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Rodas de Conversa, Workshops, Oficinas de Curta Duração, Laboratórios de Pesquisa, Minicurso 

do Núcleo de Produção Digital (NPD-BH) e Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração 

 

SINOPSES DAS ATIVIDADES COM VAGAS ABERTAS 

 

ESTUDOS TRANSVERSAIS - ENCONTRO DAS DEZ ÁREAS  
Módulo Transversal - Hospedarias criativas: desencaixando as artes 
Desenvolvimento de práticas nas dez áreas de formação da ELA – Arena da Cultura. Ênfase na criação e 
consolidação do grupo de trabalho a partir das diretrizes metodológicas da Escola e da importância da roda. 
Identificação e discussão das especificidades de cada área, destacando pontos de contato, potências de 
interações entre elas e diálogos com o tempo presente. Estimula-se o exercício de práticas de criação livres e 
transversais com a presença de profissionais de todas as áreas da Escola.  
Sábados, de 9h às 12h, de 13 de março a 03 de julho. 
 
 

ARTES VISUAIS 
 
Rodas de Conversa: 
Contatos imediatos: Paulo Bruscky e as potências das artes multiplicadas  
Roda de conversa com Paulo Bruscky, artista multimídia, poeta nascido em Recife com atuação desde os anos 
60. Possui criações que transitam em vários gêneros, modalidades e técnicas: Impressão, Gravura, Livros, 
Anúncio, Arte Xerox, Performance, Intervenções Urbanas, Arte Postal. Teve participação em várias Bienais de 
São Paulo e várias de suas obras integram diversos museus no Brasil e no exterior. 
Quarta, de 19h às 22h, 31 de março 
 

Ibã Huni Kuin: o sagrado e a arte, aqui e agora 
Roda de conversa com o artista Ibã Huni Kuin onde serão apresentados os aspectos sagrados que atravessam 
suas criações e também do MAHKU-Movimento de artistas Huni Kuin do Rio Jordão. Criações onde se 
manifestam importantes dimensões estéticas, culturais, sociais e políticas. Uma oportunidade de conhecer, 
apreciar e apreender a riqueza e a complexidade que une os materiais, a simbologia, a filosofia e a cosmologia 
Huni Kuin.  
Quinta, de 19h às 22h, 22 de abril 
 

Workshops: 
Palavras que a gente olha e imagens que a gente lê 
Vapt vupt: palavras e imagens não são bichos de sete cabeças. Uma e outra são navegáveis: barco que desliza 
no processo de criação. Aqui é frenético, é a mão na massa: no teclado, na tesoura, na cola, no lápis, na caneta 
e em muitos outros materiais. Vapt vupt: uma, duas, três, quatro segundas-feiras com a artista, performer e 
escritora Marta Neves. Uma jornada para descobrirmos ou inventarmos juntos palavras e imagens que também 
voam. Será? Vapt vupt: sim, pode ser, o correio estará a disposição. 
Segundas, de 19h às 22h, de 05 a 26 de abril 
 

Imagens sonoras: vozes e ruídos negros 
Imagem, palavra, corpo, sons, leitura, ruídos: matérias de criação. Este workshop é o lugar da experimentação, 
da performance e da arte: lugares de invenção e reinvenção das técnicas, tecnologias, linguagens. 1, 2, 3, 4 e 
vapt vupt, quatro “convites encontros” intensos de imersão para conhecermos negras e negros autores(as), suas 
vozes quando transcriadas por meio da “palavra encantada”, neste caso, aqui, a poesia da voz.  
Segundas, de 19h às 22h, de 10 a 31 de maio 



Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: 
Arena Ateliê - imagem da carta e carta imagem 
Você já imaginou utilizar a “Carta” como suporte e mídia para inventar suas imagens no campo das Artes Visuais? 
A carta possui diversos usos e funções no processo de interação com as outras pessoas, mas também pode ser 
utilizada e apreciada pelo seu valor estético, político e social. Esta é a proposta deste Laboratório. O correio terá 
um grande papel no processo de disseminação de suas invenções e o processo de impressão também será 
importante, enquanto técnica de multiplicar suas imagens e disponibilizar para seu círculo de amizades ou para 
todos(as) aqueles(as) que desejam conhecer seus trabalhos. 
Segundas, de 9h às 12h, de 15 de março a 14 de junho 
 

