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Resumo 

O projeto professor-artista visa incentivar a produção plástico-visual em professores de Artes Visuais 

da Educação Básica. O P                                                                         

                                                                                              

                                                                                     

                                                                                                

                                                                                               

investimento pessoal na produção artística auxilia a prática pedagógica do professor.  
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ABSTRACT 

The project aims to encourage teacher-artist producing plastic-visual Visual Arts teachers in Basic 

Education. The Polo UFU da Rede Arte na Escola began the project in 2011 from a demand of 

teachers. By the time it was revealed that the project functioned as facilitator organizing the space/time 

and subsequent materialization of production by the person/teacher/ artist; moments of conversations 

on the production of each favored for an assessment and personal growth contributing to the process of 

creating the whole group; personal investment in artistic production assists the teacher's pedagogic 

practice. 
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No ano de 2008 durante uma sessão de comunicações no VIII Encontro de Reflexões e 

Ações no Ensino de Arte, projeto que anualmente é realizado pelo Polo UFU da Rede Arte na 

Escola, o então aluno do curso de Teatro, Getúlio Góis, provocou a todos com a seguinte fala: 

“                                           ” C                                             

de Artes Visuais da Educação Básica que, em sua quase totalidade não era artista, houve um 

reboliço, um desassossego geral. Os comentários sobre o assunto continuaram durante as 

próximas reuniões de formação continuada, que acontecem quinzenalmente
1
, pois aquela fala, 

naquele momento, despertou algumas inquietações. Não era a primeira vez que esse tipo de 

afirmação chegava aos professores, mas a entonação dada à fala, tornou-a retumbante. 

                                                           
1 A formação continuada dos professores de Arte na Rede Pública Municipal de Uberlândia acontece quinzenalmente no 

CEMEPE (Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais) com a assessoria do Polo UFU da Rede Arte na Escola. 



Tínhamos percebido, por meio de relatos nos encontros de formação continuada, que 

na produção dos professores de Arte há uma repetição e uma canalização para a produção 

visual do aluno. O professor, na maioria das vezes, apenas produz um exercício daquilo que 

será pedido ao aluno, como uma forma de prever as dificuldades pelas quais irá passar no 

decorrer da aula. Outras vezes há o espelhamento do trabalho do professor no aluno, ou seja, 

o professor pede aos alunos que produzam trabalhos dentro de uma proposta temática ou 

matérica que ele gostaria de produzir. Essa situação faz com que não haja uma produção 

artística consistente e que o lado pedagógico prevaleça.  

Na pesquisa de Almeida (2009, p.82) realizada com artistas-professores do Ensino 

Superior, ela expõe que  

 

A relação entre ensino e produção de arte ocorre, em primeiro lugar, nas 

trocas que acontecem entre uma atividade e outra. Muitas vezes, as questões, 

as pesquisas, a temática, os materiais e os procedimentos que os artistas-

professores desenvolvem em seu trabalho pessoal são levados para a sala de 

aula. 

 

No entanto, como os professores da Educação Básica das escolas da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, não tinham o hábito da produção artística, essa troca não era 

possibilitada. 

No ano de 2009 levamos para os professores nas reuniões de formação continuada um 

artigo de Luciana Grupelli Loponte
2
 com o conceito de docência artista. Apesar dos 

professores concordarem que a experiência artística poderia estar na própria docência, as 

discussões sobre o conceito trouxeram o desejo de construir um espaço para a produção 

artística. Como não conseguimos viabilizar esse espaço, pensamos em organizar uma 

exposição durante o IX Encontro de Reflexões e Ações no Ensino de Arte com os professores 

que se disponibilizassem a participar. Ao todo oito professores se inscreveram e a exposição 

foi realizada na Casa de Cultura Graça do Aché, sede do Polo UFU da Rede Arte na Escola, 

durante o encontro. A partir dessa data a exposição passou a fazer parte da programação do 

evento. 

