradicional, de caráter utilitário, doméstico, religioso e/ou lúdico, criado para auxiliar 
no trabalho diário do indivíduo ou coletivo, propiciar lazer ou embelezamento. 

A natureza especial dos produtos artesanais deriva de suas características 
distintas, que podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, de caráter 
cultural e simbólicas e significativas do ponto de vista social. E aqui se destaca 
mais uma vez que o artesanato cumpre um papel primordial às ações da Área mas 
que vai além do mesmo. A opção em nomear-se Design Popular e não Área de 
artesanato, por exemplo, advém das possibilidades, histórico e contextos da imensa 
comunidade atendida pela Escola, de expandir as possibilidades de abordagem 
quanto ao objeto, aos artefatos e suas relações sociais e políticas. 

Por fim, a área de Design Popular surge como espaço de conhecimento e 
emancipação, por meio do desenvolvimento dos saberes manuais, que são, 
sobretudo, fruto da habilidade, da destreza e da dedicação, e que, podem ser fonte 
de sustento para quem o executa. Práticas que geram noção de pertencimento e 
que se transformam em mola propulsora para a construção da cidadania. 

A Área, neste caso, apresenta-se como uma possibilidade de promoção da 
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autonomia e da expressão de indivíduos plurais, capazes de conceber e desejar 
produtos que possam melhorar suas vidas, numa perspectiva que relaciona o 
design, a cultura popular, o Artesanato e as Gambiarras na sua dimensão social. 
Não somente dentro da lógica tradicional de desenvolvimento de produtos, 
submetida ao mercado, e sim como um modo de produção de objetos e serviços 
com o efeito de promoção do compartilhamento das identidades, das memórias, 
dos afetos, e a aproximação entre as pessoas na criação de novos vínculos sociais. 

As ações da Área dizem respeito à possibilidade de cidadãos(ãs) criarem seus 
próprios produtos, de forma a atender às suas necessidades básicas, afetivas, 
emocionais, de identidade e de sociabilidade, por meio da orientação e mediação 
de professores(as) no desenvolvimento de metodologias capazes de potencializar 
as capacidades, as criticidades, a criatividade e as inteligências locais. 

A área de Design Popular se organiza a partir dos seguintes eixos:

Projeto: O (a) designer, entre outras funções, ocupa-se em projetar os objetos 
dando-lhes qualidades estéticas, sensoriais, simbólicas e culturais que possibilitem 
a funcionalidade, a usabilidade e a interação das pessoas. Na área de Design Popular 
da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, busca-se desfazer o entendimento de 
que o ato de projetar é destinado às pessoas com formação específica ou que 
há um padrão para tal ação, alargando as bordas do que é percebido como ‘ato 
de projetar”, de modo a demonstrar que essa ação se faz presente em toda ação 
criativa e é essencial a ela. 

A ideia de projeto, portanto, é tratada no Design popular de forma ampliada, 
considerando os projetos realizados de forma tácita, as vezes até a partir de 
uma tradição, mas que diz respeito a um desejo, a uma intencionalidade. É uma 
maneira de considerar a noção de “projeto” que muitas vezes, é associada apenas 
a prancheta, a processos.

Processos e materiais: Os processos propostos buscam a valorização dos usos 
e costumes locais e específicos de cada grupo formado nas oficinas em seus 
territórios. O acolhimento, nestes percursos, surge como importante aglutinador 
e motivador, seja nas ações de recepção, escuta juntamente com procedimentos 
os mais abertos e porosos possíveis. É estratégico e vital, assim como o incentivo 
as buscas, pesquisas, resgate, valorização e provocações acerca de novos usos e 
possibilidades de materiais tradicionais e inovadores. 

Invenção: O processo de invenção refere-se não apenas à criação do “novo”, cada 
vez mais discutível, mas sobretudo à uma fricção, um diálogo entre a norma, o 
estabelecido e a própria invenção, a ruptura. Desenvolve-se entre estudantes, uma 
certa capacidade para se lidar com o caos, com o que não se conhece, com o risco.
É importante, no ato de inventar, que o (a) participante entenda, identifique, 
conviva, valorize e busque as imperfeições, os ruídos, os desvios. É a partir desse 
caldo de contradições e incertezas que se acredita capacitar o(a) aluno(a) para que 
ele(a) próprio(a) seja capaz de realizar uma produção de linguagem cada vez mais 
expressiva, que realiza procedimentos estéticos de forma autêntica, se arrisca e 
constrói livre de algumas amarras. As abordagens e processos buscam incentivar 
no participante que ele(a) como inventor(a), enxergue mais a brecha do que o muro.

Identidades: A percepção de que indivíduos são únicos e originais, de que cada 
pessoa é o mundo, fortalece a valorização daquilo que é próprio, local, dando 
importância aos símbolos, objetos e às construções onde a gente se reconhece e 
se diferencia. 

Para além das questões mercadológicas, de valor agregado e outras discussões 
que se impõem, destaca-se sobretudo, o aproveitamento de matérias primas 
locais, saberes regionais, a valorização de iniciativas e capacidade de produção 
dos territórios, assim como a descoberta de novos recursos, novas relações e 
outros modelos.                       

As proposições da área, indubitavelmente, passam pelas técnicas artesanais 
inspiradas nas raízes culturais de um território e na introdução da inovação, 
seja no processo, na construção, no uso ou na materialidade. Tudo isso, é claro, 
pressupõe um bom diálogo, tempo e maturação. É, sem dúvida, um trabalho 
inventado na cooperação ao menos entre tradição, inovação e sustentabilidade. 
Neste sentido, lança-se uma atenção redobrada às culturas dos povos originários, 
indígenas e às culturas de matriz africana, afrobrasileira, seus modos de produção 
de conhecimento e conteúdos específicos.  E quando se toma o fazer popular 
artesanal, essas especificidades muitas vezes se dão em contextos atravessados 
por referências múltiplas.

Emancipação: A área de Design Popular propõe, em seus eixos metodológicos, 
estabelecer processos criativos que se desenvolvam como práticas coletivas 
emancipatórias. Move-se a partir de construções apontadas por Paulo Freire por 
exemplo, que observa o ser humano, como ser consciente de sua incompletude, 
ético e livre, como um ser que constrói história, e construído por ela, (sobretudo nos 
processos coletivos) e que, por vezes, se mantém aprisionado por condições sociais 
e culturais externas e impostas.
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A emancipação, portanto, não se coloca aqui como uma incansável utopia, mas 
uma busca através de práticas diárias de liberdade e reflexão, de ação cultural 
e de apreciação artística. A ideia primordial é que, a partir de processos abertos 
de investigação e descoberta, criem-se bases sólidas para novas formas de 
convivência coletivas, para o estabelecimento de territórios de transformação e de 
ambientes de aprendizado horizontais.

Objetivamente, busca-se estabelecer um ambiente criativo fundado na confiança 
e na consciência de que todos (as) têm algo a dizer, histórias, aprendizados, modos 
de fazer e relacionar; um ambiente onde a relação não mais tenha apenas no 
professor(a) aquele que domina e detém saber, podendo enfim, também convidar 
a todos(as) para serem críticos(as) de seus próprios caminhos livrando-se, por 
exemplo, de algumas amarras técnicas, mercadológicas e relativas a matérias 
primas pré-estabelecidas.

PÚBLICO ATENDIDO 
De modo geral, as atividades formativas na área de Design Popular no âmbito da 
ELA-Arena são destinadas às pessoas interessadas em experiências mais pontuais, 
de caráter inicial, com características de sensibilização no campo artístico, 
inaugurais ou sobre assuntos mais específicos. Algumas vezes há demandas para 
as crianças, muitas vezes para adultos e idosos(as), tendo para isso uma variedade 
de ementas de oficinas de curta duração, workshops e outras ações formativas. 

Da mesma forma, para aquelas que queiram aprofundar conhecimentos ligados ao 
design, ao artesanato, aos trabalhos manuais e ofícios, além de investigar sobre as 
Gambiarras, as soluções populares, independente da sua relação profissional com 
a Área, desenvolvem-se no curso de longa duração em Design Popular.

Essa formação a longo prazo é voltada para artistas, artesãos(ãs), educadores(as), 
profissionais de instituições culturais, ou outros(as) profissionais que tenham 
interesse em pesquisar e desenvolver trabalhos com foco na relação Design, Arte, 
Artesanato e Cultura Popular, e ainda, trabalhos voltados para grupos artísticos 
culturais específicos.

EQUIPE DOCENTE
A formação da equipe de professores(as) busca a mesma transversalidade 
presente nas propostas da Área. Sua composição deve ser diversa, com 
professores(as) pesquisadores(as) e composta por artistas visuais, artesãos(ãs), 
designers, mestres de ofícios, arquitetos(as), artistas populares, profissionais da 
moda, entre outros(as).

3.6.3 - Percursos formativos da Área

O amplo leque de ementas de oficinas de curta duração e do curso de longa 
duração fricciona com outras áreas artísticas e culturais da ELA-Arena, 
como as áreas de Artes Visuais e Patrimônio Cultural, reafirmando o caráter 
multidisciplinar da área. 

CONTEÚDOS GERAIS 
Os temas abaixo, discussões e conteúdos, transversalizam os percursos 
formativos da Área, entre oficinas, cursos e laboratórios e variam de acordo com 
os interesses, composição, características e funcionamento das turmas:

Valorização de saberes e fazeres tradicionais; pesquisa de locais e formas de 
produção; ofícios; tradição; territórios; afetividade; formação de grupo; trabalho 
colaborativo; pesquisa de materiais e técnicas; criação e pensamento crítico; 
independência criativa; design x design popular x arte popular; histórias; estudo das 
cores; forma/composição; desenho /design /projeto; processos de criação; saberes 
manuais (linhas e agulhas, têxteis, cerâmica, papéis, adereços, pinturas); formatação 
de produto /linguagem /coleção; prototipagem; apresentação, e portfólio.

3.6.3.1 - Oficinas de curta duração

Na perspectiva do Design Popular, que parte das experiências populares 
na resolução de problemas, na diminuição das distâncias culturais e no 
acesso à ludicidade, é possível atuar em uma diversa gama de categorias de 
manualidades e artesanias. Com o desenvolvimento de conteúdos introdutórios 
e/ou específicos, independentes de um ciclo formativo, que visam acolher as 
pessoas prioritariamente em seus territórios e oferecer os primeiros contatos 
com a proposta do Design Popular ou a partir de um interesse prático, pesquisa 
ou tema específico, as oficinas de curta duração oferecem ao participante, uma 
porta de entrada ao ciclo formativo em Design Popular, assim como a outras 
áreas da ELA-Arena. 

Tais atividades acontecem prioritariamente em Centros Culturais, no Centro 
de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, mas também 
ocorrem no Museu da Moda, NUFAC e Unidades Culturais parceiras. Algumas 
são específicas para maiores de 14 anos, outras são voltadas para crianças e 
há aquelas ementas para todas as idades. As oficinas têm a presença de um(a) 
professor(a) e não pressupõem conhecimento anterior como pré-requisito. Os 
encontros ocorrem uma vez por semana, com duração de duas a três horas, 
tendo carga horária total que varia entre 20 e 72 horas. 
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3.6.3.2 - Laboratórios de pesquisa

Espaço livre para experimentação sob orientação de um(a) professor(a) referência. 
Nestes encontros estimula-se o(a) estudante a desenvolver a criatividade por meio 
da prática e da exploração. Configura-se como espaço de livre acesso, de trocas 
de saberes e partilhas de conhecimentos múltiplos. A criação de um projeto e suas 
transversalidades também atravessam essa experiência, que serve tanto para 
quem deseja buscar a sensibilização na Área, quanto para quem já possui prática e 
experiência no campo. Os encontros ocorrem uma vez por semana, com duração de 
duas a três horas, tendo carga horária total de aproximadamente 42 horas. 

3.6.3.3 - Curso de longa duração

O curso de longa duração em Design Popular é dividido nos ciclo básico, ciclo 
de expansão e Ciclo de pesquisa e experimentação. Ele possui seis módulos 
semestrais, totalizando três anos para o(a) aluno(a). Composto por 02 módulos 
básicos, 03 módulos de expansão e 01 módulo de pesquisa e experimentação, o 
curso exige pré-requisitos a partir dos módulos de expansão e no ciclo de pesquisa. 
É desejável o aprofundamento das práticas oriundas dos módulos anteriores, 
levando-se em conta as dinâmicas de aprendizado individual e a exploração das 
mesmas modalidades, revisitando as técnicas desenvolvidas, ampliando-as em 
suas variações e correlações e ampliando o repertório técnico. 

Porém, é possível a chegada de alunos(as) cuja experiência na Área não advenha 
dos módulos básicos I e II. Vivências ocorridas fora da Escola também são 
consideradas como repertório. Ou ainda, como exemplo, a depender do contexto, 
uma aluna que fez algumas oficinas de curta duração no Centro Cultural, pode 
entrar nos módulos de expansão, já que sua trajetória é levada em conta. 

O curso de longa duração em Design Popular é destinado para pessoas com idade 
a partir de 14 anos e tem carga horária total de aproximadamente 630 horas/aula. 
Os módulos são organizados da seguinte forma:

. Ciclo Básico- módulos 1 e 2 - aproximadamente 63 horas, cada

. Ciclo Expansão - módulos 1, 2 e 3 - aproximadamente 80 horas, cada

. Ciclo de Pesquisa e experimentação - módulo único com 
aproximadamente 126 horas

O curso de longa duração agrupa os conteúdos da área de Design Popular em 
modalidades que, transversalizadas entre si, direcionam os conteúdos, e abarcam 
a compreensão da área como um todo. São elas: O corpo, a Casa, os Ofícios, o 
Sagrado e as Ludicidades.

Em cada uma dessas modalidades um vasto número de técnicas artísticas e 
artesanais que, a cada módulo, servem como fio condutor, explorando em variados 
níveis de profundidade, elementos como a função, uso e finalidade geral e específica 
do objeto a ser construído. Os conteúdos do curso são trabalhados e a partir deles, 
pesquisa-se formas, histórias, particularidades de uso, produções, materialidades 
e ressignificações das artes manuais e correlatas. 

A partir dessa organização, e com a presença de mais de um(a) profissional em sala 
durante os módulos do curso, descortinam-se tecnologias, meios e instrumentos 
para o trabalho artesanal, que por vezes se entrecruzam e se complementam, num 
caleidoscópio de possibilidades. Dentro de uma mesma modalidade, a Casa por 
exemplo, utiliza-se potencialmente as diversas técnicas disponíveis e possíveis 
de se trabalhar, identificadas e desejadas, a partir do perfil do grupo de trabalho 
no curso, suas habilidades, o espaço físico, os materiais disponíveis, entre outras 
variáveis. Técnicas estas que podem abranger, a título de exemplo o bordado, o 
entalhe, a costura, técnicas construtivas em mobiliário, a iluminação. 

Em todos os módulos, com maior ou menor ênfase, em diversos níveis de 
aprofundamento, essas modalidades são abordadas, porém, há um foco e um 
recorte específico para cada contexto encontrado na turma. 

ASSESSORIA PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Durante as experiências dentro das oficinas de curta duração, muitos grupos de 
artesãos(ãs) e de trabalhadores(as) manuais formados, existentes nos territórios, 
acabam não tendo condição de se deslocar até outro local da cidade para outra 
etapa de sua formação, ou nem desejam esse deslocamento. Nesses, e em outros 
casos, a prática aponta para a necessidade de outro modo de interação e formação 
com estes coletivos: a assessoria de coletivos artísticos e culturais. 

São grupos de trabalhos manuais, com in-
teresses diversos e em condições distintas. 
A área propõe, a partir da identificação e 
escuta desses coletivos, apurar sobre suas 
demandas e necessidades, elaborando um 
projeto de acompanhamento que dê suporte 
no desenvolvimento de seus trabalhos. Essa 
atuação pode se dar na organização de pro-
cessos, na elaboração de conceitos como, por 
exemplo, o de coleção, algum apuro técnico 
ou metodológico específico, na organização 
da rotina, definições de produtos, entre ou-
tras possibilidades. 

A oferta é para um público a partir de 14 
anos, em diversas possibilidades de percur-
sos formativos, desde workshops, encontros, 
oficinas ou palestras. Inicialmente, a Área su-
gere uma oficina com carga horária extensa, 
em um encontro semanal de duas horas, to-
talizando, aproximadamente, 54 horas. O(a) 
profissional deve ser designado(a) a partir da 
identificação das características e necessi-
dades do coletivo em questão.
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>> Patrimônio Cultural

   

          

    

3.7.1 - Breve histórico da Área de Patrimônio Cultural: Memória e Identidades

A Área “Patrimônio Cultural: memória e identidades” foi criada em 2011 como uma das 
áreas de formação do então Programa Arena da Cultura. A demanda de criação da 
Área dialoga com um importante trabalho que, à época, era realizado nos Centros Cul-
turais, o desenvolvimento de ações patrimoniais a partir de três eixos para seus res-
pectivos públicos: a criança, com os Brinquedos e Brincadeiras e A Criança e a Cidade; 
o(a) jovem, com o projeto Metamorfose; o(a) idoso(a) no projeto Senhores e Senhoras 
do Tempo. Além disso, historicamente, desde o início do Arena, os Circuitos Culturais e 
as áreas de atuação, principalmente a música e o teatro trabalhavam com aspectos 
relacionados ao patrimônio e à memória. 

A criação de uma Área específica, voltada para as práticas e estudos do Patrimônio 
Cultural, abriu espaço para fortalecer a edificação de um pensamento, no âmbito da 
política pública, sobre a formação artística e cultural no campo, buscando atender de-
mandas construídas com a cidade ao longo dos anos.

A Área tem como referência inicial os Cadernos de Projetos dos Centros Culturais, 

As histórias de vida e da comunidade.
As bonecas, brinquedos, casas, hospitais,
escolas e poesia em caixinhas de fósforo.

Os deuses africanos, o santo , a benzedeira.
O índio, o negro o branco.

As cores da cultura popular, dos povos originários, originais.
Originais da cor, originais do batuque, originais da forma,

originais das melodias, originais dos materiais.
A alegria apontando o futuro.

Precisamos de preservação?
A criatividade é a prova dos nove.

Passado e futuro em diálogo com o presente.
A música, a dança, o drama popular,

 a resiliência da sabedoria.
É com linhas e cores que o desenho da vida se faz,

a menina flutua e os ornamentos apontam muitos caminhos.
É couro, é pau, é som.

Um pedaço de papel, um pião que roda, roda, roda....
 pula corda, dá a mão e vai.

E corre e roda.
O mundo todo.

Dança do universo cruzando continentes, países,
estados, cidades, vilas e florestas.

A cura antiga.
Na alegria e na dor também há poesia.

Ailton Gobira 
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construído por gestores(as) e equipes dos Centros Culturais, em diálogo com a cidade, 
partindo das experiências nas Unidades Culturais Descentralizadas e de outras ações 
da Secretaria de Cultura e Fundação Municipal de Cultura. A partir da composição 
da equipe de professores(as) da Área, uma série de outras referências surgiram para 
a construção das oficinas iniciais e dos diferentes percursos formativos que seriam 
propostos. 

Além dos documentos e revistas produzidos dentro da Secretaria Municipal de Cultura 
da FMC a Área baseou-se em documentos e vídeos do Instituto Estadual do Patrimô-
nio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) e Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), de revistas da UFMG, como a revista Tabebuia, os escritos 
e pensamentos de Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Pierre Verger, Roberto da Mat-
ta, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, bell hooks, José Márcio Barros, Ana Mae Barbosa, Néstor 
García Canclini, Boaventura de Sousa Santos, Nego Bispo, Ailtom Krenak, Silvio de 
Almeida, Djamila Ribeiro, Maria da Conceição Evaristo, Ariano Suassuna, Antônio Nó-
brega, Tião Rocha, entre outros nomes. No que se refere à Cultura da Infância, desta-
camos os livros, artigos e entrevistas em jornais e revistas, vídeos e diálogos de Lydia 
Hortélio, Adelsin (Adelson Murta), Roquinho (Antonio Soares Junior), Renata Meireles, 
Deivid Reeks, Ghandy Piorski e Gabriela Romeu.
 
A influência dos(as) mestres(as) da cultura popular nesta construção é fundamental, 
e dá-se em encontros entre professores(as) e alunos(as) com os(as) mestres(as), nas 
referências e aprendizados trazidos pelos(as) professores(as) em suas formações e 
nos constantes encontros promovidos pela Área nestes anos de atuação, em textos e 
entrevistas destes(as) mestres(as). Destacam-se abaixo, alguns(as) mestres(as) que 
tiveram importância dentro da Área. Entre eles(as), a  Rainha Isabel da Guarda 13 de 
Maio, Mestre Orlando que foi escultor, Fernando e Tantinha do Ervanário São Francis-
co -  profundos conhecedores de ervas e raízes, Dona Dalila - ganhadora do prêmio 
Mestres da Cultura Popular de 2014, Mestre Conga - o sambista que sempre esteve 
ligado ao Arena como compositor e artista da cidade, Mestre João da Associação Eu 
Sou Angoleiro - referência para vários(as) professores(as) do Arena, Grão Mestre Dun-
ga - considerado por muitos(as) como o pai da capoeira de rua de Belo Horizonte, Seu 
João da Folia de Reis - realizador de um trabalho importante no Aglomerado da Serra 
e na cidade como um todo, Seu Nilo - Mestre do Boi na região de Venda Nova, Gersino 
- Mestre do Boi e ligado à Associação Eu Sou Angoleiro. Alguns mestres da capoeira 
também devem ser lembrados, pois auxiliaram na formação de professores(as) e na 
construção de políticas públicas na área de Patrimônio: Mestre Primo, Mestre Gaio 
e Mestre Jurandir. Além de muitas mulheres e homens que ao longo das oficinas nos 
Centros Culturais e CRAS, apontaram caminhos a serem trilhados na maneira de tra-
balhar o Patrimônio Cultural na cidade de Belo Horizonte. 
  
Inicialmente, nos anos de 2011 e 2012, a Área oferecia Oficinas de Curta Duração, com 
carga horária variável entre 24 e 36 horas, e Encontros de Brinquedos e Brincadeiras. 
Estas ações foram fundamentais para a edificação da área e para a formatação do 
curso de longa duração que teve seu início no segundo semestre de 2012.

3.7.2 - Conceituação da Área

A conceituação da Área parte das ideias de patrimônio comunitário e patrimônio do 
cotidiano, aproximando-os do dia a dia das pessoas, de suas histórias de vida, de seus 
saberes e fazeres e da memória individual e coletiva. A formação em patrimônio co-

loca em evidência celebrações artístico-culturais e formas de expressão da cultura 
popular brasileira. Busca identificar saberes, fazeres e lugares de importância cultural 
para os indivíduos e suas comunidades. Estimula a partilha destes saberes e fazeres 
de heranças, memórias, experiências e costumes.
 
A criação artística, dentro da Área, é de caráter prático e estruturada no tripé: sa-
ber, fazer e criar. Partindo dos conteúdos do campo e das vivências e conhecimentos 
dos(as) participantes é proposto um processo de criação individual e/ou coletiva, não 
direcionado unicamente pelo(a) professor(a), mas por todas as pessoas envolvidas no 
trabalho, buscando resultados artísticos e/ou vivências culturais que dialoguem com 
o patrimônio cultural. A Área promove, assim, o conhecimento e o reconhecimento dos 
saberes, das celebrações, das formas de expressão, dos bens culturais imateriais, ar-
quitetônicos e naturais, por meio da experimentação e criação artística. As aulas são 
práticas, e contam com vários momentos de reflexão e rodas de conversa.

Partindo-se do pressuposto de que qualquer grupo ou comunidade possui um pa-
trimônio cultural próprio, os locais das oficinas não são restritos aos territórios que 
supostamente possuem algo a ser “preservado” ou “resgatado”, ou com um foco em 
expressões culturais identificadas previamente. Os termos valorização e reconheci-
mento do patrimônio, presente em diversos contextos da cidade, parecem mais ade-
quados que o termo “resgatar”, quando se considera a abordagem da ELA-Arena. 

As atividades como pesquisa, registros institucionais de manifestações populares, de 
grupos artísticos, levantamento e inventário de bens culturais (materiais ou imateriais) 
são consequências do processo e não objetivo primeiro do trabalho.

A transdisciplinaridade e a transversalidade de saberes atravessam a Área sob diver-
sos aspectos, pois, na cultura popular brasileira, a música, a dança, os aspectos visuais 
e cênicos são postos lado a lado e caminham juntos. Pode-se afirmar também, que 
diálogos e compartilhamentos interculturais estão presentes e se fazem necessários 
para que o trabalho da Área se desenvolva.  
 
Ao priorizar o diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, a formação em Patri-
mônio enfatiza os fazeres e saberes advindos da cultura popular, dos povos indígenas, 
dos povos africanos e afro-brasileiros, da cultura da infância, da cultura jovem e ur-
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bana, dos(as) artesãos(ãs), da cultura das mulheres, do diálogo entre o rural e o urba-
no, dentre outras perspectivas. Dá-se atenção especial às ações cotidianas, como os 
modos de preparo de alimentos, uso de flores, frutas, ervas e raízes na alimentação e 
na medicina popular. Esses saberes estão intimamente ligados às experiências estéti-
cas e éticas próprias, saberes que perpassam experiências diversas, substancialmente 
presentes no dia-a-dia das pessoas. 

Reconhecendo a importância dos(as) mestres(as) na cultura popular no contexto do 
patrimônio cultural, cabe à Área fazer a aproximação dos(as) mestres(as) populares, 
principalmente de Belo Horizonte e região metropolitana, valorizando sua atuação na 
transmissão dos saberes. Conta-se, portanto, com a presença deles(as) nos módulos 
da formação de longa duração em patrimônio, com a presença em pelo menos um 
encontro de 03 horas, além de serem convidados(as) a ministrar workshops da área. 

A equipe de professores(as) da Área é composta por uma variedade de profissionais, 
com trajetórias de formação distintas em sintonia com a diversidade de demandas 
apontadas pela cidade. Já passaram pela Área arquitetos(as), cineastas, fotógrafos(as), 
performers, poetas, capoeiristas, brincantes, músicos(as), dançarinos(as), artistas 
plásticos(as), atores e atrizes, profissionais do circo, bordadeiras, profissionais do 
teatro de bonecos, arte educadores(as), entre outros(as). Todos(as) com experiências 
no campo artístico que dialogam com a área de Patrimônio Cultural.
 
Dentro da Área, na construção dos saberes, deve-se considerar ainda, que, ao longo 
da vida, muitas pessoas desenvolvem modos únicos de tocar instrumentos musicais, 
de usar utensílios domésticos e ferramentas, de desenhar com linha e agulha em 
seus bordados, de dançar e tocar coletivamente. Nesse sentido, o Patrimônio Cultural 
busca evidenciar essas experiências nos processos de construção artística e cultural 
promovidos pela Área, possibilitando um aprendizado a partir da troca de saberes.

Neste contexto, destaca-se na abordagem da Área os seguintes elementos intrínsecos 
ao campo do Patrimônio: pesquisa das formas de expressão artística e cultural e das 
referências culturais comunitárias; cidadania, direitos humanos e direitos culturais; 
reconhecimento, construção, representação e afirmação identitária; memória urbana 

e social; diversidade cultural e criação artística.
 
A Área trabalha com foco no patrimônio imaterial e nos balizadores que identificam 
saberes e fazeres como patrimônio. Esses balizadores estão alicerçados na tradição, 
no reconhecimento de uma comunidade, de uma manifestação, de um saber ou de 
um modo de fazer como patrimônio. Entretanto, deve-se ressaltar: ainda que nem 
tudo que seja produzido no campo da arte e da cultura configure-se como patrimônio 
cultural, qualquer manifestação, ou realização, pode dialogar com a área.
 
O termo “formação em patrimônio” está relacionado à perspectiva de uma educação 
continuada, que redireciona o olhar do(a) aluno (a) para suas próprias experiências 
como fonte de conhecimento. Aquilo que o(a) estudante sabe porque aprendeu 
com alguém mais velho, ou seu modo único de realizar algo, torna-se um saber a ser 
estudado e partilhado. A aproximação com o universo do patrimônio cultural, nas 
práticas de sala de aula, na rua e na fruição com colegas, produz conhecimentos e 
teorias, que serão expressadas por palavras, gestos, desenhos, músicas e produção de 
objetos, no exercício de emancipação do(a) estudante, ao longo do curso e também 
depois de finalizado o seu processo de aprendizado.
 
Este campo de expressão e troca de saberes diversos exige de quem os partilha um 
olhar atento para si e para o Outro, num exercício constante de alteridade. É necessário 
atenção redobrada às estratégias didáticas, quando aspectos do patrimônio imaterial 
são abordados como conteúdos, sendo necessário evitar, a todo custo, uma definição 
imediatista e pejorativa, por parte dos(as) participantes, em relação às práticas do 
Patrimônio, constituído enquanto campo de conhecimento. 

Há expressões e referências que são constantemente rediscutidas pela Área, na 
compreensão de que a cultura popular é viva e está, portanto, configurando-se 
também no tempo presente. A abordagem metodológica da Escola que tem como 
Diretriz a Diversidade, e, portanto, a valorização dos saberes diversos. Procura se evitar 
a representação do Outro de forma que o reduza à perspectiva imediatista de quem 
o vê. Como exemplo, a representação de um “caipira” como um ser menos sábio e que 
“fala errado” reforça o senso comum de ridicularização do imaginário que se tem do 
Outro. 

A área de Patrimônio Cultural é estruturada a partir dos seguintes elementos: a criação, 
as vivências artísticas e culturais, a oralidade e a memória, a cultura da infância e 
os registros. Como parte de uma escola de formação artística e cultural, a criação 
está presente como base metodológica em todas as atividades da Área. As vivências 
artísticas e culturais, sejam elas dentro da sala de aula, ou em espaços fora da Escola, 
são fundamentais na construção de conhecimento. Sem deixar de valorizar os textos 
escritos, as experiências práticas têm uma centralidade nos cursos. O conhecimento 
do que se entende como patrimônio passa pela oralidade e pela memória, os 
conhecimentos são passados de geração em geração pelo que é lembrado, mas tendo 
como elemento de construção também aquilo que é esquecido, considerando que o 
esquecimento faz parte do processo de aprendizagem e das escolhas que fazemos. Os 
aspectos identitários estão na base de qualquer atividade da Área sendo abordados 
de forma transversal e considerados a partir da formação do povo brasileiro. Como 
exemplo, em relação às diversidades étnicas e suas contribuições na construção dos 
saberes, leva-se em conta as influências e as consequências do encontro entre os 
povos indígenas, europeus e africanos, sob uma perspectiva histórica que é refletida 
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o patrimônio através da memória. Os(as) participantes dos cursos de Patrimônio e 
dos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras dialogam nesta construção de memórias 
coletivas e individuais, passando pela construção do grupo. Uma memória viva, uma 
memória que floresce a partir do encontro entre pessoas, e que, frequentemente, é 
traduzida em cantigas, causos, danças, brincadeiras e trocas de saberes.

CULTURA DA INFÂNCIA

Os brinquedos e brincadeiras de meninos, meninas, jovens, adultos e idosos fazem 
parte do patrimônio cultural brasileiro. O ato de brincar e confeccionar brinquedos são 
manifestações do patrimônio lúdico-cultural que, a partir da memória, da oralidade e 
dos gestos e movimentos corporais, valorizam as práticas tradicionais, em harmonia 
com a atualidade, contextualizadas nas comunidades envolvidas e comparadas com 
brinquedos e brincadeiras existentes nas diversas épocas e culturas. 

Todas as ações voltadas para a Cultura da Infância visam a garantir e afirmar o di-
reito à cultura da infância à formação de crianças, adolescentes e adultos com um 
espírito brincante, criativo, solidário, democrático e transformador. 

A Cultura da Infância faz parte dos processos criativos e representativos da cultura 
popular e das tradições culturais brasileiras. Os brinquedos e as brincadeiras não es-
tão restritos ao universo das crianças, ele está presente nas cantigas de rodas, nas 
histórias contadas e passadas de geração para geração, na literatura, nas rodas de 
cultura tradicional, nas rodas de samba e nas festas populares. 

Arte e Cultura na comunidade - Um dos aspectos mais importantes abordados nas 
atividades da Área de Patrimônio é o olhar para as manifestações artísticas e culturais 
que fazem parte da vida dos(as) alunos(as), nos territórios onde vivem, trabalham e 
estudam. O interesse está naquilo que está próximo, naquilo que está nos arredores 
onde o(a) estudante mora, que está também entre os membros da sua família. É o 
conhecimento e o reconhecimento das atividades que estão no dia a dia das pessoas, 
e que, muitas vezes passam despercebidas. Nesse sentido, a Área propõe, como já 
descrito acima, uma abordagem que considera os saberes da comunidade e incentiva 
estudantes nesta pesquisa comunitária. Além disso, oferece ementas específicas 
com um olhar para a comunidade.

também nos dias atuais. A cultura da infância também está presente de forma 
transversal nas atividades da Área de Patrimônio, sendo um elemento importante, 
fazendo a ligação com os vários conteúdos, seja através da memória ou das práticas 
e vivências de estudantes. No que diz respeito aos registros, considera-se como tal 
os registros fotográficos e em vídeo, os desenhos, os bordados e outros elementos 
com linha e agulha, as cestarias, as bonecas, as esculturas, as cerâmicas, as poesias, 
as histórias escritas e aquelas que são passadas oralmente. Ou seja, os registros são 
promovidos e realizados a partir da experiência.

Diante do contexto apresentado, a Área de Patrimônio Cultural estrutura-se em eixos 
que direcionam os conteúdos e suas práticas artístico-pedagógicas: 

Criação – Saber, fazer, criar - Na formação em Patrimônio Cultural, assim como em 
qualquer área da ELA-Arena da Cultura, a criação artística é uma prática metodológica 
e se estrutura no tripé: saber, fazer e criar. Ou seja, partindo dos conteúdos da Área, das 
vivências e conhecimentos dos(as) participantes é proposto um processo de criação 
coletiva. É importante dizer que a criação não é determinada pelo(a) professor(a), 
mas pelo grupo de pessoas envolvidas no processo, buscando resultados artísticos 
e/ou vivências culturais. A criação é um importante elemento na construção de 
conhecimento e da compreensão do que se nomeia como patrimônio cultural.

Oralidade e memória pessoal e coletiva - Oralidade é uma das muitas formas de 
transmissão de conhecimento. Uma forma que não se restringe à fala, mas que 
passa também pelo gesto, pela dança, pelo movimento, pelo afeto. Considera-se 
que o tempo da oralidade é diferente do tempo da palavra escrita. É o mecanismo 
de compartilhamento entre os indivíduos, da memória dos(as) mais velhos(as), das 
histórias dos ancestrais. Entretanto, é importante apontar que o esquecimento faz 
parte da história de quem conta, aquilo que não é lembrado é contado a partir da 
experiência do(a) contador(a), e muitas vezes a invenção da memória também entra 
nesse processo, assim como a criação acontece a partir da memória de quem conta, 
seja ela uma memória da lembrança, ou do esquecimento.
 
A formação em Patrimônio Cultural passa necessariamente pela memória, pelas 
histórias de vida dos(as) envolvidos(as) no processo de formação. As histórias 
individuais estão intimamente ligadas às histórias de suas famílias, podendo ser 
a família de origem (pai, mãe, irmãos, avós, tios) e/ou a família que construíram ao 
longo da vida (companheiro, companheira, filhos, netos, amigos). As histórias destas 
famílias estão entrelaçadas por histórias de vida, de seus ancestrais, e das pessoas de 
uma comunidade, uma cidade, um estado, um país. As histórias de vida dos indivíduos 
são carregadas, para além das passagens de vida e de acontecimentos pessoais, de 
vivências artísticas e culturais, que são traduzidas em seu modo de viver, em festas 
e manifestações religiosas, festas e folguedos populares ligadas ao modo de vida 
de uma comunidade, modos de preparar alimentos, medicina popular, causos, poesia 
popular, músicas de trabalho e religiosas. 

Desta forma, a oralidade transforma-se em alavanca para a criação, preservação, 
compartilhamento, diálogo, transmissão e difusão de saberes e fazeres artísticos 
populares que se tem na memória como criação de espaço adequado para a 
manifestação.

O trabalho realizado na Escola Livre de Artes Arena da Cultura é o de tentar acessar 
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A partir destes conteúdos, a Área oferece ementas já experimentadas ao longo de mais 
de oito anos, ou constrói uma ementa específica a partir de conversa com agentes 
públicos da unidade cultural ou instituição onde será realizada a oficina. 

Encontros - A Área desenvolve os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras e Encontros 
de saberes populares.    

Workshops em Patrimônio Cultural - Os workshops são voltados para um público a 
partir de 14 anos e podem ser abertos para professores(as) do Arena da Cultura e 
demais interessados(as) da cidade. A carga horária pode variar entre 06 e 20 horas, 
podendo acontecer uma ou mais vezes por semana. São apresentadas propostas a 
partir das seguintes temáticas: Música e Corporeidade; Cultura da Infância; Aspec-
tos Cênicos; Literatura e oralidades; Ervas, raízes e culinária; Religiosidade e culturas 
afro-brasileiras e indígenas; Linhas, fibras e histórias; Patrimônio cultural e contem-
poraneidade; Documentação da memória; Apresentação da área de Patrimônio (para 
gestores(as) e lideranças comunitárias).
  
Curso de longa duração - A formação de longa duração se estrutura em sete (7) 
módulos semestrais, mais um módulo de estudos transversais ou participação em um 
módulo de outra área. Dessa forma, o(a) aluno(a) conclui o percurso formativo em oito 
módulos que duram quatro anos. Cada módulo da área totaliza aproximadamente 126 
horas, a depender do calendário letivo, sendo que ocorrem duas aulas de três horas 
cada por semana. Cada um dos sete módulos é nomeado a partir dos conteúdos da 
área, conforme abaixo:
 

.Ervas e Raízes e a Cozinha Brasileira; Manifestações da Cultura Popular 
Brasileira e seus aspectos cênicos; Saberes e fazeres manuais; Oralida-
de e literatura popular; Arte e cultura da comunidade; Música e corpo-
reidade e Cultura da Infância e os Brinquedos e Brincadeiras.

 
Na formação em Patrimônio, um módulo não é pré-requisito para o outro, de forma 
que o percurso proposto é circular e o(a) estudante pode cursar os oito módulos na 
ordem que desejar e de acordo com a oferta de módulos do período. Dessa forma, 
temos alunos(as) que já frequentam a área em contato com estudantes que acabaram 
de chegar na Escola. Da mesma forma, ocorre que alunos (as) fazem somente um 
módulo, ou dois, e outros(as) optam pela formação de quatro anos. A formação de 
longa duração completa tem um total mínimo de 900 horas. 
 
Assim como nas outras áreas de formação artística e cultural do Arena da Cultura, a 
formação em Patrimônio destina-se a um público amplo e irrestrito, ou seja, cidadãos(ãs) 
a partir de 06 anos podem participar das oficinas, workshops e encontros, com suas 
ementas específicas organizadas também por faixa etária, e aqueles a partir de 14 
anos podem ingressar na formação de longa duração. Os encontros de Brinquedos e 
Brincadeiras não tem limite mínimo ou máximo de idade.

Em função da diversidade de conteúdos trabalhados em Patrimônio Cultural e de seu 
caráter transversal, a Área considera os estudos entre áreas como parte de seu ciclo 
formativo. Sabe-se que todas as áreas da Escola podem e devem dialogar entre si e 
algumas ementas estão diretamente relacionadas à Área, como exemplo, a Música: 
Percussão e Cantoria; Design Popular: Bonecas de amar, rezar e brincar; Artes visuais: 

Pedagogia da roda - O formato de roda na partilha de conhecimentos faz parte das 
culturas tradicionais indígenas, dentre outros povos. Na cultura popular e tradicional, 
é na roda que muitas manifestações acontecem e recebem em seu nome a palavra 
roda, como samba de roda e roda de capoeira; outras dependem do formato de roda 
para acontecer, as cirandas, as danças indígenas, tambor de crioula, entre outras. Já 
a ideia de uma pedagogia da roda tem suas raízes no pensamento de Paulo Freire, 
que mais recentemente foi incorporada à pedagogia desenvolvida pelo educador Tião 
Rocha. Na Escola Livre de Artes Arena da Cultura, a dinâmica da roda é praticada 
desde o surgimento do Programa Arena da Cultura, em que as rodas de conversa nos 
diferentes bairros de Belo Horizonte serviam de base para a definição das atividades 
a serem desenvolvidas com a população, tornando-se ao longo do tempo um dos 
alicerces da metodologia da Escola.
   
3.7.3 - Percursos formativos  

São ofertados pela Área Oficinas de Curta Duração, Encontros de Patrimônio Cultural, 
Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, Curso de longa duração, Laboratório de 
Pesquisa em Patrimônio e assessorias para coletivos artísticos.

Em todas as atividades desenvolvidas na Área estão presentes os seguintes conteúdos: 
Saberes e fazeres manuais, Ervas, Raízes e a Cozinha Brasileira, Manifestações da 
Cultura Popular Brasileira e seus aspectos cênicos, Oralidade e literatura popular, Arte 
e cultura na comunidade, Música e corporeidade, Cultura da Infância e os Brinquedos 
e Brincadeiras. A partir destes conteúdos, a área oferece os encontros, laboratórios e 
oficinas de curta duração com ementas específicas para desenvolver ainda mais tais 
assuntos. Estes conteúdos são também a base para a formação de longa duração, 
sendo oferecidos módulos específicos ao longo de quatro anos.

Oficinas de Curta Duração: As oficinas em Patrimônio Cultural são organizadas 
a partir dos seguintes conteúdos:  Saberes e fazeres manuais; Ervas e Raízes e a 
Cozinha Brasileira; Manifestações da Cultura Popular Brasileira e seus aspectos 
cênicos; Saberes e fazeres manuais; Oralidade e literatura popular; Arte e cultura da 
comunidade; Música e corporeidade; Cultura da Infância e os Brinquedos e Brincadeiras. 
Elas ocorrem, em sua maioria, uma vez por semana com carga horária de duas a três 
horas, e em alguns casos duas vezes por semana, também com duas ou três horas de 
aula. O total de horas varia entre vinte e quatro (24) e trinta e seis horas (36).
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Imagens e memórias das áfricas e Dança: Dança Afrobrasileira e Danças 
populares brasileiras.
 
Laboratórios de pesquisa - Os Laboratórios de Pesquisa em Patrimônio têm como 
objetivo fomentar grupos de trabalho interessados especificamente em criação, 
experimentação, formação de coletivos artísticos e pesquisas voltadas para os 
saberes populares. O laboratório é destinado a alunos(as) egressos e outros(as) 
estudantes como profissionais de Patrimônio que querem desenvolver uma formação 
específica e autônoma. Para o(a) aluno(a), a carga horária é de cerca de 51 horas 
por semestre, com um encontro semanal de três horas com a presença de um(a) 
professor(a) orientador(a). A Área aponta as seguintes possibilidades de pesquisa: 
Música e Corporeidade; Cultura da Infância; Aspectos Cênicos (os cortejos); Literatura 
e oralidade; Ervas, raízes e culinária; Documentação da memória, Arte e Cultura na 
Comunidade. Como exemplo, em 2020, estão sendo desenvolvidos os Laboratórios 
de Pesquisa: Arte, Cultura e Comunidade - Boi Livre e Arte Cultura e Comunidade - 
Dengos e Kizombas.
 
Assessoria para coletivos artísticos e culturais - As assessorias oferecidas pela área 
de Patrimônio possuem um formato aberto, podendo ser organizadas em diversos 
percursos formativos como workshops, oficinas ou encontros e têm o objetivo  de 
qualificar a prática dos coletivos por meio de orientações específicas, em diálogo 
com as demandas apresentadas. Estas assessorias podem contemplar, por exemplo, 
grupos que trabalham com Cultura da Infância, Grupos de cantiga de roda e das 
tradições populares, grupos de pesquisa em Patrimônio comunitário, entre outros. 
São oferecidos conteúdos técnicos, de contextualização histórica e apoio à pesquisa 
comunitária, conforme as características de cada coletivo. Ocorrem em encontros 
semanais, de caráter semestral com duas horas de duração, podendo contar ou não 
com os atravessamentos. As assessorias acontecem em diálogo com demandas de 
um grupo ou coletivo específico.
 
Práticas de difusão  - Os cortejos são uma marca da Área e o Boi tem sido o elemento 
catalisador dos cortejos que são realizados na ELA-Arena, com a participação da 
área de Patrimônio, desde 2012. A realização desses cortejos nas Mostras da Escola 
redimensiona os locais por onde ele passa, seja na praça da Estação ou em algum 
território de Centro Cultural.
 
Outra ação desenvolvida pela área nas Mostras da Escola é o Batuque na Cozinha 
que promove um encontro em volta de uma mesa de chás, quitandas, frutas e sucos. 
Abre-se um espaço para mostrar, partilhar e confeccionar produtos relacionados ao 
universo das ervas e raízes e da cozinha brasileira. Nessa mesa ocorrem atividades de 
música, dança, brinquedos e brincadeiras e fazeres manuais.  