Arena Ateliê - voe com a imagem (viaje) o correio entrega 
A exposição de arte é apenas uma das maneiras de compartilhar criações em Artes Visuais. Uma outra maneira 
é ter o correio como um meio para disseminar a arte como invenção. Há vários formatos e gêneros artísticos 
que utilizam o “Mail Art”. Você conhece? Pois então, este laboratório convida você para reinventar a potência 
do correio como possibilidade de disseminação de suas invenções. O processo de impressão será um dos eixos 
de pesquisa: envolve a técnica de reprodução. As imagens voam no seu pensamento, a impressão fixa seus voos 
imaginários nos suporte e o correio faz um arremate: entrega suas invenções. 
Quartas, de 14h às 17h, de 24 de março a 30 de junho 
 

Arena Ateliê - a rota do correio (é) roteiro da imagem 
Você já pensou na ideia de “rota” e de “roteiro” que estão envolvidos no processo de invenção de imagens. A 
maneira de fazer, os suportes e as técnicas são importantes, mas tão importantes quanto os suportes e as 
técnicas são as maneiras que o(a) artista escolhe para compartilhar suas invenções. Neste laboratório você 
poderá inventar novas técnicas e suportes a partir dos que já são conhecidos tradicionalmente e, sobretudo, 
enveredar-se por uma maneira bem antiga de disseminar ideias, pensamentos, imagens: o correio e os gêneros 
de “correspondências” que ele utiliza. Se você gosta de desafios, aqui é seu lugar. 
Terças, de 19h às 22h, de 23 de março a 22 de junho 
 

Arena Print - ops! Impressão, pois é, pelo correio 
Lugar de pesquisa da cópia, da apropriação, da cola, da citação. A impressão (reprodução da imagem) é o eixo 
principal deste laboratório. São muitas as formas de reprodução da imagem, a xilogravura, a gravura em metal, 
a serigrafia e tantas outras. Todas elas podem ser reinventadas utilizando uma multiplicidade de recursos que 
temos em casa ou bem pertinho de casa. A ideia é que os resultados das pesquisas imaginárias de cada um(a) 
dos(as) participantes sejam compartilhadas pelo correio. Já pensou nesta possibilidade? Se você gosta desta 
ideia, venha imprimir conosco virtualmente e o correio será uma prova de contato. 
Quintas, de 19h às 22h, de 11 de março a 24 de junho 
 

Imagens e Memórias das Áfricas - negras conexões : inserções postais 
Sentir, apreender, fazer, imaginar, conhecer e compartilhar saberes e fazeres das Áfricas. A ideia é conhecer 
criações de mulheres negras e, ao mesmo tempo, recriar os próprios imaginários. O ponto de partida será Ná 
Agontimé, uma Rainha nascida em Tendji/Reino de Daomé/século XVIII. Viveu no Brasil como escravizada com 
o nome de Maria Jesuína. Retornou para África em 1818, deixando aqui, como herança, a “Casa das Minas” em 
São Luís, Maranhão: uma criação que reafirma a potência da cultura, do sagrado e das artes africanas no Brasil. 
A ideia é que as criações dos(as) participantes possam circular pelo mundo por meio da arte postal. Você 
conhece a arte postal? Venha conosco fazer “inserções postais”.  
Sábados, de 14h às 17h, de 20 de março a 19 de junho 
 
Performance e intervenções - táticas de transmissão (e/ou) sútil subjétil: a carta 
Praticar e pensar a “Performance Art” e a “Intervenção Urbana” hoje. Como? Inventar novas estratégias de ação 
diante da impossibilidade do “face a face” presencial. Como? Estas perguntas são convites para experimentar, 
inventar e reinventar formas de lidar com o “acontecimento performático”.  Provocação: existem múltiplas 
maneiras de interação do performer com a audiência (o público). A World Wide Web (www) é uma delas. E o 
correio pode ser uma opção? Dizem que esta forma de interação social, cultural e artística tem mais de 4000 
anos. Será possível? Você já pensou sobre isso? Venha enveredar-se na performance e intervenção enquanto 
arte: desvirtuando o virtual. 
Terças e quintas, de 19h às 22h, de 15 de abril a 24 de junho 