Em 2011 o Polo UFU da Rede Arte na Escola deu início ao projeto Professor-artista, 

com o incentivo financeiro do Instituto Arte na Escola, contando com encontros semanais na 

Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – ESEBA
3
, entre 

                                                           
2 LOPONTE, Luciana Gruppelli. Arte e Estética da Docência: Conversas com Nietzsche e Foucault. Disponível em: 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2008/Educacao_e_arte/Trabalho/01_39_55_ARTE_E_ESTETICA_DA_D

OCENCIA__CONVERSAS_COM_NIETZSCHE_E_FOUCA.pdf. Acesso em 08 de jul. de 2013 
3 ESEBA – Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2008/Educacao_e_arte/Trabalho/01_39_55_ARTE_E_ESTETICA_DA_DOCENCIA__CONVERSAS_COM_NIETZSCHE_E_FOUCA.pdf
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2008/Educacao_e_arte/Trabalho/01_39_55_ARTE_E_ESTETICA_DA_DOCENCIA__CONVERSAS_COM_NIETZSCHE_E_FOUCA.pdf


professores que queriam ter o tempo-espaço para a produção poética. Concordando com 

COSTA (2009, p. 45) “Trata-se de procurar uma outra possibilidade para uma formação que, 

até então, se apresentava fundamentada na separação das práticas e dos saberes próprios da 

formação do artista e da formação do professor de arte.”
4
 

O projeto tinha como objetivo geral compreender como se dão os processos de criação 

na poética pessoal dos professores com formação em Artes Visuais que abandonaram sua 

produção em função do magistério, e como objetivos específicos identificar, na dinâmica dos 

encontros entre professores de Artes Visuais, as dificuldades e ou facilidades apresentadas no 

seu processo de criação; analisar as aproximações e distanciamentos em relação ao processo 

de criação dos professores participantes do Professor-Artista e suas produções em sala de aula 

solicitadas aos alunos; avaliar a importância dos encontros entre estes professores no que 

tange a desenvoltura, segurança e feitura do trabalho poético de cada integrante do grupo. 

Ao final do primeiro ano percebemos que alguns professores conseguiram encontrar 

um caminho, foram despertados em sua produção visual, em seus processos de criação. No 

entanto, outros permaneceram nos exercícios visuais e experimentações propostas. Segundo 

      (   3,     ), “Sinto que todas as coisas do mundo encontram-se na esfera – termo 

muito apropriado – da invenção. Por isso, os processos de ser docente e de ser artista também 

são maneiras de se inventar e se reinventar na medida em que vamos nos apropriando da 

amálgama do mundo.”  

 

 

A denominação 

 

Professor-artista; professor/artista; artista/professor; percepções e poéticas foram 

alguns dos nomes que surgiram para o projeto. A opção por professor-artista foi referendada 

após o entendimento de que era preciso que o professor se sentisse acolhido no projeto, que 

compreendesse, já na denominação, que o projeto era para ele. Mas também, era importante a 

combinação com a palavra artista, uma vez que era o objetivo final. Tínhamos também a 

certeza de que nenhum professor deixaria essa condição para se tornar somente artista. 

Diferentemente da pesquisa de Almeida (2009), nosso público optou pela carreira pedagógica 

e o investimento em uma carreira artística paralela era um desejo até então postergado. 

                                                           
4 Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17249/000713443.pdf?sequence=1. Acesso em 06 de out. 

2013. 

 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17249/000713443.pdf?sequence=1


Daí a escolha entre a separação por hífen ou por barra já não foi tarefa tão fácil. 

Inclusive em publicações do grupo o nome já foi grafado das duas formas. No entanto, ao 

consultarmos a gramática o hífen, tratando o termo como palavra composta, se mostrou mais 

adequado, uma vez que a barra pode ser utilizada como recurso poético, o que nos 

contemplaria, mas também como separação de duas palavras no sentido de escolha entre uma 

delas, e esse significado era contrário ao que queríamos. 

 

Como funciona? 

 

Durante as reuniões de planejamento para os encontros professor-artista tínhamos 

algumas dúvidas sobre como funcionaria o espaço: seriam cursos? Seria atelier livre? Alguém 

coordenaria? Conversamos com alguns professores interessados em participar e as opiniões 

também eram diferenciadas: alguns queriam algo mais direcionado enquanto outros queriam 

maior liberdade. 