3.7.4 - Brinquedos e Brincadeiras e formação em Cultura da Infância na Área de 
Patrimônio Cultural

Desde 2011, a Área de Patrimônio Cultural promove, em parceria com os Centros 
Culturais e o Centro de Referência da Cultura Popular e Urbana Lagoa do Nado, os 
Encontros de Brinquedos e Brincadeiras. Estes encontros visam a garantir e afirmar o 

direito à cultura da infância e à formação de crianças, adolescentes e adultos com um 
espírito brincante, criativo, solidário, democrático e transformador.

Nos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, os(as) participantes compartilham 
momentos lúdicos de interação social e famílias são estimuladas a vivenciar 
brincadeiras populares, valorizando a confecção de brinquedos, o trabalho com o 
corpo, o desenvolvimento da oralidade e o reconhecimento das artes e elementos da 
cultura brasileira presentes nas brincadeiras. Estes encontros são sempre conduzidos 
por um(a) brincante que faz parte do corpo de profissionais da ELA-Arena e tem o 
papel de mediar os interesses de todos(as) os participantes, fazendo proposições de 
brincadeiras ou de confecção de brinquedos.

Os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras acontecem uma vez por semana, em 
horário definido entre a Escola e a Unidade Cultural com a presença de crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. 

Nesses encontros, os brinquedos e as brincadeiras são os mais variados possíveis, 
e sempre considerando os desejos e particularidades de cada um dos territórios 
onde as atividades acontecem. Atualmente, quase todos os centros culturais 
contam com um carrinho de rolimã e em boa parte deles as crianças jogam 
pião. Estes dois elementos são suficientes para atrair a atenção de adultos(as) 
e idosos(as), que uma vez tendo as lembranças de sua infância despertadas, 
passam a compartilhar com as crianças, trocando experiências e vivências, 
enriquecendo a infância por meio do encontro de gerações.

Variados brinquedos e brincadeiras surgem por iniciativa dos(as) Brincantes, tais como: 
piões, rolimãs, amarelinhas sortidas, bola de gude (birosca), pula elástico, cabaninha, 
festa de mato, pula corda com cantigas e “malabarismos” múltiplos, pique pega, pique 
cola, rouba bandeira, queimada, telefone sem fio, o que é o que é, trava línguas, arrancar 
mandioca, polícia e ladrão e muitos outros. É no movimento do brincar que as crianças 
compartilham suas memórias e elaboram seus mundos sociais, uma dimensão criativa 
e lúdica de produção cultural comum em que a infância é protagonista. Seus corpos, 
falas e expressões evidenciam o imaginário da cidade onde a linguagem anunciada 
pela brincadeira revela a conexão das crianças de diferentes centros culturais, regiões 
e realidades socioculturais de Belo Horizonte, ainda que não se conheçam.

Todas as brincadeiras e todos os 
brinquedos são compartilhados 
entre todos(as), não havendo di-
ferenciação entre brinquedos e 
brincadeiras para meninos e para 
meninas. Os(as) participantes 
escolhem as brincadeiras que 
querem participar. Também não 
ocorrem brincadeiras com dife-
renciação etária, sendo que adul-
tos e crianças optam por seus 
interesses e a interação é algo 
estimulado durante o processo.
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>> Audiovisual

   

          

 3.8.1 - Breve histórico da Área 

A trajetória da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), desde seu início 
é fortemente amparada pela participação social. Assim também acontece com a im-
plantação da área de Audiovisual, uma demanda antiga da cidade, documentada no 
Plano Municipal de Cultura e assinalada em instâncias como a Conferência Municipal 
de Cultura.

Com sua formação artística e cultural conduzida pelas diretrizes que consolidam um 
dos principais papéis da Escola: garantir a Democratização do Acesso ao Direito Cul-
tural, a ELA-Arena torna-se um espaço fértil para a reflexão em torno da produção de 
imagens. São muitos os aspectos socioeconômicos e tecnológicos presentes nas práti-
cas audiovisuais que podem ser abordados e norteados por este princípio.

A Escola, historicamente em suas ações, esteve e está, voltada para o estudo das 
tecnologias audiovisuais e suas potencialidades criativas. As áreas de Artes Visuais 
e Patrimônio Cultural desenvolveram, por exemplo, ementas que dialogavam com o 
campo antes da chegada da Área de Audiovisual.  

É importante destacar que a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação 
Municipal de Cultura vem desenvolvendo desde a última década diversas ações em 
Audiovisual. Entre elas estão o Centro de Referência Audiovisual (CRAV), espaço 
da Fundação Municipal de Cultura (FMC) que oferecia desde pesquisa ao acervo 
audiovisual da cidade até oficinas voltadas à preservação do patrimônio cultural 
audiovisual.

Atualmente, destacam-se os equipamentos públicos Museu da Imagem e do Som de 
Belo Horizonte (MIS-BH) e o MIS Cine Santa Tereza (MISCST). O MIS-BH concilia o 
trabalho direcionado para a memória audiovisual da cidade com um olhar voltado para 
o presente, desenvolvendo iniciativas de apoio às novas produções e de formação na 
área. Este espaço abriga em sua programação oficinas educativas e atividades lúdicas 
envolvendo temas relacionados à exposição em cartaz e à linguagem audiovisual, tais 

Você deve fechar os olhos. 
Seus olhos estão fechados? 

Você verá pontos de luz. Feche bem os olhos e 
os pontos vão se tornar mais claros. Existem 

personagens ali, a vida é criada. A mente 
funciona. Mas não mais que o coração. Uma 

história inteira é criada de acordo com a direção 
do vento que você escolher. A história é criada. 

E então abrimos os olhos. 
E temos uma história.

Djibril Diop Mambéty*

Escola Livre de Artes Arena da Cultura 

* O cineasta senegalês Djibril Diop Mambéty quando questionado sobre sua produção audiovisual, ele respondia com 
este relato (tradução nossa), tornando a prática audiovisual e a imaginação praticamente sinônimos. Para saber 
mais sobre o artista, sugere-se consulta ao trabalho da pesquisadora Janaína Oliveira.
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como oficinas de brinquedos óticos e objetos que remetem à história do cinema, a 
exemplo do taumatrópio, zootrópio e do flipbook.

Nos últimos anos têm sido concebidas políticas públicas no âmbito municipal de 
fomento, difusão e estímulo às práticas e criações audiovisuais, além de festivais 
e premiações na área. Em paralelo, diversas ações autônomas ao poder público 
apresentam possibilidades de experimentação e execução audiovisual, revelando 
potencialidade de autorias e práticas criativas.

O contexto audiovisual em Belo Horizonte também inspira a criação da Área. Uma 
produção de imagem que se materializa com uma experimentação de linguagem rica 
e diversa. Trabalhos artísticos que vêm discutindo a produção de imagens forjada 
no cotidiano dos territórios, nas lutas e nos afetos mediados pela experiência, pelo 
desejo e pela vontade de se reinventar e inventar mundos.

A importância da democratização do acesso aos bens e serviços do setor, o cenário 
atual de desenvolvimento da cadeia produtiva e criativa em audiovisual no contexto 
municipal, além da demanda social, são fatores propulsores para a criação de mais 
uma área de formação artística e cultural na ELA-Arena, a Área de Audiovisual. 
Vale destacar que a escuta junto aos territórios diversos da cidade com as ações 
frequentes de diálogo promovidos pela ELA-Arena bem como a busca pelas ações 
em audiovisual desenvolvidas pelas demais áreas da escola apontam para o desejo 
da cidade pela implementação da área na ELA-Arena.

Com a ampliação de recursos da ELA-Arena desde 2018, aliada à implementação 
do Núcleo de Produção Digital (NPD-BH) - vinculado à Diretoria de Museus (DMUS) e 
amparado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) com o Programa BH nas Telas, foi 
possível desenvolver atividades de formação em Audiovisual no segundo semestre de 
2019, numa parceria intersetorial entre estas instâncias: ELA-Arena/DPDC, DMUS e SMC.

Interfaces entre o Programa BH nas Telas e a Escola Livre de Artes Arena da Cultura

A parceria construída desde 2017 e concretizada em 2019, entre o NPD-BH e a ELA-
Arena, segue adiante no intuito de somar forças ao setor. O Programa BH nas Telas, no 
contexto da SMC, ampliou as ações desenvolvidas na área de Audiovisual com editais 
específicos para fomento, circulação, difusão e formação. O programa se divide 
em cinco eixos: política de preservação, política de difusão, política de formação e 
capacitação, política de fomento e investimento e a Belo Horizonte Film Comission.

Dentre as principais ações de formação e capacitação do BH nas Telas, está a 
implantação do Núcleo de Produção Digital de Belo Horizonte que conta com 
oficinas voltadas para capacitação e sensibilização audiovisual. O NPD-BH, além de 
desenvolver formação, é um equipamento público da Prefeitura de Belo Horizonte que 
visa à democratização dos meios e espaços de produção audiovisual, facilitando o 
acesso a equipamentos, espaços e cursos relacionados à produção digital. 

A experiência das formações ofertadas pela ELA-Arena, NPD-BH, MISBH e MISCST 
dimensionaram a relevância da continuidade das ações formativas em audiovisual na 
cidade. Este primeiro ciclo de formação em Audiovisual, fruto desse trabalho conjunto, 
encerrou-se em dezembro de 2019 com mais de 160 pessoas certificadas.

O NPD-BH busca, ainda, consolidar-se como um espaço de formação e de produção 
audiovisual, que valorize a autonomia e a experimentação, a diversidade, a pluralidade 
de ideias e olhares, a inclusão e a transversalidade com outras linguagens artísticas, 
incentivando cada estudante a construir livremente seu percurso formativo. 

3.8.2 - Conceituação da Área de Audiovisual

O universo das imagens é um campo de disputas históricas em torno de narrativas, 
da invenção de si mesmo(a) e do direito de olhar. Não à toa as palavras imagem 
e imaginação têm o mesmo cerne linguístico, sendo possível inferir que elas se 
complementam. Quando se pensa em produção de imagens reflete-se também 
sobre (re)invenção de mundos, sobre um embate com imagens estereotipadas e 
sobre aspectos e criação de uma linguagem audiovisual que possa de fato dialogar 
com os diversos territórios, corporeidades e existências.

A pesquisadora bell hooks (2019) em seu livro “Olhares negros: raça e representação” 
fala sobre o poder de olhar, convocando uma reflexão sobre as questões políticas em 
torno dos regimes de visibilidade. A autora provoca a pensar sobre as imagens e o 
olhar, e o modo como são atravessados pelas tecnologias do colonialismo, para quem 
sabe fazer eclodir novas epistemes visuais e potências de imaginação.

Em seus estudos, a pesquisadora Beatriz Nascimento pontua que o processo de 
escravização e colonização no Brasil infligiu aos povos negros e aos povos originários 
a perda da imagem. “É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que se 
tornar visível [...] A invisibilidade está na raiz da perda da identidade” (NASCIMENTO, 
2018). Avançando em torno dessa reflexão, pode-se inferir que mais que uma perda, 
houve um roubo da imagem imposto pelo colonialismo e, consequentemente, pela 
história cultural do Brasil. Nesse sentido, faz-se necessário criar e refletir formas de se 
retomar e dar visibilidade à imagem por meio de uma política didático-artística.

A criação da Área de Audiovisual com coordenação e percursos formativos próprios na 
ELA- Arena emerge mobilizada pelo desejo de promoção de uma formação crítica do 
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olhar por meio da experimentação de diferentes equipamentos mecânicos, digitais e 
comunicacionais. A área será assim, um importante passo para democratizar o acesso 
regular e contínuo à formação e possibilitar o contato com as várias tecnologias 
de comunicação e criação artística, utilizando suportes audiovisuais em diferentes 
abordagens. Uma investigação do papel estrutural e constitutivo desempenhado pelas 
imagens e pela comunicação na construção do conhecimento e da cultura. 

Ailton Krenak, ao falar sobre produções audiovisuais feitas nos contextos das 
lutas e dos territórios indígenas, afirma que os autores desses filmes agem no 
mundo “no sentido de revelar novos olhares sobre a discrepante realidade brasileira, 
cumprindo a dura e desafiante tarefa de demarcar um lugar na tela, como a gritar 
o lema ‘Demarcação já’” (KRENAK, 2019). Nessa esteira, cabe ressaltar que a Área 
de Audiovisual da ELA-Arena traz em seu escopo de referências imagens feitas por 
olhares diversos em suas multidimensionalidades, como exemplo, imagens feitas por 
povos originários desse país, pelas pessoas que moram nas periferias das cidades, ou 
ainda, por povos quilombolas.  

O comprometimento com a democratização do acesso ao Direito Cultural torna a 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura um terreno fértil para empreender a criação 
da Área de Audiovisual conduzida pelo pensamento de retomada da imagem, 
por uma filiação a uma produção de imagens que empreenda caminhos para a 
descolonização do olhar. 

Por meio de práticas descentralizadas em territórios diversos da cidade, é possível 
compreender e fomentar formas autênticas de produção de imagens como um 
caminho para viabilizar processos de emancipação e fortalecimento das identidades 
de cada estudante.  A construção de uma linguagem audiovisual que se articule 
em torno da reinvenção dos sujeitos, para acolher, evidenciar e fabular memórias, 
concretiza a democratização do acesso ao Direito Cultural. A manutenção de 
materiais que é demandada pela área também é desafiadora, e neste sentido, faz-
se necessário uma ampla articulação do poder público para que as limitações e 
instabilidades políticas não sejam um impedimento no desenvolvimento da formação 
continuada.

Ao mesmo tempo, a Área necessita construir uma abordagem metodológica que 
busque alternativas didáticas e soluções possíveis diante de tais desafios, entendendo 
que as ações não podem estar submetidas a um único tipo de material ou modo de uso 
da tecnologia. É prerrogativa a busca por estratégias metodológicas que aproximem 
o(a) aluno(a) da experiência de criação, aprendizado e experimentação do audiovisual 
rompendo com certo imaginário de receio no uso da tecnologia. Possibilitar o acesso à 
Área é também possibilitar o acesso à utilização de câmeras, estúdios, ilhas de edição, 
equipamentos de som e luz, sabendo que no próprio manuseio da materialidade há 
erros e acertos, como nas outras áreas de formação da Escola.

No contexto atual, com a redução dos custos de produção e a amplitude de recursos 
multimídia viabilizados também por plataformas web, o audiovisual é uma das 
linguagens que mais cresce no Brasil. Por meio de telefones celulares, muitas pessoas 
produzem imagens e vídeos que circulam pela internet. Ao mesmo tempo, plataformas 
digitais de filmes e séries, bem como iniciativas comunitárias de cineclubismo, são 
caminhos contemporâneos de acesso à área. Portanto, a oferta de uma formação em 
Audiovisual precisa se dar de forma atenta à maneira como as pessoas lidam com o 

acesso à tecnologia e produzem imagens e ao mesmo tempo facilitar o acesso a recursos 
de alta tecnologia e infraestrutura variada.

As possibilidades são múltiplas dentro do Audiovisual e a formulação da Área deve ocorrer 
em constante expansão e diálogo com as expressões artísticas contemporâneas, de modo 
a fomentar um olhar atento e crítico acerca da produção de imagens. Olhar este que se 
evidencia na elaboração de roteiros, filmagem, edição, elaboração de vídeos, fotografia, 
experimentações em animação, curadoria, crítica, preservação, criação de videoclipes, 
construção de personagem, formação de espectadores(as) e nos diversos caminhos da 
produção de imagem e narrativas.

OBJETIVOS DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO
Nos processos de formação pretende-se proporcionar o contato com as várias ferramentas 
tecnológicas de comunicação e criação artística, utilizando diversos suportes audiovisuais. 
As atividades de Audiovisual têm como objetivo apresentar aos(às) estudantes do Arena 
da Cultura diferentes abordagens, visando a uma educação crítica do olhar por meio da 
valorização da prática e da experimentação coletiva e individual.

Durante as atividades serão desenvolvidos exercícios de percepção e de caráter sensorial, 
demonstrando a diversidade de imagens e sons que povoam o cotidiano e as possibilidades 
de apropriação do entorno das comunidades. A Área promoverá a reflexão sobre a realização 
de filmes que utilizam câmeras digitais e recursos tecnológicos não tão distantes dos 
contextos das oficinas, na prerrogativa de desconstruir o imaginário da impossibilidade de 
realização de vídeos com qualidade por celulares e câmeras de menor custo. Visa também 
a promover a reflexão sobre a produção, considerando-se todos os formatos tecnológicos 
disponíveis. A fruição, por meio da exibição de filmes e da própria experimentação de 
estudantes deve instigar possibilidades poéticas que priorizem as ideias, as identidades e 
as autorias nos contextos possíveis de realização. As atividades do Audiovisual terão como 
principais objetivos, entre os(as) estudantes:

- Trabalhar o olhar: observar o mundo, observar a si mesmo(a), coletar imagens que junto a 
outras podem propor narrativas e invenções artísticas;
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- Descobrir a si mesmo como realizador(a) e não receptor(a) passivo(a) de imagens 
que o cotidiano ou as grandes mídias impõem;
- Inventar mundos a partir da produção de imagens, provocar que as práticas 
audiovisuais aconteçam a partir de cada indivíduo. A visão deixa de ser um ato 
corriqueiro e passa a ter dimensão criativa.

Diante do contexto, cabe desenhar uma perspectiva em relação aos perfis dos 
profissionais que vão ministrar as formações realizadas pela Área de Audiovisual.  
É essencial a presença de profissionais qualificados(as) que compreendam a 
complexidade da ELA-Arena e que sejam capazes de acompanhar os alcances e 
desafios próprios da administração pública.

A equipe de profissionais da Área deve ter composição diversa que leva em consideração 
experiência docente, mas também a prática artística e criativa do(a) professor(a), 
podendo ser graduado ou não, mas com alguma experiência, sobretudo, em ações de 
formação em audiovisual no contexto dos territórios e comunidades diversas. 

MODALIDADES FORMATIVAS DA ÁREA DE AUDIOVISUAL
Cinema - incluir e possibilitar ações formativas em torno da linguagem cinematográfica 
e suas diversas vias narrativas
Multimídia – incluir e possibilitar ações formativas em torno da produção de vídeos 
artísticos diversos no contexto de plataformas e em intersecções com outras áreas 
artísticas (vídeo arte, vídeo dança, vídeo performance, vídeo clipe, mídias sociais, 
entre outras)
Fotografia – incluir e possibilitar ações formativas em torno das técnicas de fotografia 
e sua utilização no universo audiovisual
Esta proposta norteia os primeiros passos da Área, mas já aliadas, como mencionado, às 
reflexões em torno de imagem e imaginário, à retomada da imagem e às aproximações 
e distanciamentos entre imagem e memória. Bem como, considerando a invenção de 
mundos a partir da produção de imagens, aspectos de formação de público, redes de 
exibidores, audiovisual e as infâncias e o audiovisual comunitário.

3.8.3 - Percursos formativos

A princípio, a área contará com as seguintes tipologias de atividades: oficinas de 

curta duração, laboratórios, workshops, encontros e minicursos. Qualquer um destes 
percursos formativos pode ser direcionado para as ações do NPD-BH.

Oficinas de Curta Duração
As oficinas de curta duração atendem ao fomento, proposição, e condução das 
demandas em torno da formação em Audiovisual da ELA-Arena. Este percurso 
formativo visa propiciar uma experiência formativa artística e cultural que se encerra 
em si. O objetivo é difundir a Área através de ementas com conteúdos para iniciantes 
que voltados para um público heterogêneo, de crianças até a terceira idade, mas 
também com temáticas específicas para pessoas com ou sem experiência prévia. 

Oferecidas nas unidades culturais descentralizadas e, ocasionalmente, no Núcleo 
de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC) ou outras Unidades Culturais, 
essas oficinas têm encontros semanais de duas a três horas e duração semestral, em 
conformidade com o calendário letivo da Escola. 

Além disso, pretende-se ofertar uma oficina básica de Introdução ao Audiovisual 
com carga horária um pouco maior, também com curta duração e semestral, mas 
com dois encontros semanais de 02 horas cada. Essa oficina básica poderá contar 
com professores(as) referências e a presença de professores complementares para o 
desenvolvimento de conteúdos específicos. 

A Área de Audiovisual, neste momento inicial, apresenta as seguintes sugestões 
de ementas para este percurso formativo: Oficina de Roteiro; Imagens, memória e 
preservação; Atuação para o audiovisual; O que as imagens dizem - Introdução à 
crítica; Introdução à Fotografia; Introdução a Direção de Arte; e Oficina de Cineclube. 
Outras ementas serão construídas a partir de diálogos com as demandas provenientes 
dos territórios e o crescimento da área.

Laboratórios de pesquisa - Espaço criado para estudantes interessados(as) em 
vivenciar processos de pesquisa e experimentação por meio de práticas de criação 
e estudo de técnicas específicas. Nos laboratórios de pesquisa, alunos(as) e 
interessados(as) são convidados(as) ao exercício de desenvolvimento da autonomia a 
partir de projetos desenvolvidos individualmente ou em grupos.

A Área propõe a abertura de dois laboratórios, sendo um Laboratório de Roteiro, 
voltado ao para um público que busca o aperfeiçoamento e deseja receber orientações 
direcionadas à sua criação; e um Laboratório Multimídia em Práticas Audiovisuais 
Livres para experimentações diversas, aberto a um público amplo com ou sem 
experiência que deseje trabalhar a autonomia em práticas audiovisuais. Ambos os 
laboratórios podem ser realizados em parceria direta com o NPD-BH e a ELA-Arena, a 
depender da ementa e do público-alvo.

Outras ementas possíveis de serem construídas também com os retornos da cidade 
são Laboratório de Documentário e Laboratório em Crítica.

Encontros - A natureza dos Encontros é bastante livre e busca radicalizar a ideia de 
democratização do acesso, já que não exige inscrição prévia e a participação do(a) 
interessado(a) pode se dar por mais de um encontro ou em apenas um dia. A ementa 
Encontros para Ver Imagens é pensada aqui como um caminho para gerar demandas 
em torno do olhar para fruição, apreciação, crítica e as possibilidades diversas de 
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relação com a imagem. Este percurso é voltado para um aspecto importante da 
produção audiovisual: a relação com o(a) espectador(a) e a possibilidade de formação 
de espectadores(as). Outras ementas podem direcionar os Encontros da Área.

Workshop - Alinhados ao objetivo das oficinas de curta duração, os workshops são 
vivências que buscam provocar o contato e o aprendizado do(a) estudante num 
espaço de tempo ainda mais conciso, geralmente com recorte de algum tema ou 
prática específica.

A experiência das oficinas ministradas em 2019 pelo NPD-BH e ELA-Arena mostrou 
que alguns conteúdos mais específicos poderiam ser trabalhados em uma carga 
horária menor, a exemplo do Módulo II do curso de Produção e Distribuição Audiovisual 
que abordou Divulgação, Distribuição e Exibição. 

Partindo desta experiência, o Workshop surge como percurso que pode acolher 
formações dentro desta temática. Além de ofertar ementas voltadas para abordagens 
mais específicas dentro da edição de imagem, edição de som, finalização, trilha sonora, 
práticas curatoriais (que podem ser elaboradas em conjunto com outras áreas), entre 
outras. Tais atividades serão realizadas em parceria direta com o NPD-BH e ELA-
Arena, também nos espaços destinados ao NPD-BH.

Minicursos - Os minicursos estão sendo inaugurados em construção conjunta com 
o NPD-BH que busca atender pessoas que estão, ou que desejam estar, inseridas na 
cadeia produtiva do Audiovisual. Com ementas específicas e utilização de ilhas de 
edição e equipamentos do NPD-BH, os processos pedagógicos ofertados pretendem 
aproximar estudantes do universo da realização, circulação e das etapas de produção.

Este percurso formativo é destinado ainda para quem deseja expandir conhecimentos 
considerando suas experiências prévias, aprimorar o estudo de técnicas específicas e 
se aproximar do mercado cultural. Os percursos imersivos podem ser articulados em 
torno das seguintes ementas: Produção Audiovisual com módulos Produção Executiva 
e Direção de Produção, Composição visual, englobando Arte e Fotografia, Paisagens 
sonoras que soma captação e edição de som, Montagens e Remontagens, para 
abordagem da edição de imagens. 

O minicurso é composto por até quatro módulos que podem ser ofertados de forma 
simultânea, em aulas que ocorrem de uma a três vezes por semana, com duração de 
até 3 horas. Os módulos deste percurso têm carga horária de 40 a 72 horas, sendo 
que cada minicurso pode chegar a até aproximadamente 288 horas, desenvolvido num 
único semestre ou durante o período de um ano. 

Os minicursos podem ampliar-se, a partir da demanda, para a formação ampla 
desenvolvida pela ELA-Arena, sendo estendidos para um público que busca outras 
perspectivas de formação, além daquelas desenvolvidas pelo NPD-BH.

3.8.4 - Audiovisual e Cultura da Infância

As oficinas de curta duração voltadas para crianças possibilitam a mobilização de 
demandas e o ensino na Área em diversas frentes. Da fotografia à animação, podem 
ser desenvolvidas atividades e exercícios de percepção e de caráter sensorial, tendo 
a ludicidade como fator primordial nas ações de formação. No brincar, a criança pode 
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construir sua própria narrativa, criar personagens, explorar e trabalhar sua imaginação. 
Por meio de brinquedos anteriores à criação do cinema, a criança pode experienciar 
a ilusão de movimento provocada por mecanismos óticos e por princípios básicos da 
formação em audiovisual.

Pensar a formação audiovisual sob esta perspectiva, visa à afirmação ao direito à cultura 
da infância e formação de crianças, adolescentes e adultos com um espírito brincante, 
criativo, solidário, democrático e transformador. Nas atividades é possível trabalhar a 
sensibilidade e o olhar com a observação do entorno, coletando e selecionando imagens; 
percepção de experiências sensoriais por meio de sons, imagens e materiais; descoberta 
da diversão e da ludicidade na criação de imagens e proposição de narrativas; experiência 
da ilusão de movimento por meio de brinquedos óticos.

Os brinquedos óticos são antecessores ao cinema e surgiram no início do século XIX. 
De fácil produção, ainda hoje encantam crianças e adultos pois geram a ilusão de 
movimento em imagens e desenhos por meio de mecanismos simples. São exemplos, 
o Taumatrópio, Folioscópio, Flipbook, Fenaquistoscópio e Zootrópio. Pode-se trabalhar 
ainda com atividades em stop motion, pixilation e animação em recortes ou técnicas 
de animação de objetos ou pessoas no qual cada quadro é capturado por uma câmera 
fotográfica e colocados em sequência, gerando a ilusão de movimento.

3.8.5 - Possibilidades transversais para a Área de Audiovisual 

As possibilidades de ações transversais com as demais áreas da Escola são muitas, 
a exemplo do Teatro em oficinas de atuação para cinema; na produção de clipes, 
que têm ganhado destaque na cena hip hop na cidade, traçando diálogo com a 
Música; junto à Área de Gestão e Produção em formas de atendimento e formação 
voltada aos coletivos de audiovisual já existentes nos territórios.  Por sua vez, a 
perspectiva da videodança promove uma potente interlocução com a Dança, bem 
como a proximidade com os Bastidores das Artes pode resultar em experimentações 
em torno da criação de figurino, por exemplo. Junto a área de Patrimônio a interação 
pode se dar nas formações voltadas para a preservação e também nos brinquedos e 
brincadeiras com ideia do Cinema de Brincar, sobre a qual o pesquisador Isaac Pipano 
(2019) escreve no artigo homônimo: “Cinema que surge de onde diziam não poder 
sair nada: resistência em si. Resistência das interpretações unívocas e estanques 
sobre aquele espaço, sobre o que podem aquelas pessoas, sobre o monopólio da 
imaginação” (PIPANO, 2019, p. 141). 
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>> Bastidores das Artes

   

          

3.9.1 - Apresentação da Área de Bastidores das Artes

 A Área de Bastidores das Artes envolve um conjunto extenso de saberes, práticas e 
tecnologias de criação e produção estética com caráter transversal entre as várias 
linguagens artísticas e demais Áreas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. 
São atividades que operam nos bastidores e fazem parte dos processos de criação 
em suas variadas etapas, com desenvolvimento de trabalhos artísticos em suas 
múltiplas possibilidades de expressão, realização e também no encontro com a 
audiência.

A consolidação da área de Bastidores das Artes no âmbito da formação artística 
e cultural relaciona-se aos diversos contextos contemporâneos de produção 
estética, bem como aos contextos de demanda da população da cidade de Belo 
Horizonte pela sua oferta como política pública de formação e capacitação. Entre 
vários fatores, é possível citar:

. o processo de complexificação da produção artística e cultural que vem se 
desenvolvendo no Brasil, desde a criação das Leis de Incentivo à Cultura, ainda 
na década de 1990, e a trajetória de institucionalização das práticas artístico-
culturais, tendo em vista suas demandas de democratização, difusão e fruição, 
bem como viabilização e especialização do trabalho de artistas e profissionais 
envolvidos(as) diretamente em sua realização e apresentação junto às audiências;

. o desenvolvimento tecnológico-comunicacional e a valorização, como procedi-
mentos artísticos, dos testemunhos biográficos, dos aspectos pessoais e singulares 
nos processos de vida, de trabalho, de criação e realização, culminando no apare-
cimento de estratégias de informação sobre o “making-off”, ou seja, em etapas 
criativas que antecedem o encontro com a audiência. Desde a sua concepção até a 
finalização, percebe-se uma nova curiosidade e demanda sobre os procedimentos 
necessários de preparação dos trabalhos no segmento artístico-cultural;

. o processo de hibridização ou transversalidade dos procedimentos e práticas 
artísticas e culturais, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico-comunicacional 
e a ampliação das concepções estéticas, a demanda por democratização dos 
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espaços de fruição e atuação cultural, a emergência de outros espaços de 
intercâmbio semiótico e, principalmente, a fala de Outras vozes, Outras presenças, 
Outras manifestações políticas que pressionaram as linguagens artísticas pela sua 
expansão a fim de abarcar e traduzir as diversidades e singularidades das agências 
estéticas de criação nos múltiplos territórios;  

. a valorização da cena e do figurino como atributos de valor cultural na 
contemporaneidade, considerado também o âmbito do desenvolvimento 
tecnológico-comunicacional, em que a composição dos elementos da imagem, 
com destaque para as diferentes tipologias espaciais e corporais, passaram a 
constituir meios de expressão com maior relevância na produção semiótica dos 
textos culturais e artísticos;

 . a constituição de uma estratégia de criação estética por vias diferenciadas de 
atuação sensível que não correspondem, necessariamente, aos modelos tradicionais 
de formação ou trajetórias de aprendizado artístico desenvolvidos na ampla maioria 
dos programas e espaços hegemônicos de ensino. Tais estratégias poderão passar, 
atravessar ou se iniciar pelos “bastidores”, tendo em vista seu caráter transversal, 
que a partir do desenrolar do processo, poderá levar ou se ampliar para o desejo 
da descoberta e do exercício de procedimentos artísticos os mais diversos e até 
mesmo, abstratos e experimentais, de invenção de novas linguagens;

. a emergência de uma nova concepção de autoria artística, em consonância com 
os diferentes processos de transformações culturais do final do século XX em que 
os processos de criação investem em uma complexificação de procedimentos no 
campo semiótico tecnológico-comunicacional em expansão, onde as práticas 
intertextuais e suas estratégias de desconstrução, citação, sobreposição dos textos 
culturais implicam a implosão do conceito de autoria como uma ideia de uma única 
voz compositora de contornos definidos. Pelo contrário, parte-se da ideia de um 
procedimento composicional de caráter múltiplo, com protagonismo, muitas vezes 
simultâneo e provavelmente coletivo, mesmo em formatos solos, devido à demanda 
por diálogo, pela escuta, pela colaboração como causa e efeito das atividades 
estéticas. 
 
3.9.2 - Breve histórico da Área 

A criação da Área Bastidores das Artes na Escola Livre de Artes Arena da Cultura 
relaciona-se à uma demanda histórica da cidade de Belo Horizonte, devidamente 
registrada no Plano Municipal de Cultura desde 2015. Nesse contexto, a área de 
Bastidores das Artes constitui uma via de transversalização dos saberes que 
compõem as áreas artísticas já em atividade na Escola, como Artes Visuais, Circo, 
Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural e Teatro.

O então Programa Arena da Cultura, em consonância com os apontamentos 
públicos do município e as transformações culturais e institucionais do início 
do século XX, desenvolveu projetos como a Usina de Teatro no Centro Cultural 
Lagoa do Nado e o Centro Técnico de Produção, em que aconteceram cursos e 
oficinas com conteúdos de cenografia e figurino, além da produção conjunta 

com eventos, segmentos e grupos artísticos locais, como o Movimento Teatro de 
Grupo de Minas Gerais.

A ação piloto dos Bastidores das Artes ofertou, em 2019, quatro oficinas de curta duração 
- Cenário e Figurino, Curadoria e Acervo, Figurino e Caracterização e Projeto Expográfico 
– que registraram números expressivos de inscrições e possibilitaram uma avaliação 
positiva das atividades por parte dos estudantes e dos professores, culminando com a 
expressiva demanda pela continuidade e expansão da área artística no âmbito da Escola 
Livre de Artes – Arena da Cultura.

3.9.3 - A Área e sua abordagem metodológica transversal

A partir da experiência de intercâmbio entre as Áreas Artísticas e Culturais da ELA-
Arena da Cultura, bem como de trabalhos desenvolvidos junto aos Circuitos Culturais e 
às experiências pedagógicas do Integrarte, a área de Bastidores das Artes consiste em 
um desdobramento e aprofundamento de diálogos interdisciplinares entre as diferentes 
linguagens artísticas.

A Área chega à Escola a partir de um diálogo conceitual e pedagógico com as outras 
nove áreas artísticas do Projeto Arena da Cultura, a saber, Audiovisual, Artes Visuais, 
Circo, Dança, Design Popular, Música, Gestão e Produção Cultural, Patrimônio Cultural e 
Teatro, que contém, em seus próprios desenhos de estrutura, conteúdos relacionados aos 
Bastidores das Artes, seja em uma perspectiva de aprofundamento e difusão, seja em 
uma perspectiva complementar, de articulação com procedimentos contemporâneos de 
criação e realização de trabalhos artísticos.
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Conjugando interesses, práticas e avaliações dos resultados de todos os cursos 
e oficinas ao longo dos 22 anos de existência do Arena da Cultura, a área de 
Bastidores das Artes busca construir uma referência para estratégias de criação 
artística de caráter híbrido, não somente em sua materialidade, apresentação ou 
realização, mas também em seu processo de trabalho e conceituação.

A área de Bastidores das Artes, em sua abordagem transversal, tem como objetivo 
proporcionar uma ampliação da abordagem do campo artístico, tendo em vista a 
descoberta, experimentação e complementação de elementos ético-estéticos e 
técnicos que fortaleçam o processo de pesquisa e criação dos estudantes da ELA-
Arena.

Com foco eminentemente prático em sua condução das atividades, uma abordagem 
metodológica transversal provoca o questionamento conceitual da determinação 
estanque e definitiva das linguagens artísticas como áreas separadas e nitidamente 
delimitadas, levando em consideração a limitação decorrente da repartição por 
áreas de conhecimento como processo característico do pensamento moderno 
ocidental.

A abordagem metodológica transversal tem como referência os modos de 
pensamento e as diversas maneiras de produção de conhecimento das cosmologias 

africanas e dos saberes originários em que as formas de fazer constituem-se como 
práticas conceituais e de aprendizado que abarcam a experiência de criação como 
experiência de vida, transbordando as nomeações estanques e pré-determinadas e 
enfatizando a imersão na experiência e as interfaces entre os conceitos, materialidades e 
práticas do corpo, imagem, memória, movimento e território.

Como uma Área transversal, os Bastidores das Artes suscitam estratégias pedagógicas 
diferenciadas, que abordem, simultaneamente, as variadas modalidades de percursos 
formativos, em que se destacam as características híbridas dos conteúdos e dos 
procedimentos implicados nos segmentos estéticos que envolvem a área.

Vale destacar que a Área tem o desafio de desenvolver percursos que dialoguem com 
as características da demanda de capacitação expressa pela cidade, no que se refere à 
aproximação das diversas possibilidades de atuação no campo, seja para quem já está 
inserido no contexto artístico e cultural de Belo Horizonte ou para quem não tem nenhum 
acesso. 

3.9.4 - Estratégias pedagógicas iniciais

As atividades da área de Bastidores das Artes articulam um espaço de experimentação 
intensiva que provoca a expansão da percepção estética. Na orientação do trabalho 
pedagógico destaca-se a apropriação de práticas artísticas que podem ser afetadas por 
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meios, materialidades ou vias que estão fora do campo da arte, experimentando 
assim, o imbricamento transversal da experiência na confluência das ações de 
formação com a própria vida.

Como uma atividade atravessada por processos criativos e a pesquisa sobre as 
potências de interação e interfaces entre as diferentes linguagens, as estratégias 
didáticas da Área de Bastidores das Artes tem como objetivo o aprofundamento 
da curiosidade artística e o reconhecimento da estrutura da ELA-Arena da Cultura 
e de suas diretrizes pedagógicas.

Entre as estratégias pedagógicas iniciais a serem propostas e construídas ao longo 
dos encontros e entre os procedimentos de trabalho das atividades está a ênfase 
na valorização da experiência e das formas de saber-fazer como processos de 
conhecimento e produção de conteúdo. Atividades relacionadas à compreensão 
sensível dos exercícios de composição e ritmo, tradução e transcriação, ocupação e 
invenção de espaços de criação podem articular o desenvolvimento de uma maior 
consciência e percepção das misturas entre as áreas artísticas e as formas de 
expressão decorrentes dos encontros e desencontros das linguagens.

3.9.5 - Modalidades e percursos formativos da Área de Bastidores das Artes

A Área de Bastidores das Artes está composta por percursos formativos que 
serão realizados por meio de atividades de oficinas de curta duração, laboratórios 
de pesquisa, workshops e encontros organizados e articulados às seguintes 
modalidades de conteúdos e práticas:

Modalidade 1: Sensorialidades, visualidades e tecnologias do Espaço
Sinopse da Modalidade: estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 
preparação, construção e montagem do espaço artístico ou cena em suas diversas 
modalidades de lugar expositivo para a presença, acontecimento ou apresentação 
de obras plásticas ou patrimoniais.

Conteúdos e práticas: 
Cenografia; Projetos Cenográficos, Tipologias e dramaturgias de montagem e uso 
do Espaço; Modalidades de Cena, Exposição, Instalação, Ocupação, Intervenção, 
Cortejo e Performance; Iluminação; Projetos Luminotécnicos; Montagem e 
Afinação de Luz; Operação de  Luz;  Softwares relacionados; Expografia; Projetos 
Expográficos; Montagem de Exposições e Ambientes Expositivos, Design 
(Sinalização/Informação); Softwares relacionados; Design de Projetos; Mapa de 
Palco; Desenho Técnico; Croqui; Maquete, Softwares relacionados; Cenotecnia; 
Marcenaria, Serralheria, Pintura e Mobiliário; Direção de Palco; Contra-regragem; 
Equipe de Camarim; Tecnologias do Circo; Construção, montagem, desmontagem 
e segurança de equipamentos circenses; Relações de criação em Direção de Arte: 
equipes, organogramas, estratégias de planejamento, estudos de viabilidade e 
orçamento; levantamento de equipe de desenvolvimento e produção; articulação 
com figurino, iluminação e direção.

Modalidade 2: Sensorialidades, visualidades e tecnologias do Corpo
Sinopse da Modalidade: estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 
preparação e elaboração da imagem, estado e dramaturgia da presença e da 
corporeidade no espaço artístico ou na cena em suas diversas modalidades de 
lugar expositivo para o acontecimento ou apresentação de peças, obras plásticas 
ou patrimoniais.

Conteúdos e práticas:
Figurino; Design de Aparência; Caracterização e maquiagem cênica; História 
do Corpo; Breve história da moda: figurino e gênero; Figurino e ritual: traje e 
transcendência; Roupa de artista: traje e figurino nas artes visuais; Design de 
Projetos; desenho (croqui), colagem ou pranchas de referências; Tecnologias 
de Produção para Figurino; Adereços (geral e específico); Corte, Modelagem e 
Costura; Tingimento, envelhecimento, abrasão ou outros processos de intervenção 
material; Pintura a mão, bordado, construção plástica; Projetos especiais (materiais 
alternativos) e produção com acervos; Relações de criação em Direção de Arte: 
equipes, organogramas, estratégias de planejamento, estudos de viabilidade e 
orçamento; levantamento de equipe de desenvolvimento e produção; articulação 
com cenografia, iluminação, espaço de ação.

Modalidade 3: Curadoria, estratégias de acesso e tecnologias de convívio
Sinopse da Modalidade: estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 
elaboração e desenvolvimento de políticas curatoriais ligadas às atividades 
artísticas, em seus diversos segmentos, práticas e manifestações e suas estratégias 
de democratização, acesso e convívio.

Conteúdos e práticas:
Curadoria; Modos de perceber; Textos Curatoriais; Narrativas Expositivas; Estratégias 
de apresentação e interação; Curadoria para artes visuais, artes patrimoniais, 
mostras de design, acervos, arquivos e coleções; Curadoria para artes da presença 
(teatro, dança, performance, circo); Políticas de diversidade, representatividade e 
proporcionalidade; Políticas de acolhimento; acessibilidade; segurança e redução 
de danos; Museologia; Expografia; Mobiliário expográfico; Montagem; Relações de 
criação: equipes, organogramas, estratégias de planejamento
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Modalidade 4: Tecnologias Sonoras

Sinopse da Modalidade: estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 
elaboração e operacionalização dos elementos e equipamentos sonoros do espaço 
artístico ou cena em suas diversas modalidades de lugar expositivo para a presença, 
acontecimento ou apresentação de obras musicais, plásticas ou convívio social de 
maneira geral.

Conteúdos e práticas:
Paisagem sonora; Sonoplastia; Sonorização; Roadie; Direção de Palco; Produção 
técnica de Estúdio Musical; Manutenção de instrumentos musicais; Luthier

Modalidade 5: Tecnologias Transversais: estratégias para o Diálogo Qualificado com 
outras Áreas Artísticas

Sinopse da Modalidade: estudos e procedimentos relacionados à elaboração de 
estratégias transversais de diálogo qualificado com todas as áreas artísticas da 
ELA-Arena, tendo em vista os conteúdos e práticas compartilhados e de interesse 
mútuo.  

Conteúdos e práticas:
Proposição e aproximação de conteúdos entre as dez áreas do Projeto Arena, 
buscando o desenvolvimento da transversalidade nos estudos de conteúdos e 
desenvolvimento de práticas de criação. Esta Modalidade também envolve todas 
as demais Modalidades da área Bastidores das Artes, sendo uma proposição a ser 
construída coletivamente com as demais áreas artísticas da ELA – Arena.

Como estratégia inicial para o desenvolvimento desta Modalidade a Área propõe 
um Colóquio das Artes com apresentações dos panoramas de atuação das áreas 
de Audiovisual, Artes Visuais, Bastidores das Artes, Circo, Dança, Design Popular, 
Gestão e Produção Cultural, Patrimônio Cultural e Teatro para estudantes de todas 
as áreas, com interesse em ter um primeiro contato com conteúdos e procedimentos 
de outras áreas.

3.9.6 - Relação entre Abordagem Metodológica, Percursos Formativos e Modalidades 
da Área de Bastidores das Artes

A Área de Bastidores das Artes da Escola Livre de Artes – Arena da Cultura está 
composta por percursos formativos que serão realizados por meio de oficinas de 
curta duração, laboratórios de pesquisa, workshops e encontros articulados às 
modalidades de conteúdos e práticas, através de uma abordagem metodológica 
transversal.

Desse modo, as atividades de oficinas de curta duração, laboratórios de pesquisa, 
workshops e encontros tem como objetivo inicial uma abordagem ampla das 
Modalidades da Área de Bastidores das Artes, em consonância com a dinâmica do 
planejamento das ações de formação da Escola como um todo.  

As atividades iniciais de oficinas de curta duração, laboratórios de pesquisa, 
workshops e encontros da Área de Bastidores das Artes podem indicar, portanto, 
uma ênfase no diálogo entre as possibilidades de implicação e aplicação artístico-
cultural que caracterizam as Modalidades da Área. Ou seja, as estratégias 
pedagógicas iniciais atravessam os aspectos indicados pelas Modalidades para 
a sensibilização dos(as) estudantes no desenvolvimento de sua implicação como 
artistas dos Bastidores. Uma implicação enquanto ética artístico-cultural quanto 
aos aspectos da aplicação dos procedimentos, das técnicas e das múltiplas formas 
de articulação e aplicabilidade dos conhecimentos e práticas dos Bastidores das 
Artes com as diversas linguagens artísticas.

Os percursos formativos da Área de Bastidores das Artes, em diálogo com as 
suas Modalidades, também incluem o planejamento, desenvolvimento e realização 
de atividades com temáticas transversais no que se refere às demandas 
contemporâneas de criação em diálogo com os desafios políticos interseccionais 
colocados para as práticas artístico-culturais na atualidade.