 

Estudos Complementares do Curso de Longa Duração: 
Módulo Básico - arte como correspondência: imagem sequencial 
Neste Estudos Complementares serão apresentadas, discutidas e desenvolvidas diversas atividades de criação 
que envolvem a noção de “imagem sequencial” e também a noção de “correspondências” nas artes, seja como 
forma de representação, apresentação e de compartilhamento. O que é uma imagem sequencial?  O meio é a 
mensagem? Você já pensou sobre isso?  
Segundas,  de 14h às 17h, de 05 de abril a 21 de junho 
 

Módulo Objeto - seres de estimação: (mídia) corpo correio 
Gato, sapato, cachorro, etc. Pets, e outros badulaques constituem-se para cada um(a) de nós “seres de 
estimação”, seres de imaginação: têm uma forma, têm uma cor, têm uma textura, têm um simbolismo, amamos, 
cuidamos, mas também podemos ser/estar indiferentes a eles. Tendo como ponto de partida as criações da 
artista plástica Efe Godoy, estes Estudos Complementares terão o hibridismo e suas potências de vida como 
matéria de criação. O resultado é que o correio faz o transporte: Já pensou sobre isso? Venha experimentar. A 
própria artista será convidada para estar conosco em uma das aulas.  
Quartas, de 19h às 22h, de 24 de março a 16 de junho 
 

Módulo Ambiente -  carta (+) grafia: retratos falados 
O ponto de partida é a obra “Retrato Falado de Paisagens” da artista e escritora mineira Marta Neves. Os(as) 
participantes criarão seus próprios imaginários. Estes Estudos Complementares em Artes Visuais prevêem a 
expansão de conhecimentos em Artes Visuais. Criação com os lugares, paisagens, territórios, cidades. Do 
imaginário escrito por outras pessoas à criação de imagens e imaginários daquele que lê, uma  carta (+) grafia 
toma forma. O correio pode ser um escoamento do imaginário artístico? Venha experimentar. A própria artista 
será convidada para estar conosco em uma das aulas.  
Quartas, de 14h às 17h, de 17 de março a 09 de junho 
 

Ciclo de Poéticas – desvirtuando o virtual (a) exposição: correio (e) parede em qualquer parte   
Tempo – Página – Parede: Será que a gente pode desejar e reinventar a vida como ela quer? Ora digital, ora 
analógico, mas também no muro, poste, parede. A saída da arte pode ser em qualquer parte. E a criação e 
exposição? Onde, como e quando? Seu trabalho pode circular em qualquer parte: a performance, a pintura, a 
escultura, o desenho, a colagem. Vamos jogar com o analógico e com o virtual e reinventar a vida como ela 
quer? O correio é o meio e o meio é a mensagem. O cartaz também? Venha experimentar.  
Quartas e sextas, de 14h às 17h, de 07 de abril a 18 de junho 
 

Cultura da Infância - Oficina: 
O rosto e a máscara: vamos brincar? Arte e brinquedo em família 
Por meio de atividades artísticas lúdicas, recheadas de estórias contadas e inventadas, esta oficina  é um convite 
para transformar papel, pano, plástico e tantos outros materiais em máscaras para brincar e divertir. Juntos e 
misturados, crianças pequenas, jovens, adultos e idosos são convidados(as) a transformar a sala, a cozinha, o 
quarto em um ateliê de criação: de arte e diversão. Uma brincadeira de onde podem surgir retratos de um, de 
dois, de três ou de toda a família, cartões-postais para serem compartilhados com os amigos e amigas: o correio 
pode levar esta imagem surpresa. 
Terça, de 9h às 11h, de 23 de março a 25 de maio 
 