Desse modo, decidimos por uma proposta mista, onde, iniciaríamos com o atelier 

livre, mas à medida que fôssemos percebendo necessidades, habilidades e desejos, 

convidaríamos coordenadores para um ou mais encontros. No entanto, independente de ter ou 

não um coordenador, era imprescindível que em todos os encontros o grupo discutisse 

questões conceituais a partir das produções individuais e tais discussões agregassem sentidos 

às poéticas. 

Como os horários de disponibilidade dos professores eram muito diferenciados, foram 

marcados dois dias, um pela manhã e outro a tarde para conseguir envolver uma maior 

quantidade de pessoas. Em cada um desses horários um membro do polo seria responsável 

pelo espaço físico onde aconteciam os encontros. 

Fizemos o convite via internet com um flyer desenvolvido para esse fim e enviamos a 

todos os professores de Artes Visuais da cidade, marcando dia, hora e local para início das 

ações. Divulgamos também que como se tratava de atelier livre, cada participante deveria 

levar o material com o qual gostaria de trabalhar. 

No primeiro dia, apesar de todos se conhecerem, fomos chegando um tanto tímidos, 

com materiais dentro de bolsas, nada grande, nada que precisasse esforços para carregar. Aos 

poucos fomos sentando em volta da bancada e, como ninguém começava a trabalhar, 

questionamos o que cada um havia levado de material. Os professores foram retirando os 

materiais das bolsas, contando o que haviam pensado para o primeiro encontro, a maioria 

querendo muito o exercício do desenho. A timidez inicial foi quebrada e ao final das 



primeiras três horas já tínhamos elencadas outras possibilidades de trabalhos com fotografias, 

arte computacional, pintura, etc.  

A partir dessa conversa inicial propusemos então um encontro de sensibilização, onde 

trabalharíamos com vídeos e com objetos que causassem sensações diversas, sem que 

           ‘                      ’                             todos estávamos ansiosos 

para trabalhar mas, a proposta era que nada fosse produzido, que aquela sensação pudesse ser 

                             ‘           ’                   N    óx                    

professores chegaram com seus notebooks, outros com telas e outros com caixas grandes 

contendo diferentes materiais. Havíamos quebrado a barreira da timidez. 

 

                                    

Figura 1 - Professora trabalhando com recorte e colagem      Figura 2 – Professora trabalhando com pintura                                                         

 

Após cinco encontros, em que a produção de alguns estava ‘de vento em popa’ e de 

outros, ainda muito contida, os professores da ESEBA, local onde aconteciam os encontros, 

entraram em greve e, para que não houvesse nenhum tipo de problema, resolvemos mudar o 

foco da produção e convidar a todos para a produção de fotografias no Parque do Sabiá
5
. 

Como alguns já estavam trabalhando com fotografia, a proposta era que conhecêssemos as 

possibilidades das máquinas a partir do exercício coletivo. O Parque possibilitou uma 

diversidade de assuntos e fez com que alguns mudassem o rumo de sua produção. 

Depois de quatro encontros no parque a proposta foi para a realização de uma pequena 

viagem a um dos distritos da cidade de Uberlândia para que fosse possível fotografar prédios 

                                                           
5
 O complexo Parque do Sabiá, que foi inaugurado em 07/11/1982, possui uma área de 1.850.000 m², que abrange um bosque 

de 350.000 m² de área verde, um conjunto hidrográfico composto por três nascentes que abastecem sete represas e originam 

um grande lago e sete outros menores; uma praia artificial com 300 metros de extensão; um zoológico com animais em 

cativeiro de dezenas de espécies; uma estação de piscicultura com vários tanques, que servem para estocagem de matrizes, 

reprodução de peixes, estocagem de pós-larvas e alevinagem; um pavilhão de 1.080 m² de área construída, que comporta 36 

aquários e 36 espécies diferentes de peixes, com valor econômico e ornamental; uma pista de cooper de 5.100 metros de 

extensão; duas piscinas de água corrente; vários campos de futebol; cinco quadras poliesportivas; uma quadra de areia; um 

campo society de grama; um completo parque infantil, com mais de 100 brinquedos; conjuntos sanitários; vestiários 

esportivos; lanchonetes e vários recantos contemplativos, entre outras instalações. A proposta de sua criação teve como 

principal objetivo proporcionar ao cidadão menos favorecido um local para a prática desportiva e outras atividades de lazer. 