Nesse sentido, as oficinas de curta duração, laboratórios de pesquisa, workshops 
e encontros podem abordar as vias de articulação das manifestações artístico-
culturais tendo em vista a formação de redes e as diferentes possibilidades de 
apresentação das criações no mundo e de mundos por vir. As atividades também 
podem fomentar o diálogo entre as perspectivas críticas entrelaçadas aos desejos 
artísticos e suas buscas por espaços de descolonização histórica. Da mesma forma, 
os percursos formativos podem alinhavar as demandas pela invenção de lugares de 
compartilhamento, convívio e exercício de empatia tendo em vista as dificuldades 
apresentadas pelo contexto social contemporâneo em suas características de 
implicações práticas com amplas consequências políticas.
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>> Gestão e Produção 
Cultural

   
3.10.1 - Breve histórico da Área de Gestão e Produção Cultural 

A oferta de atividades com ementas específicas na Área de Gestão e Produção Cul-
tural atende à demanda apresentada pela população belo horizontina e registrada nos 
capítulos I, II e IV do Plano Municipal de Cultura (2015-2025). Tal documento aponta a 
necessidade de oferta de cursos de Produção e Gestão Cultural, bem como a capa-
citação técnica de estudantes, artistas e grupos amadores de Belo Horizonte, favo-
recendo a prática profissional nas atividades artísticas, relacionando suas propostas 
criativas às novas áreas de conhecimento.
 
A capacitação aponta para perspectivas diversas de atuação nos campos da gestão, 
produção cultural e economia da cultura. Neste sentido, as ações inaugurais execu-
tadas pela Área na ELA-Arena, em 2019 foram organizadas em três modalidades de 
oficinas: Introdução à Gestão e Produção Cultural, Economia da Cultura e Assessoria 
para Coletivos Artísticos.  

As oficinas de Introdução à Gestão e Produção Cultural, Economia da Cultura e as 
Assessorias para Coletivos Artísticos aconteceram nos Centros Culturais, Centro 
de Referência da Juventude e NUFAC. Já nessas ações iniciais, a Área de Gestão e 
Produção Cultural abarcou o conceito de cultura a partir de suas múltiplas dimensões, 
numa abordagem que se orientou por princípios éticos, respeito às diferenças e 
promoção da cidadania cultural. 

A partir de uma dinâmica transversal entre os conteúdos das atividades, os(as) 
professores(as) apresentaram as particularidades cotidianas do fazer cultural, 
proporcionando aos(às) estudantes um panorama sobre a realidade envolvendo os 
campos da Gestão e da Produção Cultural. Oportunidade em que os(as) estudantes 
foram convidados(as) a sugerir temas que pudessem ser abordados nas próximas 
edições das oficinas, contribuindo para a adequação da formação às demandas e 
necessidades identificadas junto ao corpo discente. 

Houve também a preocupação da equipe pedagógica com a articulação entre os 
conteúdos teóricos e práticos, expressados através das aulas, rodas de conversa, 
trabalhos em grupo, atividades de fruição e apreciação artístico-cultural, além de 
visitas técnicas a instituições culturais e coletivos artísticos.  Ao longo do processo, 
a equipe docente procurou compreender o perfil dos(as) estudantes e as motivações 
que levaram cada um(a) a buscar as atividades da Área. Neste levantamento foi 
identificado que, em sua maioria, os(as) alunos(as) já participavam de oficinas 
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de outras áreas artísticas realizadas pela ELA-Arena e que se inscreveram nas 
atividades da Gestão e Produção como forma de complementarem sua formação e 
suas experiências artísticas fora da escola. 

A partir da identificação desta demanda, cada um dos percursos formativos da Área 
propôs a relação entre conteúdos práticos, teóricos e o cotidiano do mercado das 
artes e da cultura. Buscando, deste modo, contemplar o aprimoramento da formação 
artística e técnica, além de contribuir para a ampliação de possibilidades de atuação 
no cenário artístico e cultural de Belo Horizonte.

3.10.2 - Conceituação da Área 

A mediação entre o universo subjetivo das artes e da cultura com o mercado e as 
políticas públicas é uma possível síntese para compreender a atuação do(a) gestor(a) 
e do(a) produtor(a) cultural. Mediação que tem alcance para além da realização de 
projetos e eventos, pois promove e oportuniza reconhecimento e valorização de 
manifestações artísticas e culturais diversas (RIBEIRO, 2010). 

Os desdobramentos processuais próprios da arte e da cultura, como o fortalecimento 
das identidades, o respeito às diversidades, a preservação de tradições e saberes, a 
produção de conhecimento, a experimentação de linguagens e modos de ver, viver e 
pensar o mundo, indicam o potencial e a responsabilidade da atuação de gestores(as) 
e produtores(as) culturais. 

Mediação para que os processos artísticos sejam viabilizados, com acesso à 

estrutura e recursos e se desenvolvam na liberdade própria do sensível, sem ficarem 
limitados apenas às exigências institucionais e formais. A imagem da mediação 
auxilia na compreensão das especificidades e desafios das duas atividades, pois, 
tanto a produção como a gestão cultural são tratadas como campos da mediação 
entre os diversos agentes que atuam no universo cultural no qual convivem práticas 
tradicionais e novas modalidades de intervir, viabilizar e organizar os processos 
criativos e os bens culturais. 

Antônio Albino Rubim (2008) considera inevitável a proximidade entre gestores(as) e 
produtores(as) culturais, devido à complementaridade e à interdependência de suas 
atribuições na cadeia produtiva da cultura. Assim, apesar de serem delimitadas como 
duas atividades diferentes, elas se confundem em relação à atuação no mercado 
cultural, principalmente em função dos saberes e fazeres desenvolvidos em cada 
profissão, coexistindo e se complementando no mercado de trabalho.

Esses saberes e fazeres próprios a cada uma das profissões desenvolveram-se 
a partir de experiências práticas no dia-a-dia do trabalho, construídos a partir de 
uma composição de elementos marcados inicialmente pelo autodidatismo. Durante 
muito tempo ambas as atividades foram realizadas de forma improvisada pelos(as) 
próprios(as) artistas ou por pessoas dotadas de características empreendedoras que 
se identificavam com o campo artístico. 

Deste modo, o conhecimento se deu de forma cumulativa e gradual, no cotidiano 
do trabalho, em que foram desenvolvidas as habilidades e, consequentemente, as 
próprias necessidades formativas. Esse processo de constituição de um saber a 
partir do fazer possibilitou um campo comum de atuação. 

Por causa disso, há mais pontos de convergência entre suas atribuições do que 
distinções, delineando, por exemplo, características comuns como a transversalidade, 
o dinamismo e a fluidez na prática profissional. 

Assim, no contexto de confluência entre as duas práticas, a distinção entre elas 
é possível quando se pensa o papel do(a) gestor(a) a partir de um caráter mais 
permanente, processual e amplo e do(a) produtor(a) com um caráter mais executivo, 
eventual e específico em determinado projeto ou atividade artística. 

A distinção entre as duas atividades se deu a partir do processo de institucionalização 
do campo cultural e de profissionalização de seus agentes, em meados da década de 
1980, período de reabertura democrática do país. Num momento em que o mercado 
cultural se complexificava devido à implementação de políticas públicas, à atuação 
da iniciativa privada no campo da cultura; à ampliação do consumo de bens e serviços 
culturais e ao desenvolvimento de ações da sociedade civil organizada.

Todos estes fatores refletiram na necessidade da organização do campo cultural e, 
consequentemente, dos diversos agentes que nele atuam. Exigiu-se, neste contexto, 
que os(as) trabalhadores(as) da cultura não só atendessem aos aspectos subjetivos 
da cultura, mas também às regras de economia, política, administração e aos avanços 
da tecnologia e da comunicação. 

Todo este processo de estruturação e formalização do mercado cultural passou a 
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exigir uma formação mais sistemática de seus(as) agentes, levando-os(as) a buscar 
cursos específicos para o aprimoramento dos saberes e fazeres da produção e gestão 
cultural.

GESTÃO CULTURAL 

De um modo geral, pode-se dizer que a gestão cultural envolve o planejamento, a 
organização, a direção (liderança e motivação) e o controle (acompanhamento e 
avaliação) de uma dada atividade, ação, instituição cultural. 

Maria Helena Cunha (2003) define o(a) gestor(a) cultural como quem está à frente 
de projetos permanentes de cultura estabelecendo o elo entre os vários componentes 
do campo cultural: artista, poder público, iniciativa privada, imprensa e público 
consumidor.

Neste caso, seu papel corresponde a criar condições para que o trabalho artístico 
seja viabilizado, por meio do gerenciamento de atividades, recursos físicos (materiais 
e equipamentos), humanos (equipes de profissionais), financeiros (verbas necessárias 
para execução das ações), contribuindo para o funcionamento do coletivo, 
organização ou instituição gerenciada (AVELAR, 2008). 

Sua principal característica é o de “agregador(a)” dos(as) demais agentes 
envolvidos(as) no fazer artístico, demandando para isso o desenvolvimento de 
habilidades como a capacidade de articulação, mobilização, mediação e planejamento 
com visão de longo prazo, na busca pelas melhores condições de sustentabilidade 
para o grupo, a instituição, a política pública ou a própria carreira artística. 

Cabe ao(à) gestor(a) a compreensão do processo associado à cadeia produtiva da 
cultura como um todo. E isso só é possível através de uma formação que tenha como 
princípio a sistematização e organização de uma multiplicidade de conhecimento que 
fundamenta e qualifica a prática. Conhecimentos que proporcionem uma atuação 
reflexiva, crítica e especializada. Reflexiva e crítica no sentido de quais os tipos de 
valores, crenças, identidades, tradições, modos de vida que se quer reforçar através 
da viabilização do processo criativo e inventivo. 

Por outro lado, ele(a) não é meramente um gerenciador(a) de ações e atividades 
culturais, mas um(a) interlocutor(a) e mediador(a) cultural entre todas as dimensões 
e interfaces da grande rede chamada Cultura. 

PRODUÇÃO CULTURAL 

A Produção Cultural tem como atribuição dar forma a uma ideia, projeto ou criação 
artística, transformando-os em um evento, produto, bem ou serviço cultural. Sendo o 
responsável por esta tarefa, o(a) produtor(a) cultural. 

Rômulo Avelar (2008) o(a) define como responsável pela criação, planejamento, 
execução e materialização das ideias e projetos artísticos, atuando como “mediador(a) 
“entre artistas e os demais segmentos do setor cultural. 

Deste modo, o(a) produtor(a) cultural ocupa uma posição central para que se efetive 

o percurso entre o momento de criação artística até o encontro da obra com o 
público, cuidando, para isso, de todas as etapas necessárias para facilitar a execução 
do processo criativo.

O resultado deste trabalho, são shows, exposições, espetáculos, mostras ou festivais, 
nos quais esses profissionais se encarregam de viabilizar a produção, elaborando e 
formatando o projeto, correndo atrás dos patrocínios e incentivos (Patrocínio, 2003). 

A atividade de Produção Cultural abrange normalmente pelo menos três etapas: 
a pré-produção, a produção propriamente dita e a pós-produção. A fase de pré-
produção envolve toda atividade preparatória para a execução de um projeto cultural, 
correspondendo ao momento de planejamento e mesmo de imaginação do projeto 
(ou evento) a ser executado. 

A fase seguinte, a produção, corresponde à fase de execução da atividade cultural. 
Por fim, a terceira e última fase: a pós-produção, envolve as tarefas de finalização 
do projeto ou do evento cultural, que pode corresponder à desmontagem do evento, 
elaboração de relatórios e prestação de contas do projeto. 

Em vários momentos, a atividade de produção pode abranger também outras tarefas 
como: divulgar o evento ou produto cultural; articular parcerias e apoios de instituições 
ou comerciantes locais; ir em busca de recursos, a fim de possibilitar a realização do 
evento, produto ou projeto. Neste caso, pode-se dizer que a dimensão da produção 
requerida pelo projeto dita a multiplicidade das atribuições a serem desenvolvidas 
pelo(a) produtor(a) cultural. 

Assim como ocorre com o(a) gestor(a) cultural, cabe ao(à) produtor(a) também a 
capacidade de reflexão sobre as especificidades do campo cultural, sendo um(a) 
agente consciente do seu potencial de transformação e desenvolvimento social, o 
que demanda uma formação técnica e conceitual voltada para a atuação no campo 
da cultura. 

3.10.3 - Capacitação em Gestão e Produção Cultural 

Entre 1998 e 2000, o Programa Arena da Cultura promoveu cursos e oficinas de 
capacitação com foco em artistas, agentes, grupos e produtores culturais nas 
nove regionais da cidade. As atividades formativas tinham como foco facilitar a 
profissionalização e qualificação do fazer artístico dos(as) agentes culturais e grupos, 
em sua maioria localizados nos territórios periféricos da cidade, com conteúdos que 
contemplavam o funcionamento dos editais da Prefeitura, elaboração de projeto, 
prestação de contas, dentre outros temas.

Alinhada com estes objetivos, a capacitação na área de Gestão e Produção Cultural 
é realizada na perspectiva de garantia e promoção dos direitos culturais através 
da democratização e descentralização do acesso à formação qualificada para um 
público diverso, contribuindo para a participação cidadã de seus estudantes na cena 
artística e cultural da cidade.

A Área de Gestão e Produção Cultural vem para atender uma demanda crescen-
te de formação num cenário em que cada vez mais agentes culturais têm buscado 
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compreender estratégias de financiamento para desenvolvimento de seus trabalhos 
artísticos. Num contexto em que o “mercado cultural requer cada vez mais traba-
lhadores(as) preparados(as) para lidar com as dinâmicas que integram os processos 
constitutivos da cadeia produtiva do setor, como criação, produção e distribuição”. 
(CUNHA, 2008).

Com o tempo, a complexificação do universo cultural fez com que só o improviso e 
o autodidatismo não conseguissem mais dar conta das demandas identificadas no 
fazer profissional. Estimulando, mais tarde, o surgimento de formações específicas 
organizadas a partir de um currículo próprio. Isso porque:

a especificidade da área cultural requer um trabalho integrado que 
se apropria de técnicas e conhecimentos inter e transdisciplinares, 
ao mesmo tempo em que precisa desenvolver métodos próprios e es-
pecíficos. Somado ao desenvolvimento de um olhar crítico e sensível 
à apreciação e consumo dos bens e serviços culturais. (CARVALHO, 
2015)

A partir daí, percebe-se a necessidade de uma formação ampla e transdisciplinar para 
gestores e produtores culturais, considerando como primeiro requisito a sensibilidade 
para apreciação das diferentes manifestações e produções artístico-culturais. 

A sensibilização e educação do olhar de gestores e produtores culturais se estende 
à leitura de obras de referência que constituem uma base conceitual e técnica para 
compreensão da lógica de organização dos campos da Cultura e da Arte. Devido à 
identificação dessa necessidade, têm aumentado nos últimos trinta anos publicações 
que enfocam a constituição e as especificidades dos campos da Gestão e Produção 
Cultural em sua interface com as dimensões política, social, educativa, jurídico-legal, 
econômica e cidadã. 

A bibliografia principal e complementar que fundamenta a Área leva em consideração 
obras de referência, tanto técnica como teórica, que podem contribuir para a 
formação de um repertório básico daqueles (as) que querem se dedicar a gerir e a 
produzir cultura. 

Ressalta-se que conteúdos da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena 
está na organização curricular da Área, contribuindo para o cumprimento da Lei 
10.639/11.645. Além disso, são considerados também como referenciais para a Área, 
os conhecimentos e experiências de autorias diversas, pautada por múltiplas vozes 
e saberes.  

3.10.4 - Modalidades e percursos formativos

Partindo dessa conceituação, o desenho da Área de Gestão e Produção Cultural 
compreende as seguintes modalidades formativas: 

Gestão Cultural – Diz respeito ao gerenciamento de projetos culturais mais 
permanentes, processuais e amplos, abarcando uma visão geral dos fluxos, processos 
e etapas de um projeto, grupo ou instituição cultural. Compreende também aspectos 
como a comunicação, a busca de recursos financeiros, o diálogo e o direcionamento 

da equipe, o trabalho em parceria com outras organizações. Tem como atribuições: 
o planejamento, a organização, a direção (liderança e motivação) e o controle 
(acompanhamento e avaliação). 

Produção Cultural - Compreende a viabilização e operacionalização de projetos de 
caráter mais eventual e microssocial. Suas atribuições estão vinculadas à organização 
e planejamento de ações culturais - entre eventos e projetos diversos -, a serem 
oferecidas a determinado público, em dado período de tempo e espaço. 

Economia da Cultura - Corresponde ao conjunto de atividades econômicas 
relacionadas à criação, produção, circulação, difusão, consumo e acesso de bens, 
serviços e conteúdos de natureza cultural. Compreende também as análises de 
indicadores culturais, impactos das atividades culturais (eventos, projetos, atividades 
educativas, entre outras). Está relacionada também ao papel das políticas culturais 
públicas e privadas no fomento e incentivo à cultura.

Conteúdos Gerais da área de Gestão e Produção Cultural - Partindo destas 
modalidades, buscou-se na definição dos conteúdos da Área um grau de 
aprofundamento conceitual e técnico, principalmente no que se refere ao 
desenvolvimento dos saberes e fazeres específicos da Produção e Gestão Cultural. 
Nesta perspectiva, os conteúdos da Área se desdobram a partir dos seguintes 
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tópicos:

TÓPICOS TEMÁTICOS                       CONTEÚDOS E TEMAS ABORDADOS NAS ATIVIDADES        
DA ÁREA 

1 - Identidades, 
Territorialidades e 
Diversidade Cultural

2 - Economia da Cultura

3 - Gestão Cultural 
 

4 - Produção Cultural 

5 - Tópicos transversais à 
Gestão,  Produção Cultural 
e Economia da Cultura

6 - Comunicação e 
Mobilização 

PERCURSOS FORMATIVOS 

No contexto da ELA-Arena, as oficinas da área de Gestão e Produção são realizadas 
na perspectiva de desenvolver nos(as) estudantes habilidades e competências 
necessárias ao desenvolvimento de seus processos criativos e fazeres artísticos. 
Nesse sentido, os procedimentos metodológicos partem de uma perspectiva 
dialógica, crítica e reflexiva, orientando-se pela afirmação dos princípios e diretrizes 
da ELA-Arena, pautados na descentralização, democratização, diversidade e 
formação cidadã. 

Os percursos formativos são direcionados a gestores culturais, produtores 
culturais e artistas, além de pessoas que desejam aprofundar conhecimentos 
referentes à Gestão e Produção Cultural. A Área conta com as seguintes tipologias 
de atividades para um público a partir de 16 anos até a terceira idade:

Oficinas de Curta Duração: As oficinas de curta duração atendem ao fomento, 
à proposição e à condução de temas e conteúdos em torno da formação em 
Gestão e Produção Cultural da ELA-Arena. O objetivo é difundir a Área oferecendo 
ementas para iniciantes e também conteúdos específicos para pessoas com ou 
sem experiência prévia. 

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: Espaço criado para estudantes 
interessados(as) em vivenciar processos de pesquisa e experimentação por 
meio de práticas de criação e estudo de técnicas específicas. Nos laboratórios, 
alunos(as) e interessados(as) são convidados(as) ao exercício de desenvolvimento 
da autonomia a partir de projetos desenvolvidos individualmente ou em grupos. 

Workshops: Alinhados ao objetivo das oficinas de curta duração que visam a 
propiciar uma experiência formativa artística e cultural que se encerra em si, os 
workshops são vivências que buscam provocar o contato e o aprendizado do(a) 
estudante num espaço de tempo ainda mais conciso, geralmente com recorte de 
algum tema ou prática específica. 

Encontros: A natureza dos Encontros é bastante livre e busca radicalizar a ideia de 
democratização do acesso, sendo que a participação do(a) interessado(a) pode se 
dar por mais de um encontro ou em apenas um dia, sem que isso afete a qualidade 
da experiência vivenciada. Na Área de Gestão e Produção Cultural os Encontros 
são voltados para a ampliação do repertório teórico-conceitual, estético, técnico, 
criativo e prático dos(as) estudantes através da fruição e apreciação de obras e 
trabalhos artísticos e visitas técnicas à instituições, grupos, projetos e eventos 
culturais
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- Identidades e Diversidade Cultural. 
- Cultura e suas manifestações com enfoque na história  e 
manifestações  da cultura Africana, Afro-brasileira e  Indígena. 
- Redes de colaboração e cooperação artística locais.
- Cartografia das iniciativas culturais nos territórios. 

- Indicadores culturais. 
- Planilhas orçamentárias. 
- Dimensão Econômica da Cultura. 
- Precificação do trabalho artístico.
- Cadeia Produtiva e Economia da Cultura.
- Relatórios e Estudos sobre a produção cultural local, estadual 
e federal.
- Estratégias de financiamento: Independente, Colaborativo, 
Editais, Prêmios, Captação de recursos. 

- Definição, atribuições, tipos e campos de atuação na Gestão 
Cultural.
- Planejamento Estratégico.
- Ferramentas de Gestão. 
- Formação de equipe. 
- Plano de Ação. 

- Definição, atribuições, tipos e campos de atuação na 
Produção Cultural. 
- Documentação necessária para realização de eventos 
culturais. 
- Etapas da produção: planejamento, execução e pós-
produção.
- Concepção e elaboração de um projeto cultural. 
- Check-List na produção cultural.
- Logística e montagem de um evento.
- Tipos de eventos artísticos. 
- Formação de equipe. 

- Apreciação e fruição artística.
- Formação de público. 
- Direitos e Cidadania Cultural.
- Políticas Culturais, Legislação. 
- Apoios e parcerias para a sustentabilidade de um projeto 
cultural.
- Terminologias empregadas no mercado cultural.
- Produção e Gestão autônoma e independente do trabalho 
artístico. 
- Diferenças e similaridades entre a Gestão e a Produção 
Cultural.
- Aspectos jurídico-legais da organização da cultura - 
autorizações, alvarás, 
contratos, direitos autorais, licenças.
- Documentação artística - currículo e portfólio. 

- Escrita criativa. 
- Redes sociais e mídias digitais .
- Plano de Comunicação e Divulgação. 
- Organização de clipagem do projeto. 
- Definição do público do projeto cultural. 
- Produção de imagens sobre o projeto. 
- Assessoria de imprensa e elaboração de releases.
- Produção de material gráfico e kits para a imprensa. 
- Definição de conceito para criação de artes e material 
gráfico.
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>> CAPÍTULO 4
A Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura hoje: Movimento e
Expansão

4.1 – Desafios, conquistas e perspectivas 

Desde 2018, com a ampliação de recursos da Escola Livre de Artes Arena da Cul-
tura e sua manutenção em 2019 e 2020, foi possível a retomada do investimento 
existente em 2014, antes da redução orçamentária, com mais ofertas de ativida-
des nas unidades culturais descentralizadas e também na região central da cida-
de. Além disso, tem se buscado o atendimento em regiões de alta vulnerabilidade 
socioeconômica e nessa perspectiva, foi retomada uma articulação intersetorial 
importante para a cidade, com a realização de ações de formação artística e cul-
tural no CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados – Paulo VI, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
(SMASAC).

A histórica atuação conjunta entre a Escola Livre de Artes Arena da Cultura, os 
Centros Culturais e o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa 
do Nado tem se fortalecido cada vez mais, sendo preponderante na formulação das 
ações de formação. É importante ressaltar que a Escola, por ser descentralizada 
e por ter sua história imbricada à história dessas unidades culturais, não apenas 
ocupa esses territórios, mas é parte deles, sendo que, tanto a consolidação desses 
espaços, quanto a consolidação da Escola ocorreram, e ocorrem, numa via dialógica 
em que todos(as) se fortalecem na busca por uma ideia comum de política pública. 

A formação é orientada e estruturada a partir dessa ideia comum, mas também a 
partir das especificidades de cada local, sendo assim, a Escola deve aprimorar sua 
abordagem metodológica sendo capaz de dialogar com essas especificidades, sem 
perder de vista diretrizes e conceitos nos quais suas ações se ancoram. Buscando 
avançar sobre tais desafios, em 2017 Centros Culturais, CRCP Lagoa do Nado e a 
ELA-Arena se aproximaram no organograma da FMC e passaram a fazer parte da 
Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais (DPDC), juntamente com a Gerência 
de Bibliotecas e Promoção da Leitura e da Escrita (GBPLE/DPDC) dando maior 
facilidade para articulação da oferta das atividades e o desenvolvimento da 

política pública. 

A questão é exemplificada pelo segundo semestre de 2018, quando novas oficinas 
foram ofertadas nas unidades culturais descentralizadas e a articulação foi 
realizada no âmbito da mesma Diretoria, entre suas Gerências. Houve aumento 
de carga horária em cursos de longa duração na região central, mas a maior carga 
horária foi para ofertas descentralizadas, voltada à realização de novas ementas 
nos Centros Culturais e Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional 
Lagoa do Nado. Para tal execução, foi necessária uma maior mobilização de público, 
já que algumas frentes experimentais foram abertas, como a priorização do público 
infantil. Todas as áreas de atuação da Escola ofereceram atividades para crianças 
de diversas faixas etárias e os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras ampliaram 
seu atendimento. As equipes da Diretoria (DPDC) articularam a execução dessa 
oferta num esforço conjunto, buscando compreender e atender às demandas da 
cidade e garantir os direitos culturais para novos públicos. 

A partir de demandas históricas apontadas por cidadãos(ãs) e reiteradas no 
Seminário Formação em Foco por acesso a novos aprendizados relacionados ao 
mercado cultural, numa perspectiva de formação e também de capacitação, foram 
traçados alguns caminhos importantes em 2019. As atividades de Bastidores 
das Artes e Gestão e Produção Cultural, desenvolvidas de maneira inaugural no 
ano citado, buscaram realizar um amplo atendimento para o público interessado, 
aproximando-o do universo da caracterização cênica, montagem de exposição, 
curadoria, iluminação, paisagem sonora, entre outras experiências. Para a realização 
destas oficinas foram adquiridos equipamentos de sonorização, iluminação e 
cenotecnia que devem ser utilizados nas nove regionais da cidade. 

No campo da Produção e Gestão Cultural, as modalidades inaugurais abarcaram 
oficinas de “Introdução à Gestão e Produção Cultural” e “Economia da Cultura” e 
assessoria em gestão cultural para coletivos artísticos nas categorias de Música, 
Artes Cênicas (circo, dança e teatro) e Imagem e Memória (artes visuais, design 
popular e patrimônio cultural). 

Os Bastidores das Artes também ofertaram oficinas para público em geral e as-
sessoria para coletivos artísticos nas três categorias: Artes Cênicas - “o espaço e 
a cena: cenografia, luz e objetos cênicos”, “figurino, cenografia e caracterização” e 
“paisagem sonora e sonoplastia”; Música - “direção de palco”, “iluminação” e “pro-
dução técnica (roadie)”; Imagem e Memória - “a imagem e o espaço”, “projeto ex-
pográfico” e “montagem e cenotécnica”. 

Outra demanda constantemente reiterada por cidadãos e cidadãs de Belo 
Horizonte é pela realização de ações continuadas no campo do Audiovisual. Desde 
a Conferência Municipal de Cultura, em 2013, a implementação da Área na ELA-
Arena tem sido colocada em discussão e os desafios são diversos, principalmente 
aqueles relativos à infraestrutura e tecnologia, aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento das ações formativas. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas 
na Escola oficinas e módulos específicos que dialogam diretamente com o campo 
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do Audiovisual. Os conteúdos das Áreas de Artes Visuais e Patrimônio Cultural, 
por exemplo, pautados em ementas como “Criação e Vídeo”, “Módulo Multimídia” e 
“Imagens do Cotidiano” atenderam parte da demanda de maneira transversalizada. 
Com a implementação de novos recursos, em 2018, a ELA-Arena passou a retomar 
projeções importantes para aprimorar suas ações respondendo às demandas 
antigas da população belorizontina para criação da nova Área. 

Uma articulação entre a Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais (DPDC), a 
Diretoria de Museus (DMUS) e o Programa BH nas Telas da Secretaria Municipal de 
Cultura (SMC) serviu como catalisadora para a realização de ações no campo do 
Audiovisual em Belo Horizonte. A Escola Livre de Artes Arena da Cultura passou a 
participar de articulações importantes para implementação da formação artística 
e cultural do Núcleo de Produção Digital (NPD-BH) sendo corresponsável pelos 
processos artístico-pedagógicos das atividades e pelos processos administrativos 
para entrada e certificação de estudantes.

O Programa BH nas Telas ampliou ainda mais as ações desenvolvidas no campo do 
Audiovisual com editais específicos para fomento, circulação, difusão e formação, 
e nesse escopo, o Núcleo de Produção Digital oferta oficinas voltadas para 
capacitação e sensibilização audiovisual, tendo ementas voltadas para análise 
e crítica cinematográfica, roteiro, fotografia, preparação de atores e atrizes para 
cinema, pós-produção, edição, entre outras possibilidades. Em 2019, então, as 
oficinas inaugurais de Audiovisual foram realizadas graças à parceria dessas três 
instâncias, DMUS, ELA-Arena e SMC, sendo um passo importante para contemplar 
ações do campo na cidade. 

Assim, a antiga demanda pautada publicamente pela criação da Área de 
Audiovisual na ELA-Arena, alia-se à ampliação de recursos desde 2018, às ações 
experimentais realizadas pelo NPD-BH em parceria com a Escola e às próprias 
experiências transversais desenvolvidas pelas áreas de Artes Visuais, Patrimônio 
Cultural, e demais Áreas. Ao adquirir materiais específicos de Audiovisual, a Escola 
efetivou de vez a possibilidade de criação de mais uma Área artística e cultural. 
Diante do contexto apresentado acima, em 2020 foram implementadas na 
estrutura organizacional da Escola, três novas Áreas: Audiovisual, Bastidores das 
Artes e Gestão e Produção Cultural, e que junto às outras, completam dez Áreas de 
atuação da ELA-Arena, com as respectivas coordenações de Alessandra Brito, Ana 
Luisa Santos e Simone Moura. No mesmo ano, a Área de Circo passou a ter uma 
coordenação própria com a presença de Affonso Monteiro.

Em sua história recente, a Escola também se organizou para consolidar ações de 
incentivo à leitura e formação literária, reconhecendo sua importância na garantia 
dos direitos culturais de cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte. Desde sua origem, 
o então Programa Arena da Cultura, atual ELA-Arena, está atravessado por 
atividades literárias. Ao longo dos anos todas as Áreas da Escola beberam e bebem 
em referências diversas e a literatura se entrelaça às atividades dramatúrgicas do 
teatro, ao cordel no patrimônio cultural e design popular, à composição musical e 
à tantas outras ações desenvolvidas no cotidiano dos cursos e oficinas. Autores e 

autoras diversas são referências diárias para alunos e alunas, seja na poesia, em 
peças teatrais e musicais publicadas, na oralidade e seus registros ou em estudos 
de linguagens específicas.

Porém, há demandas pautadas pela cidade por uma maior aproximação da Escola 
com o campo da Literatura, reconhecendo e valorizando suas potencialidades. O 
Plano Municipal de Cultura reitera essa demanda e, nesse sentido, algumas ações 
foram experimentadas ao longo da última década. O acervo literário pessoal de 
Marcos Vogel, doado, postumamente, à Fundação Municipal de Cultura em 2013, 
tem uma importância simbólica e catalisa a discussão em torno da criação de 
uma biblioteca pública da ELA-Arena. Os livros chegaram a ser disponibilizados 
para consulta, e mesmo não tendo sido concretizada como ação permanente, ao 
longo de 2019, a biblioteca ganhou ainda mais força no imaginário da comunidade 
escolar. 

A política de incentivo à leitura e formação literária desenvolvida no âmbito da 
Gerência de Bibliotecas e Promoção da Leitura e da Escrita (GCBPLE) é referência 
para o município e para as bibliotecas públicas sob a guarda da FMC. Em sua maioria, 
as bibliotecas integram as unidades culturais que já fazem parte do cotidiano de 
alunos e alunas da ELA-Arena que frequentam as aulas. Tais bibliotecas, além 
dos empréstimos de livros, gibis e periódicos para leitura local, ofertam “oficinas 
literárias, rodas e clubes de leitura, narrações de histórias, saraus, encontros 
com escritores, debates sobre temas diversos e tudo o que tiver no horizonte a 
ampliação de liberdades e o desenvolvimento humano”. 

Ao unir a demanda da cidade, com a política consolidada pela FMC na área de 
Literatura e a doação do acervo de Marcos Vogel, a partir do segundo semestre 
de 2017, retomou-se a articulação para efetivação da biblioteca da ELA-Arena. 
A ampliação orçamentária em 2018 possibilitou a aquisição de um amplo acervo 
bibliográfico especializado em formação artística e cultural e áreas como Artes 
Visuais, Cinema, Circo, Dança, Música, História, Filosofia, Cultura e Literatura. O 
planejamento de implementação da biblioteca também levou em consideração 
ampliar o acervo das unidades culturais descentralizadas na perspectiva 
de oferecer títulos voltados para a formação e que amparem o aprendizado 
desenvolvido nas oficinas da ELA-Arena que acontecem nos Centros Culturais e 
Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado. 

A Biblioteca da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (BELA) tem caráter público 
e especializado com acervo formado por obras literárias e de temática artística 
e cultural, distribuído de maneira descentralizada. Os títulos são disponibilizados 
para o público em geral, cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte, sendo incluídos(as) 
estudantes, professores(as) e funcionários(as) da PBH. Seu acervo especializado 
tem por objetivo “promover toda informação especializada de determinada área” 
(PIMENTEL et al., 2007), nesse caso, a área artística e cultural.

Para além de um espaço que detém a guarda e organização de títulos para 
empréstimo, a BELA deve desempenhar um papel significativo, amparado pelo 
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Plano Político Artístico-Pedagógico da Escola. Para tanto, é preciso que sejam 
planejadas ações adequadas numa política de formação de leitores(as) que 
interaja com o espaço de fruição e produção de conhecimento da ELA-Arena. Tal 
desafio requer uma Biblioteca disposta a descobrir sua natureza e suas múltiplas 
facetas no próprio fazer escolar, no encontro com o(a) usuário(a) e o cotidiano das 
aulas.  

Por fim, a partir da necessidade de registrar, valorizar e reconhecer a história da 
Escola, está sendo realizada a criação de um documentário a partir da organização 
do acervo de imagens, entrevistas, depoimentos, documentos e registros diversos 
feitos nessas duas décadas de ações de formação, difusão e capacitação no 
Município de Belo Horizonte. A pesquisa e documentação registradas em vídeo irão 
garantir a memória da Escola difundindo entre diferentes públicos, seu propósito, 
desafios e conquistas. A proposta é compartilhar com a cidade, em linguagem 
acessível, o percurso e a importância da Escola.

Em 2020, ano de publicação deste documento, a Escola Livre de Artes Arena da 
Cultura busca se fortalecer como referência na formulação e execução da política 
de formação artística e cultural desenvolvida pela Fundação Municipal de Cultura 
(FMC) e Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que atualmente conta com estas 
duas instâncias no organograma da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).

A ELA-Arena desenvolve atividades no campo da formação e difusão artística e 
cultural a partir de dois projetos estruturantes: o Arena da Cultura e o Integrarte. O 
Arena é orientador de todas as ações e projetos da Escola nas esferas metodológica, 
conceitual e na constituição da equipe de trabalho, e por isso mesmo, sob a 
perspectiva de reafirmá-lo e reconhecê-lo como norteador, a Escola leva o nome 
de Arena da Cultura. O Integrarte configura-se como uma ação intersetorial de 
extrema relevância, e redimensiona as perspectivas da Escola graças à natureza 
transversal do projeto que reúne oito, das dez áreas da ELA-Arena, em torno de 
um objetivo comum: criar relações entre os modos de fazer e pensar nos campos 
da arte e da educação qualificando a prática de trabalho de agentes públicos(as) 
vinculados(as) à Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Os dois projetos reúnem pontos em comum e estão amparados pelas diretrizes 
da Escola em sua ampla estrutura. A descentralização ocorre no Integrarte, por 
exemplo, quando professores e professoras se aproximam dos contextos escolares 
dos(as) cursistas, tanto presencialmente, quanto nas práticas e reflexões 
vivenciadas durante o curso. O módulo III do curso - um olhar sobre a comunidade 
- convida cursistas a reconhecerem seus territórios de atuação a partir dos 
aspectos identitários que caracterizam cada local. O planejamento e execução 
dos projetos autorais, outro módulo do curso, concretiza o papel multiplicador 
do projeto Integrarte e consolida as dimensões da arte e da cultura nas diversas 
regionais de Belo Horizonte. 

A equipe de trabalho da Escola atua nos dois projetos, sendo que profissionais 
que atuam nas turmas do Arena, independentemente de sua área de formação e 

atuação como artistas, são também professores(as) referência ou complementar 
no curso Integrarte, tendo o desafio de experimentar papéis diferentes, mas 
com igual importância. Os dois projetos, o Arena e o Integrarte estão, portanto, 
entrelaçados e seus atravessamentos compõem a Escola e redimensionam o 
cotidiano das aulas, sendo que um projeto alimenta e provoca o outro a partir de 
suas especificidades, em diálogo com as diretrizes da Escola como um todo.

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura, desenvolve atualmente, em seus dois 
projetos, cursos, oficinas, encontros, espaços de experimentação e atividades 
complementares, além de mostras de trabalhos, rodas de conversa e atividades 
diversas de difusão. 

O desenvolvimento de cursos e oficinas concretiza o atendimento direto ao público 
em 22 unidades culturais nas nove regionais de Belo Horizonte. Anualmente, a 
oferta de 4.000 vagas permite a facilitação do acesso do cidadão e cidadã a uma 
formação artística e cultural de qualidade, por meio do Núcleo Pedagógico e em 
reuniões semanais. A Escola segue no desafio de aprimorar a metodologia artístico-
pedagógica construída coletivamente, e que leva em conta a diversidade de alunos 
e alunas e suas contribuições para o aprendizado, bem como a emancipação do 
sujeito por meio da arte e da cultura. 

4.2 – Escola Expandida - 2020

O Brasil e o mundo testemunham, em 2020, a emergência de uma nova realidade 
em que muitas, para não dizer quase todas as estruturas de organização da vida 
humana conhecidas até então, precisam se reestruturar diante de uma pandemia 
provocada pelo surgimento do novo Coronavírus.

No contexto atual, a arte, a cultura e a educação tornam-se vitais para que a 
humanidade encontre caminhos sensíveis para superar os novos e transitórios 
desafios cotidianos. Mais difícil seria atravessar esse tempo estando distante 
da música, da literatura, dos filmes, e do corpo que precisa se movimentar, ter 
consciência de si, para que não padeça. 

Diante desse contexto inédito que ocupa as rotinas alteradas pelas medidas 
urgentes de proteção à saúde, à vida e ao bem estar social, a comunidade da Escola 
Livre de Artes Arena da Cultura segue inquieta e se vê diante do seguinte desafio: 
o que pode uma escola de arte e cultura diante de um momento como esse? Com a 
procura constante de estudantes pela Escola, mesmo nesse período de isolamento, 
é importante atentar-se para o papel essencial na garantia do Direito Cultural 
de cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte. Reforça-se a necessidade de viabilizar 
formas de contribuir com a saúde mental e física da comunidade escolar, assim 
como buscar o desenvolvimento do bem comum com ações para a promoção do 
bem viver e bem estar social. É necessário desenhar novos caminhos para que os 
vínculos da Escola com seu corpo discente e com a cidade sejam preservados, 
afirmando seu compromisso com a promoção - e, nesse momento, preservação -, 
do direito à ação e à existência plena.

Escola Livre de Artes Arena da Cultura 
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O momento exige da Escola Livre de Artes Arena da Cultura a reinvenção de processos 
didáticos e pedagógicos no encontro com estudantes e na execução do recurso 
público, guiada pelo compromisso com a formação artística e cultural que deve ser 
desenvolvida, mesmo num contexto tão adverso. Com a atenção e responsabilidade 
necessárias para seguir o trabalho com qualidade e com a compreensão de que 
a Escola é espaço próprio de aprendizado, torna-se vital aprender, então, sobre 
novas perspectivas ao pensar a educação, a arte e a cultura com uma equipe de 
profissionais abertos(as) à experiências singulares, reconhecendo-se também em 
processo constante de formação. A condição de pandemia convoca a comunidade 
escolar a seguir trabalhando, refazendo planejamentos, analisando os contextos 
em relação à realidade colocada, reelaborando projeções e buscando saídas para, 
mesmo à distância, pesquisar, criar, coletivizar ações, métodos e estratégias, 
visando a garantir o direito cultural e o direito à educação. 

A partir dos motivos justificados acima e da experiência pedagógica prévia desen-
volvida nos Projetos Arena da Cultura e Integrarte, no ano de 2020, foi elaborada 
e colocada em execução uma abordagem metodológica específica - a Escola Ex-
pandida. Assim, tem sido possível a consolidação das ações dos dois Projetos de 
forma remota, considerando o máximo de atendimento possível aos(às) interessa-
dos(as) em geral e aos agentes públicos da Educação, sem perder de vista a qua-
lidade desenvolvida há tantos anos pela Escola Livre de Artes Arena da Cultura.    

4.2.1 - Abordagem metodológica na formação remota - desafios e perspectivas 

Do ponto de vista da formação artística e cultural, entende-se que a experimentação 
sensível é parte fundamental dos processos de ensinoaprendizagem, amparada 
pelas diretrizes da Escola Livre de Artes – Arena da Cultura: descentralização, 
democratização do acesso, participação social e diversidade. As atividades 
propostas devem respeitar, portanto, tais diretrizes, na prática metodológica 
do tripé “saber, fazer e criar”, valorizando o saber da experiência, a pluralidade 
de saberes e a roda como norteadores dessas ações. O desafio é manter estes 
princípios em encontros e contatos virtuais com estudantes.

Por isso, talvez seja interessante pensar nas atividades remotas da Escola Livre 
de Artes – Arena da Cultura como uma expansão dos sentidos (sensoriais e 
simbólicos), ampliação das possibilidades de percepção sensível (do que pode 
merecer a sensibilidade, a atenção, a admiração, o compartilhamento) e a criação 
de espaços e tempos que possam dialogar, poeticamente, com os estranhamentos 
que a humanidade experimenta coletivamente, a partir de uma experiência 
partilhada de perplexidade. Uma pedagogia também voltada para o que está 
sendo vivido no contexto atual. Tais prioridades demonstram a necessidade de 
uma pedagogia atenta ao tempo presente, bem como uma visão da Escola como 
espaço de referência onde os esforços se voltam para a construção de caminhos 
que permitam que as pessoas permaneçam vivas, vívidas, estudando, pesquisando, 
criando e, sobretudo, agindo. A Escola como espaço referência apontando ou 
buscando caminhos em conjunto com corpo docente, discente e a própria cidade. 

Partindo da experiência do momento, do aqui e do agora e também da abordagem 
metodológica da Escola, as ações implementadas virtualmente no âmbito da Escola 
Expandida, configuram-se como iniciativas que dialogam com a realidade marcada 
pela redefinição dos tempos e espaços comuns. Prezando pela ética e pelos valores 
em que se ancoram os Projetos Arena da Cultura e Integrarte, desde a sua criação, 
faz-se necessário, sobretudo, abrir frestas entre os impactos da pandemia e seus 
desdobramentos em todos os setores da sociedade e da vida para estender fios 
que mantenham próximas pessoas de toda a comunidade escolar. A Escola quer 
e precisa continuar se fazendo presente, cultivando a empatia, a solidariedade 
e o acolhimento a seu público; assim como para seguir com o desenvolvimento 
de conteúdos, pesquisas, leituras e encontros virtuais que estabeleçam vínculos 
entre professor(a) e aluno(a), em cada área artística e cultural, sem interromper a 
formação em andamento há tantos anos.

Portanto, recorrendo a ações de natureza virtual, vislumbra-se inventar um 
território de convivência afetuosa e de ensinoaprendizagem de arte e cultura: 
terreno onde, por meio de práticas sensíveis pautadas num conceito alargado de 
arte e cultura, cultive-se o encontro consigo e com o(a) outro(a) e se fomente a 
ressignificação das adversidades, inquietações e incertezas vividas coletivamente. 
Não se trata então, de estabelecer-se nos moldes convencionais de educação à 
distância com o recurso apenas de aulas expositivas gravadas ou em tempo real, 
mas sim da formação artística e cultural remota, que mantendo sua natureza, 
volta-se para as necessidades pautadas no contexto atual, ao mesmo tempo que 
avança na prática didática e no estudo de conteúdos, estimulando estudantes em 
suas ações criativas e interações. As ideias aqui compartilhadas são concebidas 
como um chamado aos(às) estudantes para que mantenham a roda, fecundando, 
fertilizando, protegendo sua sensibilidade e seu direito a encantamentos e ilogismos, 
principalmente em tempos difíceis. Nota-se, que a ideia de aula a partir do conceito 
de experiência (LARROSA, 2016) é preservada e se volta para a manutenção dos 
vínculos pedagógicos, mesmo de forma remota, como possibilidade de reinvenção 
dos vínculos. 