Cultura da Infância - Workshop: 
Objetos relacionais: vamos mover as coisas? Arte e brinquedo em família 
Conta-se que uma artista brasileira de nome Lygia Clark inventava objetos aos quais dava o nome de “Objetos 
relacionais”. São objetos que, de forma lúdica, reinventavam o corpo, a casa, a vida: objetos sonhados. Aqui eles 
serão criados e recriados e utilizados como brinquedos para se divertir. Uma viagem, um voo que mobiliza a 
memória, a casa, a família. Será que as experiências vividas (nossos sonhos) podem se transformar em carta ou 
cartão para enviar para os amigos e amigas? O correio taí, pronto para compartilhar nossos sonhos? O que você 
acha? Venha  mover as coisas conosco. 
Terça, de 9h às 11h, de 01 de junho a 13 de julho 

  



AUDIOVISUAL 
 
NPD-BH - Roda de Conversa: 
Percursos e processos de criação em Audiovisual 
Quais desejos mobilizam o fazer artístico em Audiovisual? Por onde passam os percursos e processos de criação 
nessa arte? Por quais questões eles são permeados, e como elas vêem a tona nas imagens? A roda de conversa 
é um convite para a troca de experiências em torno da criação em Audiovisual. A cada encontro um(a) um(a) 
realizador(a) partilha os seus trabalhos e sonhos. 
Terça, de 19h às 22h, 06 de abril 
 

Cultura da Infância - Roda de Conversa: 
Audiovisual e as infâncias - invenções para brincar com as imagens 
A proposta é abrir a roda para conversar sobre a Cultura da Infância e o Audiovisual. O convite é para a 
compreensão da brincadeira como processo de conhecimento intermediado pelo lúdico e pela força motriz da 
imaginação. Entre na roda e vamos partilhar as experiências do brincar com a criação de imagens e proposição 
de narrativas. 
Quarta, de 19h às 22h, 26 de maio 
 

NPD-BH - Workshop: 
Mulheres no Cinema 
O percurso propõe uma imersão criativa no cinema feito por mulheres, uma deriva pelos filmes criados por 
aquelas, que a despeito do protagonismo masculino neste campo artístico, têm feito de seu trabalho com as 
imagens um lugar de disputa, invenção e enfrentamento. O convite também é para que os(as) participantes 
façam experimentações de escrita a partir dos filmes. 
Quartas, de 19h às 21h, de 02 a 30 de junho 

 
Oficinas de Curta Duração: 
Estudos introdutórios ao Audiovisual - as imagens das margens 
A oficina propõe uma aproximação aos estudos do audiovisual partindo das imagens das margens. Tendo como 
referência a conceituação de margens da pesquisadora bell hooks, a provocação é pensar o Audiovisual a partir 
de referências que apresentem subjetividades muitas vezes invisibilizadas pela história tradicional da área. As 
aulas são um convite a uma deriva sensível pelas imagens. 
Terças, de 14h às 16h, de  23 de fevereiro a 01 de junho 
 

Encontros para ver imagens 
Os Encontros para Ver Imagens se articulam em torno da formação do olhar para fruição, apreciação, crítica e 
possibilidades diversas de relação com a imagem. Os encontros independem entre si e abordam a relação com 
o(a) apreciador(a) e a possibilidade de formação de espectadores(as). Nessa experimentação de partilha de 
imagens vamos nos debruçar sobre os entrelaçamentos: Imagens e corpo, Imagens e espaço e Imagens e 
memória. 
Quintas, de 19h às 21h30, de 08 de abril a 27 de maio 
 

Narrativas para o Audiovisual 
A oficina é um convite para experimentação em escritas para o Audiovisual. Exercícios de narrativas partindo 
das imagens, sons, memórias e afetos. Qual história você quer (re)contar? 
Quartas, de 14h às 16h, de 10 de março a 23 de junho 
 

Laboratório de Pesquisa e Experimentação: 
Laboratório de Práticas Livres em Audiovisual 
O laboratório visa a estimular a experiência artística em práticas audiovisuais dos(as) participantes, funcionando 
como uma usina de criação de imagens e sons. O espaço é voltado para a pesquisa e o desejo de experimentação 
em audiovisual. 
Quintas, de 14h às 16h30, de  04 de março a 01 de julho 
 

  