Disponível em: <http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=51&pg=144>. Acesso em 08 de jul. 2013. 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=51&pg=144


antigos. Para que os participantes dos dois dias pudessem ir, foi marcado um sábado pela 

manhã. Meia hora de carro e já estávamos em Cruzeiro dos Peixotos
6
. Máquinas fotográficas 

nas mãos, começamos a andar pelas ruas e, cada um foi encontrando os motivos que queria 

para as fotos. Após duas horas e meia, pausa para o almoço, onde as produções foram 

socializadas e foi realizada a leitura crítica delas. Retorno com uma bagagem repleta! 

 

                                  

 Figura 3 – Professores conversando                                        Figura 4 – Professores fotografando em  

Sobre fotografias no Parque do Sabiá                                   Cruzeiro dos Peixotos 

 

Como a greve se estendia, resolvemos marcar os encontros para a sede do Polo UFU 

da Rede Arte na Escola, onde continuam acontecendo até hoje. A maioria dos professores já 

não utiliza mais o tempo/espaço do projeto para as suas produções e sim para discutir o que 

foi produzido ou pensado em outros momentos durante a semana. 

 

Processos de criação 

 

Os processos de criação vêm sendo objeto de pesquisa há alguns anos. Pesquisadores 

têm procurado compreender os percursos criativos, os fatos ou fatores que os desencadeiam, 

as formas como se dão os processos de criação em diferentes linguagens.  

Salles (2006) observa que o convívio entre artistas pode contribuir nos processos de 

criação e isso foi visível durante esse percurso. No início de 2012, a partir das experiências 

                                                           
6
 Distrito de Uberlândia fundado em 1925. Atualmente, sua população total é de 976 pessoas, conforme dados fornecidos 

pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Uberlândia; sendo que, desse total, 514 são do 

sexo masculino e 462 do sexo feminino. Ressaltando, também, que a população rural soma 494 pessoas e a urbana soma 482 

pessoas residentes no distrito. Disponível em: http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=-1&pg=493. 

Acesso em 08 de jul. 2013. 

 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=-1&pg=493


realizadas no ano anterior, nos defrontamos com algumas perguntas levadas ao grupo por 

alguns participantes: o convívio periódico entre professores de Artes Visuais com um objetivo 

comum de pensar/discutir/fazer/avaliar suas produções plásticas, contribui na construção de 

uma poética pessoal? Quais são os dispositivos que despertam esses processos de criação? 

Seriam os mesmos que acontecem nos artistas? Quais são as barreiras que impossibilitam tais 

processos?  

Durante nossas conversas chegamos à conclusão de que os professores que 

conseguiram desenvolver uma poética pessoal, na realidade, já vinham construindo suas 

ideias antes do ingresso no projeto, mas não conseguiam um espaço e tempo para sua 

execução. Nesse sentido, o projeto funcionou como facilitador organizando este tempo/espaço 

e consequente materialização dessas ideias pela pessoa/professor/artista e que os momentos 

de conversas sobre a produção de cada um favoreceram para uma avaliação e crescimento 

pessoal contribuindo para o processo de criação de todos no grupo. Desse modo, o convívio 

com os demais participantes foi essencial para o desenvolvimento de cada um. 

Os processos de criação são bem definidos em cada um dos participantes. Para Leda
7
 o 

olhar para o detalhe foi aguçado após uma série de fotografias no parque do Sabiá. Em acordo 

    G         (   9): “O   h ,             â    , percebe coisas que a olho nu nunca 

                ” L  a relata que não consegue produzir durante os encontros. Que os utiliza 

como fonte de discussões, como modo de procurar perceber os outros olhares para que isso 

amplie o seu. Como nos diz Arnaldo An     : “        h      h         ”  Ela começou seu 

processo criativo organizando colagens com tiras de papéis coloridos, montando paisagens. 

Com o exercício de fotografar no parque passou a observar os detalhes em troncos de árvores, 

pedras, terra. Em sua última produção juntou em programas de computador, as duas 

propostas, sobrepondo imagens. 