Tentando escapar às armadilhas que esvaziam de sentidos os acontecimentos 
virtuais, tem-se em mente proposições delineadas como convocações/provocações/
incitações permeadas pelo afeto, pelo saber das artes, da cultura e pelo “não saber”. 
Assim, o objetivo não é somente dar continuidade aos processos formativos recém 
iniciados quando ocorreu a suspensão das aulas fisicamente presenciais, mas, sim, 
seguir numa perspectiva sensível às possibilidades múltiplas dos encontros virtuais, 
promovendo o exercício de reinvenção da prática artístico-pedagógica. Entende-
se a experiência remota como possibilidade de complementação de estudos para 
algumas turmas e manutenção de vínculos e ação criativa para todos(as). A Escola 
Expandida contém percursos formativos diversos, já existentes na Escola, mas com 
especificidades em suas estratégias didáticas, objetivos pedagógicos e na relação 
entre tempo e espaço no desenvolvimento das aulas. Como exemplo, o espaço da 
casa torna-se referência para interação do(a) estudante com os conteúdos das 
aulas e os objetos que compõem a vida cotidiana servem como materialidades nos 
exercícios práticos de criação. 
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Observa-se a natureza dos conteúdos que precisam ser desenvolvidos e a 
materialidade e condições que as práticas propostas por professores(as) exigem. 
Principalmente, se o estudo remoto de determinados conteúdos contribuem para 
a formação artística e cultural de estudantes. Atividades devem ser desenvolvidas 
com qualidade, na expansão do conhecimento e do saber, sendo a didática e a 
abordagem metodológica fundamentais na condução de cada ação formativa 
e no cumprimento de seus objetivos. Seja a pesquisa de determinada autora, 
práticas de conscientização corporal, atividades de desenho, performance, 
práticas manuais ou voltadas para a memória, tudo deve estar amparado pela 
possibilidade de execução à distância com qualidade, acesso e segurança para a 
turma. É necessário compreender quais conteúdos são cabíveis de forma remota e 
como eles devem ser desenvolvidos e adequados ao contexto virtual e também ao 
momento vivido coletivamente. 

Na Escola Expandida, destaca-se a necessidade de professores(as) referência 
e complementares estarem ainda mais juntos(as) dentro de sala, na busca por 
mais qualidade e segurança nas aulas on-line, construídas principalmente pela 
disposição e capacidade docente e discente de reinventar as experiências na 
formação artística e cultural. 

A formação remota, no contexto atual, abarca aulas online, mas busca sobretudo, 
formas diversas de manutenção de vínculos com estudantes. 

TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

No atual contexto histórico, caracterizado, entre outras crises, por uma “crise 
de presença”, no sentido que a orientação da Organização Mundial de Saúde-
OMS é pelo isolamento social, as ferramentas tecnológicas de comunicação, 
especialmente através da internet e dispositivos de comunicação móvel (celulares), 
podem se tornar estratégicas no sentido de articulação dos contatos, transmissão 
de informações e a possibilidade da invenção de uma nova modalidade de 
encontro, de compartilhamento coletivo de referências artísticas e culturais. 
Mas é importante reiterar que, para muitas pessoas, o acesso às ferramentas 
tecnológicas é limitado e, sem dúvida, num contexto remoto, numa Escola com um 
público tão amplo, residente nas nove regionais de Belo Horizonte, essa passa a ser 
uma questão, pois não se pode perder de vista a Democratização do Acesso como 
uma diretriz importante da ELA - Arena. Sabe-se que a inclusão digital ainda é um 
desafio para muitos brasileiros e brasileiras. Um outro aspecto a ser observado, são 
as realidades distintas de estudantes com suas dificuldades e facilidades próprias 
de cada um(a) no uso da tecnologia. 

Essa análise das restrições de acesso reitera a busca pela construção de uma 
abordagem sensível aos diversos contextos de aprendizagem, numa perspectiva 
humanista, aberta às possibilidades apontadas para manutenção de vínculos 
afetivos e efetivos entre a comunidade escolar. Neste sentido, as estratégias 
didáticas, bem como o trabalho da secretaria escolar, são pontos essenciais 

para facilitar a chegada e a permanência de estudantes, ultrapassando limites e 
barreiras impostos pela distância. 

É fundamental compreender ainda, que a utilização de ferramentas tecnológicas 
conta com uma experiência prévia da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, pois 
para além dos encontros presenciais, há alguns anos, existe a formação de redes de 
contato entre os grupos de trabalho. Observa-se, como exemplo, que o aplicativo 
whatsapp, o uso de redes sociais diversas e o acesso ao e-mail têm se mostrado 
eficientes no dia-a-dia da maioria das pessoas antes de 2020.  Através desses 
canais de comunicação, é possível compartilhar vídeos, imagens, textos, referências 
diversas, realizar atendimentos individualizados ou em pequenos grupos, propor 
conversas com horários marcados e bem mediadas, propor atividades a serem 
realizadas individualmente em casa, compartilhar relatos, entre outras estratégias 
de comunicação que não substituem aulas, mas facilitam bastante o contato entre 
as pessoas e a manutenção de vínculos. 

Pode-se justificar também as possibilidades de uso das ferramentas tecnológicas, 
no atual contexto e para além dele, tendo em vista a importância da fruição artística 
e cultural para o desenvolvimento da sensibilidade estética, a ampliação das visões 
de mundo, o aprofundamento do sentimento de empatia e o experimento poético 
da existência, fortalecendo o senso vital de criação, simbolização e elaboração 
de formas de vida. Assim, o acesso a vídeos e filmes diversos, galerias e teatros 
virtuais, dramaturgias publicadas e sites indicados pelo corpo docente passa a ser 
uma possibilidade didática no universo disponibilizado na Internet. 

É importante citar também que, no momento atual, observa-se uma quantidade 
significativa de instituições artísticas e culturais, bem como de artistas de maneira 
individual, manifestando a intenção de abertura de seus conteúdos, arquivos, 
proposições de exercícios de criação e coleções de obras para fruição pública, de 
forma gratuita. 

Todas essas ferramentas, sites, aplicativos e redes servem como apoio na 
comunicação com as pessoas em seus diversos contextos, na perspectiva de 
manter o vínculo com estudantes das mais variadas formas, qualificando a Escola 
Expandida e sua formação remota. Mas aliado a tudo isso, o principal espaço para 
o desenvolvimento dos percursos formativos dos(as) estudantes da ELA-Arena é a 
Plataforma de Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte (EAD-
PBH) que tem sido atualizada para o desenvolvimento da formação numa ação 
intersetorial entre a Prodabel (Empresa de Informática e Informação do Município 
de Belo Horizonte) e a Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Trata-se 
de uma experiência de extrema importância para o desenvolvimento das atividades, 
que na perspectiva de escola expandida, ganha mais um espaço de formação, além 
dos equipamentos culturais onde já ocorrem as aulas. Revela-se, portanto, uma 
nova oportunidade para a Escola, que não substitui os encontros presenciais, mas 
acrescenta qualidade no desenvolvimento dos percursos formativos.  

Por fim, a experiência da Formação Remota, que não substitui as ações presenciais,  
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traz desafios cotidianos, mas também aponta possibilidades importantes na 
garantia do Direito Cultural e das inventividades artístico-pedagógicas. Aspectos 
próprios do contexto atual são relatados por estudantes, além das dificuldades 
já conhecidas, como exemplo: a facilidade de deslocamento no ambiente virtual; 
a presença de familiares presentes na mesma casa e na mesma aula; o contato 
com pessoas que moram fora de Belo Horizonte; e sobretudo, o fato de alunos(as) 
estarem em ação criativa, vivenciando a experiência de formação artística e 
cultural numa perspectiva de aprendizados coletivos tão recentes, pela perspectiva 
remota, para a comunidade escolar e para a própria humanidade.  

4.2.2 - Projeto Arena da Cultura na Escola Expandida

Compreendendo que o Projeto Arena da Cultura tem um amplo atendimento à 
cidade, há mais de duas décadas, o contexto atual exige um olhar atento para os(as) 
estudantes, sejam aqueles(as) que já estão na Escola há alguns anos e que não 
podem ter sua formação interrompida, já que ela se caracteriza exatamente pela sua 
continuidade, e aqueles(as) que acabaram de chegar, mas que de alguma forma têm 
interesse e possibilidade de manter-se em ação criativa e vinculados(as) ao Arena 
da Cultura. É necessário que a Escola Expandida atente-se para a maneira como 
o Projeto segue em execução, no que diz respeito à sua abordagem metodológica, 
percursos formativos, período de realização das atividades propostas, e impacto 
no atendimento ao público, avaliação, comprovação de participação de estudantes 
e desenvolvimento das atividades em suas dez áreas de atuação. 

O desafio do contexto é seguir garantindo que todas as ações formativas 
estimulem a pesquisa, a fruição artística e cultural, o desenvolvimento de práticas 
e tarefas, a criação coletiva e individual, o compartilhamento de materiais, o acesso 
a conteúdos didáticos diversos em encontros virtuais e aulas expositivas, além das 
conversas e orientações diretas a estudantes. 

Neste sentido, no Projeto Arena da Cultura, o ano letivo de 2020 foi organizado 
em dois semestres, sendo que o primeiro teve início presencialmente em fevereiro, 
sendo suspenso na segunda metade de março, e retornando como formação 
remota entre junho e agosto, apenas para estudantes inscritos(as) nas atividades. 
Já as aulas do segundo semestre, começaram no último dia de agosto, indo até a 
terceira semana de dezembro. Assim, desde o início da Escola Expandida, em junho, 
os percursos formativos têm sido desenvolvidos da seguinte forma: 

Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração e Laboratórios: com 
o objetivo de dar continuidade ao atendimento iniciado em fevereiro, mas sem 
a prerrogativa de substituir os módulos presenciais, foram organizados estudos 
complementares dos cursos de longa duração e laboratórios de pesquisa, que 
ocorreram em encontros continuados para estudantes já inscritos(as). Essas 
primeiras ações remotas desenvolvidas pela ELA-Arena foram impulsionadas por 
práticas e conteúdos vinculados à ementa inicial da atividade, antes da suspensão 
das aulas presenciais. Elas buscaram estabelecer uma rotina com o grupo de 
trabalho em um, ou em mais de um, encontro por semana, com duração de 02h 

a 03h. Com caráter permanente, essas atividades buscaram não interromper 
processos pedagógicos que já estavam em pleno desenvolvimento no começo do 
ano, assim, as aulas on-line aconteceram entre junho e agosto. No 2° semestre 
letivo, os Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração seguiram com 
os mesmos grupos de trabalho, sem oferta de novas vagas e os Laboratórios de 
Pesquisa iniciaram novas turmas com inscrições abertas para a cidade. 

À guisa de exemplificação, seguem alguns Estudos Complementares dos Cursos 
de Longa Duração:

Artes Visuais: Módulo Ambiente - Stop! Isto é uma janela: a casa e a rua + Módulo 
Objeto - Objetos de desejo: desenhar é um risco + Módulo Básico - A Luz que 
revela: a magia nas sombras + Ciclo de Poéticas - entre o sacro e o profano: eu e a 
casa  
Circo: Estudos introdutórios às Artes Circenses + Módulo II - Estudos complementares 
- Artes do Circo + Módulo III - Estudos complementares - Artes do Circo  
Dança: Expansão III - Eu não preciso aprender a ser solo: Experiências partilhadas 
de ser, sentir e criar + Criação e Circulação - Para mover a vida: experiências 
em dança, compondo novas realidades  + Básico II - A Dança na perspectiva 
do encontro: experiências para mover novas compreensões sobre si e sobre o 
mundo   
Design Popular: A Casa dos Inventos - Módulo Básico I  
Música: Aprofundamento - Projetos Especiais, um novo caminho a percorrer + Arena 
Instrumental + Iniciação I : Realidades Sonoras + Iniciação ll : Avançar, Enraizar 
Patrimônio Cultural: Oralidade e Literatura Popular: no agora e na memória 
Teatro: Estudos Complementares - Módulo I + Estudos Complementares - Módulo II + 
Estudos Complementares - Módulo III + Estudos Complementares - Módulo IV  

Encontros de Curta Duração: esta tipologia de atividade foi ofertada remotamente 
pelas dez áreas de atuação no primeiro semestre letivo, entre junho e agosto, e 
buscou facilitar o acesso ao maior número possível de estudantes que já estavam 
inscritos(as) nas oficinas de curta duração no início do ano. Como objetivo principal, 
os Encontros de Curta Duração buscavam garantir o Direito Cultural ao público da 
Escola de forma ampla e transversal, mantendo o vínculo das pessoas com seus(as) 
colegas e com a comunidade escolar, no desenvolvimento de ementas diversas. 

Tais ações formativas de curta duração foram caracterizadas por um vínculo 
pontual, num encontro virtual com assunto específico, sem perspectiva cumulativa 
de conteúdo ou exigência de permanência nos Encontros de forma consecutiva.  
Busca-se, com a oferta deste percurso formativo, estimular e facilitar a presença 
nos encontros, já que, muitas vezes, há um dificultador para a maioria das pessoas 
de acessar a internet com regularidade e seguir semanalmente em encontros 
virtuais. 

Os Encontros de Curta Duração tiveram duração de três horas e abriram diversas 
possibilidade de diálogos transversais, já que professores(as) de áreas distintas 
ministraram aulas em conjunto e estudantes puderam participar de vários 
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encontros, também em áreas distintas. No 2° semestre letivo, apenas as áreas de 
Audiovisual, Gestão e Produção Cultural e Bastidores das Artes têm realizado tais 
encontros pontuais, com o objetivo de difundir as perspectivas conceituais das 
recém-chegadas áreas.

Alguns exemplos de Encontros de Curta Duração:

- Do outro lado do Atlântico: provas de contato com as Áfricas - Artes Visuais
- Filmes-carta para inventar futuros – Audiovisual
- Espaços Inventados: lugares e cenários dentro e fora da imaginação - 
Bastidores das Artes
- E o palhaço que(m) é? – Circo
- Danças afro-brasileiras e ancestralidade: diálogos com o tempo - Dança
- Inventário de Belezas Cotidianas - Design Popular
- Cartografando as inventividades do território - Gestão e Produção Cultural
- Cantando no Chuveiro – Música
- O Funk e a Cidade: do batuque tamborzão ao batidão - Patrimônio Cultural
- Teorias do Teatro - Teatro

Encontros de Brinquedos e Brincadeiras: os Encontros de 2020 começaram 
em janeiro, presencialmente, nas Unidades Culturais Descentralizadas, até a 
suspensão das atividades, em março.  Na primeira semana de julho, as atividades 
foram retomadas remotamente, com atendimento aberto à cidade, sendo que num 
primeiro momento, buscou-se estabelecer vínculos com o público dos Centros 
Culturais e Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. 
Devido aos desafios apontados pelo contexto, somente a partir de uma ampla 
divulgação foi possível acessar o público da cidade, e mesmo assim, a efetiva 
participação de crianças aponta perspectivas desafiadoras. 

Os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras ocorrem de forma on-line, em cinco 
turmas, de terça à sábado, por duas horas cada e desenvolvem atividades voltadas 
para crianças e seus familiares, unindo distintas gerações, em brincadeiras 
cantadas, brincadeiras com o corpo, com a palavra, contação de histórias, 
construção de brinquedos, além de estudos sobre a cultura da infância voltados 
para adultos

No 2° semestre letivo, para complementar a formação em torno da Cultura da 
Infância, foram ofertadas outras atividades que contemplam o universo do brincar, 
compreendendo a importância de seguir em diálogo com o público adulto que tem 
frequentado massivamente os Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, desde julho. 

Alguns exemplos da formação desenvolvida no universo da Cultura da Infância: 

- Brinquedos e Brincadeiras: curumim curumim curumim mirim
- Brinquedos e brincadeiras - Contando histórias 
- Brinquedos e Brincadeiras: Africanas, quilombolas e das ruas e quintais

Oficinas de Curta Duração, Laboratórios de Pesquisa e Minicurso Núcleo de 
Produção Digital: essencialmente, a maior quantidade de vagas abertas em 
2020 estão direcionadas para estes três percursos formativos, que estão sendo 
desenvolvidos de forma remota, entre o último dia de agosto e a terceira semana de 
dezembro. A carga horária de quase todas as ações correspondem, em sua maioria, 
às cargas horárias das aulas presenciais, sendo que quase todas as aulas duram 
entre duas e três horas com amplo atendimento, destinadas a maiores de 14 anos. 
As ementas são diversas e desenvolvidas nas dez áreas de atuação da Escola.  

Alguns exemplos das ementas desenvolvidas:

- Estudos introdutórios ao Audiovisual - as imagens das margens – Audiovisual
- Encontros para ver imagens – Audiovisual
- Encontros para dançar, pois não é hora de parar
- Tik-tok internético: gambiarras domésticas
- A Diferença da Presença: vida, corpo e figurino, descobrindo o agora
- Relicário de afetos: arte postal e colagens
- Descobrindo o palhaço
- Gestão e Produção Cultural: práticas inventivas no fazer artístico 
- Música na palma da mão: sobre aplicativos e possibilidades de criação com 
o celular
- Senhores e Senhoras do tempo e do espaço
- Encontro das Águas: algumas origens do teatro popular

4.2.3 - Projeto Integrarte - formação remota em Arte, Cultura e Educação 

O Projeto Integrarte, desenvolvido de forma intersetorial com a Secretaria Municipal 
de Educação, é realizado, desde 2016, com vasto acúmulo de experiência ao longo 
desses anos. Trata-se de uma ação de grande impacto no cotidiano escolar de 
estudantes da Rede Municipal de Ensino, já que o Projeto tem caráter multiplicador. 
Para a realização da formação remota proposta no Integrarte, considera-se alguns 
aspectos fundamentais: 

- Construção colaborativa intersetorial da proposta remota de Formação Artística 
e Cultural no Projeto Integrarte, envolvendo agentes públicos da Educação e da 
Cultura na sua formulação, execução e acompanhamento; 
- Alinhamento constante entre a Diretoria de Promoção do Direito Cultural (SMC/
FMC), a Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (SMC/FMC), a Diretoria 
de Educação Integral (SMED) e o Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação (SMED); 
-  Mobilização da rede de profissionais da SMED, envolvendo os diversos setores 
da Secretaria, entre a Educação Infantil, os Anos Iniciais, Anos Finais, a Educação 
para Jovens e Adultos, as instituições parceiras, e outros públicos; 
-  Parceria intersetorial com a Prodabel, por meio da utilização de plataforma virtual 
já existente que dá subsídios para a execução das ações de formação remota; 
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- Reconhecimento da arte, da cultura e da educação como essenciais para a 
sobrevivência humana, em qualquer período da humanidade, mas, especialmente, 
em períodos como o atual, de pandemia; 
- Fortalecimento e expansão da abordagem metodológica desenvolvida pela 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura, há 22 anos, garantindo as diretrizes de 
democratização do acesso, participação social, descentralização e diversidade; 
- Manutenção das pessoas em ação criativa para seguirem suas vidas com bem-
estar, saúde física e mental; 
- Redução dos impactos da pandemia e seus desdobramentos em todos os setores 
da sociedade, mantendo próximas as pessoas da comunidade escolar; 
- Desenvolvimento de conteúdos em arte e cultura, por meio de leituras, pesquisas, 
compartilhamento de experiências e práticas orientadas remotamente, com amplo 
atendimento para agentes públicos vinculados à SMED. 

Considera-se, como alicerce da formação remota para o Projeto Integrarte, a 
experiência metodológica desenvolvida em suas práticas, desde 2016. Busca-
se, então, olhar para o que foi construído ao longo desses anos na perspectiva 
de extrair o que melhor dialoga com o cenário de isolamento social, alinhando 
possibilidades didáticas e tecnológicas. 

Dessa forma, o Projeto segue destinado aos agentes públicos da Secretaria 
Municipal de Educação, cursistas certificados(as) pelo Integrarte em edições 
anteriores e ainda vinculados(as) à SMED e pessoas de instituições parceiras 
indicadas pela SMED. Na oferta das ações remotas, pretende-se: 

- Apresentar aos(às) participantes elementos artísticos, culturais e pedagógicos 
inerentes à condução de processos de sensibilização das comunidades escolares 
no campo da arte e da cultura; 
- Desenvolver e relacionar conteúdos das artes, da cultura e da educação a fim de 
qualificar as práticas docentes de agentes públicos da SMED; 
- Oferecer possibilidades de estudo de determinados assuntos de interesse 
dos(as) profissionais, não necessariamente vinculados à sua área de formação e 
de atuação; 
- Sensibilizar agentes públicos da Educação, por meio da arte e da cultura, para 
enfrentamento do contexto de pandemia com alternativas que promovam o bem 
estar, a saúde mental e física, e os cuidados consigo e com o(a) outro(a). 

Para a concretização das ações, busca-se utilizar como parâmetro algumas 
referências prévias, vivenciadas nos anos anteriores e módulos específicos do 
curso Integrarte de longa duração, onde se afirmam aspectos e valores essenciais 
do Projeto a serem preservados nas ações realizadas remotamente.  

A partir dessas referências já experienciadas no Projeto Integrarte, a proposta 
de Formação Remota oferece alguns tipos de percursos formativos: Workshops, 
Laboratório de Criação, Encontros Temáticos e Curso Semestral. Em cada um desses 
percursos são desenvolvidos conteúdos que abarcam as oito áreas de atuação 
da Escola. Reitera-se, como referência conceitual, de abordagem metodológica e 

de cronograma, as experiências do curso semestral do Integrarte, exercitadas em 
2017 e 2018, com largo alcance e bons resultados. Esses cursos semestrais foram 
organizados a partir dos módulos do curso anual e buscavam abordar aspectos 
essenciais de conteúdos e práticas criativas, almejando abrir novas frentes para 
garantir a qualificação do trabalho de agentes públicos da Educação. 

Para a participação nas atividades, é necessário que o(a) cursista tenha acesso à 
internet e à plataforma digital atualizada, de forma intersetorial, pela Prefeitura de 
Belo Horizonte. A oferta dos percursos formativos distintos ocorre para que mais 
cursistas possam participar, ampliando a democratização do acesso, diretriz da 
ELA-Arena, considerando os diferentes formatos e abordagens de cada atividade.
 
Todos os encontros são virtuais e podem abarcar: aulas expositivas; rodas de 
conversa; práticas de fruição artística e cultural seguidas de debates; produção 
individual e coletiva de cadernos e registros; práticas de criação orientadas; 
organização e compartilhamento de materiais e referências bibliográficas; acesso 
a materiais disponibilizados em plataformas digitais; processos de pesquisa 
individuais ou coletivos orientados pelas professoras e professores em horários 
de atendimento a pequenos grupos agendados previamente. Por fim, mesmo 
virtualmente, a ELA-Arena pode continuar se fazendo presente para delinear um 
espaço-tempo de empatia, solidariedade e acolhimento do público, mas, também, 
para seguir com o desenvolvimento de conteúdos, pesquisas, leituras e encontros 
virtuais com Agentes Públicos da Educação, sem interromper a intersetorialidade e 
a formação artística e cultural em andamento há alguns anos.

Detalhamento das atividades e suas frentes de estudos do Projeto Integrarte

As ações formativas do Projeto Integrarte compreendem o período dos meses de 
julho a dezembro em diversos percursos formativos, como já citado anteriormente. 
Abaixo segue detalhamento das atividades:

Laboratório de Criação: atividade permanente, com 12 encontros de 3h cada, 
independentes entre si, desenvolvidos uma vez por semana. O Laboratório tem 
como objetivo estimular a criação, por meio de práticas artísticas livres nas oito 
áreas da ELA - Arena.  

Encontros: atividade com duração de até 3h que ocorre em apenas um Encontro 
virtual, com amplo atendimento e desenvolvimento de assuntos específicos. 

Curso Semestral: com 14 encontros de 03 horas, dividido em seis módulos, o curso 
visa a promover a expansão de conhecimentos em Arte e Cultura, propiciando 
a qualificação da prática docente. Os módulos relacionam, de forma remota, 
conteúdos da Arte, da Cultura e da Educação e possibilitam aos(às) cursistas a 
reflexão e experimentação criativa nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Circo, 
Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural e Teatro. Alguns conteúdos 
atravessam as aulas, tais como: planejamento didático, aspectos identitários, 
relações escola-comunidade e práticas livres em arte e cultura. Entre setembro e 
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dezembro de 2020, estão sendo oferecidas 210 vagas, nos turnos da manhã e da 
tarde, em 07 turmas diferentes. 

Workshops: atividade com duração de 09h, com 03 encontros, ou 21h, com 07 
encontros de 3h de duração, com inscrição prévia e desenvolvimento de conteúdos 
relacionados às frentes de estudo propostas, como exemplo, Cultura da Infância. 

4.3- Objetivos da Escola Livre de Artes Arena da Cultura

Com as transformações ao longo dos anos é importante que os objetivos da 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura sejam revistos e atualizados em diálogo 
com suas bases e conquistas históricas. É notável que sua força concretiza-se 
no aprimoramento da prática artístico-pedagógica que vem se consolidando de 
1998 até o momento presente. Dessa forma, a atualização dos objetivos elencados 
no início deste documento e construídos nos anos iniciais do Programa reflete a 
dinâmica da ELA-Arena em diálogo com seu tempo e com as mudanças ocorridas 
em Belo Horizonte. 

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura tem como objetivos:

1. Desenvolver as noções de cidadania e direito cultural por meio da arte e da 
cultura, garantindo à população e comunidades de Belo Horizonte, o acesso à 
formação artística e cultural, capacitação, fruição, produção e difusão de bens 
artísticos e culturais, dando prioridade de acesso às parcelas da sociedade em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que historicamente foram menos 
privilegiadas na garantia de seus direitos culturais. 

2. Promover o acesso da população aos bens e serviços no âmbito das 
artes e da cultura, por meio de ações descentralizadas, consolidando uma política 
pública permanente que reúna o fazer artístico e cultural nos diversos territórios, 
reconhecendo e valorizando a pluralidade de saberes presentes nas nove regionais 
de Belo Horizonte;

3. Garantir o direito à formação e difusão artística e cultural continuada 
nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Design Popular, Música, 
Patrimônio Cultural e Teatro, bem como dinamizar o segmento produtivo das 
manifestações artísticas e culturais nestas oito áreas estimulando a fruição e 
o diálogo permanente com ações que ocorrem na cidade, para além do espaço 
escolar;

4. Estimular e ampliar a participação efetiva da sociedade civil (entendida 
como indivíduos, grupos e segmentos) e de agentes públicos estudantes da ELA-
Arena na formulação, discussão e instauração da política cultural, principalmente 
no âmbito da formação, criando espaços de participação social e aprimorando sua 
participação em instâncias já consolidadas na construção da política pública;

5. Desenvolver as noções de autonomia, emancipação e protagonismo por 

meio de uma formação artística e cultural cidadã, em que estudantes sejam 
capazes de trilhar seus próprios percursos com responsabilidade e espírito crítico, 
em processos que valorizem o autoconhecimento, a autenticidade e os modos de 
fazer próprios de cada aluno e aluna; 

6. Compreender a diversidade, a pluralidade de ideias e as múltiplas 
identidades como valores que direcionam as práticas cotidianas da ELA-Arena 
pautadas pelo reconhecimento das diferenças e pelo exercício de alteridade e 
empatia com o(a) outro(a); 

7. Desenvolver as noções de colaboração e construção de grupo de trabalho, 
por meio de abordagens metodológicas que reconheçam a roda como espaço de 
diálogo permanente e coletivo; 

8. Garantir aos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte o direito de acessar uma 
formação artística e cultural de qualidade, por meio de cursos modulares de longa 
duração, oficinas e cursos de curta duração, espaços de pesquisa, experimentação 
e criação, encontros, workshops, palestras e seminários, bem como facilitar o 
acesso às atividades de fruição, produção e difusão artística e cultural;

9. Propor e desenvolver abordagens metodológicas, procedimentos e 
técnicas de formação artística e cultural continuada e capacitação, por meio de 
ações permanentes de qualidade, que reconheçam aspectos próprios de cada área 
de atuação, mas que transversalizem conteúdos e modos de fazer; 

10. Promover ações de capacitação, por meio de oficinas e cursos de curta 
duração, nas áreas de Gestão e Produção Cultural e Bastidores das Artes 
relacionando tais práticas às atividades desenvolvidas pelas oito áreas de formação 
artística e cultural da ELA-Arena, em diálogo com perspectivas profissionais no 
campo da arte, do mercado de trabalho e da economia da cultura; 

11. Promover ações de difusão artística e cultural, tais como a Mostra Arena, 
no decorrer dos percursos formativos e não apenas na finalização dos cursos e 
módulos, transversalizando práticas e saberes entre as oito áreas de formação 
artística e cultural e as duas áreas de capacitação, alinhadas às diretrizes e 
abordagem metodológica da ELA-Arena;  
12. Desenvolver abordagens metodológicas que considerem conteúdos e 
modos de fazer amparados pela diversidade que constitui o Brasil em suas diversas 
matrizes (principalmente as matrizes africanas, europeias e indígenas); 

13. Contribuir para a implementação e o desenvolvimento de programas e 
projetos públicos na área cultural, promovendo o exercício da intersetorialidade 
com outras Secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, como a saúde, a assistência 
social e a educação, que tem como referência o Projeto Integrarte;

14. Efetivar diálogo permanente com agentes públicos de diversos setores da 
Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura no âmbito de 
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suas diretorias na prerrogativa de realizar ações integradas com Teatros, Museus 
e demais unidades culturais, bem como fortalecer a preservação da memória e a 
valorização do patrimônio cultural imaterial;

15. Buscar a integração com outros projetos e ações desenvolvidas pela 
Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura nos campos da 
formação artística-cultural e capacitação, principalmente aqueles desenvolvidos 
nas unidades culturais onde ocorrem atividades da ELA-Arena; 

16. Desenvolver oficinas e cursos nos diversos territórios da cidade, efetivando 
diálogos permanentes com as populações locais e equipes de unidades culturais 
descentralizadas, na prerrogativa de ofertar atividades pautadas pelos contextos 
diversos da cidade, amparadas pela abordagem metodológica da ELA-Arena e sua 
concepção de formação artística e cultural;

17. Conhecer, apoiar e estimular as manifestações de coletivos artísticos e 
culturais que existem em Belo Horizonte, por meio de atividades de capacitação, 
nas áreas de Gestão e Produção Cultural e Bastidores das Artes;

18. Promover e gerir parcerias com instituições de ensino, organizações 
da sociedade civil, entidades privadas, dentre outras, para desenvolvimento e 
implementação de projetos e ações de formação e capacitação de artistas, 
técnicos(as), gestores(as), professores(as), educadores(as), agentes culturais e 
interessados(as) em geral;

19. Desenvolver, amparada pela Gerência de Coordenação de Bibliotecas e 
Promoção da Leitura, atividades de formação literária, incentivo e acesso à leitura 
na Biblioteca da ELA - Arena (BELA); 

20. Disponibilizar documentos e dados, construídos a partir de indicadores, 
que reflitam o alcance de público e territórios no Município, ao mesmo tempo que 
construa mecanismos de avaliação permanente para que o trabalho da ELA-Arena 
seja aprimorado com participação social e transparência em sua gestão; 

21. Garantir o acesso de pessoas com deficiência, sofrimento ou transtorno 
mental, em confluência com a lei de acessibilidade e demais marcos legais, amparada 
por grupos de organização da sociedade civil e pela rede da administração pública 
municipal em suas diversas instâncias, tais como comissões específicas, Diretorias, 
Gerências e Coordenações, como por exemplo, a Coordenação de Saúde Mental, 
vinculada à Secretaria Municipal de Saúde;

22. Valorizar e reconhecer a Cultura da Infância como um campo fértil 
de aprendizado para todas as idades, além de garantir o acesso de crianças às 
atividades da ELA-Arena em suas oito áreas de formação artística e cultural; 

23. Valorizar e reconhecer os(as) profissionais envolvidos nas ações 

artístico-pedagógicas de formação e capacitação, coordenadores(as) de área e 
professores(as), garantindo diálogo permanente entre as equipes, na perspectiva 
de aprimorar o trabalho desenvolvido pela ELA-Arena;

24. Garantir infraestrutura com materiais didáticos e espaço físico adequados 
para o desenvolvimento das oficinas e cursos propostos, bem como um almoxarifado 
em pleno funcionamento para preservação e empréstimo de materiais voltados 
para as atividades de formação e difusão desenvolvidas pela ELA-Arena; 

25. Preservar o acervo e a memória da Escola, tanto material, quanto imaterial, 
por meio da organização de registros, banco de dados, banco de imagens e 
manutenção do acervo com o devido armazenamento;
26. Reconhecer os critérios de assiduidade, pontualidade, presença 
qualificada e contribuição para o grupo de trabalho como pilares que possibilitam 
a permanência e conclusão de estudantes em oficinas e cursos da Escola; 

27. Garantir o funcionamento de uma secretaria do(a) aluno(a) sensível à 
natureza artístico-pedagógica, responsável pelos processos administrativos 
de inscrição, rematrícula, atendimento ao aluno(a), frequência e certificação de 
estudantes da ELA-Arena; 

28. Realizar a entrega de certificados para os(as) estudantes em até 90 dias 
após o final de cada oficina ou módulo do curso;

29. Desenvolver política de acesso para estudantes egressos da Escola em 
espaços de experimentação, criação e oficinas de capacitação, bem como a 
circulação de bens culturais produzidos por estudantes formandos(as) da ELA-
Arena;

30. Estimular e auxiliar estudantes na realização de atividades protagonizadas 
por eles(as) como o Sarau Vagabundo de Todo Mundo e o Reflete Arena, 
acompanhando, avaliando e buscando estratégias conjuntas para aprimorar essas 
ações;

31. Garantir, junto aos órgãos responsáveis pela Comunicação nos âmbitos 
da FMC/SMC e PBH, uma comunicação efetiva e eficiente para o público 
externo à ELA-Arena e entre a comunidade escolar, tanto para mobilização de 
interessados(as) e divulgação de atividades, quanto para um diálogo efetivo entre 
alunos(as), professores(as) e agentes públicos da FMC/SMC.
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Short version in English

Advances in the artistic and cultural education policy of Belo Horizonte

Created as an offshoot and consolidation of the Arena da Cultura Project, existing 
since 1998, the Free School of Arts Arena da Cultura (ELA-Arena) offers free 
artistic and cultural training in all schools. nine regional cities, prioritizing the 
democratization of access, diversity, social participation and decentralization. 
Expanding and strengthening this work was one of the focuses of this administration, 
which expanded the offer of activities and vacancies and the opportunity for more 
people to have contact with various artistic languages, experience awareness 
processes and also possibilities for professional performance.

Recognized as a strategic project of the Municipality of Belo Horizonte (PBH) 
between 2018 and 2019, ELA-Arena has as structuring actions the Arena da Cultura 
and Integrarte. Through its projects, the areas of Audiovisual, Visual Arts, Behind 
the Scenes of the Arts, Circus, Dance, Popular Design, Cultural Management and 
Production, Music, Cultural Heritage and Theater are addressed in different training 
paths and also in dissemination activities.

The Arena da Cultura offers an average of four thousand places per year in more 
than 180 training actions, distributed in 23 public facilities throughout the city. It 
serves all age groups, with cutouts for children, young people, adults and seniors, 
or for all ages, in the case of Toy and Play Meetings. Reflection and practice on 
Childhood Culture permeates the School and the project as a whole, with specific 
training activities on the subject.

Created in 2016, the Integrarte project promotes training courses in art and culture 
for professionals in Municipal Education, with the objective of strengthening 
the conduction of pedagogical processes developed daily with students. It is 
an expressive intersectorial action carried out in partnership with the Municipal 
Department of Education and which directly includes 500 educators and, 
indirectly, more than 10 thousand students from the municipal public network. 
Integrarte redimensions the School’s perspectives thanks to the transversal nature 
of its methodology, which brings together eight artistic areas around a common 
objective: to create relationships between the ways of doing and thinking in the 
fields of art and education, qualifying the work practice of public agents linked to 
the Municipal Department of Education. Integrarte and the actions derived from 
this partnership between the Departments of Culture and Education resulted in 
the signing of a joint ordinance signed in July 2019. This ordinance establishes, in 
addition to the continuity of the project, four other strategic policies, related to the 
areas of literature, audiovisual , events and cultural heritage.

ELA-Arena has demonstrated its vigor and commitment as a municipal public policy 
for artistic and cultural training. Between 2017 and 2020, there was an expansion of 
the offer of decentralized activities; consolidation of guidelines, historical context, 
organizational structure and the methodological plan with the creation of the 
Artistic-Pedagogical Political Plan (PPAP); implementation of the Free School of 

Arts Library (BELA); creation of three new artistic areas (Audiovisual, Backstage 
of the Arts and Cultural Management and Production) meeting the demand of the 
population; and the production of a documentary dedicated to 20 years of public 
policy on artistic and cultural training. Faced with the challenge imposed by the 
COVID-19 pandemic, the reinvention of the format, through the Expanded School, 
made it possible to maintain affective and effective bonds with the students of 
ELA-Arena da Cultura, through activities on the Education platform Distance 
from PBH. This new possibility, together with the representativeness of the School, 
benefited many people from Belo Horizonte, but also from other cities in the country. 

All these achievements, which enhance the more than 20 years of history and point 
to prospects for continuity and growth, have made the School gain international 
recognition and be awarded the CGLU International Award - Mexico City - Culture 
21, in 2014, which made it possible this exquisite publication, now available to the 
entire population. This work celebrates a new stage of the Free School of Arts, 
inaugurating an unprecedented and accessible record of the trajectory of ELA, 
which highlights the principles and achievements of this public policy for artistic 
and cultural training of the Municipal Foundation of Culture and the Municipal 
Secretariat of Culture of Belo Horizon. It is, at the same time, a rendering of 
accounts and a reference for the continuity and advancement of this work, which 
is so fundamental for the democratization of culture in our city.

Have a good read!

Municipal Culture Foundation 
Municipal Culture Secretariat

Wins Arena da Cultura and also gains cultural rights and freedoms

The city of Belo Horizonte was the winner of the first edition of an international 
award, called by the world organization of United Cities and Local Governments 
(UCLG) and by the government of Mexico City, the only award for cities that 
have distinguished themselves in their contribution to culture as a key dimension 
in sustainable development. The winners of the first edition of the Award appear 
on the Agenda 21 website, dedicated by the UCLG Culture Commission to this 
initiative.

THE AWARD
This is the “CGLU International Prize - Mexico City - Culture 21”, which aims at “a 
city, local or regional government whose cultural policy has significantly contributed 
to relating the values   of culture (heritage, diversity, creativity and transmission 
knowledge) with democratic governance, citizen participation and sustainable 
development”.
The Prize bases are demanding: The Prize is awarded to the candidacy, whether 
presented by the local or regional government instance, which is the winner of the 



call. The Award recognizes an original policy, program or project that explicitly 
includes the principles of Agenda 21 for culture and that has been in place for at 
least two years. Candidates must demonstrate evidence of impact and success 
achieved. 

The winning city receives the amount of 50 thousand euros, which are used for 
the international promotion of the project (publication of a book, participation in 
forums, international visibility) and to reinforce the local implementation of Agenda 
21 for Culture.

THE JURY

The jury for the first edition of the “UCLG International Prize - Mexico City - Culture 
21” was composed of five personalities whose brief biography is available on the 
Prize website. The jury analyzed the 56 entries submitted in the two categories 
between April 1 and May 31, 2014 and held the final meeting on May 30 and 31, 
2014, in Mexico City. At this meeting, the jury decided the Prize winners.

Thus, in addition to choosing Belo Horizonte as the winning city, the jury agreed 
to make a special mention of the projects “Hermanamiento por una Cultura de 
Sostenibilidad” presented by the city of Hannover (Lower Saxony, Germany) and 
“Reemdoogo, Jardín de la Música” , presented by Ouagadougou (Burkina Faso) and, 
in the “personality” category, the jury decided that the winners are Manuel Castells 
and Farida Shaheed.

In its final report, the jury explained the “evaluation criteria” of the entries, declared 
“the very high quality of the entries received” and expressed “sincere thanks to all 
candidate cities for their effort and dedication in time, resources and inspiration to 
submit your candidacy”. 

WHY WAS BELO HORIZONTE WINNER?

The jury, choosing “Arena da Cultura” as the winning project, highlighted “the 
scope of the elements that compose it: (a) population: the program is aimed at 
a diverse audience, people aged 6 to 80 years with education and heterogeneous 
socioeconomic status ; (b) the territory: the program covers the entire city, 
including 16 cultural centers and 33 “BH Citizenship” centers and contributes to the 
strengthening of public spaces; (c) culture: the program is based on transforming 
artistic experience, the experience is at the center of the entire process, with a 
careful appreciation of the contact with professionals and artists as fundamental 
people to boost skills, knowledge and skills in everyone; (d) governance: the program 
has a management model that integrates public agencies with an extensive 
network of partner organizations and cultural spaces and NGOs. The project 
presents evidence of a very positive impact on the cultural, social and territorial 
transformation of the city”.

The jury judged that it was “a program that perfectly applies the principles and 
recommendations of Agenda 21 for culture”.

CONCLUSION

When carrying out the first edition of an initiative, there is always uncertainty. 
At the beginning of the Award, of course, we had doubts about the capacity to 
convene, the quality of the applications, the dissemination of the award... Today 
these doubts have disappeared: the first edition of the Award was a very successful 
experience to recognize and disseminate the awards. efforts that cities and local 
governments around the world undertake in the relationship between city, culture 
and sustainable development.

The first edition of the Award demonstrated unequivocally that diversity, heritage 
and creativity, that is, culture, is a fundamental dimension of sustainable cities 
around the world.

The Award demonstrates Mexico City’s leadership in the relationship between 
culture and sustainable development and UCLG’s commitment to situating culture 
as a fundamental dimension of sustainable cities.

And the city of Belo Horizonte, with its wonderful Arena de Cultura program, today 
Free School of Arts, shows unequivocally that cultural policies centered on people 
are essential to expand the freedoms of everyone, today, in this 21st century so 
complex that it is up to us to live.

Jordi Pascual
Coordinator of the CGLU Culture Committee

CHAPTER 1
Arena da Cultura: From the Cultural Decentralization Program to the Free 
School of Arts

1. Context of Belo Horizonte in the creation of the Arena da Cultura Cultural 
Decentralization Program
 
From a historical perspective, it is possible to identify that the beginning of the 
1960s in Brazil was marked by the emergence of various movements intertwined 
with art, culture and ideas of social transformation and, therefore, committed to 
the construction of a fairer reality and democratic. Initiatives that brought together 
workers, students, intellectuals and artists in order to promote basic education and 
political awareness affirmed the right to culture and recognized the role of the arts, 
in their diversity, as a fundamental element for critical and embracing. 

This scenario revealed the overlap between the ethical, aesthetic and political 
perspectives of the most varied cultural and artistic manifestations and their 
critical and transforming power. Between 1964 and 1988, the country lived a 
troubled and, through perseverance, a fertile period, which included the civil-military 
dictatorship and extended to the political transition that led to the resumption of 



a democratic government regime.Over the years of repression, through different 
mechanisms, many spheres of Brazilian society articulated and matured debates 
and prospects around safeguarding essential rights, including cultural rights. 
Starting from discussions that aimed to understand the greatest possible number 
of representatives, the 1988 Constitution, in its fundamental principles, sought to 
configure itself as a democratic legislation. Demarcating a moment of necessary 
transition, the document sought to support important demands from various 
sectors, such as the guarantee of political pluralism, the strengthening of federal 
states and municipalities, the expansion of popular participation of citizens in 
public administration and the guarantee and respect for the civil and cultural rights 
of Brazilian citizens. Its approval prompted the emergence of laws and mechanisms 
to guarantee greater autonomy to municipalities and greater participation by civil 
society in public management. 

At a time of fundamental achievements, the ideal of full exercise of cultural rights 
will lead to the creation of structuring public policies in the field of culture. The 
creation of the Ministry of Culture, in 1985, and its consequent programs and 
projects guided actions throughout the country, in dialogue with discussions on 
the international scene.

In Belo Horizonte, it is worth highlighting the creation, in 1989, of the Municipal 
Department of Culture, for the first time detached from other portfolios. During 
the early 1990s, the conception of a cultural policy for the entire city, in its various 
territories, began. In this context, based on the regionalized mapping of cultural 
manifestations, the “Cultural Decentralization Program” was created with projects 
that sought to contemplate the diversity of aspirations and demands presented 
in each of the city’s regions (Ibidem). The most varied cultural actions, from 
fairs, meetings, festivals in addition to initiatives aimed at training, started to be 
supported or sponsored by the City Hall, intensifying the existing artistic-cultural 
scene in the municipality. Among these initiatives, there is the development of 
the pilot project for the training of actors and actresses under the direction of 
the theater director João das Neves, which resulted in the staging of the show 
Primeiras Estórias, which premiered in June 1992. To the creative process that gave 
life to the show, workshops and seminars were linked.