NPD-BH - Minicurso: estudos em edição - pensamento e experimentação: 
Módulo I: a vida das imagens 
O minicurso Estudos em Edição - Pensamento e Experimentação propõe uma imersão em torno da montagem 
no Audiovisual. A formação está dividida em módulos que englobam a edição de imagens e sons, tendo como 
metodologias a observação e a escuta, a reflexão sobre os modos de fazer e exercícios práticos. Este primeiro 
módulo acolhe os estudos da montagem cinematográfica na perspectiva da produção de sentidos e como um 
ato criativo. Os estudos se dão em torno do pensamento e da experimentação com as imagens, a partir da 
análise dos processos de montagem de obras já finalizadas e exercícios a partir de materiais brutos. 
Segundas, de 19h às 21h30, de 15 de março a 28 de junho 
 
 

BASTIDORES DAS ARTES 
Rodas de Conversa: 
Quem cuida da arte? O que é curadoria? 
O acesso cada vez maior à tecnologia permite hoje que informações de toda sorte cheguem até nós das mais 
diferentes formas. Em um momento em que todos(as) podemos ser, ao mesmo tempo, leitores(as) e autores(as), 
surge a necessidade de saber selecionar no meio do caos aquilo que, de fato, tem relevância e credibilidade para 
a elaboração de procedimentos artísticos. A curadoria é um processo abrangente de pesquisa que pode envolver 
a seleção, proposição e articulação de pensamentos, trabalhos e conhecimentos em diversas linguagens, 
diferentes contextos, articulando múltiplas possibilidades de encontro e diálogo. 
Roda 1: Segunda, de 19h às 22h, 14 de junho 
Roda 2: Segunda, de 19h às 22h, 21 de junho 
 

Oficinas de Curta Duração: 
Espaços Inventados: lugares e cenários dentro e fora da imaginação 
Convite ao encontro com novas dimensões do espaço e imaginação de outras possibilidades de vida. Proposição 
de prática de criação a partir da invenção de cenografias inaugurais e provisórias, de acordo com o ambiente de 
presença de cada participante. Quais são as novas sensações de limite? Qual é a diferença entre moldura e 
limite? Como podemos perceber o dentro e o fora hoje? O que está exposto hoje, apesar das ruas vazias? Como 
inventar lugares para acolher? O que é um espaço de acolhimento? 
Segundas, de 19h30 às 21h30, de 22 de março a 24 de maio 

 
A Diferença da presença: vida, corpo e figurino, descobrindo o agora 
A oficina busca provocar percepções sobre a presença e o corpo na criação de novas possibilidades de vida no 
tempo e no instante presentes. Propõe-se práticas de criação a partir de exercícios de imaginação para a 
invenção de figurinos inaugurais e provisórios, de acordo com os materiais disponíveis no ambiente de cada 
participante. Como é o corpo na rede? E o corpo em rede? Por que a presença é importante? Como você faz 
para estar presente pela internet? 
Quartas, de 14h30 às 16h30, de 24 de março a 02 de junho 
 

Por trás das canções: escutas diferentes, curiosas plataformas 
A atividade propõe o encontro com novas percepções de sonoridades junto ao desejo de criação de outras 
possibilidades de vida. A partir da capacidade de escuta dos sons e vozes ao nosso redor, busca-se a invenção 
de novas trilhas sonoras vitais. A composição de trilhas sonoras sugere a imaginação de uma paisagem poético-
afetiva em que timbres vocais, instrumentos musicais e outros elementos sonoros encontram-se em plataformas 
digitais, configurando espaços de expansão e acolhimento. Busca-se também a elaboração das estratégias de 
composição e diálogo do som com diversas linguagens artísticas, imagens, gestos e narrativas. 
Quartas, de 19h30 às 21h30, de 24 de março a 02 de junho 
 

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: 
Laboratório de figurino: traduzindo o corpo com o Outro 
Em tempos de reinvenção do perto e do longe, experiências de fricção entre a sensação e a imagem do corpo 
podem articular potências de imaginação política. Os experimentos com a criação de figurinos são atravessados 
por procedimentos e materialidades das distintas manifestações artísticas que conversam em torno da 
presença. O exercício de composição de presenças visuais pode indicar caminhos de aprendizado com a 



diferença. A expansão do corpo em novas modalidades de presença e diálogo, bem como o exercício da abertura 
poética para lidar com outras formas de convívio, podem gerar profundos encontros com a imaginação. 
Terças, de 14h às 17h, de 23 de março a 15 de junho 
 