Para Rosa, que tem trabalhado com instalações, os encontros também têm esse caráter 

de tempo/espaço para se abastecer do outro. Segundo ela
8
:  

 

Participar dos encontros do professor artista foi de extrema importância 

para mim, pois me oportunizou a retomada de uma poética que hoje percebo 

o quanto me faz necessário. 

Minha produção está a todo vapor e gostaria muito que o horário e dia se 

mantivessem as quintas pela manha. 

Preciso do grupo para manter as trocas de experiências, oficinas e estudos 

só assim consigo produzir. 

 

                                                           
7
 Os nomes foram trocados para preservar identidades. 

8 As falas dos professores-artistas serão reproduzidas em itálico. 



Rosa tem um convívio intenso com a natureza uma vez que passou grande parte de sua 

infância em fazenda. Ao começar a participar do projeto já estava com uma viagem 

programada com a família ao Amazonas. Essa viagem passou a fazer parte do seu projeto 

poético e ela organizou sua primeira instalação mesclando produtos de seu convívio como 

professora e fotos realizadas durante a viagem.  

Meire utiliza o próprio corpo como fonte de pesquisa imagética, imprimindo fotos de 

partes de seu corpo e expondo-as de modo a permitir uma relação com o corpo do espectador. 

Seu foco inicial, desde a pesquisa na graduação em Artes Visuais, eram imagens de seu 

cabelo, longo e pintado de vermelho acobreado. Ao começar as trocas com o grupo percebeu 

que todo o seu corpo poderia se transformar em motivo para sua poética. 

Para Mirian os encontros fazem com que ela tenha disciplina, um horário para 

trabalhar com seu processo de criação, que tem início em esboços e depois vai se ampliando, 

 

Mesmo que eu não tenha chegado há uma conclusão no trabalho, estou 

conseguindo ter mais clareza de alguns processos que ainda tenho que 

enfrentar. A importância de um horário na semana e a disciplina de 

frequentá-lo foi importante para perceber que temos que colocar isso na 

nossa agenda, é preciso disciplina. 

  

 P                                    ú                      ‘                  ’  

Professora com dois cargos em cidades diferentes, o tempo do projeto é o que ela tem para 

desenvolver seu trabalho de desenho a partir de recortes de papel. Ela chegou no projeto já 

com uma poética definida, com um projeto de construção de desenhos em grande formato a 

partir da aglutinação de papeis. É um trabalho de formiga. A cada dia um pedaço do trabalho 

vai ficando pronto. No entanto, foi nas discussões do grupo que ela conseguiu resolver uma 

questão estrutural do trabalho e o projeto de iluminação. Mas, o investimento pessoal em uma 

pós-graduação em Ensino de Arte fez com que, durante as aulas de atelier surgisse outro  

projeto, com a mesma materialidade do primeiro.  

Seg     S      (   8,    48) “O                       um ato permanente de tomada 

           ” Isso tem sido verificado a todo momento em cada um dos participantes. As 

conversas sobre os trabalhos vão agregando questões, ampliando olhares, posicionando 

conceitos. A opinião de Graça é uma unanimidade:  

 

"O professor artista" foi para mim '10', momentos de suma importância, 

espaço de troca, de experimentação (retorno ou busca), de pesquisa, de 

diálogos e de crescimento.  

 



 

Há também os professores visitantes, aqueles que vão apenas em alguns encontros, 

auxiliam nas discussões mas que não conseguem ser frequentes. Além disso, temos duas 

participantes que não são professoras mas que pediram para freqüentar o projeto e foram 

aceitas. 

 

As exposições: 

 

Após um tempo de trabalho era normal que os professores começassem a pensar em 

organizar formas de expor a produção. O Polo UFU da Rede Arte na Escola tem no SESC-

MG um parceiro constante. Desse modo, procuramos a direção do SESC em Uberlândia e 

propusemos a realização de uma exposição coletiva. Em agosto de 2012 fizemos a primeira 

exposição com a participação de dez professores-artistas. Esse foi o estopim para que outros 

vôos fossem alçados.  

A partir daí, duas artistas participaram da I Bienal de pequenos formatos de 

Guarulhos, duas tiveram seus trabalhos publicados no calendário anual
9
 da Secretaria 

Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Uberlândia, uma fez duas exposições 

individuais, três tiveram seus trabalhos publicados em um livro editado pelo SESC-MG
10

. 