During the same period, the preparation of the document that would present the 
guiding principles of the process of implementation of public Cultural Centers 
began. The intention was, therefore, to comply with the determination of the 
Organic Law of the Municipality, instituted in March 1990, whose article 169 
emphasizes “the implementation, with the participation and cooperation of civil 
society, of cultural centers in the Municipality’s regions, to meet the needs of 
cultural development of the population”. In a single paragraph, it is highlighted 
that: “Libraries and workshops or cultural training courses will be installed next to 
cultural centers”. Such equipment was conceived based on a management plan 
that established the incentive for continuous actions in neighborhoods defined as 
priorities for the creation of cultural centers, and a survey and planning of spaces 
for the construction of new centers was also carried out.

The experience at Parque Lagoa do Nado, of articulation of the Ecological and 
Cultural Association involving artistic manifestations around the preservation 
of the environmental reserve, favored the creation, in December 1992, of the first 
Cultural Center of Belo Horizonte, at the time Cultural Center Lagoa do Nado, 
current Reference Center for Popular and Traditional Culture Lagoa do Nado. 
Among the actions implemented to meet the demands of amateur groups in the 
region, the creation of a library and the continuity of training actions in the area of   
theater stand out. 

The Cultural Decentralization Program gave visibility to the diversity of artistic 
manifestations promoted in the different administrative regions of the city, 
strengthening the cultural scene in the capital through the encounter between 
artists and a large audience coming from its different territories.

Thus, it is understood that the Arena da Cultura Cultural Decentralization Program, 
created in November 1998, was configured as a local government policy that, 
since 1993, considered the importance of promoting access to art and culture and 
invested in proposals of a decentralizing nature. Furthermore, its conception is 
linked to the view that the spheres of popular participation should have essential 
spaces for discussion to guide decisions and programs implemented in all spheres of 
public administration in Belo Horizonte. To this end, several mechanisms were then 
implemented with the intention of expanding the presence of different sectors of 
civil society in defining the main guidelines to guide the actions of the government. 
Therefore, spaces opened to questioning and debates about the diverse demands 
of the population emerged, which, according to Heidempergher (2009 apud NEVES, 
2018), became fundamental to enable the emergence of a program such as Arena 
da Cultura. 

Among the mechanisms to promote popular participation mentioned above, the 
Participatory Budget stands out: a democratic process of listening to communities, 
initiated in 1994, aiming to align public investments with requests presented 
as priorities. This instrument boosted the construction of Cultural Centers in 
different territories of Belo Horizonte, as already foreseen in the Organic Law of 
the Municipality (1990); which also contributed to intensifying the debate on the 
necessary articulation of an action plan in the cultural sphere consistent with the 
numerous demands raised by the city’s inhabitants, including its artistic class and 
representatives of cultural entities. It is noted that these public facilities, conceived 
as spaces for the enjoyment, circulation and creation of cultural goods that should 
contribute to the recognition, appreciation and strengthening of local identity 
aspects, have become fundamental for the establishment and expansion of the 
Arena da Cultura over the years . 

It is also noteworthy that, in 1996, the Master Plan of the Municipality was instituted, 
which formalized, at the time, the guidelines of the Cultural Policy of Belo Horizonte 
(Subsection IV / Art. 38). These guidelines included: “promoting access to cultural 
goods and encouraging cultural production; establish technical and financial 
cooperation programs with public and private institutions, aiming to stimulate 
cultural initiatives; promote the establishment of regionalized cultural and artistic 



centers, as well as the Museum of Image and Sound”, among others.

 
1.2 - Historical Aspects - from 1998 to 2018: two decades of public artistic and 
cultural training, decentralized and of quality
 
1.2.1 Arena da Cultura: the initial years and its formulation 
 
As one of the developments of the public policies mentioned in the lines above, 
in 1998 the then Municipal Culture Secretariat (SMC) conceived the Arena da 
Cultura Cultural Decentralization Program. Implementing a decentralized policy 
for the formation, promotion and practice of artistic and cultural production, the 
initiative became viable thanks to the articulation between the government and 
the population of Belo Horizonte, including the artistic class.
On November 6, 1998, in a festive ceremony held at Escola Sindical 7 de Outubro, 
in the Barreiro region, the Cultural Decentralization Program “Arena da Cultura” 
was presented to the general public, with emphasis on community leaders, artists, 
artistic groups and cultural, public managers and administrators, with the following 
guidelines:

[...] serving a universal audience (heterogeneous education, restricted access 
to cultural goods, low income, age between 14 and 80 years and distribution to 
the extremes of the city ); the creation of an artistic training methodology that 
respected this cultural diversity; the inversion of priorities when deploying and 
guaranteeing services decentrally. (CITY OFFICE OF BELO HORIZONTE, 2005). 
 
It is noteworthy that such guidelines involve the notions, now widely spread, 
of cultural diversity, decentralization and are directly related to the idea of   
democratization of access to cultural goods and services.

The formulation of the Arena da Cultura Program is therefore linked to the 
determination of artists, intellectuals, public agents and people from different 
environments who are dedicated to the unrestricted defense of cultural citizenship. 
Its guidelines reflect the desire to overcome mechanisms that, also through 
culture, reinforce inequalities and foster spaces of privilege. In a document where 
the trajectory of the Program is recorded between the date of its creation and 
the year 2004, its main objectives are presented, reiterating its commitment to 
democratizing access, as described below:

 
. Stimulate and expand the effective participation of civil society (understood as 
individuals, groups and segments traditionally involved or not) in the formulation, 
discussion and decision of cultural policy.
. Develop the concept of citizenship through culture, guaranteeing less favored 
communities access to education, training, production and dissemination of 
cultural goods.
. Promote the population’s access to cultural goods and services, through 
decentralized actions, consolidating a daily and permanent public policy in the 

artistic area.
. Streamline the productive segment of cultural events in our city, as well as ensure 
a permanent laboratory in the areas of Plastic Arts, Performing Arts and Music.
. Seek integration with other programs developed in the training area by the 
Municipal Foundation of Culture, such as the BH Citizenship, Arte Cultura, Agente 
Jovem Program, and others, as well as those developed by Cultural Centers.
. Know, support and encourage the cultural manifestations that exist in Belo 
Horizonte through the inclusion of these groups and artists in the Arena da Cultura 
program.
. Propose and develop methodologies, procedures and techniques for continuing 
artistic training that contribute to the implementation and development of public 
programs and projects in the cultural area. (CITY OFFICE OF BELO HORIZONTE, 
2005)
 
As reported by Sônia Augusto (2017 apud NEVES, 2018), who participated in 
the design of the Arena da Cultura Cultural Decentralization Program, the 
discussions for its structuring took place in “Regional Forums” organized in the 
nine administrative regions of Belo Horizonte, in the format of meetings with the 
communities. In such meetings, a dialogical practice was established, considered 
by her as crucial to direct the exercise of listening and collectivity that had always 
governed Arena. The forums were attended by community leaders, representatives 
from different sectors of civil society, artists and groups active in various cultural 
strongholds, residents and residents interested in discussing public policies for the 
arts and culture in Belo Horizonte. 

The Arena da Cultura Program appears, therefore, as a response to requests 
collected in different territories that made up Belo Horizonte. In the initial years of 
systematization of the training processes, they were assigned four lines of action 
that sought to imprint it with coherence, bearing in mind the demands on which 
their entire organization was based: “Training and Qualification; Cultural diffusion; 
Sociocultural Intervention; Memory and Heritage”. 

The initiatives related to education and training were broken down as artistic 
initiation and study continuity workshops, thematic workshops, training courses 
for agents and cultural producers, and seminars. The cultural diffusion line was 
planned through cultural circuits, debate cycle and exhibitions at the Arena da 
Cultura. Conceived to be carried out in the regionals with the aim of promoting 
the dissemination and circulation of the production of local artists, the cultural 
circuits were designed as a way to foster exchange between the various cultural 
movements in Belo Horizonte and facilitate the sharing of productions resulting 
from the workshops of the Program. In the design of the proposal, there is a concern 
to give the diffusion also a character of formation. 
The memory and heritage line remained incorporated to the others and started to 
stand out after the introduction of the Specific Area of   Cultural Heritage, in 2011. 
As for the sociocultural intervention line, after a few years, the Program became 
eminently artistic and cultural and, in this way, its governing body no longer name 
it as such. But even so, the carrying out of intersectorial actions with Social 
Assistance in the field of training was not lost sight of.  



The Arena da Cultura would, then, in its amplitude, have the role of changing the 
relationship of the population with the arts and culture in the city. Over time, these 
sectors gained strength as fields of knowledge and experimentation, with their own 
ways of doing and thinking, refusing to assume a utilitarian character or as a tool 
for other fields. Committed to the democratization of cultural law, the Arena da 
Cultura Program gradually expanded its operations in the city and advanced in the 
development of qualified training and dissemination actions, with greater or lesser 
difficulties concerning a country in which investment in the arts and in culture is 
tiny.

 
1.2.2 The wheel as a foundation - methodological bases and ways of doing things
 
In the context of the 1990s, when there was an attempt to establish, through 
public policy, the appreciation of regionalized cultural actions, it was common to 
practice the wheel, on a democratic basis, a consequence of the Regional Forums, 
through which a dialogue and proximity to the population was created, which is 
a prerequisite for the functioning of the Arena da Cultura and for its constant 
updating. As Sônia Augusto emphasizes, in the most different opportunities, in line 
with respect and diversity, the practice of the circle is the hallmark of Arena, whose 
very name points to its vocation as a space for discussion and sharing of ideas.
For managers and managers, coordinators and coordinators, teachers and 
teachers, and students who attend workshops and courses at the Arena da 
Cultura, the conversations in circles are fundamental for a work methodology 
that is proposed as an exercise in democracy, investing, above all, in listening. The 
inaugural workshops of the Arena da Cultura Cultural Decentralization Program 
were formulated by its first general coordinator, actor and theater director, Marcos 
Vogel. He was responsible for structuring and supervising the offer of workshops 
in different languages   – music, visual arts, dance, literature and video –, as well as 
assuming the general direction of cultural circuits.

Sônia Augusto and Wesley Simões (2017 apud NEVES, 2018) agree that Vogel, even 
working with different areas, chose to keep the methodology of the old theater 
workshops held between 1993 and 1996, within the scope of regionalized cultural 
actions. For both, this experience, in its collaborative perspective, served as a 
starting point for the engendering of the methodological approach of the Arena 
da Cultura, in which the coordinator had an incisive participation. Its intention was 
to enhance the sense of group and the idea of   cooperation, in order to fertilize the 
practice of collectivity in the training proposal of the newly created Arena.
To this collaborative character and dialogicity in line with Paulo Freire’s pedagogy, 
Arena and its community’s willingness, over the years, to structure itself in the face 
of fluctuations of different orders, mainly economic, that interfere in the public 
agenda is added and in all its instances. Furthermore, it is crucial to critically and 
profoundly analyze the subversion character of a public policy that is committed 
to fighting, as Marilena Chauí (1995 apud NEVES, 2018) discusses, “the needs, 
privileges, exclusions and oppression” that impede the democratic conquest of 
cultural citizenship.

Based on this logic, there is a need for Arena da Cultura, in seeking to democratize 
access to artistic and cultural training, through initiatives aimed at serving a diverse 
audience, to strive to offer artistic and cultural training of quality for everyone. And 
for that, since its creation, it has been responsible for transposing the excluding 
and conditioning bias that is historically present in Brazil in initiatives for artistic 
and cultural training. 

 
1.2.3 2001-2009 – Implementation of training processes and areas of action
 
Moved by challenges and open to adjustments that provided constant revisions 
and its maturation, Arena maintained the connection with its audience as a 
primary guideline. As a result of this connection, in 2001, the SMC considered 
that the program should advance in terms of training. Considering the indicatives 
presented in the “Regional Arena Forums” and those obtained from the cultural 
circuits, three areas of action were defined with their own coordination: Music, 
conducted by Márcia Guerra who, until then, had acted as a teacher; Plastic Arts, 
under the responsibility of Rui Santana; and Scenic Arts, which housed Theater, 
Dance, Dramaturgy and Poetry, of which Marcos Vogel was in charge.

It was established, at the time, that the initiation workshops would be maintained 
in the regional ones, guaranteeing the population the right to access artistic and 
cultural training in their own territory. In this context, the Arena da Cultura Creation 
and Production Center (NCPAC) was created in Praça da Estação, in the city center, 
with the purpose of hosting continuity workshops, monitoring groups and thematic 
workshops. In 2003, NCPAC became the Center for Artistic and Cultural Training 
and Creation (NUFAC). With this new name, the place was intended to expand 
the actions related to the Arena da Cultura Program and to carry out activities 
articulated by SMC in partnership with other municipal bodies.

In 2004, serious budget restrictions made it impossible to carry out cultural 
circuits and the “Regional Arena Forums”. In addition, it was not possible to offer 
module I workshops in the various regions of the city, one of the facilitators of the 
introduction of participants in the training experience offered by Arena da Cultura. 
The lack of resources led to the prioritization of continuity workshops, generating 
a reduction in the number of people served by the Program; which represented the 
weakening of the central perspective of democratization of access.

At the same time, an evaluation of the program’s trajectory by the management 
team, its administrative technical staff and area coordinators pointed out that 
the path traveled up to that moment offered the conditions to transform it 
into permanent action. Thus, realizing the need to institute new guidelines to 
guide the planning of training processes, managers, managers and coordinators 
collaboratively structured an action plan organized into three successive training 
cycles lasting four years.
Each of the teams in the artistic areas enjoyed autonomy to devise their first four-
year plan and these were implemented to cover the period from 2005 to 2008, 



seeking to weave transversality with the other areas and, at the same time, offer 
methodological guidelines. The quadrennium format was adopted by the other 
areas created later, with the exception of the Circus and Popular Design area, 
whose long-term training courses take place over three years.

In December 2004, when the new municipal management projects were being 
prepared, despite limited resources and the difficulties faced, a 3rd Exhibition of 
the Arena da Cultura Project was held to mark the end of the school year and 
strengthen ties with the city. The program included actions in the areas of Visual 
Arts, Music and Performing Arts, including theater, dance and poetry. 

The year ended with the extinction of the SMC so that, on January 1, 2005, the 
Municipal Culture Foundation (FMC) emerged, provided for by law, with its objectives 
and operating structure, since 1981, by Law No. 3324, of May 5 (subsequently 
revoked by Law No. 5562, of May 31, 1989, which created the Municipal Department 
of Culture). The FMC started to manage the Arena and other actions instituted by 
the recently defunct secretariat. 

As of 2005, Arena experienced a period of expansion of its audience and 
intensification of its performance in cultural centers, holding workshops and 
exhibitions. 
Close to completing ten years of existence, Arena da Cultura strengthened actions 
to promote the production and consumption of cultural goods and reiterated its 
commitment to promoting cultural citizenship. At that moment, Dance becomes 
one of his artistic areas, breaking away from the Performing Arts area. This decision 
is a response to the considerable increase in requests submitted by residents of 
Belo Horizonte since the period of the “Regional Forums of the Arena”.

In December 2008, a large exhibition celebrated the first decade of action of the 
Arena da Cultura Program. On the occasion, managers and managers, teachers and 
students shared with the city a diversified production of works, as recorded below:

Celebrating 10 years of a renowned work of cultural decentralization, the “Arena da 
Cultura”, one of the main programs of its kind in the country , will hold an exhibition 
over the next 29th and 30th of November and 18th and 19th of December with the 
work of some of its various workshops, always coordinated by experienced and 
renowned teachers. They are dance, theater, music and an exhibition of plastic 
arts, which reflect the cultural diversity and artistic quality of the program’s 
students. Admission is free and the promotion is provided by the Municipality of 
Belo Horizonte, through the Municipal Culture Foundation (PREFEITURA DE BELO 
HORIZONTE, 2008) .
 
The year 2009 started with many expectations. The execution of the action plan 
that governed the 2005-2008 quadrennium was evaluated by the responsible 
management team, considering “the guarantee of resources”; “artistic 
experimentation”, “integration with other programs” and “the visibility of the policy 
developed by the FMC”. Therefore, it is decided to maintain such a planning format 
with the prediction of small changes; among these, the resumption of the Memory 

and Cultural Heritage line, which should permeate the artistic areas of the Arena 
da Cultura, and the prioritization of the offer of artistic initiation workshops in the 
city’s nine regional offices.

However, in July 2009, the suspension of the Arena da Cultura workshops left a gap 
in the history of such an important Program for the city. Mobilizations of students 
and civil society rejected the decision, demanding the resumption of activities, 
which, however, would only return in the second half of 2011.

 
1.2.4. 2011-2014 - From the resumption of the Arena Program to the creation of the 
School
 
After nearly two years during which the Arena da Cultura public pressured the city 
hall, demanding its return, in the first half of 2011, the FMC resumed its execution, 
officially calling it the Artistic Training Action and Cultural Arena of Culture. Before 
the workshops were restarted, its technical team proposed reformulations and 
the coordination team was renewed and expanded. Márcia Guerra remained in the 
Music area and Marcos Vogel was in charge, in addition to the Theater area, of the 
newly created Circus area. In Dance, Marise Dinis replaced Gabriela Christófaro 
and Ailtom Gobira took over the implementation of the new Cultural Heritage 
area. For conceptual reasons, the Visual Arts area was renamed Visual Arts, in an 
adaptation proposed by its new coordinator, Wilson de Avellar. Together, public 
agents from the FMC and the coordinators and coordinators dedicated themselves 
to rethinking Arena, in order to tune it with new demands presented by civil society 
and make it more comprehensive.

In this context, the technical staff of Arena da Cultura and FMC professionals, in 
general, gained strength with the entry of several civil servants from the public 
tender held in 2008. Administrative assistants; technicians in art education, 
performing arts, music, visual arts; cultural producers, among other positions, made 
up the Arena team, offering possibilities to resume training actions with more 
quality and structure.

The presence of this new professional staff has allowed Arena da Cultura, over 
the years, to qualify the development of its training actions based on technical 
contributions in the stages of planning, execution and evaluation of activities. At 
first, there was even a dialogical work routine with technicians from the Cultural 
Centers, following up on decentralized activities. 

In September 2011, the offer of workshops for free and decentralized artistic and 
cultural training was reestablished, with a heterogeneous cadre of more than 70 
training professionals distributed in the six artistic areas of the Arena. In addition 
to the long-term courses held at NUFAC and Cultural Centers, provided for in 
accordance with the quadrennial plans of each Area, short-term workshops that 
are not included in the four-year training course were started. In his conception, 
such workshops, named “sensitization workshops”, aimed to serve a specific 
audience, especially those embraced by the BH Citizenship Program, strengthening 



the partnership between the FMC and the Municipal Secretariat for Social Policies 
(SMPS). Through these and the Toys and Play Meetings, offered by the Cultural 
Heritage area, children began to be contemplated with programmed activities for 
all ages, with a methodological approach focused on Childhood Culture.

In addition to the short-term workshops and long-term study modules, Arena began 
to operate in the fifteen Cultural Centers that existed at the time, managed by the 
FMC and in 33 BH Citizenship centers, serving a diverse audience, with different 
levels. educational and socio-economic heterogeneous, without predicting a cut 
or age limit. Its collaborative interaction with all these audiences, territories and 
cultural units is essential to establish a reciprocal relationship of respect and 
collaboration in the execution of activities, which often requires efforts from both 
parties.

Also in 2011, FMC established a partnership with the Federal University of Minas 
Gerais (UFMG) for a technical consultancy. In this way, the institution’s professors 
and professors from different areas began to monitor the performance of their 
activities in order, in dialogue with managers, managers, coordinators and 
coordinators, to evaluate the Arena’s artistic-pedagogical methodology. Since then, 
the partnership with UFMG has continued in an attempt to gather knowledge that 
conforms to the decentralized formative experience of Arena da Cultura, resulting 
in reports that have become an important documental source. In this sense, it is 
noteworthy that, in 2017, UFMG professionals involved in the work carried out at 
the Free School of Arts Arena da Cultura became part of its Pedagogical Center.

In December 2012, affirming its dialogic vocation and the importance of 
intersectorial action, Arena da Cultura held an evaluation seminar in which its 
entire team and its partners and partners participated, including representatives 
of cultural centers and BH Cidadania nuclei, as well as the group of professors 
and professors from UFMG involved in the consultancy work inaugurated in 2001. 
The initiative represented the effort to consolidate a transversal action, covering 
different sectors of the municipal administration and was an opportunity for each 
of the areas to present its artistic-pedagogical proposal.

In the second half of 2013, with the death of Marcos Vogel, the coordination of 
Theater and Circus was assigned to teacher and director Walmir José.
In April and May 2014, the coordination team and the entire faculty turned to the 
updating and reformulation of its quadrennial plans, with the Cultural Heritage 
dedicated to preparing its first proposal. Therefore, we sought to align the 
observations arising from the experiences lived since 2011 with the entire history 
of the Arena da Cultura Program. Design Popular, a newly created area at the time, 
dedicated itself, at the time, to organizing its first documents.
In May 2014, the seminar A Free School of Arts for Belo Horizonte debated the 
implementation of a free school for the city with the objective of promoting the 
strengthening and expansion of the then Arena da Cultura program. Continuing 
the discussion started in 2009 by FMC managers and managers with the Municipal 
Council for Cultural Policy, the seminar promoted reflection on a more sustainable 
model to face everyday issues related to the execution of programs such as Arena. 

The teams from each of the Areas were involved in the preparation of this action, 
which brought about a rapprochement with other Brazilian public experiences of 
training in the arts.

Discussions around the creation of a free arts school brought together the entire 
Arena community; city   artists; technical team from FMC and from different 
sectors of public administration, such as Health, Social Assistance and Sports; 
representatives of various instances of civil society; local initiatives dedicated to 
artistic training, including the Valors de Minas project. Institutions based in other 
states also participated, such as the Municipal School of Artistic Initiation (EMIA), 
managed by the City of São Paulo; the SP Escola de Teatro – Stage Arts Training 
Center, financed with resources from the government of the State of São Paulo; 
and Porto Iracema das Artes, a training and artistic creation school linked to the 
Secretariat of Culture of the Government of the State of Ceará. 

Also in 2014, having competed with more than 50 initiatives from around the 
world, Arena won the first edition of the “CGLU International Award – Mexico City 
– Agenda 21 for Culture” in the City, Local or Regional Administration category. 
The United City and Local Governments (UCLG) is a Barcelona-based organization 
that brings together autonomous and democratic local governments, promoting 
their values, purposes and interests through cooperation with the international 
community. It is present in 127 countries, over a thousand cities and has 112 local 
government associations.

In the context of the award, the government recognized the importance of founding 
the “Free School of Arts Arena da Cultura”. In July of that year, in a publication in 
the Official Gazette of the Municipality, the FMC signed a public commitment to 
the population of Belo Horizonte:

The Municipal Foundation of Culture is currently working on the expansion process 
of the Arena da Cultura project, transforming it into the Free School of Arts . The 
expansion will be both physical and content offered. In May, the FMC promoted 
the seminar “A free school of arts for Belo Horizonte” to discuss public policy for 
training in art and culture. The installation and start of work at the Free School of 
Arts are planned for this year. (Publication: ARENA DA CULTURA PROJECT WINS 
INTERNATIONAL AWARD - Award is a stimulus for the expansion of the project, 
which is on its way to becoming the Free School of Arts, 07/01/2014, DOM)
 
On December 10, 2014, therefore, driven by the demand presented by citizens and 
also by the importance and long history of the Arena da Cultura program in the 
city, the FMC launched, at Teatro Francisco Nunes, in an official ceremony, the Free 
School of Arts Arena of Culture (ELA-Arena).

1.2.5. 2014-2018 - Paths traced for the consolidation of the School

The institutionalization of the Free School of Arts Arena da Cultura took place 
within the scope of the approval of the Statute of the Municipal Foundation of 



Culture, through decree 15,775, of November 18, 2014 (subsequently revoked by 
decree nº 16.049, of August 11, 2015), defining the competences of the “Culture 
Arena Free School of Arts”:

STATUTE: Art. 30 - It is incumbent upon the Free Arts School:
I - to plan, develop, articulate and integrate artistic and cultural training programs, 
projects and actions within the scope of the Foundation;
II - monitor and evaluate the public policy on artistic and cultural training within 
the scope of the Municipal Cultural Foundation;
III - develop and propose methodologies and procedures for artistic training;
IV - to promote the exchange of artistic training experiences between the Free 
School of Arts and other artistic and cultural institutions and groups;
V - to promote the population’s access to cultural goods and services through 
decentralized training and cultural dissemination actions, constituting a continuous 
and permanent policy;
VI - support and promote actions aimed at training and qualifying artists, producers 
and cultural agents within the Municipality;
VII - articulate and implement partnerships with public administration bodies and 
entities and private institutions for the development of projects and actions for 
artistic and cultural training;
VIII - keep an updated database of information and statistics on the pedagogical 
framework and users of the activities offered by the school;
IX - propose and prepare the annual calendar of activities offered;
X - to monitor and coordinate the activities of the Center for Cultural Artistic 
Creation and Creation with a view to the implementation and operation of 
permanent actions of formation, training and artistic and cultural qualification. 
(12/08/2015, SUN).
 
The creation of the School is made official in a publication in the DOM of December 
12, 2014, entitled “PBH launches Free School of Arts and will open 4,000 vacancies 
for free courses”, which invites interested parties to enroll in courses and workshops 
that would happen in the following year:

In January 2015, the Free School of Arts Arena da Cultura opens enrollment for 
the free courses. The activities offered are for the areas already mentioned and 
distributed throughout all regions of Belo Horizonte. Applications can be made on 
the website www.bhfazcultura.pbh.gov.br or, in person, at the cultural centers of 
PBH, at the centers of BH Cidadanias or at the Nucleus for Artistic and Cultural 
Training and Creation (Nufac), on Avenida dos Andradas, 367, 2nd floor, Center 
(12/12/2014, DOM)

Thus, the recently institutionalized Free School of Arts Arena da Cultura started 
to develop its actions, in February 2015, with a seventh artistic and cultural area: 
Popular Design that , since its creation in 2014, has as responsible coordinator, 
Wesley Simões. In the same year, began the Sarau Vagabundo de Todo Mundo, 
organized by students of the School as a space for experimentation and enjoyment 
of artistic creations developed in the formative processes inside the ELA-Arena 
and outside them. 

However, at the end of 2015, a budget reduction provoked the reconfiguration of 
the contracted staff, with 50% of teachers having to leave the School. In addition, 
female employees and employees responsible for administrative assignments 
were removed, resulting in a radical reduction in the offer of workshops and other 
activities. Added to this is the progressive dismissal of civil servants with public 
examinations, for various reasons, without proper replacement of the staff. This was 
another moment of strong negative impact and generated a series of questions, as 
it was understood that the recognition of Arena da Cultura in the city as a free 
school should strengthen it. 

This insecurity mobilized the school community and raised the need for a more 
effective dialogue between the government and civil society, by guaranteeing a 
continuous quality education, based on a State policy. Decentralized workshops 
and long-term courses and the initial cycles of training processes in the central 
region of the city had their workload reduced and service to the BH Citizenship 
Program and Social Assistance Reference Centers (CRAS) was interrupted, causing 
a setback in the guarantee of cultural rights for the population of Belo Horizonte, 
especially in territories of socioeconomic vulnerability.

In April 2016, fulfilling one of the requirements to receive the payment offered as 
a CGLU award, the Municipality of Belo Horizonte, through the FMC, held the 1st 
World Forum for Training in Art and Culture (FFAC). The Forum was designed by 
the teams and coordination of each area and management of ELA-Arena. Over 
four days, the School had the opportunity to discuss Belo Horizonte’s artistic and 
cultural education policy and its methodological approach with cities in Brazil and 
the world, such as Barcelona (Spain), Nuremberg (Germany), Bogotá (Colombia) 
, Mexico City (Mexico), Guatemala City (Guatemala), Vaudreuil-Dorion (Canada).

2016 also marks the beginning of an important intersectoral action, the Integrarte 
Project, made possible through an agreement signed between the FMC and the 
Municipal Education Secretariat (SMED). From then on, the Free School of Arts 
Arena da Cultura started to promote the Project that foresees the qualification 
of the practice of public agents of Education through a training course in art and 
culture. In its first edition, Integrarte focused primarily on monitors of the Integrated 
School Program (PEI) and workshop instructors of the Open School Program (PEA), 
with its offer expanded in subsequent years. 

Based on the conceptual and methodological proposition developed by Arena da 
Cultura since 1998, the realization of Integrarte involves the participation of the 
majority of teachers at the School in an unprecedented and challenging dynamic 
of crossings between eight Areas. The course put – and does – the teaching staff 
of ELA-Arena face the reality of public education agents and face the challenges 
presented in the daily life of schools at the municipal level. Its methodological 
perspective is aimed at promoting reflections and studies in the field of art and 
culture, supported by the relationship of such studies with different educational 
contexts, recognizing and qualifying the multiplying role of the public agent of 
education. 



Between August and September of the same year, as a commitment also assumed 
by virtue of the award, ELA-Arena received the philosopher Jorge Larrosa, who 
taught the course “Drifts, conversations and drawings on art, culture and education 
in the contemporary city”. Over the course of five weeks, the participants - 
school teachers and teachers, coordinators, area coordinators and public agents 
responsible for the management of cultural centers - were invited to reflect on 
issues such as the concept of equality , the role of schools and artistic training 
today and our responsibility in building a real pedagogy for diversity.

At the end of 2016, the annual exhibition of ELA-Arena brought together works in 
its seven areas, including works for completion of courses in Theater, Visual Arts 
and Dance, occupying different cultural spaces in the city.  

In the transition to 2017, the school community experienced new challenges related 
to the legal and legal issues of hiring its faculty and area coordinators. Once again, 
there was uncertainty about the continuity of the training actions, while the FMC 
affirmed that the contract was soon reestablished and classes were resumed in 
April 2017. On that occasion, the autonomous movement Salve Arena, organized 
by students of the School, had a fundamental role in demanding their rights as a 
mobilized part of the student body. The rehirings took place at the end of March 
2017, shortly before the debate about the re-creation of the Municipal Department 
of Culture, carried out as such and instituted after approval of the administrative 
reform of the Municipality of Belo Horizonte, which took place in the same year, 
was heated.

In March 2017, Márcia Fabiano Neves, who worked as a teacher of the Dance team 
between 2011 and 2016, assumed the coordination of the Area, replacing Marise 
Dinis. 
In June, the Pedagogical Nucleus of the Free School of Arts Arena da Cultura 
was created, consisting of its team of managers and managers, its staff of area 
coordinators and coordinators, representatives of decentralized Cultural Units 
and other sectors of the FMC with the which the School is articulated. Among its 
attributions were the monitoring and evaluation of the actions carried out by the 
School and its functioning.

Also in 2017, the Integrarte project started to be composed, in addition to the 
existing annual course, by an unprecedented course carried out during the 2nd 
semester. This first edition of short duration opened the course’s doors to municipal 
education agents – in addition to those involved in the PEI and PEA – who work 
in the most diverse instances, such as in the municipal schools of early childhood 
education – EMEIs; elementary School; youth and adult education – EJA; day care 
centers and SMED partner institutions.  

In 2018, in addition to the biannual offer, the third annual edition of Integrarte was 
expanded in its workload, now having 180 class hours, with 136 hours in person and 
44 hours dedicated to the preparation and/or execution of individual or authorial 
projects. collectives related to the field of arts and culture. Designed under the 

supervision of the teachers of the course, such projects must be related to the 
school contexts of the course participants, with a view to the involvement of the 
school community.

In May 2018, the Free School of Arts Arena da Cultura held the seminar Training 
in Focus and aspects related to political and artistic-pedagogical thinking that 
support its training paths were discussed. The technical staff of ELA-Arena, 
professors, students, managers of FMC and SMC, as well as representatives of 
SMED and other Secretariats were present at the three-day meeting that took 
place at Teatro Francisco Nunes. This meeting raised reflections and proposals 
formulated in 5 GTs, as well as suggestions from the plenary. After the seminar, 
the School’s Pedagogical Nucleus continued to reflect on the considerations raised 
in the perspective of systematizing the information generated. Some points dealt 
with at the seminar continue to redimension the artistic-pedagogical practice in 
the School’s daily life and the occasion once again demonstrated the importance 
of maintaining an open dialogue with students and other citizens interested in 
artistic and cultural training.

In the second half of 2018, ELA-Arena carried out, through the expansion of 
resources, a contractual amendment, which allowed the execution of more than 
85 training actions, including Toy and Play Meetings, short-term workshops and 
modules of continuity of studies in its seven areas of activity. Several activities 
were specially designed with a view to the participation of children, in order to 
expand their access and their inclusion in proposals for artistic and cultural training. 
The adhesion of the general public to a wide range of propositions demonstrated 
the desire of the population of the different regions of Belo Horizonte to achieve 
cultural citizenship; a desire that is still so far from becoming real in the daily lives 
of most people who inhabit the city and who, with the payment of taxes, fund its 
operation and public policies.
Considering the dialogues that took place at the Seminar and the expansion of 
the second semester’s workshops and modules, menus aimed at the study of 
Africanities and the arts of African descent were developed. Various titles were 
devised for the activities, such as “Images and Memories of Africas” and “children 
drawing and painting stories of the black people”, in addition to expanding the offer 
of the workshop “Afro-Brazilian Dance: body and ancestry”.  

Also in the second half of the same year, students and students, in partnership 
with the School, held the first edition of Reflete Arena that arises from the need 
to rethink creative processes and aphrodiaspora references in teaching and art 
making, within the equipment in Belo Horizonte, schools and other spaces in the city. 
In its first edition, five women active in the art and cultural scene of Belo Horizonte 
were invited to speak with a view to broadening the debate between students, 
teachers, coordinators and interested parties and provoking new perspectives on 
of the subject in the daily life of the School.

In December 2018, Mostra Arena 20 Anos celebrated two decades of this important 
educational action for the city and on that occasion Márcia Guerra left the School 
with her trajectory recognized. Claudia Manzo took charge of the Area the following 



year. It is important to recognize that the Free School of Arts Arena da Cultura has 
become emblematic in terms of the formulation, implementation, execution and 
evaluation of public projects related to culture and the arts. Its longevity stands out 
in the national panorama of policies in the field of art and culture; as well as the 
avant-garde character of its pedagogical propositions that intend to destabilize 
hegemonic patterns which, historically, persist in different artistic areas. It is noted 
that in recent years, the experience of the Free School of Arts Arena da Cultura has 
become an object of observation and research and the praxis built in its interior 
has been monitored and discussed by professionals from Brazil and other countries, 
such as France, Italy, Portugal, Mexico and Colombia. His artistic-pedagogical 
proposal has thus served to engender expanded thoughts on the field of arts and 
culture and on the methodological references for training in this sector in various 
contexts.

It is, therefore, crucial to understand that this history of artistic and cultural training 
developed within the scope of the Municipality of Belo Horizonte, in the former 
Cultural Decentralization Program Arena da Cultura, and now the Free School of 
Arts Arena da Cultura, is only possible thanks to popular participation and the 
involvement of the school community in the formulation of decisions that reiterate 
the guarantee of cultural rights.

CHAPTER 2
Training, Democratization of Access and Promotion of Cultural Rights 

2.1. Formation in the scope of Culture

In the trajectory of the creation of the Arena da Cultura Program until the 
consolidation of the Free School of Arts Arena da Cultura, supported by popular 
participation, there are records from 2005 that refer to the creation of a public 
school in the scope of culture:
 
Entering its eighth year of activities, Arena da Cultura accumulates the necessary 
experience and points out ways to contribute to the installation of the first Free 
Public School of Arts in the Municipality. (MUNICIPAL GOVERNMENT OF BELO 
HORIZONTE)

It is undeniable, therefore, that the creation of the School is only possible thanks 
to the path traced by the Program, and it is essential that all actions developed 
by ELA-Arena, even those initiated after 2014, carry in their methodological and 
conceptual approach to the experience accumulated over these decades. From its 
name to everyday practice in the classroom, passing through conversation circles, 
everything must be based on the public construction founded from the 1990s until 
now.

Thus, the nature of the artistic and cultural training developed by the Free School 
of Arts Arena da Cultura is based on the conceptual pillars that consolidate its 
important role: guaranteeing the Democratization of Access to Cultural Law. In this 
sense, from the perspective of a national legislative subsidy, the School’s link to 

Culture is observed, based on a propositional position regarding the development 
of this field of knowledge, with its own ways of organization and thought. Since 
ELA-Arena is inserted in the Culture folder, according to the public institution 
in which it is located, Municipal Culture Foundation/Municipal Department of 
Culture/Municipal City Hall of Belo Horizonte (FMC/SMC/PBH), the scope of 
actions is resumed of free education that involve knowledge processes in art and 
culture in a methodological approach with curricular mobility, content diversity 
and an audience composed of people who have different profiles of education and 
relationship with art and culture. Based on this foundation, the dialogue between 
ELA-Arena and other areas, such as Education, Social Assistance and Health, is 
considered to be something of fundamental importance, but always in a dialogical 
perspective, considering and respecting the specificities and requirements of each 
field.

To understand the point of view presented here, it is necessary to mention 
parameters in the field of Education, whose focus is formal education, whether 
in basic education, undergraduate and graduate education, or in technical and 
technological courses (Law No. 9,394 /96). It is noteworthy that, according to current 
legislation, Education is anchored in pedagogical guidelines that specifically define 
contents and pathways, in addition to allowing little curricular flexibility and student 
mobility, also directing in this way , pedagogical and methodological practices. In 
this scenario, Art, although included, still occupies a space that needs to be better 
recognized, in addition to being often submitted to the modus operandi of formal 
educational institutions. It is also important to mention that, from the teacher’s 
point of view, those who can work in institutions regulated by Education must hold 
undergraduate degrees in licentiate or, with some exceptions, in a bachelor’s degree. 

In addition to formal education, the MEC allows courses to be offered, whose 
parameters differ in terms of workload. However, such courses should be aimed at 
initial and continued professionalization, which also demonstrates little adherence 
to the purposes of ELA-Arena, whose artistic and cultural training is primarily based 
on the Democratization of Access to Cultural Law. Thus, the Education guidelines 
have little affinity with the character of the ELA-Arena, in addition to not favoring 
the development of its proposal and actions.

In the area of   Culture, Law nº. 12,343/10, which approves the National Culture 
Plan (PNC), explains and prioritizes ideas and principles on which the Arena da 
Cultura Free School of Arts is based. Included in this legislative framework are 
themes such as cultural diversity; the right and decentralization of access to 
art and culture; the consolidation of actions aimed at memory and heritage; the 
recognition and appreciation of popular traditions; the creation of strategies that 
guarantee popular participation in the construction of public policies in the artistic 
and cultural field. The aforementioned Law underscores Chapter II, relating to the 
powers of the public power, which in its Article 3, items I and IV, says:

It is incumbent upon the public power, under the terms of this Law:
I - to formulate public policies and programs that lead the realization of the Plan’s 
objectives, guidelines and goals; [...]



IV - protect and promote cultural diversity, artistic creation and its manifestations 
and cultural expressions, individual or collective, of all ethnic groups and their 
social derivations, recognizing the scope of the notion of culture throughout the 
territory national and guaranteeing the multiplicity of its values   and formations [...] 
(our emphasis).
 
From this excerpt, it is considered the pertinence of implementing a school such 
as the Arena da Cultura, built in accordance with the legal guidelines of the 
cultural area. It is also highlighted, in the aforementioned Law, the absence of 
fixed guidelines for the construction of structural and pedagogical parameters, in 
addition to the guidance for the public authorities to formulate policies aimed at 
these purposes.

Considering the implementation of the ELA-Arena in the scope of Culture, it is also 
worth mentioning the indications made in the PNC on the promotion of articulation 
in this area with Education, in order to contribute to the increase of artistic 
experience in regular education and training continuous and complementary 
training of educators who work in this sector. In the case of ELA-Arena, the 
partnership between the Municipal Foundation of Culture/Municipal Department 
of Culture and the Municipal Department of Education would be in this context, 
in which the School offers training in art and culture aimed at public agents of 
Education through the Integrarte Project.

Based on the National Culture Plan (PNC), it is worth considering the legitimacy 
of the foundation of ELA-Arena, by the FMC of the Municipality of Belo Horizonte 
(PBH). In this case, ELA-Arena is instituted as an action located in the area of   
Culture, in line with the legal guidelines of its highest body, within the scope of the 
Union - in 2020 the Special Secretariat of Culture, of the Ministry of Tourism - this 
being, therefore, the legal framework that should guide the Artistic-Pedagogical 
Political Project of this School. By structuring it, the curricular dynamics, themes 
and contents covered should favor compliance with legal requirements, providing 
quality artistic-pedagogical processes inserted in the field of Culture, seeking to 
build their own methodologies that allow and favor mobility and the flexibility of 
citizens in experienced training.

It is important that there is a development of training paths guided by the notions 
of autonomy and student emancipation in the construction of their trajectory. In 
this context, it is pertinent to consider the diversity of the professional to work in 
the ELA-Arena, as well as the definition, by the public administration, of the criteria 
for their selection. It is noteworthy that, according to the curricular demands, which 
involve erudite and popular perspectives of art, as well as different ways of thinking 
and doing in these areas, the ELA-Arena faculty also has a diverse character, 
involving professionals with training in open courses, undergraduate and graduate 
degrees, as well as masters of popular culture. Such diversity is necessary, as it is 
based on the methodology developed at the School, as well as directly interfering 
with it. The challenge is to continue investing both in the varied composition and 
in the continuing education of professionals, bearing in mind the specificities of 
the diverse audience reached by the School, which requires references with broad 

representation.

2.2. Free and Accessible Training for Everyone
 
As discussed above, the Arena da Cultura Free School of Arts falls within the scope 
of Culture, based on legislation specific to this sphere. 
Therefore, the training offered is characterized by workshops and open courses 
of an artistic and cultural nature that do not constitute technical, academic or 
vocational education linked to the curriculum proposed by the Ministry of Education. 
Which means that ELA-Arena has as its primary objective the development of a 
public policy that seeks to ensure the cultural rights of all 
, and enjoys the freedom to collectively build, in dialogue with the city, its own 
methodological and organizational approach , in constant transformation and 
updating based on demands arising from different territories in Belo Horizonte. 

When unraveling the name of the School, the word Free carries meanings that 
permeate the development of the daily life of classes. The word Free is also justified 
by the guarantee of free access for all and any citizen to an emancipatory artistic 
and cultural formation that values   the protagonism of all students. Art and culture 
are intrinsically linked to human life and are part of the exercise of subjectivity 
and the sensitive, and all people are producers of culture and, to some extent, 
experience art. It is up to the School to ensure even more access to artistic and 
cultural practices, guaranteeing Cultural Law and encouraging the development of 
critical thinking by individuals in the recognition of their cultural production. It is 
observed that the different classes of the ELA-Arena house people with different 
interests, some with experiences in the field of art and culture, others who have 
never had access to institutionalized training in the field, whether through public 
policy or other initiatives; people who are interested in pursuing an artistic career 
and working directly in the area, and others who are not interested, but wish to 
experience training and enjoyment as an acquired right.

To access the ELA-Arena it is not necessary to prove schooling, nor is there a 
maximum age or minimum age for participation, even if some activities are geared 
towards specific age groups, there is an offer for all ages. The methodological 
approach is aimed at facilitating access considering the path of each student. It 
can be said that there is no closed curriculum that imposes the same trajectory for 
everyone. It is common for new students to enter the School in advanced modules, 
with training courses planned for this reception. This is only possible because the 
developed methodology takes into account the history that each person brings, 
whether from other schools, self-taught learning, open courses or experiences in 
artistic groups. Therefore, the prerequisite for entry into each course depends on 
the path of each student.

Another idea that can be associated with the word Free is the very notion of 
freedom that is accompanied by the notions of autonomy and protagonism. ELA-
Arena proposes training that values   the life story of students in a daily life whose 
discipline and responsibility come from their own choices, from the habit of thinking 
for themselves, recognizing creativity and authorship as fundamental values so 



that training and dissemination actions can be developed. The School must occupy 
a prominent place in the lives of students, in a constant exercise of investigation of 
the individuality and inventive capacity of each one, as well as a space in which new 
ways of acting in the world are encouraged, strengthening their image and identity 
as a citizen and, therefore, their freedom of choice in building their trajectory.

For all that, the Free training, which has its own characteristics, is unique in the 
trajectory of each student, and can complement other types of teaching without 
necessarily coming before or after other training, but walking alongside, as a 
possibility important for anyone who wants to try out organizations that are free to 
share knowledge. Belo Horizonte, currently, has little offer of free, free and quality 
courses in the area of   art and culture and, in this context, ELA-Arena stands out 
precisely for these characteristics.

The Free School of Arts Arena da Cultura also carries in its name the word Arena, 
which refers, among many possibilities, to the organization of people in a circular 
space. Whether performing a ritual, a child’s play, a collective dance or theater 
performances. The wheel follows the stories of humanity in different cultures and 
ethnicities, influencing ways of organizing life and thinking. Arena has become, 
therefore, a metaphor to designate a space where diversity of thoughts, the clash 
in the field of ideas, the dialogue about what is public and the construction of 
the common good in the meeting of divergences and convergences fit. The circle, 
for the School, represents a democratic space between all the participants, where 
teachers and students are in a dialogic position, where everyone sees each other 
and where the collective is established in a collaborative way. Reference can be 
made to the educator Tião Rocha, who names the Pedagogy of the Wheel as a 
way of conducting the educational process through the exchange of knowledge, 
actions and desires of each individual.