Laboratório de cenografia: travessias – articulações entre ambientes, plataformas e narrativas 
O trânsito de situações espaciais convoca a invenção de um novo modo de navegação e cartografia, tornando o 
estudo, pesquisa e criação em cenografia uma estratégia interessante para diversas linguagens artísticas. A 
possibilidade de composição de diferentes condições de convívio, apresentação e narração do espaço articula o 
pensamento espacial estético com plataformas físicas e virtuais, ampliando o debate sobre as possibilidades de 
acontecimento e suas múltiplas dimensões de tempo em contextos cada vez mais complexos de percepção. 
Quintas, de 14h às 17h, de 18 de março a 24 de junho  
 

Laboratório de trilha sonora - o som ao redor: trilhas sonoras para um novo ritmo 
Através do estudo de manifestações como o “Quarteirão do Soul” de Belo Horizonte, a atividade busca articular 
a composição de trilhas sonoras com diferentes linguagens artísticas e os estudos sobre o espaço, o corpo e a 
cidade. Através de ações de apreciação, pesquisa e utilização de plataformas digitais, o laboratório propõe a 
investigação de metodologias de invenção e compartilhamento de material sonoro como testemunhos da vida 
que respira possibilidades de sentido entre as vozes, as palavras, a performance e os sons. 
Sábados, de 9h30 às 12h30, de 20 de março a 03 julho 
 
 

CIRCO 
Cultura da Infância - Workshops: 
Circo em Família 
O workshop é um convite para que as crianças e suas famílias mergulhem no universo da arte e da cultura 
circense por meio de atividades lúdicas inspiradas no cotidiano do mundo do circo. Priorizando o jogo e a 
brincadeira, a proposta é criar um espaço onde os(as) participantes da oficina possam interagir de maneira física 
e criativa. Atividades de malabarismo, equilibrismo, acrobacia e palhaçaria fazem parte das aulas. 
Turma 01: sábados, de 14h30 às 16h, de 27 de fevereiro a  24 de abril 
Turma 02: sábados, de 14h30 às 16h, de 08 de maio a  03 de julho 
 

Oficinas de Curta Duração: 
Descobrindo o palhaço 
A oficina propõe atividades teórico/práticas que buscam introduzir os(as) participantes no universo da 
palhaçaria. Durante as aulas serão abordados temas como: histórias do palhaço, dramaturgia, corpo extra 
cotidiano, presença, ação e reação, relação com o espaço e com os objetos, improvisação, exposição ao ridículo, 
criação de reprises (números de palhaço) e performances palhacescas. 
Quintas, de 19h às 21h30, de  22 de abril a 01 de julho 
 

O (des)equilíbrio circense 
Por meio da prática das modalidades circenses de malabares e equilibrismo, a oficina convida todos(as) para o 
jogo entre equilíbrio e desequilíbrio presente no circo. As vivências nas modalidades se darão com o auxílio de 
sacolas plásticas, cabos de vassoura, garrafas pet, entre outros objetos construídos pelos(as) próprios(as) 
participantes da oficina ao longo das aulas. Também serão desenvolvidos, durante as práticas, exercícios de 
aquecimento, alongamento, flexibilidade, coordenação motora e controle corporal. 
Sextas, de de 14h30 às 17h, de 26 de fevereiro a  07 de maio 

 
Estudos Complementares do Curso de Longa Duração: 
Módulo I - Estudos sobre o corpo circense 
Tem por objetivo desenvolver entre os(as) participantes habilidades corporais essenciais à prática das artes do 
circo. Além de atividades próprias à preparação corporal circense, como força, flexibilidade e coordenação 
motora, as aulas também envolvem exercícios introdutórios nas modalidades de malabarismo, equilibrismo e 
palhaçaria.  
Terças e quintas, de 19h às 22h, de 09 de março a 08 de julho 
 