Como um dos frutos do projeto, duas professoras começaram um trabalho com retratos em 

mosaico de pedras e um deles foi presenteado ao Papa Francisco durante sua viagem ao 

Brasil, o mesmo foi catalogado entre as obras recebidas pelo Papa e encontra-se exposto no 

Vaticano. 

No início de 2013 ao ser publicado o edital para ocupação das galerias municipais em 

Uberlândia, foram feitas duas propostas: uma de exposição coletiva e outra de uma individual 

de uma participante do grupo. A exposição individual foi aceita mas a coletiva não. Então o 

grupo se mobilizou e marcou outras duas exposições em diferentes espaços da cidade, uma no 

SESC-MG em 31 de agosto e outra em 15 de dezembro no Fórum. O Polo UFU da Rede Arte 

na Escola tem incentivado os professores-artistas a se inscreverem em editais em outras 

cidades, e como resultado dessa ação, tivemos a participação na Bienal de pequenos formatos 

de Guarulhos e uma menção honrosa no III Salão de Pequenos Formatos FUNDARTE/SESC 

em Montenegro. 

                                                           
9 A Secretaria Municipal de Cultura publica edital anualmente para a realização de um calendário com produções em Artes 

Visuais e Poesia de artistas locais. 
10 O SESC-MG      â                      ‘S          P       ’   ó                  C           L                  

Gráficas que tinha o objetivo de promover um diálogo entre as artes gráficas e a literatura locais. 



 

Concluindo 

 

Pensar o professor de arte como um fazedor de arte e propiciar meios para que isso se 

realize. Talvez seja possível resumir o projeto nessa frase. O desejo de produzir, de vivenciar 

algo que ficou esquecido e/ou adormecido desde o tempo da graduação vem mobilizando os 

professores a participarem dos encontros. É nesse desejo que continuamos apostando para o 

crescimento do projeto.  

Os fatores que podem ter contribuído para a continuidade do projeto foram a 

realização dos momentos de sensibilização, troca de experiência, leitura e pesquisa sobre o 

percurso criativo de artistas. O convívio com outros professores com formação em Artes 

Visuais, a troca de informações, a convivência artística favorecem os processos de criação 

daqueles que ainda não elaboraram uma proposta poética.   

No entanto, alguns professores não conseguiram ir além dos exercícios. Entre as 

prováveis barreiras, pode estar o não comprometimento, ou envolvimento com o projeto: 

professores que não ficam o tempo estipulado, que faltam a alguns encontros, que usam o 

espaço para conversarem sobre outros assuntos, etc. Podemos considerar que esses 

professores se encontram envolvidos prioritariamente com a prática pedagógica não 

encontrando tempo para uma proposta poética como artista. Outra questão que se coloca: o 

professor quer ser artista? Podemos nos deparar com uma realidade onde professores queiram 

ser professores-artistas e outros se sintam bem somente como professores.  

Para Forte (2013, p.40)  

 
Um professor-artista também pode ser aquele que encara duas profissões, a 

de artista e a de professor, mas também pode ser aquele que produz 

subjetividades no envolvimento com práticas artísticas sem que 

necessariamente elas recebam o nome de arte, que de alguma forma 

contaminem outros espaços desse professor-artista, espaços da sala de aula, 

que se incorporem aos seus planejamentos e às suas atividades enquanto 

professores. 

 

Ainda, é possível que a rotina de trabalho do professor em casa e fora dela, bem como 

os compromissos com família inviabilizem o seu desejo de uma construção poética. 

 Ainda não foi possível viabilizar uma pesquisa sobre as reverberações desse projeto na 

prática pedagógica dos professores, ou seja, saber se ser artista, ou produzir arte, interfere no 

trabalho em sala de aula como já percebido em pesquisas de Almeida (2009), Born e Loponte 

(2012) e Forte (2013). Apesar de algumas verbalizações a respeito, como os participantes 



estão muito envolvidos com o fazer arte, achamos que ainda não é o momento de voltar o 

olhar para o ser pedagógico, apesar de ele estar o tempo todo presente. 

 A apresentação desse projeto no 23º CONFAEB foi possibilitada pelo apoio da 

FAPEMIG. 
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