Since the first meeting between students and teachers, the circular shape is a 
premise, whether in chairs, sitting on the floor, or in an activity where
everyone is standing. In addition to the classroom spaces, all coordination, 
teacher and manager meetings follow the same model. Any meeting, whether 
administrative or artistic-pedagogical, is configured as a collaborative space for 
building knowledge, and therefore follows the School’s conceptual principles.
The roda is also a space for listening and ELA-Arena, mainly because it is part of 
public policy, is committed to listening to all the people involved in the training 
processes. The practice of the proposed wheel at the School is also manifested 
in the overcoming of a center-periphery hierarchy, and listening to students in 
a workshop held in a decentralized cultural unit is as important as listening to a 
student. ) who studies at NUFAC, which is located in the central region of the city.

As a way to listen to the citizens of Belo Horizonte, the School constantly promotes 
seminars, forums and conversations in which the school community, as well as all 
interested parties, are invited ) to participate in the construction of public policy. 
ELA-Arena has also been guided, effectively, in instances of popular participation 
such as meetings of the Municipal Council for Cultural Policy of Belo Horizonte, as 
well as the Municipal Conferences on Culture.

This collaborative learning model points to the construction of work groups, 
exchanges of diverse knowledge, valuing the ways of doing and the experiences 
of each individual. Thus, the construction of knowledge through different training 
actions, including artistic experiments, become unique experiences that value the 
specific characteristics of each class.

2.3 - Conceptualization of culture in the context of the Arena da Cultura

Free School of Arts The Free School of Arts Arena da Cultura starts from some 
assumptions about the notion of culture to advance the understanding of 
democratization, decentralization, participation and diversity as guidelines that 
guide the practice everyday in all spheres of action. From an anthropological 
point of view, the term culture is historically defined as a “complex whole that 
includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs or any other capacity or 
habits acquired by man as a member of a society” (LARAIA, 1986) . Based on this 
notion, the School understands and reiterates the importance of culture in the 
human development process, emphasizing its plural and learning character, which 
presupposes group sharing and stands out as an inherent aspect of any relatively 
cohesive human group. 

In this sense, the idea of   cultural plurality is of vital importance in the processes 
of formation and creation. Roberto da Matta (1981) stands out, for whom the term 
culture itself should be taken in the plural, that is, it is necessary to understand 
it in its multifaceted sense, therefore as “cultures” and not “culture”, in the 
singular. Thus, the richness and diversity of ways of doing, living and socializing 
that characterizes any and all human groups is demarcated, as is also the case 
of Belo Horizonte, a vibrant city that reveals a mosaic of cultures that carry and 
bear full values , possessing their own logics that dialogue with each other and 
build the symbolic daily life of the city inscribed in its various forms of existence: 
social, economic, artistic. In the School’s daily life, we seek to embrace this cultural 
plurality in opposition to other traditional training experiences whose contents 
are not permeable to the experience of contamination with cultural contents that 
students bring as life baggage.

In dialogue with what has been exposed above, it is also worth noting that “Culture”, 
from the perspective of Clifford Geertz (2008), corroborates the idea of   plurality of 
ways of doing, living and living in society, but advances in building an idea of culture 
in its semiotic character, since for this author culture is the production of publicly 
shared meanings, in a dimension of communication. In other words, cultures are 
present in artistic manifestations, but also in full force in homes, in the workplace, 
squares, streets and alleys where they take on different natures, whether written, 
oral, visual, sound, bodily, olfactory, taste. , configuring a heterogeneity of symbolic 
systems produced by society. 

In this sense, culture is understood as something inherent to the human condition 
and the main basis of its specificity. For this reason, ELA-Arena has as a guideline to 
consider the plurality of significant symbols that students already carry and that, 



in the formative processes, are raw material for creation, updated, problematized 
and reinvented as a form of experimentation, creation and learning.      

2.4 - Guidelines of the Arena da Cultura Free School of Arts

In the encounters between the ways of doing, living and socializing that take place 
at the Arena da Cultura Free School of Arts, theories and practices are effectively 
woven that intertwine, redefining the methodological approach developed in daily 
life of the School. This approach directs learning processes and is supported by 
solid guidelines implemented in the sphere of public policy. 

Diversity, decentralization, democratization of access and social participation are 
the conceptual guidelines that aim to guarantee cultural rights at the Free School 
of Arts Arena da Cultura and are intricate in the notions of Culture and Art. In 
practice, these concepts are expanded or even re-signified based on the School’s 
experience, from planning to execution, which is embodied in the processes of 
formation and artistic and cultural creation.

In this document, these guidelines are related to the scope of cultural policies, to 
various international, national and municipal instances, and are also contextualized 
in the daily life of the Free School of Arts Arena da Cultura, in dialogue with lines 
of thought that corroborate its proposal. The text below, therefore, develops the 
concept of culture in the context of the School, contextualizes legal frameworks 
that present these guidelines at a global level and guide institutional decisions to, 
finally, illustrate, from daily experience, how these guidelines revert into practices 
and methodological approaches that characterize the policy of artistic and cultural 
training promoted in Belo Horizonte.

2.4.1 - ELA-Arena guidelines and legal and regulatory frameworks 

The School, in its actions, reaffirms culture as a public good, as an unrestricted 
right. Regarding its guidelines - democratization of access, appreciation of 
diversity, decentralization and social participation - they are based on legal and 
normative frameworks such as the Universal Declaration of Human Rights, of 1948; 
the Federal Constitution of 1988; the 2001 UNESCO Universal Declaration on 
Cultural Diversity; the 2005 Convention for the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions; the National Culture Plan (PNC) and the National 
Culture System (SNC), formulated in 2005 and established as law in 2010; the 2015 
Municipal Culture Plan (PMC) and the Municipal Culture System (SMC); and the 
Municipal Plan for the Promotion of Racial Equality (2019) aimed at guaranteeing 
access for all, in an unrestricted way, to training and artistic and cultural creation.  

Prior to the Brazilian Federal Constitution, the Universal Declaration of Human 
Rights addresses social and cultural rights as essential to the dignity and free 
development of the personality of every human being; as well as that every human 
being has the right to freely participate in the cultural life of the community, to 
enjoy the arts and to participate in scientific progress and its benefits.

Marilena Chauí recalls the responsibility of the Brazilian State, which is responsible 
for “ensuring the right of access to the cultural works produced, particularly the 
right to enjoy them, the right to create the works, that is, produce them, and the 
right to participate decisions on cultural policies” (CHAUÍ, 2006). 
In addition to the challenge of implementing effective public policies, it is necessary 
to spread awareness among the population of the right to express themselves in any 
artistic language and to be a protagonist in their individual and community process, 
of cultural production, beyond what is known as the arts taken as consecrated.

The appreciation of cultural diversity is a premise that crosses the different 
laws that guide the implementation of public policies. A guide to these policies 
is the Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions, adopted by the UNESCO General Conference in 2005. A legal 
instrument that aims to promote cultural diversity and protect the free expression 
of creativity of individuals and peoples, the Convention it contributes to broadening 
the discussion, recognizing the specificities of the field of culture, which has its 
goods and services linked to identity aspects and values   that do not fit into strictly 
market measurements. 

The promotion and protection of cultural diversity and artistic and cultural values   
that originate from or express cultural identities requires going beyond the 
reference to arts considered prestigious and cultural industries with a homogenizing 
character. It implies recognizing, respecting and encouraging different possibilities 
of experimentation and aesthetic creation, favoring, as proposed by the National 
Culture Plan, the implementation of new connections between the links of culture, 
such as artists, producers, managers ), social organizations and institutions. 

As a municipal public policy for artistic and cultural training, it is up to ELA-Arena 
to make viable, in addition to access to cultural goods, the right to access, produce 
and create spaces that seek references in different matrices of knowledge. This 
includes promoting spaces for formation, creation and reflection on cultures that are 
part of the construction of Brazil from African and indigenous matrices, historically 
essential and founding cultures, but considered inferior by the civilization project of 
modernity, which imposed the Eurocentric standard as a reference universal to be 
followed. Contemporary Latin American reflections on colonialism and coloniality 
of power invite the search for a decolonial perspective that implies a necessary 
epistemic shift, which recognizes, values   and seeks to incorporate the diversity of 
existing logics and structures of thought.
These cultures reflect perspectives of life that, by their very mode of existence, are 
counterpoint to an imposed pattern, propositional in representing possible modes 
of existence and resistance, capable of bringing together multiple knowledge in 
a vast field of knowledge. Thus, such references must be formalized in different 
instances, as in the case of education. It is noteworthy that Federal Law No. 
10.639/03, amended by Law 11.645/08, guarantees, in the official curriculum of 
the elementary and secondary education network, the inclusion of the mandatory 
study of “Afro-Brazilian and Indigenous History and Culture” ; an initiative that 
aims to bring Brazilian History students closer together through narratives that 
recognize and consider the contributions of these peoples in the country’s history. 



Although the nature of teaching developed by ELA-Arena is free, the content of the 
Law is in line with the School’s Guidelines and serves as a reference for the training 
actions offered. Two paragraphs of the aforementioned Federal Law stand out:

§ 1 The syllabus referred to in this article will include various aspects of history and 
culture that characterize the formation of the Brazilian population from these two 
ethnic groups, such as the study of history of Africa and Africans, the struggle of 
blacks and indigenous peoples in Brazil, black and indigenous Brazilian culture and 
blacks and Indians in the formation of national society, rescuing their contributions 
in the social, economic and political areas, relevant to history from Brazil.
§ 2 The contents referring to Afro-Brazilian history and culture and Brazilian 
indigenous peoples will be taught within the scope of the entire school curriculum, 
especially in the areas of artistic education and Brazilian literature and history.” 
(NR) (Law 11.645/08)

The decentering of so-called universal thought opens up the possibility of knowing 
epistemologies that guide different ways of thinking and acting in the world. 
Contact with the diversity of knowledge and values   is a fundamental experience 
for the artistic process and production of knowledge, encouraging subjects to be 
protagonists of their stories, creating new ways of thinking and relating to other 
societies.

If the colonial heritage of the constitution of the Brazilian State produced 
dynamics of subordination and cultural exclusion, the investment in the right 
to cultural citizenship demands the creation of conditions for populations to be 
recognized as producers of subjectivities and to experience creative processes 
and free expression of their visions. of world, ways of life, languages, aesthetic 
manifestations and symbolic expressions.  

This connection between culture and citizenship is among the values   and concepts 
of the National Culture Plan that guides the understanding of the dynamic process 
that is culture, which requires “constant dialogues between the legacies of our 
founding cultural matrices, the languages   of the artistic field, local territorial 
dynamics and the demands of citizens of different age groups, professional 
situations, living conditions and religious, political and sexual options” (PNC, 2008).

The ELA-Arena guidelines are also based at the municipal level, through the 
Municipal Culture Plan, established by Municipal Law No. 10.854/2015, which 
reaffirms respect for cultural diversity and the democratization of access in a 
decentralized manner. The realization of a training program in the area of   culture 
is foreseen as a strategic action of the Municipal Culture Plan, detailed in the 
guideline that guides the “promotion of the continued training of artists, groups, 
people, public and social managers, ensuring and strengthening culture in the city” 
(CITY OFFICE OF BELO HORIZONTE, 2015).

Through participation mechanisms implemented through the Municipal Culture 
System, such as the Municipal Conference on Culture, the Municipal Council for 

Cultural Policy, and instances of participation specific to the School, such as the 
aforementioned seminars and forums, ELA-Arena comes updating its dynamics, in 
dialogue with the demands presented by civil society.

These initiatives at the local and global levels reinforce the responsibility of the 
public administration in guaranteeing cultural rights. Providing the necessary 
conditions for broad access to artistic training, decentralizing actions, but also 
ways of thinking and acting in the world, recognizing the right to the existence of 
these diversities and valuingexpressions 
symbolic and identityare principles that the Arena da Cultura Free School of Arts 
has been seeking to practice.

2.4.2 - School’s daily dynamics related to its guidelines

ELA-Arena accumulates experiences that are proposed in the legal frameworks 
mentioned above and, in a two-way street, it provokes reflections and updates on 
these regulations. The appreciation of the School’s history and the attentive, critical 
and reflective look at the dynamics that are constantly updated in everyday life 
help to understand how its Guidelines are given in practice. 

2.4.2.1 - Distribution of workshops and social participation

In planning and defining the distribution of workshops across the city’s regions, the 
contexts of the territories, existing experiences and local cultural manifestations 
are determining factors. 

This dynamic comes from the emergence of Arena da Cultura. The processes have 
always been open to communities and the most diversified audiences, since the late 
1990s, when there were not so many cultural centers. At that time, the workshops 
held in a decentralized manner took place at the regional offices, in spaces linked 
to the BH Citizenship Program, at schools or at the headquarters of artistic groups. 

Currently, the decentralized workshops take place in the 17 Cultural Centers of the 
city, distributed in the city’s nine regional offices; at the Lagoa do Nado Popular 
and Traditional Culture Reference Center (CRCP) and other FMC/SMC equipment. 
The process of defining the workshops to be offered in each territory involves the 
coordinators and teams of the Cultural Units and their local commissions made up 
of residents in the territory.
The Cultural Centers seek to build a dialogical relationship with communities 
and thus establish relationships of belonging between the subjects and their 
cultures where they are inserted. Knowing the local public and also relying on 
Local Commissions, they are responsible for mobilizing and identifying people 
potentially interested in participating in the workshops and courses offered by the 
School. They are also the recipients of entries made in order to involve the greatest 
possible diversity of audiences, configuring a broad and open process for the entire 
population, accessible in different regions of the city through physical and digital 
means.



The negotiation between the locations and the contents that will be worked on 
in each workshop of the School does not occur through administrative criteria of 
automatic distribution of vacancies, but considers the production of each territory, 
being proposed workshops that are better suited to each location, to each public. 

The experience of one of the Cultural Centers illustrates this issue well. Inserted in a 
neighborhood with musical traditions in the city, it ends up identifying the cultural 
profile of the place and, consequently, this factor will drive the axis of the activities 
of ELA-Arena in the Cultural Unit. By highlighting and valuing the region’s artists 
and the wealth present in this territory, ELA-Arena acts in a constant attempt to 
break the center-periphery dichotomy, often guided by the excluding logic that 
productions generated in the city center are superior and they must be taken to 
the outskirts, deprived of their own productions and knowledge. 

In addition to geographical decentralization, the Free School of Arts Arena da 
Cultura seeks to decentralize knowledge, moving away from the reference imposed 
by modernity, the superiority of scientific knowledge in relation to other types of 
knowledge (LANDER, 2000). With the recognition of diversity and horizontality 
in the exchange of knowledge, ELA-Arena experimented with alternatives to the 
coloniality of knowledge.

With regard to participation, it is worth highlighting the formal instances such as 
conferences, councils and spaces of the School, seminars, guiding definitions of the 
ELA-Arena, such as the creation of new courses, expansion of activities in a given 
territory, among others. demands. Participation that can be strengthened with the 
resumption of permanent discussion forums for the consolidation of public policies. 

2.4.2.2 - Exchange of knowledge: local contexts in the development of training 
actions 

Recognizing a non-hierarchy between the different ways of learning, knowing and 
knowing, as suggested by Rancière, in “O Mestre Ignorante” (2012), is expected of 
the pedagogical team of the ELA-Arena, a curiosity for the knowledge that the 
participants bring and build together in dialogic processes. Based on the principle of 
freedom, this methodology favors the desire for learning and knowledge production. 
The intellectual and individual emancipation of subjects is encouraged based on 
the recognition that there is no hierarchy with regard to intellectual capacities. 

The opening of workshops and courses, a dynamic common to all artistic areas 
at the beginning of activities, reveals part of this flow. This moment is guided by a 
conversation circle in which the participants introduce themselves, which is a space 
for listening to individualities. Attendees are encouraged to share part of their 
story, telling about their motivation, why they are there, where they come from, and 
how they learned about the activity. The listening time is privileged, establishing a 
dialogue and a close relationship in which it is important to know the participants’ 
life context. The interest in what the student has to say, makes the person build 
their own narrative, find their purpose of being in the ELA-Arena and with that, the 
student can feel urged to initiate elaborations about himself and his surroundings.

Afterwards, the teachers are presented and the proposed training course menu, 
conceived as a starting point, on what is intended to work, and soon after, the 
dialogue opens to listen to the expectations of the participants. This presentation 
approaches and brings to the work group the notions of conviviality, interaction 
and knowledge sharing, redefining the limited perspective that the apprentice 
is a passive subject and is only there to receive content. From the proposals of 
the participants, with their qualified presence throughout the process, there 
is flexibility to accept what comes from the Other, since adaptations are made 
without compromising the achievement of the goal proposed in the menu.

This dynamic and dialogic construction of knowledge remains throughout the 
development of activities and requires from the faculty an attitude of restlessness 
and the posture of a researcher of new practices and ways of interacting with 
knowledge and with students. If in other institutions the teacher occupies the 
center of the educational action, in the case of the Free School of Arts Arena da 
Cultura exchange and flexibility are the keynote of the process.

In the opening to the Other, listening to life experiences, incorporating knowledge 
and ways of life as material for the creative process, the free aspect of the School 
is also manifested. 

In the ethical, aesthetic and political character of this flexible methodological 
approach, constructed daily, there are imbricated principles that call for the 
relevance of identity factors, the recognition of artistic practice as an end and not 
as a means, and the promotion of transversality between knowledge and practices 
achieved in different ways. . 

2.4.2.3 - Access in everyday practice

ELA-Arena seeks, based on its processes and methodological approach, to promote 
opportunities for access and enjoyment of cultural goods, products and services. 
Democratizing access also requires attention to layers of the population in a 
situation of socioeconomic vulnerability or excluded from exercising their cultural 
rights due to historically adverse conditions. 

Facilitating access permeates, from the registration process to the completion of 
the training path, including challenges related to languages, attendance in classes, 
contact and involvement with artistic areas, social relations in diversity, among 
other aspects.

This perspective results, in day-to-day school life, in several offers of training 
paths that keep enrollment open throughout the semester or develop approaches 
capable of welcoming people in different periods of access to the activity. As in the 
case of the Research Laboratory: “Arena Ateliê Livre, de Artes Visuais”. Appropriate 
to each of the artistic areas, the so-called experimentation centers or research 
laboratories can be configured as open spaces, in an attempt to offer permanent 
access to people who have their first contact with the ELA-Arena or even graduate 



students (as) who want to continue enjoying art and culture in a research space. 

So that the participant can be integrated into the workshop and have the 
opportunity of this contact, the teacher is expected to have the ability to host, 
placing him/her in the training process that is already in progress, and offering 
conditions so that he/she can enjoy the shared knowledge. In the case of Popular 
Design, for example, one of these spaces is the Threads and Needles Laboratory, 
where materials are made available and, from an initial orientation, the person 
participates in the activity, experiencing introductory practices or sharing their 
skills with the class. 

This welcoming experience enhances the student’s effective participation in the 
School, since the person has the chance to know the chosen artistic area and 
the possibilities of access to other areas, being able to know more about regular 
insertion in activities offered by the School as a whole.

Due to the diversity of the audience served at Arena, an understanding of the 
complexity of the Brazilian social context and Belo Horizonte, specifically, is 
necessary. Student dropout, for example, is crossed by different socioeconomic 
realities, in which performing art and culture often becomes an exercise in 
resistance, whether for reasons of urban mobility, food costs, or due to challenges 
imposed in the equalization of time between work and artistic and cultural training. 
The demand for delivery of social vouchers, to facilitate the use of public transport, 
is pointed out by students as one more possibility to strengthen the School’s own 
guidelines, such as the democratization of access and decentralization.  

For these reasons, there must be, on the part of the School, a constant search 
to overcome challenges, without losing sight of the processes of each student. 
approximately ten people. In these cases, it must be considered whether the 
characteristic of the artistic area involves the performance of fewer people, what 
are the difficulties found 
among those enrolled and also the motivation of those who wish to remain. 
Considering the importance of this activity in the territory or in the lives of the 
people involved, the workshop is maintained and access to training guaranteed.

Unrestricted access also presupposes everyone’s awareness of diversity as a 
guideline of the School and, therefore, as an essential value with regard to combating 
prejudice and exercising empathy and otherness. The importance of recognizing 
differences is constantly underlined between technical teams, teachers, area 
coordinators, students and students, and their negative manifestations are fought 
directly in the daily life of the School, from the perspective of citizen education. 
Different themes are brought up by students and are discussed in the classroom. 
A reflection of the exercise of participation, listening and relationship with the 
community, which are a mark in the history of ELA-Arena, the opening of the circle 
is once again configured as a methodology to solve the most diverse issues and 
align demands.

It is noted, therefore, that the artistic-pedagogical practices that develop in the 

Free School of Arts Arena da Cultura must promote the intertwining between 
differences as a primary resource for the promotion of subjectivities, recognizing 
individualities and fighting individualisms, without loss from the cooperative 
perspective. Alterity and the cultivation of coexistence and collaboration thus 
prove to be determinants as elements that drive self-knowledge and recognition 
of the Other. 

Chapter 3

THEATER
3.1.1 - Brief history of the Theater Area

The actions developed in the Theater Area and the presence of Marcos Vogel are at 
the genesis of Arena, together with the Music Area. The inaugural theater workshops 
at Arena da Cultura already had three teachers: interpretation, voice and body. The 
classes took place from these fronts of action, in various combinations, sometimes 
with the interpretation teacher going to the workshop every day while the body 
language and vocal expression teachers took turns. This inaugural season of the 
Theater Area integrated other arts, in different natures of activities, which years 
later unfolded into other areas with their own demands and approaches. 

Since the beginning of Arena’s actions, in the 1990s, the search for workshops was 
already great and on occasions with full classes, which was common, each teacher 
worked with part of the students and classes were taught in rotation so that all 
teachers knew the interested parties and the class formation process happened 
naturally, based on the availability expressed.

Lasting 18 weeks and with a total workload of 108 hours, the workshops were held 
on Saturdays and Sundays most of the time, or on weekdays at night, periods 
that facilitated the democratization of access. It was common, although not an 
objective, for the workshops to result in some kind of public presentation, most 
often a small show, sketches, exercises, recurrently presented in the same location 
as the workshop or in squares and other public places.

From 2002 and 2003, courses of action that used to take place only at NUFAC were 
also developed at the UFMG Cultural Center and at the Cultural Centers, with an 
emphasis on Lagoa do Nado with many participating students.

The long-term Theater course was planned, at first, with two initiation modules and 
two deepening modules, with different durations from each other. The start and end 
period did not coincide with the regular school calendar and sometimes a module 
ended in September and the next module only started in April of the other year, due 
to the challenges inherent in the initial context of building the Program.

Throughout the 2000s, with the initial long-term offers, there was a greater 
demand for the Initiation modules and it took a few years until the first class of 
the Deepening module graduated. As of 2011, short-term activities expanded their 
offer in Cultural Centers, in CRAS (Social Assistance Reference Center) and in their 



partner entities, such as day care centers and schools, opening places for children, 
teenagers, adults and elderly people. The long-term activities – courses – offered 
their training modules at the Cultural Centers and at Nufac. 

In this context, the Awareness workshops had a workload of 36 hours with 
diversified menus. Physical Theatre, Theater of Animated Forms, Collaborative 
Theatre, Performance, Theatrical Experiences, Improvisation for the Theatre, 
Realistic Theatre, Street Theater and Theater of the Oppressed, are some examples 
of themes and contents that were the basis for the development of the menus. 
The workshops took place twice a week with 2 hours per meeting, in the morning, 
afternoon and evening shifts. 

As of 2014, the training paths were gradually transformed, with the modules of 
the Long Duration Course becoming annual and the awareness workshops having 
more general content, such as in the Theater Workshop for Youngsters and Adults. 
In other words, the modules that historically took place in different periods and 
had different durations, from 2014 onwards, started to be offered annually, being 
Modules I, II, III and IV. 

The age range of the audience served by the Theater Area has changed over the 
years, with adults and elderly occupying a greater number of seats initially and 
over the years, with classes being held on weekdays, there was a looking for an 
increasingly younger audience with an interest in acting.

Since the beginning of the offer of training and dissemination in the 1990s until 
the present moment, thousands of people have had contact with the Theater 
Area within the public administration, some groups have completed their long-
term courses, others have held several short-term workshops and currently egress 
students circulate around the city with their work produced at the School and also 
circulate autonomously in the labor market. Theater students have contributed, 
and continue to contribute, in student protagonism actions. The faculty, together 
with the coordination, are attentive to the constant updates needed in the 
methodological approach developed by the Area.   

3.1.2 - Conceptualization of the Area 

The Theater Area is organized in formative paths that allow the student the first 
contact with the field, a diversified improvement or even an expanded knowledge. 
The integration and connection between such paths takes place in workshops, 
experimentation and research centers, long-term course modules, workshops and 
meetings. Since its foundation, the Theater Area has focused on training actors 
and actresses. All the actions of the Area, until today, even when they included 
other areas of theatrical training, had the purpose of training the actor through 
studies and practices in workshops and courses.

The principles of creation, composition and relationship permeate all activities 
in the Area, in the development of acting and improvisation techniques, and this 
occurs in a contextualized way to the universe of each student, which allows the 

student and the group a true appropriation of the elements of theatricality and 
language. The predominance of the process over the product and the interaction 
over the show also guide all the training courses in development. For the actions 
of the Area, the involvement and constant interaction between the faculty in the 
planning, execution and evaluation of activities is also considered.  

By addressing elements of theatricality and language, the Theater Area is faced 
with an immense accumulation of possibilities unveiled by artists and scholars 
who organize themselves individually or in groups. These elements are added and 
mixed over time, in a fleeting dance between aspects that characterize artistic 
trends. Giorgio Agamben in “What is contemporary” says: “The distance - and, at 
the same time, proximity - that defines contemporaneity is based on this proximity 
to the origin, which at no point pulsates more strongly than in the present . ” 
 
Thus, the contemporary training of the Faculty of the Area and, by extension, 
its practice, pulse in the encounter with students, who together come closer to 
diverse and multiple origins - C. Stanislavski, B. Brecht, Meyerhold and Shakespeare 
mix- with perspectives of Brazilian popular culture, expanding possibilities and 
pedagogical references in the Area. Ariane Mnouchkine, master of the Théâtre 
du Soleil (formed with Jacques Lecoq) always staging in alternative spaces, 
looking for a collaborative theater, incorporating styles of a dell’arte comedy to 
Bali’s live mask theater, is in the work of teachers and students. Heiner Miller, with 
his synthetic dramaturgy, is present in the School’s daily life with dramaturgical 
creations developed by teachers and students who wish to leave ample spaces for 
scenic creation and interaction between artists, spectators and architecture. The 
study of dramaturgical creation is central to the exercises and research carried out 
in the Area.
 
The training practice is fully touched by the culture and ethos of the outskirts 
of Belo Horizonte, where most of the students certainly reside. These territories, 
which also expand into the Metropolitan Region of the city, house, in their history, 
important theater groups and various artists (as). The experience of living on 
the outskirts makes the School’s theater students influence the development of 
practices, menus and the area’s own approach. 



Avances en la política de educación artística y cultural de Belo Horizonte

Creada como una rama y consolidación del Proyecto Arena da Cultura, existente 
desde 1998, la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena) ofrece 
formación artística y cultural gratuita en todas las escuelas nueve ciudades 
regionales, priorizando la democratización del acceso, la diversidad, la participación 
social y la descentralización. Ampliar y fortalecer este trabajo fue uno de los 
focos de esta administración, que amplió la oferta de actividades y vacantes y 
la oportunidad para que más personas tengan contacto con diversos lenguajes 
artísticos, experiencias de procesos de sensibilización y también posibilidades de 
actuación profesional.

Reconocido como proyecto estratégico del Municipio de Belo Horizonte (PBH) entre 
2018 y 2019, ELA-Arena tiene como acciones estructurantes la Arena da Cultura 
e Integrarte. A través de sus proyectos se abordan las áreas de Audiovisual, Artes 
Visuales, Detrás de las Artes, Circo, Danza, Diseño Popular, Gestión y Producción 
Cultural, Música, Patrimonio Cultural y Teatro en diferentes itinerarios formativos y 
también en actividades de difusión.

La Arena da Cultura ofrece una media de cuatro mil plazas al año en más de 180 
acciones formativas, distribuidas en 23 equipamientos públicos de la ciudad. 
Atiende a todos los grupos de edad, con recortes para niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores, o para todas las edades, en el caso de Toy and Play Meetings. La 
reflexión y la práctica sobre la Cultura Infantil impregna la Escuela y el proyecto en 
su conjunto, con acciones formativas específicas sobre el tema.

Creado en 2016, el proyecto Integrarte promueve cursos de formación en arte y 
cultura para profesionales de la Educación Municipal, con el objetivo de fortalecer 
la conducción de los procesos pedagógicos que se desarrollan a diario con los 
estudiantes. Se trata de una expresiva acción intersectorial realizada en alianza con 
la Secretaría Municipal de Educación y que incluye directamente a 500 educadores 
e, indirectamente, a más de 10 mil estudiantes de la red pública municipal. Integrarte 
redimensiona las perspectivas de la Escuela gracias al carácter transversal de su 
metodología, que aglutina ocho áreas artísticas en torno a un objetivo común: crear 
relaciones entre las formas de hacer y pensar en los campos del arte y la educación, 
cualificando la práctica laboral de los agentes públicos. vinculado al Departamento 
Municipal de Educación. Integrarte y las acciones derivadas de esta alianza entre 
los Departamentos de Cultura y Educación dieron como resultado la firma de una 
ordenanza conjunta suscrita en julio de 2019. Esta ordenanza establece, además de 
la continuidad del proyecto, otras cuatro políticas estratégicas, relacionadas con 
las áreas de literatura, audiovisuales, eventos y patrimonio cultural.

ELA-Arena ha demostrado su vigor y compromiso como política pública municipal 
de formación artística y cultural. Entre 2017 y 2020, hubo una expansión de la oferta 
de actividades descentralizadas; consolidación de lineamientos, contexto histórico, 
estructura organizacional y el plan metodológico con la creación del Plan Político 
Artístico-Pedagógico (PPAP); implementación de la Biblioteca de la Escuela Libre 
de Artes (BELA); creación de tres nuevas áreas artísticas (Audiovisual, Backstage 

de las Artes y Gestión y Producción Cultural) atendiendo la demanda de la 
población; y la realización de un documental dedicado a los 20 años de política 
pública de formación artística y cultural. Ante el desafío que impuso la pandemia 
COVID-19, la reinvención del formato, a través de la Escuela Ampliada, permitió 
mantener vínculos afectivos y efectivos con los estudiantes de ELA-Arena da 
Cultura, a través de actividades en la plataforma Educativa Distancia de PBH. Esta 
nueva posibilidad, junto con la representatividad de la Escuela, benefició a muchas 
personas de Belo Horizonte, pero también de otras ciudades del país. 

Todos estos logros, que enaltecen los más de 20 años de historia y apuntan a 
perspectivas de continuidad y crecimiento, han hecho que la Escuela obtenga 
reconocimiento internacional y sea galardonada con el Premio Internacional 
CGLU - Ciudad de México - Cultura 21, en 2014, que lo hizo posible. esta exquisita 
publicación, ahora disponible para toda la población. Esta obra celebra una nueva 
etapa de la Escuela Libre de Artes, inaugurando un registro inédito y accesible de 
la trayectoria de ELA, que destaca los principios y logros de esta política pública de 
formación artística y cultural de la Fundación Municipal de Cultura y la Secretaría 
Municipal. de Cultura de Belo Horizon. Es, al mismo tiempo, una rendición de cuentas 
y un referente para la continuidad y el avance de este trabajo, tan fundamental 
para la democratización de la cultura en nuestra ciudad.

¡Que tengas una buena lectura!

Fundación Municipal de Cultura 
Secretaria Municipal de la Cultura 

gana Arena da Cultura y también gana derechos y libertades culturales

La ciudad de Belo Horizonte fue la ganadora de la primera edición de un premio 
internacional, convocado por la organización mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) y por el gobierno de la Ciudad de México, el único premio 
para ciudades que se han distinguido por su aporte a la cultura como dimensión 
clave del desarrollo sostenible. Los ganadores de la primera edición del Premio 
aparecen en la web de la Agenda 21, dedicada por la Comisión de Cultura de CGLU 
a esta iniciativa.

EL PREMIO
Se trata del “Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21”, que tiene 
como objetivo “una ciudad, gobierno local o regional cuya política cultural haya 
contribuido significativamente a relacionar los valores de la cultura (patrimonio, 
diversidad, creatividad y transmisión conocimiento) con gobernabilidad 
democrática, participación ciudadana y desarrollo sustentable ”.
Las bases del Premio son exigentes: El Premio se otorga a la candidatura, ya sea 
presentada por la instancia de gobierno local o regional, que sea la ganadora de la 
convocatoria. El premio reconoce una política, programa o proyecto original que 
incluye explícitamente los principios de la Agenda 21 de la cultura y que ha estado 



vigente durante al menos dos años. Los candidatos deben demostrar evidencia del 
impacto y el éxito logrado. 
La ciudad ganadora recibe la cantidad de 50 mil euros, que se destinan a la 
promoción internacional del proyecto (publicación de un libro, participación en 
foros, visibilidad internacional) y para reforzar la implementación local de la Agenda 
21 de la Cultura.

EL JURADO

El jurado de la primera edición del “Premio Internacional CGLU - Ciudad de México 
- Cultura 21” estuvo compuesto por cinco personalidades cuya breve biografía está 
disponible en la página web del Premio. El jurado analizó los 56 trabajos presentados 
en las dos categorías entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2014 y celebró la reunión 
final los días 30 y 31 de mayo de 2014 en la Ciudad de México. En esta reunión, el 
jurado decidió los ganadores del premio.

Así, además de elegir Belo Horizonte como ciudad ganadora, el jurado acordó 
hacer una mención especial a los proyectos “Hermanamiento por una Cultura de 
Sostenibilidad” presentados por la ciudad de Hannover (Baja Sajonia, Alemania) y 
“Reemdoogo, Jardín de la Música ”, presentada por Ouagadougou (Burkina Faso) y, 
en la categoría de“ personalidad ”, el jurado decidió que los ganadores son Manuel 
Castells y Farida Shaheed.

En su informe final, el jurado explicó los “criterios de evaluación” de los trabajos, 
declaró “la altísima calidad de los trabajos recibidos” y expresó “un sincero 
agradecimiento a todas las ciudades candidatas, por su esfuerzo y dedicación en 
tiempo, recursos e inspiración para presenta tu candidatura ”. 

¿POR QUÉ FUE GANADOR BELO HORIZONTE?

El jurado, eligiendo “Arena da Cultura” como proyecto ganador, destacó “el alcance 
de los elementos que lo componen: (a) población: el programa está dirigido a 
un público diverso, personas de 6 a 80 años con educación y heterogeneidad 
socioeconómica estado; (b) el territorio: el programa cubre toda la ciudad, 
incluyendo 16 centros culturales y 33 centros de “Ciudadanía BH” y contribuye 
al fortalecimiento de los espacios públicos; (c) cultura: el programa se basa en la 
experiencia artística transformadora, la experiencia está en el centro de todo el 
proceso, con una cuidadosa apreciación del contacto con profesionales y artistas 
como personas fundamentales para potenciar las habilidades, conocimientos y 
habilidades en todos; (d) gobernanza: el programa cuenta con un modelo de gestión 
que integra agencias públicas con una extensa red de organizaciones colaboradoras 
y espacios culturales y ONGs. El proyecto presenta evidencias de un impacto muy 
positivo en la transformación cultural, social y territorial de la ciudad ”.

El jurado consideró que se trata de “un programa que aplica a la perfección los 
principios y recomendaciones de la Agenda 21 de la cultura”.

CONCLUSIÓN A la

hora de realizar la primera edición de una iniciativa, siempre hay incertidumbre. 
Al inicio del Premio, por supuesto, teníamos dudas sobre la capacidad de 
convocatoria, la calidad de las solicitudes, la difusión del premio ... Hoy estas dudas 
han desaparecido: la primera edición del Premio fue una experiencia muy exitosa 
Reconocer y difundir los premios esfuerzos que las ciudades y gobiernos locales de 
todo el mundo realizan en la relación entre ciudad, cultura y desarrollo sostenible.

La primera edición del Premio demostró de manera inequívoca que la diversidad, el 
patrimonio y la creatividad, es decir, la cultura, es una dimensión fundamental de 
las ciudades sostenibles de todo el mundo.

El premio demuestra el liderazgo de la Ciudad de México en la relación entre cultura 
y desarrollo sostenible y el compromiso de CGLU por situar la cultura como una 
dimensión fundamental de las ciudades sostenibles.

Y la ciudad de Belo Horizonte, con su maravilloso programa Arena de Cultura, hoy 
Escuela Libre de Artes, demuestra inequívocamente que las políticas culturales 
centradas en las personas son fundamentales para expandir las libertades de 
todos, hoy, en este siglo XXI tan complejo que está en marcha. a nosotros para vivir.

Jordi Pascual
Coordinador de la Comisión de Cultura de la CGLU

CAPÍTULO 1
Arena da Cultura: del Programa de Descentralización Cultural a la Escuela 
Libre de Artes

1. Contexto de Belo Horizonte en la creación del Programa de Descentralización 
Cultural Arena da Cultura
 
Desde una perspectiva histórica, es posible identificar que el inicio de la década 
de 1960 en Brasil estuvo marcado por el surgimiento de varios movimientos 
entrelazados con el arte, la cultura y las ideas de transformación social y, por tanto, 
comprometidos con la construcción de una realidad más justa y democrática. . 
Iniciativas que reunieron a trabajadores, estudiantes, intelectuales y artistas con el 
fin de promover la educación básica y la conciencia política afirmaron el derecho 
a la cultura y reconocieron el papel de las artes, en su diversidad, como elemento 
fundamental de crítica y acogida. 

Este escenario reveló el traslape entre las perspectivas éticas, estéticas y políticas 
de las más variadas manifestaciones culturales y artísticas y su poder crítico y 
transformador. Entre 1964 y 1988, el país vivió un período convulso y, a través 
de la perseverancia, fértil, que incluyó la dictadura cívico-militar y se extendió 
a la transición política que llevó a la reanudación de un régimen de gobierno 



democrático.
A lo largo de los años de represión, a través de diferentes mecanismos, muchas 
esferas de la sociedad brasileña articularon y maduraron debates y perspectivas 
en torno a la salvaguarda de derechos esenciales, incluidos los derechos culturales. 
A partir de discusiones que buscaban comprender al mayor número posible de 
representantes, la Constitución de 1988, en sus principios fundamentales, buscó 
configurarse como una legislación democrática. Demarcando un momento de 
necesaria transición, el documento buscó apoyar importantes demandas de 
diversos sectores, como la garantía del pluralismo político, el fortalecimiento de las 
entidades federativas y municipios, la ampliación de la participación popular de la 
ciudadanía en la gestión pública y la garantía y respeto de la los derechos civiles y 
culturales de los ciudadanos brasileños. Su aprobación impulsó el surgimiento de 
leyes y mecanismos para garantizar una mayor autonomía a los municipios y una 
mayor participación de la sociedad civil en la gestión pública. 

En un momento de logros fundamentales, el ideal del pleno ejercicio de los derechos 
culturales conducirá a la creación de políticas públicas estructurantes en el campo 
de la cultura. La creación del Ministerio de Cultura, en 1985, y sus consiguientes 
programas y proyectos orientaron las acciones en todo el país, en diálogo con las 
discusiones del panorama internacional.

En Belo Horizonte, cabe destacar la creación, en 1989, del Departamento Municipal 
de Cultura, por primera vez desvinculado de otras carteras. A principios de la década 
de los noventa se inició la concepción de una política cultural para toda la ciudad, 
en sus distintos territorios. En este contexto, a partir del mapeo regionalizado de 
manifestaciones culturales, se creó el “Programa de Descentralización Cultural” 
con proyectos que buscaban contemplar la diversidad de aspiraciones y demandas 
que se presentan en cada una de las regiones de la ciudad (Ibidem). Las más 
variadas acciones culturales, desde ferias, encuentros, festivales además de 
iniciativas orientadas a la formación, pasaron a ser apoyadas o patrocinadas por 
el Ayuntamiento, intensificando el panorama artístico-cultural existente en el 
municipio. Entre estas iniciativas, se encuentra el desarrollo del proyecto piloto 
para la formación de actores y actrices bajo la dirección del director de teatro João 
das Neves, que resultó en la puesta en escena del espectáculo Primeiras Estórias, 
que se estrenó en junio de 1992. Al creativo Se vinculó el proceso que dio vida a la 
muestra, talleres y seminarios.

Durante el mismo período se inició la elaboración del documento que presentaría 
los principios rectores del proceso de implementación de los Centros Culturales 
públicos. Se pretendía, por tanto, cumplir con la determinación de la Ley Orgánica 
del Municipio, instituida en marzo de 1990, cuyo artículo 169 enfatiza “la 
implementación, con la participación y cooperación de la sociedad civil, de centros 
culturales en las regiones del Municipio, para atender las necesidades de desarrollo 
cultural de la población ”. En un solo párrafo, se destaca que: “Se instalarán 
bibliotecas y talleres o cursos de formación cultural junto a los centros culturales”. 
Dicho equipamiento se concibió a partir de un plan de gestión que estableció el 
incentivo para acciones continuas en barrios definidos como prioritarios para la 
creación de centros culturales, y también se realizó un relevamiento y planificación 

de espacios para la construcción de nuevos centros.

La experiencia en el Parque Lagoa do Nado, de articulación de la Asociación 
Ecológica y Cultural que involucra manifestaciones artísticas en torno a la 
preservación de la reserva ambiental, favoreció la creación, en diciembre de 1992, 
del primer Centro Cultural de Belo Horizonte, entonces Centro Cultural Lagoa do 
Nado, actual Centro de Referencia de Cultura Popular y Tradicional Lagoa do Nado. 
Entre las acciones implementadas para atender las demandas de los colectivos de 
aficionados de la región, destacan la creación de una biblioteca y la continuidad de 
las acciones formativas en el área del teatro. 

El Programa de Descentralización Cultural dio visibilidad a la diversidad de 
manifestaciones artísticas impulsadas en las diferentes regiones administrativas 
de la ciudad, fortaleciendo el panorama cultural de la capital a través del encuentro 
entre artistas y un amplio público proveniente de sus diferentes territorios.

Así, se entiende que el Programa de Descentralización Cultural Arena da Cultura, 
creado en noviembre de 1998, se configuró como una política de gobierno local 
que, desde 1993, consideró la importancia de promover el acceso al arte y la cultura 
e invirtió en propuestas de carácter descentralizador. Además, su concepción 
está ligada a la visión de que los ámbitos de participación popular deben contar 
con espacios esenciales de discusión para orientar las decisiones y programas 
implementados en todos los ámbitos de la administración pública en Belo 
Horizonte. Para ello, luego se implementaron varios mecanismos con la intención 
de ampliar la presencia de diferentes sectores de la sociedad civil en la definición 
de los principales lineamientos que orienten las acciones del gobierno. Por tanto, 
surgieron espacios abiertos al cuestionamiento y debates sobre las diversas 
demandas de la población, que, según Heidempergher (2009 apud NEVES, 2018), 
se tornaron fundamentales para posibilitar el surgimiento de un programa como 
Arena da Cultura. 

Entre los mecanismos para promover la participación popular mencionados 
anteriormente, se destaca el Presupuesto Participativo: un proceso democrático 
de escucha a las comunidades, iniciado en 1994, con el objetivo de alinear 
las inversiones públicas con las solicitudes presentadas como prioritarias. 
Este instrumento impulsó la construcción de Centros Culturales en diferentes 
territorios de Belo Horizonte, como ya lo preveía la Ley Orgánica del Municipio 
(1990); lo que también contribuyó a intensificar el debate sobre la necesaria 
articulación de un plan de acción en el ámbito cultural acorde con las numerosas 
demandas planteadas por los habitantes de la ciudad, incluida su clase artística 
y representantes de entidades culturales. Se observa que estos equipamientos 
públicos, concebidos como espacios de disfrute, circulación y creación de bienes 
culturales que deben contribuir al reconocimiento, valorización y fortalecimiento 
de los aspectos identitarios locales, se han convertido en fundamentales para el 
establecimiento y expansión de la Arena da Cultura sobre los años. 

También es de destacar que, en 1996, se instituyó el Plan Maestro del Municipio, 
que formalizó, en ese momento, los lineamientos de la Política Cultural de Belo 



Horizonte (Inciso IV / Art. 38). Estas directrices incluían: “promover el acceso a 
los bienes culturales y fomentar la producción cultural; establecer programas de 
cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, con el 
objetivo de estimular iniciativas culturales; promover el establecimiento de centros 
culturales y artísticos regionalizados, así como el Museo de Imagen y Sonido ”, 
entre otros.

