
 
Juiz de Fora, 09 de maio de 2019. 

 
 Prezado/a Professor/a, 

 

Convidamos você a participar da Mostra Professor Também Faz Arte que, neste ano, 

chega à sua 15a edição.  E essa longevidade é motivo de orgulho para todos/as que, ao longo 

desses anos, consolidaram o evento. Mas para garantir a continuidade, é preciso renovar,  

reinventar o jeito de fazer. 

Então, a partir das considerações e sugestões apresentadas a respeito do projeto, tanto 

pela equipe organizadora quanto pelos professores participantes, foi construída uma nova 

proposta para a 15a Mostra Professor Também Faz Arte. 

Os princípios da Mostra se mantêm: a celebração da docência por meio da Arte, no mês 

em que se comemora o Dia do Professor; a valorização dos saberes/fazeres artísticos em busca 

de diálogos entre os autores dos trabalhos e a comunidade de modo geral; o protagonismo dos/as 

professores/as/artistas (ou artistas/professores/as) e não se privilegia um estilo, formato ou 

material. São as interfaces entre os trabalhos que os próprios professores decidem mostrar que 

proporcionam ao público leituras variadas, sem que se perca o caráter aberto da Mostra, cuja 

unidade se dá pelo ofício de ensinar. 

Sendo assim, a primeira novidade é a forma de construção da Mostra, que pretende 

envolver todos/as os/as participantes desde o início do planejamento.  A proposta é que haja uma 

pré-inscrição, em maio e junho de 2019, e que os pré-inscritos participem de Rodas de Conversa, 

que acontecerão nesse mesmo período.  A intenção é que os pré-inscritos e a equipe 

organizadora tenham tempo de se reunir em Rodas de Conversa sobre poéticas da palavra e 

poéticas visuais, corporais, sonoras, cênicas, dentre outras. Nessas conversas, mediadas por 

artistas convidados, os professores/as/artistas (ou artistas/professores/as) poderão compartilhar e 

discutir suas propostas de trabalho, desenvolvê-las e descobrir pontos de conexão entre elas, a 

fim de, coletivamente, propor uma expografia e um roteiro de apresentações. No mês de agosto, 

os pré-inscritos poderão confirmar – ou não – as inscrições.  A 15a Mostra Professor Também Faz 

Arte acontecerá de 17 de outubro a 10 de novembro de 2019. 

A segunda novidade é a proposição de uma temática para permear as produções. Diante 

da complexidade em que vivemos, Arte para pensar o mundo será nosso mote, instigando 

narrativas plurais, reflexões diversificadas e novas ações.  

A terceira novidade é a disponibilidade de outros espaços, além das Galerias Heitor de 

Alencar, Celina Bracher e da Sala de Encenação Flávio Márcio do CCBM. Nesta edição, as 

propostas artísticas poderão ser apresentadas, também, na Galeria Maria Amália do Museu 

Mariano Procópio, na Arteria Fábrica de Cultura, na Sala de Giz e no Espaço Compartilha. Dessa 

forma, poderão surgir trabalhos diferenciados, com maior tempo de apresentação e composições 

inusitadas. 



Então, aguardamos sua pré-inscrição (edital e ficha de inscrição anexos) e, mais uma vez, 

agradecemos a participação no projeto. 

Um forte abraço, 

 

 Equipe coordenadora 

Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania 
Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação  
 