1.2 - Aspectos históricos - de 1998 a 2018: dos décadas de formación artística y 
cultural pública, descentralizada y de calidad
 
1.2.1 Arena da Cultura: los primeros años y su formulación 
 
Como uno de los desarrollos de las políticas públicas mencionadas en las líneas 
anteriores, en 1998 la entonces Secretaría Municipal de Cultura (SMC) concibió 
el Programa de Descentralización Cultural Arena da Cultura. Implementando una 
política descentralizada para la formación, promoción y práctica de la producción 
artística y cultural, la iniciativa se volvió viable gracias a la articulación entre el 
gobierno y la población de Belo Horizonte, incluida la clase artística.
El 6 de noviembre de 1998, en un acto festivo realizado en la Escola Sindical 7 de 
Outubro, en la región de Barreiro, se presentó al público en general el Programa de 
Descentralización Cultural “Arena da Cultura”, con énfasis en líderes comunitarios, 
artistas, grupos artísticos y gestores y administradores culturales, públicos, con los 
siguientes lineamientos:

[...] atención a una audiencia universal (educación heterogénea, acceso restringido 
a bienes culturales, bajos ingresos, edad entre 14 y 80 años y distribución a los 
extremos de la ciudad); la creación de una metodología de formación artística que 
respete esta diversidad cultural; la inversión de prioridades a la hora de desplegar 
y garantizar servicios de forma descentralizada. (OFICINA MUNICIPAL DE BELO 
HORIZONTE, 2005). 
 
Es de destacar que dichos lineamientos involucran las nociones, ahora ampliamente 
difundidas, de diversidad cultural, descentralización y están directamente 
relacionadas con la idea de democratización del acceso a bienes y servicios 
culturales.

La formulación del Programa Arena da Cultura está, por tanto, vinculada a la 
determinación de artistas, intelectuales, agentes públicos y personas de diferentes 
ámbitos que se dedican a la defensa irrestricta de la ciudadanía cultural. Sus 
lineamientos reflejan la voluntad de superar mecanismos que, también a través 
de la cultura, refuerzan las desigualdades y propician espacios de privilegio. En 
un documento donde se registra la trayectoria del Programa entre la fecha de 
su creación y el año 2004, se presentan sus principales objetivos, reiterando su 
compromiso con la democratización del acceso, como se describe a continuación:

 
. Estimular y ampliar la participación efectiva de la sociedad civil (entendida 
como individuos, grupos y segmentos tradicionalmente involucrados o no) en la 

formulación, discusión y decisión de la política cultural.
. Desarrollar el concepto de ciudadanía a través de la cultura, garantizando a las 
comunidades menos favorecidas el acceso a la educación, formación, producción 
y difusión de bienes culturales.
. Promover el acceso de la población a los bienes y servicios culturales, a través de 
acciones descentralizadas, consolidando una política pública diaria y permanente 
en el área artística.
. Agilizar el segmento productivo de eventos culturales en nuestra ciudad, así 
como asegurar un laboratorio permanente en las áreas de Artes Plásticas, Artes 
Escénicas y Música.
. Buscar la integración con otros programas desarrollados en el área de formación por 
la Fundación Municipal de Cultura, como el Programa Ciudadanía BH, Arte Cultura, 
Agente Jovem, y otros, así como los desarrollados por los Centros Culturales.
. Conocer, apoyar y fomentar las manifestaciones culturales que existen en Belo 
Horizonte a través de la inclusión de estos grupos y artistas en el programa Arena 
da Cultura. Proponer y desarrollar metodologías, procedimientos y técnicas de 
formación artística continua que contribuyan a la implementación y desarrollo de 
programas y proyectos públicos en el ámbito cultural. (OFICINA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE, 2005)
 
Según informó Sônia Augusto (2017 apud NEVES, 2018), quien participó en el diseño 
del Programa de Descentralización Cultural Arena da Cultura, las discusiones para 
su estructuración se llevaron a cabo en los “Foros Regionales” organizados en las 
nueve regiones administrativas de Belo Horizonte, en el formato de las reuniones 
con las comunidades. En tales encuentros se instauró una práctica dialógica, 
considerada por ella como crucial para orientar el ejercicio de escucha y colectividad 
que siempre había regido a Arena. Los foros contaron con la participación de líderes 
comunitarios, representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, artistas y 
grupos activos en diversos baluartes culturales, residentes y vecinos interesados   
en discutir políticas públicas para las artes y la cultura en Belo Horizonte. 

El Programa Arena da Cultura surge, por tanto, como una respuesta a las 
solicitudes recogidas en diferentes territorios que componían Belo Horizonte. En 
los años iniciales de sistematización de los procesos de formación, se les asignaron 
cuatro líneas de acción que buscaban imprimirle coherencia, teniendo en cuenta 
las demandas en las que se sustentaba toda su organización: “Formación y 
Cualificación; Difusión cultural; Intervención sociocultural; Memoria y Patrimonio ”. 

Las iniciativas relacionadas con la educación y la formación se desglosaron 
en talleres de iniciación artística y continuidad de estudios, talleres temáticos, 
cursos de formación para agentes y productores culturales y seminarios. La línea 
de difusión cultural se planificó a través de circuitos culturales, ciclo de debates 
y exposiciones en la Arena da Cultura. Concebidos para llevarse a cabo en las 
regionales con el objetivo de promover la difusión y circulación de la producción 
de artistas locales, los circuitos culturales fueron diseñados como una forma 
de fomentar el intercambio entre los distintos movimientos culturales de Belo 
Horizonte y facilitar el intercambio de producciones resultantes de los talleres del 
Programa. En el diseño de la propuesta, existe la preocupación de darle a la difusión 



también un carácter formativo. 
La línea de memoria y patrimonio se mantuvo incorporada a las demás y comenzó 
a destacarse tras la implantación del Área Específica de Patrimonio Cultural, en 
2011. En cuanto a la línea de intervención sociocultural, al cabo de unos años el 
Programa pasó a ser eminentemente artístico y cultural. y, de esta manera, su 
órgano de gobierno ya no lo nombra como tal. Pero aun así, no se perdió de vista la 
realización de acciones intersectoriales con la Asistencia Social en el ámbito de la 
formación.  

La Arena da Cultura tendría entonces, en su amplitud, el papel de cambiar la 
relación de la población con las artes y la cultura de la ciudad. Con el tiempo, estos 
sectores cobraron fuerza como campos de conocimiento y experimentación, con 
formas propias de hacer y pensar, negándose a asumir un carácter utilitario o como 
herramienta para otros campos. Comprometido con la democratización del derecho 
cultural, el Programa Arena da Cultura amplió gradualmente sus operaciones en la 
ciudad y avanzó en el desarrollo de acciones calificadas de formación y difusión, 
con mayores o menores dificultades en un país en el que la inversión en las artes y 
en la cultura es diminuto.
1.2.2 La rueda como fundamento: bases metodológicas y formas de hacer las cosas
 
En el contexto de la década de los noventa, cuando se pretendía instaurar, a través 
de las políticas públicas, la valoración de las acciones culturales regionalizadas, era 
común la práctica de la rueda, de manera democrática, consecuencia de los Foros 
Regionales, a través de los cuales un diálogo y se creó la cercanía a la población, 
condición indispensable para el funcionamiento de la Arena da Cultura y para 
su constante actualización. Como subraya Sônia Augusto, en las más diversas 
oportunidades, en línea con el respeto y la diversidad, la práctica del círculo es 
la seña de identidad de Arena, cuyo mismo nombre apunta a su vocación como 
espacio de discusión e intercambio de ideas.

Para gerentes y gerentes, coordinadores y coordinadores, docentes y docentes, y 
estudiantes que asisten a talleres y cursos en la Arena da Cultura, las conversaciones 
en círculos son fundamentales para una metodología de trabajo que se propone 
como un ejercicio de democracia, invirtiendo, sobre todo, en escuchar. Los talleres 
inaugurales del Programa de Descentralización Cultural Arena da Cultura fueron 
formulados por su primer coordinador general, actor y director de teatro, Marcos 
Vogel. Fue el responsable de estructurar y supervisar la oferta de talleres en 
diferentes idiomas -música, artes visuales, danza, literatura y video-, así como 
asumir la dirección general de los circuitos culturales.

Sônia Augusto y Wesley Simões (2017 apud NEVES, 2018) coinciden en que 
Vogel, incluso trabajando con diferentes áreas, optó por mantener la metodología 
de los antiguos talleres de teatro realizados entre 1993 y 1996, en el ámbito de 
las acciones culturales regionalizadas. Para ambos, esta experiencia, en su 
perspectiva colaborativa, sirvió como punto de partida para la generación del 
enfoque metodológico de la Arena da Cultura, en la que la coordinadora tuvo una 
incisiva participación. Su intención era potenciar el sentido de grupo y la idea de 
cooperación, con el fin de fertilizar la práctica de la colectividad en la propuesta 

formativa de la recién creada Arena.
A este carácter colaborativo y dialógico en línea con la pedagogía de Paulo 
Freire, se suma la voluntad de Arena y de su comunidad, a lo largo de los años, de 
estructurarse ante fluctuaciones de distintos órdenes, principalmente económicos, 
que interfieren en la agenda pública y en todos sus aspectos. instancias. Además, 
es fundamental analizar crítica y profundamente el carácter subversivo de una 
política pública comprometida con la lucha, como discute Marilena Chauí (1995 
apud NEVES, 2018), “las necesidades, privilegios, exclusiones y opresiones” que 
impiden la conquista democrática. de ciudadanía cultural.

Partiendo de esta lógica, surge la necesidad de Arena da Cultura, en busca de 
democratizar el acceso a la formación artística y cultural, a través de iniciativas 
dirigidas a atender a un público diverso, para esforzarse por ofrecer una formación 
artística y cultural de calidad para todos. Y por eso, desde su creación, se ha 
encargado de trasponer el sesgo excluyente y condicionante que históricamente 
está presente en Brasil en iniciativas de formación artística y cultural. 

 
1.2.3 2001-2009 - Implementación de procesos de formación y áreas de acción
 
Movido por desafíos y abierto a ajustes que proporcionaron constantes revisiones y 
su maduración, Arena mantuvo la conexión con su audiencia como pauta principal. 
Como resultado de esta conexión, en 2001, el SMC consideró que el programa debía 
avanzar en materia de formación. Teniendo en cuenta los indicativos presentados 
en los “Foros de Arena Regional” y los obtenidos de los circuitos culturales, se 
definieron tres áreas de acción con su propia coordinación: Música, a cargo de 
Márcia Guerra quien, hasta entonces, había actuado como docente; Artes Plásticas, 
a cargo de Rui Santana; y Artes Escénicas, que acogió Teatro, Danza, Dramaturgia 
y Poesía, de la que estuvo a cargo Marcos Vogel.

Se estableció, en su momento, que los talleres de iniciación se mantendrían en los 
regionales, garantizando a la población el derecho a acceder a la formación artística 
y cultural en su propio territorio. En este contexto, se creó el Centro de Creación y 
Producción Arena da Cultura (NCPAC) en la Praça da Estação, en el centro de la 
ciudad, con el propósito de albergar talleres de continuidad, grupos de monitoreo 
y talleres temáticos. En 2003, NCPAC se convirtió en el Centro de Formación y 
Creación Artística y Cultural (NUFAC). Con este nuevo nombre, el lugar pretendía 
ampliar las acciones relacionadas con el Programa Arena da Cultura y realizar las 
actividades articuladas por SMC en alianza con otros organismos municipales.

En 2004, serias restricciones presupuestarias imposibilitaron la realización de 
circuitos culturales y los “Foros de Arena Regional”. Además, no fue posible ofrecer 
talleres del módulo I en las distintas regiones de la ciudad, uno de los facilitadores de 
la introducción de los participantes en la experiencia formativa ofrecida por Arena 
da Cultura. La falta de recursos llevó a la priorización de talleres de continuidad, 
generando una reducción en el número de personas atendidas por el Programa; lo 
que representó el debilitamiento de la perspectiva central de democratización del 
acceso.



Al mismo tiempo, una evaluación de la trayectoria del programa por parte del equipo 
directivo, su personal técnico administrativo y los coordinadores de área señaló que 
el camino recorrido hasta ese momento ofrecía las condiciones para transformarlo 
en acción permanente. Así, conscientes de la necesidad de instituir nuevas pautas 
para orientar la planificación de los procesos de formación, directivos, gestores y 
coordinadores estructuraron de forma colaborativa un plan de acción organizado 
en tres ciclos formativos sucesivos de cuatro años de duración.
Cada uno de los equipos de las áreas artísticas gozó de autonomía para diseñar su 
primer plan cuatrienal y estos se implementaron para cubrir el período 2005-2008, 
buscando tejer la transversalidad con las otras áreas y, al mismo tiempo, ofrecer 
pautas metodológicas. El formato cuatrienio fue adoptado por el resto de áreas 
creadas posteriormente, a excepción del área de Circo y Diseño Popular, cuyos 
cursos de formación de larga duración se desarrollan a lo largo de tres años.

En diciembre de 2004, cuando se estaban preparando los nuevos proyectos de 
gestión municipal, a pesar de los recursos limitados y las dificultades enfrentadas, 
se realizó una III Exposición del Proyecto Arena da Cultura para marcar el final del 
año escolar y fortalecer los lazos con la ciudad. El programa incluyó acciones en 
las áreas de Artes Visuales, Música y Artes Escénicas, incluyendo teatro, danza y 
poesía. 

El año finalizó con la extinción de la SMC por lo que, el 1 de enero de 2005, surgió 
la Fundación Municipal de Cultura (FMC), prevista por ley, con sus objetivos y 
estructura operativa, desde 1981, por Ley No. 3324, de mayo. 5 (posteriormente 
derogado por Ley N ° 5562, de 31 de mayo de 1989, que creó la Dirección Municipal 
de Cultura). La FMC comenzó a gestionar la Arena y otras acciones instituidas por 
la secretaría recientemente desaparecida. 

A partir de 2005, Arena experimentó un período de expansión de su audiencia 
e intensificación de su actuación en los centros culturales, realizando talleres y 
exposiciones. 
Cerca de cumplir diez años de existencia, Arena da Cultura fortaleció acciones para 
promover la producción y consumo de bienes culturales y reiteró su compromiso 
con la promoción de la ciudadanía cultural. En ese momento, la Danza se convierte 
en una de sus áreas artísticas, alejándose del área de las Artes Escénicas. Esta 
decisión responde al considerable aumento de solicitudes presentadas por 
residentes de Belo Horizonte desde el período de los “Foros Regionales de la Arena”.

En diciembre de 2008, una gran exposición celebró la primera década de acción 
del Programa Arena da Cultura. En la ocasión, directivos y gestores, docentes y 
estudiantes compartieron con la ciudad una producción diversificada de obras, 
como se registra a continuación:

Celebrando 10 años de una reconocida labor de descentralización cultural, la “Arena 
da Cultura”, uno de los principales programas de su kind en el país, realizará una 
exposición durante los próximos 29 y 30 de noviembre y 18 y 19 de diciembre con el 
trabajo de algunos de sus diversos talleres, siempre coordinados por experimentados 

y reconocidos profesores. Son danza, teatro, música y una exposición de artes 
plásticas, que reflejan la diversidad cultural y la calidad artística de los alumnos 
del programa. La entrada es gratuita y la promoción la brinda la Municipalidad de 
Belo Horizonte, a través de la Fundación Municipal de Cultura (PREFEITURA DE 
BELO HORIZONTE, 2008).
 
El año 2009 comenzó con muchas expectativas. La ejecución del plan de acción que 
rige el cuatrienio 2005-2008 fue evaluada por el equipo de gestión responsable, 
considerando “la garantía de recursos”; “Experimentación artística”, “integración 
con otros programas” y “visibilidad de la política desarrollada por la FMC”. Por tanto, 
se decide mantener dicho formato de planificación con la predicción de pequeños 
cambios; entre ellos, la reanudación de la línea Memoria y Patrimonio Cultural, que 
debe permear los espacios artísticos de la Arena da Cultura, y la priorización de la 
oferta de talleres de iniciación artística en las nueve delegaciones regionales de la 
ciudad.

Sin embargo, en julio de 2009, la suspensión de los talleres de la Arena da Cultura 
dejó un vacío en la historia de un Programa tan importante para la ciudad. Las 
movilizaciones de estudiantes y sociedad civil rechazaron la decisión, exigiendo la 
reanudación de las actividades, que, sin embargo, solo regresarían en el segundo 
semestre de 2011.

 
1.2.4. 2011-2014 - Desde la reanudación del Programa Arena hasta la creación de 
la Escuela Luego de casi dos años durante los cuales el público de la Arena da 
Cultura presionó al Ayuntamiento, exigiendo su devolución, en el primer semestre 
de 2011, la FMC retomó su ejecución, llamándola oficialmente Acción de Formación 
Artística y Arena Cultural de la Cultura. Antes de que se reiniciaran los talleres, 
su equipo técnico propuso reformulaciones y se renovó y amplió el equipo de 
coordinación. Márcia Guerra permaneció en el área de Música y Marcos Vogel 
estuvo a cargo, además del área de Teatro, del recién creado área de Circo. En 
Danza, Marise Dinis reemplazó a Gabriela Christófaro y Ailtom Gobira se hizo 
cargo de la implementación de la nueva área de Patrimonio Cultural. Por razones 
conceptuales, el área de Artes Visuales pasó a denominarse Artes Visuales, en una 
adaptación propuesta por su nuevo coordinador, Wilson de Avellar. Juntos, agentes 
públicos de la FMC y los coordinadores y coordinadores se dedicaron a repensar 
Arena, para sintonizarla con las nuevas demandas que presenta la sociedad civil y 
hacerla más integral.

En este contexto, el personal técnico de Arena da Cultura y los profesionales de la 
FMC, en general, se fortalecieron con el ingreso de varios funcionarios del concurso 
público realizado en 2008. Asistentes administrativos; técnicos en educación 
artística, artes escénicas, música, artes visuales; productores culturales, entre 
otros cargos, integraron el equipo de Arena, ofreciendo posibilidades para retomar 
acciones formativas con más calidad y estructura.

La presencia de esta nueva plantilla profesional ha permitido que Arena da 
Cultura, a lo largo de los años, califique el desarrollo de sus acciones formativas 
a partir de aportes técnicos en las etapas de planificación, ejecución y evaluación 



de actividades. En un principio, incluso hubo una rutina de trabajo dialógica con 
los técnicos de los Centros Culturales, dando seguimiento a las actividades 
descentralizadas. 

En septiembre de 2011 se restableció la oferta de talleres de formación artística 
y cultural gratuita y descentralizada, con un cuadro heterogéneo de más de 70 
profesionales formadores distribuidos en las seis áreas artísticas de la Arena. 
Además de los cursos de larga duración realizados en NUFAC y Centros Culturales, 
previstos de acuerdo con los planes cuatrienales de cada Área, se iniciaron talleres 
de corta duración que no están incluidos en el curso de formación de cuatro 
años. En su concepción, dichos talleres, denominados “talleres de sensibilización”, 
tenían como objetivo atender a un público específico, especialmente aquellos 
acogidos por el Programa Ciudadanía BH, fortaleciendo la alianza entre la FMC 
y la Secretaría Municipal de Políticas Sociales (SMPS). A través de estos y los 
Encuentros de Juguetes y Juegos, que ofrece el área de Patrimonio Cultural, se 
comenzó a contemplar a los niños con actividades programadas para todas las 
edades, con un enfoque metodológico centrado en la Cultura de la Infancia.

Además de los talleres de corta duración y los módulos de estudio de larga duración, 
Arena comenzó a operar en los quince Centros Culturales que existían en ese 
momento, gestionados por la FMC y en 33 Centros de Ciudadanía de BH, atendiendo 
a una audiencia diversa, con diferentes niveles. educativa y socioeconómica 
heterogénea, sin prever corte ni límite de edad. Su interacción colaborativa con 
todos estos públicos, territorios y unidades culturales es fundamental para 
establecer una relación recíproca de respeto y colaboración en la ejecución de las 
actividades, que muchas veces requiere del esfuerzo de ambas partes.

También en 2011, FMC estableció una sociedad con la Universidad Federal de 
Minas Gerais (UFMG) para una consultoría técnica. De esta manera, los profesores 
de la institución y profesores de diferentes áreas comenzaron a monitorear el 
desempeño de sus actividades con el fin de, en diálogo con gerentes, gestores, 
coordinadores y coordinadores, evaluar la metodología artístico-pedagógica de la 
Arena. Desde entonces, la alianza con la UFMG ha continuado en un intento de 
recopilar conocimientos que se ajusten a la experiencia formativa descentralizada 
de Arena da Cultura, dando como resultado informes que se han convertido en una 
importante fuente documental. En este sentido, es de destacar que, en 2017, los 
profesionales de la UFMG involucrados en el trabajo realizado en la Escuela Libre 
de Artes Arena da Cultura pasaron a formar parte de su Centro Pedagógico.

En diciembre de 2012, afirmando su vocación dialógica y la importancia de la 
acción intersectorial, Arena da Cultura realizó un seminario de evaluación en el que 
participó todo su equipo y sus socios y colaboradores, incluidos representantes de 
los centros culturales y núcleos de BH Cidadania, así como el grupo de profesores 
y profesores de la UFMG involucrados en la consultoría inaugurada en 2001. La 
iniciativa representó el esfuerzo por consolidar una acción transversal, abarcando 
diferentes sectores de la administración municipal y fue una oportunidad para que 
cada una de las áreas presentara su propuesta artístico-pedagógica.

En el segundo semestre de 2013, con el fallecimiento de Marcos Vogel, se asignó la 

coordinación de Teatro y Circo al maestro y director Walmir José.
En abril y mayo de 2014, el equipo de coordinación y toda la facultad se volcaron 
a la actualización y reformulación de su planes cuatrienales, con el Patrimonio 
Cultural dedicado a preparar su primera propuesta. Por ello, buscamos alinear las 
observaciones surgidas de las experiencias vividas desde 2011 con toda la historia 
del Programa Arena da Cultura. Design Popular, un espacio de nueva creación en su 
momento, se dedicó, en su momento, a organizar sus primeros documentos.
En mayo de 2014, el seminario Una Escuela Libre de Artes para Belo Horizonte 
debatió la implementación de una escuela gratuita para la ciudad con el objetivo 
de promover el fortalecimiento y expansión del entonces programa Arena da 
Cultura. Continuando con la discusión iniciada en 2009 por los gestores y gestores 
de la FMC con el Consejo Municipal de Política Cultural, el seminario promovió la 
reflexión sobre un modelo más sostenible para afrontar los problemas cotidianos 
relacionados con la ejecución de programas como Arena. Los equipos de cada 
una de las Áreas participaron en la preparación de esta acción, que propició un 
acercamiento con otras experiencias públicas brasileñas de formación en las artes.

Los debates sobre la creación de una escuela de artes gratuita reunieron a toda 
la comunidad de Arena; artistas de la ciudad; equipo técnico de la FMC y de 
diferentes sectores de la administración pública, como Sanidad, Asistencia Social 
y Deportes; representantes de diversas instancias de la sociedad civil; iniciativas 
locales dedicadas a la formación artística, incluido el proyecto Valors de Minas. 
También participaron instituciones radicadas en otros estados, como la Escuela 
Municipal de Iniciación Artística (EMIA), administrada por la Ciudad de São Paulo; 
el SP Escola de Teatro - Centro de Formación en Artes Escénicas, financiado con 
recursos del gobierno del Estado de São Paulo; y Porto Iracema das Artes, escuela 
de formación y creación artística vinculada a la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado de Ceará. 
También en 2014, después de haber competido con más de 50 iniciativas de todo el 
mundo, Arena ganó la primera edición del “Premio Internacional CGLU - Ciudad de 
México - Agenda 21 de la Cultura” en la categoría Administración Municipal, Local 
o Regional. La Ciudad y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es una organización con 
sede en Barcelona que agrupa a los gobiernos locales autónomos y democráticos, 
promoviendo sus valores, propósitos e intereses a través de la cooperación con 
la comunidad internacional. Está presente en 127 países, más de mil ciudades y 
cuenta con 112 asociaciones de gobiernos locales.

En el contexto del premio, el gobierno reconoció la importancia de fundar la “Escuela 
Libre de Artes Arena da Cultura”. En julio de ese año, en una publicación en el 
Boletín Oficial del Municipio, la FMC firmó un compromiso público con la población 
de Belo Horizonte:

La Fundación Municipal de Cultura se encuentra trabajando en el proceso de 
ampliación del proyecto Arena da Cultura, transformando en la Escuela Libre de 
Artes. La expansión será tanto física como de contenido ofrecido. En mayo, la FMC 
promovió el seminario “Una escuela de artes gratuita para Belo Horizonte” para 
discutir las políticas públicas para la formación en arte y cultura. La instalación 
y el inicio de las obras en la Escuela Libre de Artes están previstas para este año. 
(Publicación: PROYECTO ARENA DA CULTURA GANA PREMIO INTERNACIONAL 



- El premio es un estímulo para la expansión del proyecto, que va camino de 
convertirse en la Escuela Libre de Artes, 01/07/2014, DOM)
 
El 10 de diciembre de 2014, por tanto, impulsada por la demanda presentada por la 
ciudadanía y también por la importancia y dilatada trayectoria del programa Arena 
da Cultura en la ciudad, la FMC inauguró, en el Teatro Francisco Nunes, en acto 
oficial, la Escuela Libre. de las Artes Arena de la Cultura (ELA-Arena).

1.2.5. 2014-2018 - Caminos trazados para la consolidación de la Escuela

La institucionalización de la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura se llevó a cabo 
en el marco de la aprobación del Estatuto de la Fundación Municipal de Cultura, 
mediante decreto 15.775, de 18 de noviembre de 2014 (posteriormente derogado 
por decreto nº 16.049, de 11 de agosto de 2015), que define las competencias de la 
“Escuela de Artes Libre de la Arena de la Cultura”:

ESTATUTO: Art. 30 - Corresponde a la Escuela de Artes Libres:
I - planificar, desarrollar , articular e integrar programas, proyectos y acciones de 
formación artística y cultural en el ámbito de la Fundación;
II - monitorear y evaluar la política pública de formación artística y cultural en el 
ámbito de la Fundación Cultural Municipal;
III - desarrollar y proponer metodologías y procedimientos para la formación 
artística;
IV - promover el intercambio de experiencias de formación artística entre la Escuela 
Libre de Artes y otras instituciones y grupos artísticos y culturales;
V - promover el acceso de la población a los bienes y servicios culturales a través 
de acciones descentralizadas de formación y difusión cultural, constituyendo una 
política continua y permanente;
VI - apoyar y promover acciones dirigidas a la formación y calificación de artistas, 
productores y agentes culturales dentro del Municipio;
VII - articular e implementar alianzas con órganos y entidades de la administración 
pública e instituciones privadas para el desarrollo de proyectos y acciones de 
formación artística y cultural;
VIII - mantener una base de datos actualizada de información y estadísticas sobre 
el marco pedagógico y los usuarios de las actividades que ofrece la escuela;
IX - proponer y preparar el calendario anual de actividades ofrecidas;
X - monitorear y coordinar las actividades del Centro de Creación y Creación Cultural 
Artística con miras a la implementación y operación de acciones permanentes de 
formación, formación y capacitación artística y cultural. (08/12/2015, SOL).
 
La creación de la Escuela se oficializa en una publicación en el DOM del 12 de 
diciembre de 2014, titulada “PBH lanza Escuela Libre de Artes y abrirá 4.000 
vacantes para cursos gratuitos”, que invita a los interesados   a inscribirse en cursos 
y talleres que sucederá en el año siguiente:

En enero de 2015, la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura abre la inscripción 
para los cursos gratuitos. Las actividades que se ofrecen son para las áreas ya 
mencionadas y distribuidas en todas las regiones de Belo Horizonte. Las solicitudes 

se pueden realizar en el sitio web www.bhfazcultura.pbh.gov.br o, personalmente, en 
los centros culturales de PBH, en los centros de BH Cidadanias o en el Núcleo de 
Formación y Creación Artística y Cultural (Nufac), en Avenida dos Andradas, 367, 
2do piso, Centro (12/12/2014, DOM)

Así, la recién institucionalizada Escuela Libre de Artes Arena da Cultura comenzó 
a desarrollar sus acciones, en febrero de 2015, con una séptima área artística y 
cultural: Popular Diseño que, desde su creación en 2014, tiene como coordinador 
responsable, Wesley Simões. En el mismo año, comenzó el Sarau Vagabundo de Todo 
Mundo, organizado por alumnos de la Escuela como un espacio de experimentación 
y disfrute de las creaciones artísticas desarrolladas en los procesos formativos 
dentro y fuera de ELA-Arena. 

Sin embargo, a finales de 2015, una reducción presupuestaria provocó la 
reconfiguración del personal contratado, con el 50% de los docentes que tuvieron 
que abandonar la Escuela. Además, se eliminaron las empleadas y las empleadas 
responsables de las asignaciones administrativas, lo que resultó en una reducción 
radical en la oferta de talleres y otras actividades. A esto se suma el cese progresivo 
de funcionarios con exámenes públicos, por diversos motivos, sin la debida 
reposición de la plantilla. Este fue otro momento de fuerte impacto negativo y 
generó una serie de interrogantes, ya que se entendió que el reconocimiento de la 
Arena da Cultura en la ciudad como una escuela gratuita debía fortalecerla. 

Esta inseguridad movilizó a la comunidad escolar y planteó la necesidad de 
un diálogo más efectivo entre el gobierno y la sociedad civil, garantizando una 
educación continua de calidad, basada en una política de Estado. Los talleres 
descentralizados y cursos de larga duración y los ciclos iniciales de procesos de 
capacitación en la región central de la ciudad vieron reducida su carga de trabajo 
y se interrumpió el servicio al Programa de Ciudadanía BH y Centros de Referencia 
de Asistencia Social (CRAS), generando un retroceso en la garantía. de derechos 
culturales para la población de Belo Horizonte, especialmente en territorios de 
vulnerabilidad socioeconómica.

En abril de 2016, cumpliendo uno de los requisitos para recibir el pago ofrecido como 
premio CGLU, la Municipalidad de Belo Horizonte, a través de la FMC, realizó el 1er 
Foro Mundial de Formación en Arte y Cultura (FFAC). El Foro fue diseñado por los 
equipos y la coordinación de cada área y dirección de ELA-Arena. Durante cuatro 
días, la Escuela tuvo la oportunidad de discutir la política de educación artística 
y cultural de Belo Horizonte y su enfoque metodológico con ciudades de Brasil y 
del mundo, como Barcelona (España), Nuremberg (Alemania), Bogotá (Colombia), 
Ciudad de México ( México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Vaudreuil-Dorion 
(Canadá).

El año 2016 también marca el inicio de una importante acción intersectorial, el 
Proyecto Integrarte, hecho posible a través de un convenio suscrito entre la FMC 
y la Secretaría Municipal de Educación (SMED). A partir de entonces, la Escuela 
Libre de Artes Arena da Cultura comenzó a impulsar el Proyecto que prevé la 
calificación de la práctica de los agentes públicos de la Educación a través de un 
curso de formación en arte y cultura. En su primera edición, Integrarte se enfocó 



principalmente en monitores del Programa Escuela Integrada (PEI) e instructores 
de talleres del Programa Escuela Abierta (PEA), con su oferta ampliada en años 
posteriores. 

A partir de la propuesta conceptual y metodológica desarrollada por Arena da 
Cultura desde 1998, la realización de Integrarte implica la participación de la 
mayoría de los docentes de la Escuela en una dinámica inédita y desafiante de 
cruces entre ocho Áreas. El curso planteó - y lo hace - que el profesorado de 
ELA-Arena afronte la realidad de los agentes de la educación pública y afronte 
los retos que se presentan en la vida cotidiana de las escuelas a nivel municipal. 
Su perspectiva metodológica está orientada a promover reflexiones y estudios 
en el campo del arte y la cultura, apoyados en la relación de dichos estudios con 
diferentes contextos educativos, reconociendo y calificando el rol multiplicador del 
agente público de la educación. 

Entre agosto y septiembre del mismo año, como compromiso también asumido en 
virtud del premio, ELA-Arena recibió al filósofo Jorge Larrosa, quien impartió el 
curso “Derivas, conversaciones y dibujos sobre arte, cultura y educación en la ciudad 
contemporánea”. . A lo largo de cinco semanas, los participantes --profesores y 
docentes de escuela, coordinadores, coordinadores de área y agentes públicos 
responsables de la gestión de los centros culturales-- fueron invitados a reflexionar 
sobre temas como el concepto de igualdad, el papel de la escuela y la formación 
artística. hoy y nuestra responsabilidad en la construcción de una verdadera 
pedagogía de la diversidad.

A finales de 2016, la muestra anual de ELA-Arena reunió trabajos en sus siete 
áreas, incluyendo trabajos de finalización de cursos de Teatro, Artes Visuales y 
Danza, ocupando diferentes espacios culturales de la ciudad.  

En la transición a 2017, la comunidad escolar experimentó nuevos desafíos 
relacionados con los aspectos legales y legales de la contratación de su cuerpo 
docente y coordinadores de área. Una vez más, hubo incertidumbre sobre la 
continuidad de las acciones formativas, mientras que la FMC afirmó que pronto se 
restableció el contrato y se reanudaron las clases en abril de 2017. En esa ocasión, 
el movimiento autónomo Salve Arena, organizado por alumnos de la Escuela, había 
un papel fundamental en la reivindicación de sus derechos como parte movilizada 
del estudiantado. Las recontrataciones tuvieron lugar a fines de marzo de 2017, 
poco antes del debate sobre la recreación del Departamento Municipal de Cultura, 
realizado como tal e instituido tras la aprobación de la reforma administrativa del 
Municipio de Belo Horizonte, que se llevó a cabo en el mismo año, se calentó.

En marzo de 2017, Márcia Fabiano Neves, quien se desempeñó como profesora del 
equipo de Danza entre 2011 y 2016, asumió la coordinación del Área, en sustitución 
de Marise Dinis. 
En junio, se creó el Núcleo Pedagógico de la Escuela Libre de Artes Arena da 
Cultura, integrado por su equipo de gerentes y gerentes, su staff de coordinadores 
y coordinadores de área, representantes de Unidades Culturales descentralizadas 
y otros sectores de la FMC con los cuales el La escuela está articulada. Entre sus 
atribuciones se encontraba el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas 

por la Escuela y su funcionamiento.

También en 2017, el proyecto Integrarte pasó a estar compuesto, además del curso 
anual existente, por un curso inédito realizado durante el 2º semestre. Esta primera 
edición de corta duración abrió las puertas del curso a los agentes educativos 
municipales -además de los involucrados en el PEI y PEA- que trabajan en las 
más diversas instancias, como en las escuelas municipales de educación infantil - 
EMEIs; enseñanza fundamental; educación de jóvenes y adultos - EJA; guarderías e 
instituciones asociadas al SMED.  

En 2018, además de la oferta semestral, se amplió la carga de trabajo de la tercera 
edición anual de Integrarte, que ahora cuenta con 180 horas lectivas, con 136 horas 
presenciales y 44 horas dedicadas a la preparación y / o ejecución de proyectos 
individuales o autorales. colectivos relacionados con el campo de las artes y la 
cultura. Diseñados bajo la supervisión de los profesores del curso, dichos proyectos 
deben estar relacionados con los contextos escolares de los participantes del 
curso, con miras a la implicación de la comunidad escolar.

En mayo de 2018, la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura realizó el seminario 
Formación en Foco y se discutieron aspectos relacionados con el pensamiento 
político y artístico-pedagógico que sustentan sus trayectorias formativas. El 
personal técnico de ELA-Arena, profesores, estudiantes, directivos de FMC y 
SMC, así como representantes de SMED y otras Secretarías estuvieron presentes 
en el encuentro de tres días que tuvo lugar en el Teatro Francisco Nunes. En este 
encuentro se plantearon reflexiones y propuestas formuladas en 5 GT, así como 
sugerencias del plenario. Luego del seminario, el Núcleo Pedagógico de la Escuela 
continuó reflexionando sobre las consideraciones planteadas en la perspectiva de 
sistematizar la información generada. Algunos puntos tratados en el seminario 
continúan redimensionando la práctica artístico-pedagógica en la vida cotidiana 
de la Escuela y la ocasión volvió a demostrar la importancia de mantener un 
diálogo abierto con los estudiantes y otros ciudadanos interesados   en la educación 
artística y cultural.

En el segundo semestre de 2018, ELA-Arena llevó a cabo, mediante la ampliación 
de recursos, una modificación contractual, que permitió la ejecución de más 
de 85 acciones formativas, entre las que se encuentran Toy and Play Meetings, 
talleres de corta duración y módulos de continuidad de estudios. en sus siete 
áreas de actividad. Varias actividades fueron especialmente diseñadas con miras 
a la participación de los niños, con el fin de ampliar su acceso y su inclusión en 
propuestas de formación artística y cultural. La adhesión del público en general a 
una amplia gama de propuestas demostró el deseo de la población de las diferentes 
regiones de Belo Horizonte por lograr la ciudadanía cultural; un deseo que aún está 
muy lejos de hacerse realidad en el día a día de la mayoría de las personas que 
habitan la ciudad y que, con el pago de impuestos, financian su funcionamiento y 
políticas públicas.
Teniendo en cuenta los diálogos que tuvieron lugar en el Seminario y la ampliación 
de los talleres y módulos del segundo semestre, se desarrollaron menús orientados 
al estudio de las africanidades y las artes afrodescendientes. Se idearon varios 
títulos para las actividades, como “Imágenes y recuerdos de África” y “Niños 



dibujando y pintando historias de los negros”, además de ampliar la oferta del taller 
“Danza afrobrasileña: cuerpo y ascendencia”.  

También en el segundo semestre del mismo año, alumnos y alumnas, en alianza con 
la Escuela, celebraron la primera edición de Reflete Arena que surge de la necesidad 
de repensar los procesos creativos y referentes de aphrodiaspora en la docencia y 
la creación de arte, dentro del equipamiento de Belo. Horizonte, escuelas y otros 
espacios de la ciudad. En su primera edición, cinco mujeres activas en el panorama 
artístico y cultural de Belo Horizonte fueron invitadas a hablar con el fin de ampliar 
el debate entre estudiantes, docentes, coordinadoras e interesados   y suscitar 
nuevas perspectivas sobre el tema en la vida cotidiana de la escuela.

En diciembre de 2018, Mostra Arena 20 Anos celebró dos décadas de esta 
importante acción educativa para la ciudad y en esa ocasión Márcia Guerra dejó 
la Escuela con reconocida trayectoria. Claudia Manzo se hizo cargo del Área al año 
siguiente. Es importante reconocer que la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura 
se ha vuelto emblemática en cuanto a la formulación, implementación, ejecución 
y evaluación de proyectos públicos relacionados con la cultura y las artes. Su 
longevidad se destaca en el panorama nacional de políticas en el campo del arte y 
la cultura; así como el carácter vanguardista de sus propuestas pedagógicas que 
pretenden desestabilizar patrones hegemónicos que, históricamente, persisten 
en diferentes áreas artísticas. Se observa que en los últimos años, la experiencia 
de la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura se ha convertido en objeto de 
observación e investigación, y la praxis construida en ella ha sido seguida y 
discutida por profesionales de Brasil y otros países, como Francia, Italia, Portugal, 
México y Colombia. Su propuesta artístico-pedagógica ha servido así para generar 
reflexiones ampliadas sobre el campo de las artes y la cultura y sobre los referentes 
metodológicos para la formación en este sector en diversos contextos.

Es, por tanto, crucial entender que esta historia de formación artística y cultural 
desarrollada en el ámbito del Municipio de Belo Horizonte, en el ex Programa de 
Descentralización Cultural Arena da Cultura, y ahora Escuela Libre de Artes Arena 
da Cultura, es sólo posible gracias a la participación popular y al involucramiento 
de la comunidad escolar en la formulación de decisiones que reiteran la garantía 
de los derechos culturales.

CAPÍTULO 2
Formación, democratización del acceso y promoción de los derechos 
culturales 

2.1. Formación en el ámbito de la Cultura

En la trayectoria de la creación del Programa Arena da Cultura hasta la consolidación 
de la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura, apoyado por la participación popular, 
existen registros de 2005 que hacen referencia a la creación de una escuela pública 
en el ámbito de la cultura:
 
Entrando en su octavo año de actividades, Arena da Cultura acumula la experiencia 
necesaria y señala formas de contribuir a la instalación de la primera Escuela Pública 

Gratuita de Artes del Municipio. (GOBIERNO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)

Es innegable, por tanto, que la creación de la Escuela solo es posible gracias 
al camino trazado por el Programa, y   es fundamental que todas las acciones 
desarrolladas por ELA-Arena, incluso las iniciadas después de 2014, llevan en su 
acercamiento metodológico y conceptual a la experiencia acumulada a lo largo de 
estas décadas. Desde su nombre hasta la práctica cotidiana en el aula, pasando 
por los círculos de conversación, todo debe basarse en la construcción pública 
fundada desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Así, la naturaleza de la formación artística y cultural desarrollada por la Escuela Libre 
de Artes Arena da Cultura se sustenta en los pilares conceptuales que consolidan 
su importante rol: garantizar la Democratización del Acceso al Derecho Cultural. En 
este sentido, desde la perspectiva de un subsidio legislativo nacional, se observa 
el vínculo de la Escuela con la Cultura, a partir de una posición proposicional 
sobre el desarrollo de este campo del conocimiento, con sus propias formas de 
organización y pensamiento. Dado que ELA-Arena se inserta en la carpeta Cultura, 
según la institución pública en la que se ubica, Fundación Municipal de Cultura / 
Departamento Municipal de Cultura / Ayuntamiento Municipal de Belo Horizonte 
(FMC / SMC / PBH), el alcance de las acciones es retomado de una educación 
gratuita que involucre procesos de conocimiento en el arte y la cultura en un 
enfoque metodológico con movilidad curricular, diversidad de contenidos y una 
audiencia compuesta por personas que tienen diferentes perfiles de educación y 
relación con el arte y la cultura. A partir de esta base, el diálogo entre ELA-Arena 
y otras áreas, como Educación, Asistencia Social y Salud, se considera algo de 
fundamental importancia, pero siempre en una perspectiva dialógica, considerando 
y respetando las especificidades y requerimientos de cada campo. .

Para comprender el punto de vista aquí presentado, es necesario mencionar 
parámetros en el campo de la Educación, cuyo enfoque es la educación formal, 
ya sea en la educación básica, pregrado y posgrado, o en cursos técnicos y 
tecnológicos (Ley N ° 9.394 / 96 ). Es de destacar que, de acuerdo con la legislación 
vigente, la Educación se ancla en pautas pedagógicas que definen específicamente 
contenidos y trayectorias, además de permitir poca flexibilidad curricular y 
movilidad de los estudiantes, dirigiendo también de esta manera, las prácticas 
pedagógicas y metodológicas. En este escenario, el Arte, aunque incluido, sigue 
ocupando un espacio que necesita ser mejor reconocido, además de estar muchas 
veces sometido al modus operandi de las instituciones educativas formales. 
También es importante mencionar que, desde el punto de vista del docente, quienes 
puedan trabajar en instituciones reguladas por Educación deben poseer títulos de 
grado en licenciatura o, con algunas excepciones, en licenciatura. 

Además de la educación formal, el MEC permite ofrecer cursos cuyos parámetros 
difieren en cuanto a carga de trabajo. Sin embargo, dichos cursos deben estar 
orientados a la profesionalización inicial y continuada, que además demuestra 
poca adherencia a los propósitos de ELA-Arena, cuya formación artística y cultural 
se basa fundamentalmente en la Democratización del Acceso al Derecho Cultural. 
Así, los lineamientos de Educación tienen poca afinidad con el carácter de ELA-
Arena, además de no favorecer el desarrollo de su propuesta y acciones.



En el ámbito de la Cultura, Ley nº. 12.343 / 10, que aprueba el Plan Nacional de 
Cultura (PNC), explica y prioriza ideas y principios en los que se asienta la Escuela 
Libre de Artes Arena da Cultura. En este marco legislativo se incluyen temas 
como la diversidad cultural; el derecho y la descentralización del acceso al arte y 
la cultura; la consolidación de acciones orientadas a la memoria y el patrimonio; 
el reconocimiento y apreciación de las tradiciones populares; la creación de 
estrategias que garanticen la participación popular en la construcción de políticas 
públicas en el campo artístico y cultural. La referida Ley destaca el Capítulo II, 
relativo a los poderes del poder público, que en su artículo 3, incisos I y IV, dice:

Corresponde al poder público, en los términos de esta Ley:
I - formular políticas públicas y programas que lideren la realización de los objetivos, 
lineamientos y metas del Plan; [...]
IV - proteger y promover la diversidad cultural, la creación artística y sus 
manifestaciones y expresiones culturales, individuales o colectivas, de todas las 
etnias y sus derivaciones sociales, reconociendo el alcance de la noción de cultura 
en todo el territorio nacional y garantizando la multiplicidad de sus valores y 
formaciones [...] (énfasis nuestro).
 
De este fragmento, se considera la pertinencia de implementar una escuela como 
la Arena da Cultura, construida de acuerdo con los lineamientos legales del área 
cultural. También se destaca, en la referida Ley, la ausencia de lineamientos fijos 
para la construcción de parámetros estructurales y pedagógicos, además de la 
orientación a las autoridades públicas para formular políticas orientadas a estos 
fines.

Considerando la implementación de la ELA-Arena en el ámbito de la Cultura, 
también cabe mencionar las indicaciones hechas en la PNC sobre la promoción de 
la articulación en esta área con la Educación, con el fin de contribuir al incremento 
de la experiencia artística en la educación regular y formación formación continua 
y complementaria de los educadores que laboran en este sector. En el caso de ELA-
Arena, la alianza entre la Fundación Municipal de Cultura / Dirección Municipal de 
Cultura y la Dirección Municipal de Educación sería en este contexto, en el que la 
Escuela ofrece formación en arte y cultura dirigida a agentes públicos de Educación 
a través de el Proyecto Integrarte.

Con base en el Plan Nacional de Cultura (PNC), vale la pena considerar la legitimidad 
de la fundación de ELA-Arena, por parte de la FMC del Municipio de Belo Horizonte 
(PBH). En este caso, ELA-Arena se instituye como una acción ubicada en el área de 
Cultura, en línea con los lineamientos legales de su máximo órgano, en el ámbito 
de la Unión - en 2020 la Secretaría Especial de Cultura, del Ministerio. del Turismo, 
siendo este, por tanto, el marco legal que debe orientar el Proyecto Político Artístico-
Pedagógico de esta Escuela. Al estructurarlo, las dinámicas curriculares, temáticas 
y contenidos abordados deben favorecer el cumplimiento de los requisitos legales, 
brindando procesos artístico-pedagógicos de calidad insertados en el campo de 
la Cultura, buscando construir metodologías propias que permitan y favorezcan 
la movilidad y flexibilidad de los ciudadanos en experiencias experimentadas. 
capacitación.

Es importante que exista un desarrollo de itinerarios formativos guiados por las 
nociones de autonomía y emancipación del estudiante en la construcción de su 
trayectoria. En este contexto, es pertinente considerar la diversidad del profesional 
para trabajar en ELA-Arena, así como la definición, por parte de la administración 
pública, de los criterios para su selección. Es de destacar que, de acuerdo con 
las demandas curriculares, que involucran perspectivas eruditas y populares del 
arte, así como diferentes formas de pensar y hacer en estas áreas, la facultad 
de ELA-Arena también tiene un carácter diverso, involucrando a profesionales 
con formación en abierto. cursos, grados y posgrados, así como maestrías en 
cultura popular. Esta diversidad es necesaria, ya que se basa en la metodología 
desarrollada en la Escuela, además de interferir directamente en ella. El desafío es 
seguir invirtiendo tanto en la variada composición como en la formación continua 
de los profesionales, teniendo en cuenta las especificidades de la diversa audiencia 
a la que llega la Escuela, que requiere referencias con amplia representación.

2.2. Capacitación gratuita y accesible para todos
 
Como se mencionó anteriormente, la Escuela de Artes Gratuita Arena da Cultura 
se inscribe en el ámbito de la Cultura, con base en la legislación específica en este 
ámbito. 
Por tanto, la formación que se ofrece se caracteriza por talleres y cursos abiertos de 
carácter artístico y cultural que no constituyen una formación técnica, académica 
o vocacional vinculada al currículo propuesto por el Ministerio de Educación. Lo que 
significa que ELA-Arena tiene como objetivo primordial el desarrollo de una política 
pública que busque asegurar los derechos culturales de todos 
, y disfrute de la libertad de construir colectivamente, en diálogo con la ciudad, 
su propio enfoque metodológico y organizativo, en constante transformación y 
actualización a partir de las demandas que surgen de diferentes territorios de Belo 
Horizonte. 

Al desentrañar el nombre de la Escuela, la palabra Libre conlleva significados que 
impregnan el desarrollo de la vida diaria de las clases. La palabra Libre también se 
justifica por la garantía del libre acceso para todos y cualquier ciudadano a una 
formación artística y cultural emancipadora que valora el protagonismo de todos 
los estudiantes. El arte y la cultura están intrínsecamente ligados a la vida humana 
y forman parte del ejercicio de la subjetividad y lo sensible, y todas las personas 
son productoras de cultura y, en cierta medida, experimentan el arte. Corresponde 
a la Escuela asegurar aún más el acceso a las prácticas artísticas y culturales, 
garantizando el Derecho Cultural y fomentando el desarrollo del pensamiento 
crítico de las personas en el reconocimiento de su producción cultural. Se observa 
que las diferentes clases de ELA-Arena albergan a personas con diferentes 
intereses, algunos con experiencias en el campo del arte y la cultura, otros que 
nunca han tenido acceso a una formación institucionalizada en el campo, ya sea a 
través de políticas públicas u otras iniciativas; personas que estén interesadas en 
seguir una carrera artística y trabajar directamente en el área, y otras que no estén 
interesadas, pero deseen vivir la formación y el disfrute como un derecho adquirido.

Para acceder a ELA-Arena no es necesario acreditar escolaridad, ni hay edad máxima 



ni edad mínima para participar, aunque algunas actividades están orientadas 
a grupos de edad específicos, hay oferta para todas las edades. El enfoque 
metodológico tiene como objetivo facilitar el acceso considerando la trayectoria 
de cada alumno. Se puede decir que no existe un currículo cerrado que imponga 
la misma trayectoria para todos. Es común que los nuevos estudiantes ingresen a 
la Escuela en módulos avanzados, con cursos de capacitación previstos para esta 
recepción. Esto solo es posible porque la metodología desarrollada tiene en cuenta 
la historia que cada persona aporta, ya sea de otras escuelas, autodidactas, cursos 
abiertos o experiencias en grupos artísticos. Por tanto, el prerrequisito para el 
ingreso a cada curso depende de la trayectoria de cada alumno.

Otra idea que se puede asociar a la palabra Libre es la propia noción de libertad 
que va acompañada de las nociones de autonomía y protagonismo. ELA-Arena 
propone una formación que valore la historia de vida de los estudiantes en el día 
a día cuya disciplina y responsabilidad provienen de sus propias elecciones, del 
hábito de pensar por sí mismos, reconociendo la creatividad y la autoría como 
valores fundamentales para que las acciones de formación y difusión puedan ser 
desarrollado. La Escuela debe ocupar un lugar destacado en la vida de los alumnos, 
en un ejercicio constante de investigación de la individualidad y capacidad 
inventiva de cada uno, así como un espacio en el que se fomenten nuevas formas 
de actuar en el mundo, fortaleciendo su imagen y identidad como ciudadano y, por 
tanto, su libertad de elección en la construcción de su trayectoria.

Por todo ello, la formación Libre, que tiene sus propias características, es única en 
la trayectoria de cada alumno, pudiendo complementar otros tipos de docencia sin 
necesariamente venir antes o después de otra formación, pero caminando al lado, 
como una posibilidad importante para quienes quiero probar organizaciones que 
sean libres de compartir conocimientos. Belo Horizonte, actualmente, tiene poca 
oferta de cursos gratuitos, gratuitos y de calidad en el área del arte y la cultura y, 
en este contexto, ELA-Arena se destaca precisamente por estas características.

La Escuela Libre de Artes Arena da Cultura lleva también en su nombre la palabra 
Arena, que se refiere, entre muchas posibilidades, a la organización de las personas 
en un espacio circular. Ya sea realizando un ritual, una obra de teatro, una danza 
colectiva o representaciones teatrales. La rueda sigue las historias de la humanidad 
en diferentes culturas y etnias, influyendo en las formas de organizar la vida y el 
pensamiento. Arena se ha convertido, por tanto, en una metáfora para designar un 
espacio donde encajan la diversidad de pensamientos, el choque en el campo de las 
ideas, el diálogo sobre lo público y la construcción del bien común en el encuentro 
de divergencias y convergencias. El círculo, para la Escuela, representa un espacio 
democrático entre todos los participantes, donde profesores y alumnos están 
en una posición dialógica, donde todos se ven y donde el colectivo se establece 
de forma colaborativa. Se puede hacer referencia al educador Tião Rocha, quien 
nombra la Pedagogía de la Rueda como una forma de conducir el proceso educativo 
a través del intercambio de conocimientos, acciones y deseos de cada individuo.

Desde el primer encuentro entre alumnos y profesores, la forma circular es una 
premisa, ya sea en sillas, sentados en el suelo, o en una actividad en la queestén de
todospie. Además de los espacios de aula, todas las reuniones de coordinación, 

docentes y directivos siguen el mismo modelo. Cualquier encuentro, ya sea 
administrativo o artístico-pedagógico, se configura como un espacio colaborativo 
para la construcción del conocimiento y, por tanto, sigue los principios conceptuales 
de la Escuela.
La roda también es un espacio de escucha y ELA-Arena, principalmente porque 
es parte de la política pública, se compromete a escuchar a todas las personas 
involucradas en los procesos de formación. La práctica de la rueda propuesta en la 
Escuela también se manifiesta en la superación de una jerarquía centro-periferia, y 
escuchar a los alumnos en un taller realizado en una unidad cultural descentralizada 
es tan importante como escuchar a un alumno) que estudia en NUFAC, que se 
encuentra en la región central de la ciudad.

Como una forma de escuchar a los ciudadanos de Belo Horizonte, la Escuela 
promueve constantemente seminarios, foros y conversaciones en los que se 
invita a la comunidad escolar, así como a todos los interesados, a participar 
en la construcción de políticas públicas. ELA-Arena también se ha orientado, 
efectivamente, en instancias de participación popular como reuniones del Consejo 
Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte, así como las Jornadas Municipales 
de Cultura.

Este modelo de aprendizaje colaborativo apunta a la construcción de grupos de 
trabajo, intercambios de conocimientos diversos, valorando las formas de hacer y 
las vivencias de cada individuo. Así, la construcción del conocimiento a través de 
diferentes acciones formativas, incluyendo experimentos artísticos, se convierten 
en experiencias únicas que valoran las características específicas de cada clase.

2.3 - Conceptualización de la cultura en el contexto de la

Escuela Libre de Artes Arena da Cultura La Escuela Libre de Artes Arena da 
Cultura parte de algunos supuestos sobre la noción de cultura para avanzar en la 
comprensión de la democratización, descentralización, participación y diversidad 
como lineamientos que orientan la práctica diaria en todos los ámbitos de 
actuación. Desde un punto de vista antropológico, el término cultura se define 
históricamente como un “todo complejo que incluye conocimientos, creencias, 
arte, moral, leyes, costumbres o cualquier otra capacidad o hábito adquirido 
por el hombre como miembro de una sociedad” (LARAIA, 1986). A partir de esta 
noción, la Escuela comprende y reitera la importancia de la cultura en el proceso de 
desarrollo humano, enfatizando su carácter plural y de aprendizaje, que presupone 
el compartir grupal y se destaca como un aspecto inherente a cualquier grupo 
humano relativamente cohesionado. 

En este sentido, la idea de pluralidad cultural es de vital importancia en los 
procesos de formación y creación. Destaca Roberto da Matta (1981), para quien 
el término cultura en sí debe tomarse en plural, es decir, hay que entenderlo en su 
sentido multifacético, por tanto como “culturas” y no como “cultura”, en singular. 
. Así, se delimita la riqueza y diversidad de formas de hacer, vivir y socializar que 
caracteriza a todos y cada uno de los grupos humanos, como es también el caso de 
Belo Horizonte, una ciudad vibrante que revela un mosaico de culturas portadoras 
y portadoras de valores plenos, poseedores de lógicas propias que dialogan entre sí 



y construyen la cotidianidad simbólica de la ciudad inscrita en sus diversas formas 
de existencia: social, económica, artística. En la vida cotidiana de la Escuela 
buscamos acoger esta pluralidad cultural en oposición a otras experiencias 
formativas tradicionales cuyos contenidos no son permeables a la experiencia de 
contaminación con contenidos culturales que los estudiantes traen como bagaje 
de vida.

En diálogo con lo expuesto anteriormente, también cabe señalar que “Cultura”, 
desde la perspectiva de Clifford Geertz (2008), corrobora la idea de pluralidad de 
formas de hacer, vivir y vivir en sociedad, pero avances en construir una idea de 
cultura en su carácter semiótico, ya que para este autor la cultura es la producción 
de significados compartidos públicamente, en una dimensión de comunicación. Es 
decir, las culturas están presentes en las manifestaciones artísticas, pero también 
con toda su fuerza en los hogares, en el lugar de trabajo, plazas, calles y callejones 
donde adquieren diferentes naturalezas, ya sean escritas, orales, visuales, sonoras, 
corporales, olfativas, gustativas, configurando una heterogeneidad de sistemas 
simbólicos producidos por la sociedad. 

En este sentido, la cultura se entiende como algo inherente a la condición humana 
y la base principal de su especificidad. Por ello, ELA-Arena tiene como directriz 
considerar la pluralidad de símbolos significativos que ya portan los estudiantes y 
que, en los procesos formativos, son materia prima para la creación, actualizada, 
problematizada y reinventada como forma de experimentación, creación y 
aprendizaje. .      

2.4 - Lineamientos de la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura

En los encuentros entre las formas de hacer, vivir y socializar que tienen lugar 
en la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura, se tejen efectivamente teorías y 
prácticas que se entrelazan, dando un nuevo significado al enfoque metodológico 
desarrollado en la vida cotidiana de la Escuela. Este enfoque orienta los procesos 
de aprendizaje y se sustenta en sólidos lineamientos implementados en el ámbito 
de las políticas públicas. 

La diversidad, la descentralización, la democratización del acceso y la participación 
social son los lineamientos conceptuales que buscan garantizar los derechos 
culturales en la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura y están intrincados en las 
nociones de Cultura y Arte. En la práctica, estos conceptos se amplían o incluso se 
resignifican a partir de la experiencia de la Escuela, desde la planificación hasta la 
ejecución, que se materializa en los procesos de formación y creación artística y 
cultural.

En este documento, estos lineamientos se relacionan con el alcance de las políticas 
culturales, a diversas instancias internacionales, nacionales y municipales, y 
también se contextualizan en la vida cotidiana de la Escuela Libre de Artes Arena 
da Cultura, en diálogo con líneas de pensamiento que corroboran su propuesta. El 
texto a continuación, por tanto, desarrolla el concepto de cultura en el contexto 
de la Escuela, contextualiza los marcos legales que presentan estos lineamientos 
a nivel global y orientan las decisiones institucionales para, finalmente, ilustrar, 

desde la experiencia cotidiana, cómo estos lineamientos se revierten en prácticas 
y enfoques metodológicos que caracterizan la política de formación artística y 
cultural impulsada en Belo Horizonte.

2.4.1 - Lineamientos y marcos legales y regulatorios de ELA-Arena 

La Escuela, en su actuación, reafirma la cultura como un bien público, como un 
derecho irrestricto. En cuanto a sus lineamientos - democratización del acceso, 
valoración de la diversidad, descentralización y participación social - se basan en 
marcos legales y normativos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
de 1948; la Constitución Federal de 1988; la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural de 2001; la Convención de 2005 para la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales; el Plan Nacional de Cultura 
(PNC) y el Sistema Nacional de Cultura (SNC), formulados en 2005 y establecidos 
como ley en 2010; el Plan Municipal de Cultura 2015 (PMC) y el Sistema Municipal 
de Cultura (SMC); y el Plan Municipal de Promoción de la Igualdad Racial (2019) 
destinado a garantizar el acceso de todos, de forma irrestricta, a la formación y la 
creación artística y cultural.  

Antes de la Constitución Federal de Brasil, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos aborda los derechos sociales y culturales como esenciales para la dignidad 
y el libre desarrollo de la personalidad de todo ser humano; así como que todo ser 
humano tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, 
disfrutar de las artes y participar en el progreso científico y sus beneficios.

Marilena Chauí recuerda la responsabilidad del Estado brasileño, que es responsable 
de “asegurar el derecho de acceso a las obras culturales producidas, en particular 
el derecho a disfrutarlas, el derecho a crear las obras, es decir, producirlas, y el 
derecho a participar en las decisiones sobre políticas culturales ”(CHAUÍ, 2006). 
Además del desafío de implementar políticas públicas efectivas, es necesario 
concienciar a la población del derecho a expresarse en cualquier lenguaje artístico 
y ser protagonista en su proceso individual y comunitario, de producción cultural, 
más allá de lo conocido. como las artes tomadas como consagradas.

La valoración de la diversidad cultural es una premisa que atraviesa las diferentes 
leyes que orientan la implementación de las políticas públicas. Una guía de estas 
políticas es la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 
2005. Un instrumento legal que tiene como objetivo promover la diversidad cultural 
y proteger la libre expresión de la creatividad de las personas y los pueblos. la 
Convención contribuye a ampliar la discusión, reconociendo las especificidades del 
campo de la cultura, que tiene sus bienes y servicios ligados a aspectos y valores 
identitarios que no encajan en las medidas estrictamente de mercado. 

La promoción y protección de la diversidad cultural y los valores artísticos y 
culturales que se originan o expresan identidades culturales requiere ir más allá 
de la referencia a las artes consideradas como industrias culturales de prestigio y 
con carácter homogeneizador. Implica reconocer, respetar y fomentar las distintas 
posibilidades de experimentación y creación estética, favoreciendo, como propone 



el Plan Nacional de Cultura, la implementación de nuevas conexiones entre los 
vínculos de la cultura, como artistas, productores, gestores), organizaciones 
sociales e instituciones. 

Como política pública municipal de formación artística y cultural, corresponde 
a ELA-Arena viabilizar, además del acceso a los bienes culturales, el derecho de 
acceso, producción y creación de espacios que busquen referencias en diferentes 
matrices de conocimiento. Esto incluye promover espacios de formación, creación 
y reflexión sobre culturas que son parte de la construcción de Brasil a partir de 
matrices africanas e indígenas, culturas históricamente esenciales y fundadoras, 
pero consideradas inferiores por el proyecto de civilización de la modernidad, que 
impuso como referencia el estándar eurocéntrico. universal a seguir. Las reflexiones 
latinoamericanas contemporáneas sobre el colonialismo y la colonialidad del poder 
invitan a la búsqueda de una perspectiva descolonial que implique un necesario 
cambio epistémico, que reconozca, valore y busque incorporar la diversidad de 
lógicas y estructuras de pensamiento existentes.
Estas culturas reflejan perspectivas de vida que, por su propio modo de existencia, 
son contrapunto a un patrón impuesto, proposicional en la representación de 
posibles modos de existencia y resistencia, capaces de reunir múltiples saberes 
en un vasto campo de conocimientos. Así, dichas referencias deben formalizarse 
en distintas instancias, como en el caso de la educación. Es de destacar que la 
Ley Federal No. 10.639 / 03, reformada por la Ley 11.645 / 08, garantiza, en el plan 
de estudios oficial de la red de educación primaria y secundaria, la inclusión del 
estudio obligatorio de “Historia y Cultura Afrobrasileña e Indígena”. ; una iniciativa 
que tiene como objetivo acercar a los estudiantes de Historia brasileña a través de 
narrativas que reconocen y consideran los aportes de estos pueblos en la historia 
del país. 

Si bien la naturaleza de la docencia desarrollada por ELA-Arena es gratuita, 
el contenido de la Ley está en línea con los Lineamientos de la Escuela y sirve 
de referencia para las acciones formativas que se ofrecen. Destacam-se dois 
parágrafos da referida Lei Federal:

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história de Brasil.
§ 2 Los contenidos referentes a la historia y cultura afrobrasileña y los pueblos 
indígenas brasileños se impartirán en el ámbito de todo el currículo escolar, 
especialmente en las áreas de educación artística y literatura e historia brasileñas 
”. (NR) (Ley 11.645 / 08)

El descentramiento del llamado pensamiento universal abre la posibilidad de 
conocer epistemologías que orientan las diferentes formas de pensar y actuar en 
el mundo. El contacto con la diversidad de saberes y valores es una experiencia 
fundamental para el proceso artístico y la producción de conocimientos, animando 

a los sujetos a ser protagonistas de sus historias, creando nuevas formas de pensar 
y relacionarse con otras sociedades.

Si la herencia colonial de la constitución del Estado brasileño produjo dinámicas 
de subordinación y exclusión cultural, la inversión en el derecho a la ciudadanía 
cultural exige la creación de condiciones para que las poblaciones sean reconocidas 
como productoras de subjetividades y experimenten procesos creativos y de libre 
expresión de sus visiones del mundo, formas de vida, lenguajes, manifestaciones 
estéticas y expresiones simbólicas.  

Esta conexión entre cultura y ciudadanía se encuentra entre los valores y conceptos 
del Plan Nacional de Cultura que orienta la comprensión del proceso dinámico 
que es la cultura, que requiere “diálogos constantes entre los legados de nuestras 
matrices culturales fundacionales, los lenguajes de el campo artístico, las dinámicas 
territoriales locales y las demandas de los ciudadanos de diferentes grupos de 
edad, situaciones profesionales, condiciones de vida y opciones religiosas, políticas 
y sexuales ”(PNC, 2008).

Los lineamientos de ELA-Arena también se sustentan a nivel municipal, a través 
del Plan Municipal de Cultura, establecido por la Ley Municipal No. 10.854 / 2015, 
que reafirma el respeto a la diversidad cultural y la democratización del acceso de 
manera descentralizada. La realización de un programa de formación en el ámbito 
de la cultura está prevista como acción estratégica del Plan Municipal de Cultura, 
detallado en la directriz que orienta la “promoción de la formación continua de 
artistas, colectivos, personas, gestores públicos y sociales, asegurar y fortalecer la 
cultura en la ciudad ”(OFICINA DE BELO HORIZONTE, 2015).

A través de mecanismos de participación implementados a través del Sistema 
Municipal de Cultura, como la Conferencia Municipal de Cultura, el Consejo 
Municipal de Política Cultural, e instancias de participación propias de la Escuela, 
como los seminarios y foros antes mencionados, ELA-Arena viene actualizando su 
dinámica, en diálogo con las demandas presentadas por la sociedad civil.

Estas iniciativas a nivel local y global refuerzan la responsabilidad de la administración 
pública en la garantía de los derechos culturales. Brindar las condiciones necesarias 
para un acceso amplio a la formación artística, descentralizar las acciones, pero 
también las formas de pensar y actuar en el mundo, reconocer el derecho a la 
existencia de estas diversidades y valorar las expresiones 
simbólicas e identitarias son principios que la Escuela Libre Arena da Cultura de 
Las artes han estado buscando practicar.

2.4.2 - Dinámica cotidiana de la escuela relacionada con sus lineamientos

ELA-Arena acumula experiencias que se proponen en los marcos legales antes 
mencionados y, en una vía de doble sentido, provoca reflexiones y actualizaciones 
sobre esta normativa. La apreciación de la historia de la Escuela y la mirada atenta, 
crítica y reflexiva sobre las dinámicas que se actualizan constantemente en la vida 
cotidiana ayudan a comprender cómo se dan en la práctica sus Lineamientos. 



2.4.2.1 - Distribución de talleres y participación social

En la planificación y definición de la distribución de talleres en las regiones 
de la ciudad, los contextos de los territorios, las experiencias existentes y las 
manifestaciones culturales locales son factores determinantes. 

Esta dinámica proviene del surgimiento de Arena da Cultura. Los procesos siempre 
han estado abiertos a las comunidades y a los públicos más diversificados, desde 
finales de los noventa, cuando no existían 
tantos centros culturales. En ese momento, los talleres realizados de manera 
descentralizada se llevaban a cabo en las oficinas regionales, en espacios 
vinculados al Programa de Ciudadanía BH, en las escuelas o en las sedes de grupos 
artísticos. 

Actualmente, los talleres descentralizados se llevan a cabo en los 17 Centros 
Culturales de la ciudad, distribuidos en las nueve oficinas regionales de la ciudad; en 
el Centro de Referencia de Cultura Popular y Tradicional de Lagoa do Nado (CRCP) 
y otros equipos FMC / SMC. El proceso de definición de los talleres a ofrecer en 
cada territorio involucra a los coordinadores y equipos de las Unidades Culturales y 
sus comisiones locales integradas por residentes en el territorio. 

Los Centros Culturales buscan construir una relación dialógica con las comunidades 
y, así, establecer relaciones de pertenencia entre los sujetos y sus culturas donde 
se insertan. Conociendo al público local y apoyándose también en las Comisiones 
Locales, se encargan de movilizar e identificar a las personas potencialmente 
interesadas en participar en los talleres y cursos que ofrece la Escuela. También 
son los destinatarios de las inscripciones realizadas con el fin de involucrar a la 
mayor diversidad posible de públicos, configurando un proceso amplio y abierto 
para toda la población, accesible en diferentes regiones de la ciudad a través de 
medios físicos y digitales.

La negociación entre las ubicaciones y los contenidos que se trabajarán en cada 
taller de la Escuela no se da a través de criterios administrativos de distribución 
automática de vacantes, sino que considera la producción de cada territorio, 
proponiéndose talleres que se adaptan mejor a cada ubicación, a cada público. 

La experiencia de uno de los Centros Culturales ilustra bien este problema. 
Insertado en un barrio con tradiciones musicales de la ciudad, acaba identificando 
el perfil cultural del lugar y, en consecuencia, este factor impulsará el eje de las 
actividades de ELA-Arena en la Unidad Cultural. Al resaltar y valorar a los artistas 
de la región y la riqueza presente en este territorio, ELA-Arena actúa en un intento 
constante de romper la dicotomía centro-periferia, muchas veces guiada por la 
lógica excluyente de que las producciones generadas en el centro de la ciudad son 
superiores y deben ser llevados a las afueras, privados de sus propias producciones 
y conocimientos. 

Además de la descentralización geográfica, la Escuela Libre de Artes Arena da 
Cultura busca descentralizar el conocimiento, alejándose de la referencia que 
impone la modernidad, la superioridad del conocimiento científico sobre otros 

tipos de conocimiento (LANDER, 2000). Con el reconocimiento de la diversidad y 
la horizontalidad en el intercambio de conocimientos, ELA-Arena experimentó con 
alternativas a la colonialidad del conocimiento.

En cuanto a la participación, cabe destacar instancias formales como conferencias, 
consejos y espacios de la Escuela, seminarios, definiciones orientadoras de la ELA-
Arena, como la creación de nuevos cursos, expansión de actividades en un territorio 
determinado, entre otros. .exigencias. Participación que se puede fortalecer con la 
reanudación de foros de discusión permanentes para la consolidación de políticas 
públicas. 

2.4.2.2 - Intercambio de conocimientos: contextos locales en el desarrollo de 
acciones formativas 

Reconocer una no jerarquía entre las diferentes formas de aprender, conocer 
y conocer, como sugiere Rancière, en “O Mestre Ignorante” (2012), se espera de 
el equipo pedagógico de ELA-Arena, una curiosidad por el conocimiento que los 
participantes aportan y construyen en procesos dialógicos. Basada en el principio 
de libertad, esta metodología favorece el deseo de aprendizaje y producción de 
conocimiento. Se fomenta la emancipación intelectual e individual de los sujetos 
a partir del reconocimiento de que no existe jerarquía en cuanto a capacidades 
intelectuales. 

La apertura de talleres y cursos, una dinámica común a todas las áreas artísticas 
al inicio de las actividades, revela parte de este flujo. Este momento está guiado 
por un círculo de conversación en el que los participantes se presentan, que es un 
espacio para escuchar a las personas. Se anima a los asistentes a compartir parte 
de su historia, contando su motivación, por qué están allí, de dónde vienen y cómo 
se enteraron de la actividad. El tiempo de escucha es privilegiado, estableciendo 
un diálogo y una relación cercana en la que es importante conocer el contexto de 
vida de los participantes. El interés por lo que el alumno tiene que decir, hace que la 
persona construya su propia narrativa, encuentre su propósito de estar en el ELA-
Arena y con eso, el alumno puede sentirse impulsado a iniciar elaboraciones sobre 
sí mismo y su entorno.

A continuación, se presenta a los docentes y el programa propuesto del itinerario 
formativo, concebido como punto de partida, sobre lo que se pretende trabajar, y 
poco después se abre el diálogo para escuchar las expectativas de los participantes. 
Esta presentación reúne y acerca al grupo de trabajo las nociones de convivencia, 
interacción e intercambio de conocimientos, redefiniendo la perspectiva limitada 
de que el aprendiz es un sujeto pasivo y solo está ahí para recibir contenido. A partir 
de las propuestas de los participantes, con su presencia calificada durante todo el 
proceso, existe flexibilidad para aceptar lo que viene del Otro, ya que se realizan 
adaptaciones sin comprometer la consecución del objetivo propuesto en el menú.

Esta construcción dinámica y dialógica del conocimiento se mantiene a lo largo del 
desarrollo de las actividades y requiere del profesorado una actitud de inquietud 
y la postura de investigador de nuevas prácticas y formas de interactuar con el 
conocimiento y con los estudiantes. Si en otras instituciones el docente ocupa el 



centro de la acción educativa, en el caso de la Escuela Libre de Artes Arena da 
Cultura el intercambio y la flexibilidad son la tónica del proceso.

En la apertura al Otro, escuchando las vivencias, incorporando conocimientos y 
formas de vida como material para el proceso creativo, se manifiesta también el 
aspecto libre de la Escuela. 

En el carácter ético, estético y político de este enfoque metodológico flexible, 
construido a diario, se imbrican principios que reclaman la relevancia de los factores 
identitarios, el reconocimiento de la práctica artística como fin y no como medio, y 
la promoción de la transversalidad entre conocimientos y prácticas adquiridos de 
diferentes formas. 

2.4.2.3 - El acceso en la práctica diaria

ELA-Arena busca, a través de sus procesos y enfoque metodológico, promover 
oportunidades de acceso y disfrute de bienes, productos y servicios culturales. 
Democratizar el acceso también requiere la atención de capas de la población 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica o excluidas del ejercicio de sus 
derechos culturales por condiciones históricamente adversas. 

La facilitación del acceso permea, desde el proceso de inscripción hasta la 
realización del curso de formación, pasando por retos relacionados con los idiomas, 
asistencia a clases, contacto e implicación con áreas artísticas, relaciones sociales 
en la diversidad, entre otros aspectos.

Esta perspectiva se traduce, en el día a día escolar, en varias ofertas de itinerarios 
formativos que mantienen abiertas las matriculaciones a lo largo del semestre o 
desarrollan enfoques capaces de acoger a las personas en diferentes periodos de 
acceso a la actividad. Como en el caso del Laboratorio de Investigación: “Arena 
Ateliê Livre, de Artes Visuais”. Adecuados a cada una de las áreas artísticas, 
los denominados centros de experimentación o laboratorios de investigación se 
pueden configurar como espacios abiertos, en un intento de ofrecer un acceso 
permanente a las personas que tienen su primer contacto con la ELA-Arena o 
incluso a estudiantes de posgrado (as) que quieran seguir disfrutando del arte y la 
cultura en un espacio de investigación. 

Para que el participante pueda integrarse al taller y tener la oportunidad de este 
contacto, se espera que el docente tenga la capacidad de acoger, ubicándolo en 
el proceso de formación que ya está en marcha, y ofreciendo condiciones para 
que él / ella puede disfrutar del conocimiento compartido. En el caso del Diseño 
Popular, por ejemplo, uno de estos espacios es el Laboratorio de Hilos y Agujas, 
donde se ponen a disposición materiales y, desde una orientación inicial, la persona 
participa en la actividad, experimentando prácticas introductorias o compartiendo 
sus habilidades con la clase. . 

Esta experiencia de acogida potencia la participación efectiva del alumno en la 
Escuela, ya que la persona tiene la posibilidad de conocer el área artística elegida y 
las posibilidades de acceso a otras áreas, pudiendo conocer más sobre la inserción 

regular en las actividades que ofrece la Escuela en su conjunto. .

Debido a la diversidad de la audiencia atendida en Arena, es necesaria una 
comprensión de la complejidad del contexto social brasileño y de Belo Horizonte, 
específicamente. La deserción estudiantil, por ejemplo, está atravesada por 
diferentes realidades socioeconómicas, en las que el arte escénico y la cultura a 
menudo se convierten en un ejercicio de resistencia, ya sea por motivos de movilidad 
urbana, costos de alimentación, o por desafíos impuestos en la igualación del 
tiempo entre trabajo y arte. y formación cultural. La demanda de entrega de vales 
sociales, para facilitar el uso del transporte público, es señalada por los estudiantes 
como otra posibilidad para fortalecer los lineamientos propios de la Escuela, como 
la democratización del acceso y la descentralización.  

Por estas razones, debe haber, por parte de la Escuela, una búsqueda constante 
para superar los desafíos, sin perder de vista los procesos de cada alumno, 
aproximadamente diez personas. En estos casos, se debe considerar si la 
característica del área artística implica la actuación de menos personas, cuáles 
son las dificultades encontradas 
entre los matriculados y también la motivación de los que desean permanecer. 
Considerando la importancia de esta actividad en el territorio o en la vida de las 
personas involucradas, se mantiene el taller y se garantiza el acceso a la formación.

El acceso irrestricto también presupone la conciencia de la diversidad por parte 
de todos como directriz de la Escuela y, por tanto, como valor imprescindible en 
la lucha contra los prejuicios y el ejercicio de la empatía y la alteridad. Se subraya 
constantemente la importancia de reconocer las diferencias entre equipos técnicos, 
docentes, coordinadores de área, alumnos y alumnas, y sus manifestaciones 
negativas se combaten directamente en la vida cotidiana de la Escuela, desde la 
perspectiva de la educación ciudadana. Los estudiantes plantean diferentes temas 
y se discuten en el aula. Reflejo del ejercicio de participación, escucha y relación 
con la comunidad, que son una marca en la historia de ELA-Arena, la apertura del 
círculo se configura una vez más como una metodología para resolver los más 
diversos temas y alinear demandas.

Se advierte, por tanto, que las prácticas artístico-pedagógicas que se desarrollen 
en la Escuela Libre de Artes Arena da Cultura deben promover el entrelazamiento 
de las diferencias como recurso primordial para la promoción de subjetividades, 
reconociendo las individualidades y combatiendo los individualismos, sin pérdida 
de la perspectiva cooperativa. La alteridad y el cultivo de la convivencia y la 
colaboración resultan entonces determinantes como elementos que impulsan el 
autoconocimiento y el reconocimiento del Otro. 

Capítulo 3
TEATRO
3.1.1 - Breve historia del Área de Teatro

Las acciones desarrolladas en el Área de Teatro y la presencia de Marcos Vogel 
están en la génesis de Arena, junto con el Área de Música. Los talleres inaugurales 
de teatro en Arena da Cultura ya contaban con tres profesores: interpretación, voz 



y cuerpo. Las clases se desarrollaron desde estos frentes de acción, en diversas 
combinaciones, en ocasiones con el profesor de interpretación yendo al taller todos 
los días mientras los profesores de lenguaje corporal y expresión vocal se turnaban. 
Esta temporada inaugural del Área de Teatro integró otras artes, en diferentes 
naturalezas de actividades, que años después se desdoblaron en otras áreas con 
sus propias demandas y planteamientos. 

Desde el inicio de las acciones de Arena, en la década de 1990, la búsqueda de 
talleres ya era grande y en ocasiones con clases completas, lo cual era común, 
cada docente trabajaba con parte de los alumnos y las clases se impartían en 
rotación para que todos los docentes conocieran a los interesados. Los partidos 
y el proceso de formación de clases sucedieron de forma natural, en función de la 
disponibilidad expresada.

Con una duración de 18 semanas y una carga de trabajo total de 108 horas, los 
talleres se realizaron los sábados y domingos la mayor parte del tiempo, o entre 
semana por la noche, períodos que facilitaron la democratización del acceso. 
Era común, aunque no un objetivo, que los talleres resultaran en algún tipo de 
presentación pública, la mayoría de las veces un pequeño espectáculo, bocetos, 
ejercicios, presentados de manera recurrente en el mismo lugar que el taller o en 
plazas y otros lugares públicos.

Desde 2002 y 2003, los cursos de acción que solían tener lugar solo en NUFAC 
también se desarrollaron en el Centro Cultural UFMG y en los Centros Culturales, 
con énfasis en Lagoa do Nado con muchos estudiantes participantes.

El curso de Teatro de larga duración se planificó, en un principio, con dos módulos 
de iniciación y dos módulos de profundización, con duraciones diferentes entre sí. 
El período de inicio y finalización no coincidió con el calendario escolar regular y, a 
veces, un módulo terminaba en septiembre y el siguiente módulo solo comenzó en 
abril del otro año, debido a los desafíos inherentes al contexto inicial de construcción 
del Programa.

A lo largo de la década del 2000, con las ofertas iniciales a largo plazo, hubo una 
mayor demanda de los módulos de Iniciación y pasaron algunos años hasta que se 
graduó la primera promoción del módulo de Profundización. A partir de 2011, las 
actividades de corta duración ampliaron su oferta en los Centros Culturales, en el 
CRAS (Centro de Referencia de Asistencia Social) y en sus entidades colaboradoras, 
como guarderías y escuelas, abriendo plazas para niños, adolescentes, adultos y 
ancianos. Las actividades de larga duración - cursos - ofrecieron sus módulos de 
formación en los Centros Culturales y en Nufac. 

En este contexto, los talleres de Sensibilización tuvieron una carga de trabajo de 36 
horas con menús diversificados. Teatro Físico, Teatro de Formas Animadas, Teatro 
Colaborativo, Performance, Experiencias Teatrales, Improvisación para el Teatro, 
Teatro Realista, Teatro de Calle y Teatro del Oprimido, son algunos ejemplos de 
temáticas y contenidos que fueron la base para el desarrollo de los menús. Los 
talleres se realizaron dos veces por semana con 2 horas por reunión, en los turnos 
de mañana, tarde y noche. 

A partir de 2014, los itinerarios formativos se fueron transformando paulatinamente, 
convirtiéndose los módulos del Curso de Larga Duración en anuales y los talleres 
de sensibilización con contenidos más generales, como en el Taller de Teatro para 
Jóvenes y Adultos. Es decir, los módulos que históricamente se desarrollaban en 
diferentes períodos y tenían diferentes duraciones, a partir de 2014, comenzaron a 
ofrecerse anualmente, siendo los Módulos I, II, III y IV. 

El rango de edad del público atendido por el Área de Teatro ha ido cambiando a lo 
largo de los años, con adultos y mayores ocupando inicialmente un mayor número 
de butacas y a lo largo de los años, con las clases que se imparten los días de 
semana, se buscaba un público cada vez más joven con interés en actuar.

Desde el inicio de la oferta de formación y difusión en la década de 1990 hasta la 
actualidad, miles de personas han tenido contacto con el Área de Teatro dentro 
de la administración pública, algunos colectivos han finalizado sus cursos de larga 
duración, otros han realizado varios de corta duración. Los talleres y alumnos que 
actualmente egresan circulan por la ciudad con su trabajo producido en la Escuela 
y también circulan de forma autónoma en el mercado laboral. Los estudiantes de 
teatro han contribuido y siguen contribuyendo en las acciones de protagonismo 
estudiantil. El profesorado, junto con la coordinación, están atentos a las constantes 
actualizaciones necesarias en el enfoque metodológico desarrollado por el Área.   

3.1.2 - Conceptualización del ÁreaÁrea de 

ElTeatro se organiza en recorridos formativos que permiten al alumno el primer 
contacto con el campo, una mejora diversificada o incluso un conocimiento 
ampliado. La integración y conexión entre estos caminos se realiza en talleres, 
centros de experimentación e investigación, módulos de cursos de larga duración, 
talleres y reuniones. Desde su fundación, el Área de Teatro se ha enfocado en 
la formación de actores y actrices. Todas las acciones del Área, hasta el día de 
hoy, aun cuando incluían otras áreas de formación teatral, tenían el propósito de 
capacitar al actor a través de estudios y prácticas en talleres y cursos.

Los principios de creación, composición y relación impregnan todas las actividades 
del Área, en el desarrollo de técnicas de actuación e improvisación, y esto se da 
de forma contextualizada al universo de cada alumno, lo que permite al alumno 
y al grupo una verdadera apropiación de la elementos de teatralidad y lenguaje. 
El predominio del proceso sobre el producto y la interacción sobre el espectáculo 
también orientan todos los cursos de formación en desarrollo. Para las acciones 
del Área, también se considera la participación e interacción constante entre el 
profesorado en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades.  

Al abordar elementos de teatralidad y lenguaje, el Área de Teatro se enfrenta a 
una inmensa acumulación de posibilidades develadas por artistas y académicos 
que se organizan individualmente o en grupos. Estos elementos se van sumando y 
mezclando a lo largo del tiempo, en un baile fugaz entre aspectos que caracterizan 
las tendencias artísticas. Giorgio Agamben en “Lo contemporáneo” dice: “La 
distancia - y, al mismo tiempo, la proximidad - que define la contemporaneidad se 



basa en esta proximidad al origen, que en ningún momento palpita con más fuerza 
que en el presente.

”Porlo tanto, la formación contemporánea de la Facultad de la zona y, por extensión, 
su práctica, el pulso en el encuentro con los estudiantes, que en conjunto se acercara 
a diversas y múltiples orígenes - C. Stanislavski, Brecht B., Meyerhold y Shakespeare 
de fresa- con perspectivas de la cultura popular brasileña, ampliando posibilidades 
y referencias pedagógicas en el Área. Ariane Mnouchkine, maestra del Théâtre du 
Soleil (formado con Jacques Lecoq) siempre actuando en espacios alternativos, 
buscando un teatro colaborativo, incorporando estilos de una comedia dell’arte al 
teatro de máscaras en vivo de Bali, está en el trabajo de profesores y estudiantes. 
Heiner Miller, con su dramaturgia sintética, está presente en la vida cotidiana de 
la Escuela con creaciones dramatúrgicas desarrolladas por profesores y alumnos 
que desean dejar amplios espacios para la creación escénica y la interacción entre 
artistas, espectadores y arquitectura. El estudio de la creación dramatúrgica es 
fundamental para los ejercicios e investigaciones que se realizan en el Área.

La práctica de la formación está plenamente afectada por la cultura y el 
espíritu de las afueras de Belo Horizonte, donde ciertamente reside la mayoría 
de los estudiantes. Estos territorios, que también se expanden hacia la Región 
Metropolitana de la ciudad, albergan, en su historia, importantes agrupaciones 
teatrales y diversos artistas (as). La experiencia de vivir en la periferia hace que los 
alumnos de teatro de la Escuela influyan en el desarrollo de prácticas, menús y el 
planteamiento propio de la zona.

A partir de 2014, los itinerarios formativos se fueron transformando paulatinamente, 
convirtiéndose los módulos del Curso de Larga Duración en anuales y los talleres 
de sensibilización con contenidos más generales, como en el Taller de Teatro para 
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largo de los años, con adultos y mayores ocupando inicialmente un mayor número 
de butacas y a lo largo de los años, con las clases que se imparten los días de 
semana, se buscaba un público cada vez más joven con interés en actuar.

Desde el inicio de la oferta de formación y difusión en la década de 1990 hasta la 
actualidad, miles de personas han tenido contacto con el Área de Teatro dentro 
de la administración pública, algunos colectivos han finalizado sus cursos de larga 
duración, otros han realizado varios de corta duración. Los talleres y alumnos que 
actualmente egresan circulan por la ciudad con su trabajo producido en la Escuela 
y también circulan de forma autónoma en el mercado laboral. Los estudiantes de 
teatro han contribuido y siguen contribuyendo en las acciones de protagonismo 
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teatro de máscaras en vivo de Bali, está en el trabajo de profesores y estudiantes. 
Heiner Miller, con su dramaturgia sintética, está presente en la vida cotidiana de 
la Escuela con creaciones dramatúrgicas desarrolladas por profesores y alumnos 
que desean dejar amplios espacios para la creación escénica y la interacción entre 
artistas, espectadores y arquitectura. El estudio de la creación dramatúrgica es 
fundamental para los ejercicios e investigaciones que se realizan en el Área.

La práctica de la formación está plenamente afectada por la cultura y el 
espíritu de las afueras de Belo Horizonte, donde ciertamente reside la mayoría 
de los estudiantes. Estos territorios, que también se expanden hacia la Región 
Metropolitana de la ciudad, albergan, en su historia, importantes agrupaciones 
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O conteúdo deste livro reflete textos do Plano Político Artístico-Pedagógico da Escola Livre 
de Artes Arena da Cultura que é, sobretudo, um documento que busca a pluralidade de 
vozes existentes nesse espaço formativo tão importante para a cidade de Belo Horizonte, 
com mais de duas décadas de história. Assim, considera-se que seu conteúdo é resultado 
do trabalho de agentes públicos(as) diversos(as) que estão, ou estiveram, no Arena ao longo 
de mais de vinte anos. Ressalta-se também o papel discente nessa construção, que dá 
sentido ao fazer artístico-pedagógico, evidenciando que estudantes são propulsores(as) da 
prática e da reflexão diária, e movimentam a Escola em suas dimensões estética, didática, 
organizacional e política. Em um processo de escrita que pretendeu-se democrático, 
considera-se que participaram da formulação do PPAP diversos (as) agentes culturais que 
trabalharam na Escola e na FMC/SMC entre os anos de 2018 e 2020, incluindo o corpo 
docente e o Núcleo Pedagógico da ELA-Arena.