 

DANÇA 
 
Workshops: 
Outros modos de serfazer dança: mediar, transformar, preservar na experiência virtual 
A proposta tem como objetivo pensar, de forma crítica e consciente, sobre o que vem sendo realizado, no campo 
da virtualidade, para manter corposmentes em ação, tanto no âmbito artístico, quanto no âmbito docente. A 
principal questão em debate é: que forças se movem no desafiante presente para a sobrevivência das práticas 
de formação, criação e produção em dança?   
Sextas, de 19h às 22h, de  09 a 23 de abril 
 

Videodança: tecendo poéticas entre imagem e movimento 
Tem-se como proposta construir um espaço investigativo para o estudo e criação de videodanças. Os(as) 
participantes serão convocados(as) a refletir sobre como a realidade da pandemia e seus desdobramentos no 
campo das artes da cena nos convidam a reinvenções, transformações e negociações que expandem a noção de 
dança.  
Sextas, de 19h às 22h, de  07 a 28 de maio  
 

Histórias das danças: modos de ser e viver em comunidade 
O workshop tem como objetivo lançar luz sobre histórias que permanecem ocultas, mas que nos indicam a 
indissociável relação entre modos de dançar, modos de ver o mundo e formas de organizar a vida em comum.  
Sextas, de 19h às 22h, de 18 de junho a 16 de julho 
 

Oficinas de Curta Duração: 
Encontros para dançar, pois não é hora de parar 
Nesta oficina, os(as) participantes são convidados(as) a transformar um cantinho da casa em sala de baile para, 
num encontro alegre e criativo, vivenciar a dança de forma prazerosa e saudável. Serão desenvolvidas práticas 
que se adaptam ao ambiente doméstico e visam promover o movimento, estimulando o alongamento, a 
coordenação motora, o ritmo, as relações com o espaço e com o tempo, a expressividade e a invenção de modos 
próprios de dançar.  
Segundas, de 9h às 10h30, de 08 de março a 21 de junho 
 

Improvisação e composição em dança: ultrapassando imaginários 
A proposta é concebida como espaço onde a prática da improvisação e composição visa a estimular a imaginação 
de danças e mundos possíveis, promovendo a invenção de vias para a auto expressão. No decorrer das aulas, 
os(as) participantes serão convocados(as) a: vivenciar experiências que reúnem princípios que podem ser 
utilizados como dispositivos para a improvisação nas áreas da Dança e da Música; transformar elementos da 
vida cotidiana em provocações que nos convidam ao movimento; compor dramaturgias instantâneas em dança 
inspiradas no exercício da escuta, da partilha e da construção colaborativa; valorizar as danças de si como 
poéticas que revelam modos sensíveis de estar em diálogo consigo, com o Outro e com o mundo.  
Quartas, de 14h30 às 16h30, de 10 de março a 23 de junho 
 

Danças de matrizes africanas: memória, cultura e resistência 
A oficina busca promover o prazer e a alegria de vivenciar as danças de matrizes africanas que nos revelam uma 
historicidade e a afirmação de modos de ser e viver. Ao longo das aulas, os(as) participantes serão 
estimulados(as) a reconhecer e valorizar os aspectos identitários e memórias ancestrais que permeiam seus 
corpos. 
Quartas, de 19h30 às 21h30, de 10 de março a 23 de junho 

 
Nós corpo = soma: em busca das danças que somos 
A proposta se alinha, diretamente, com princípios que sustentam as práticas de educação somática e tem como 
público alvo estudantes iniciados(as) e iniciantes nos estudos em dança e áreas afins, interessados(as) em 
abordagens que propõem investigações sobre o corpo dançante que somos. 
Quintas, de 09h às 11h, de 11 de março a 24 de junho 
 



Narrativas dançantes de si 
A proposta transita entre os campos da dança, literatura, dramaturgia e performance e tem como principal 
objetivo promover o exercício da autoralidade nos processos de criação e composição, numa perspectiva de 
atravessamentos. Espera-se contemplar estudantes iniciados(as) e iniciantes nos estudos em dança e áreas 
afins; bem como estudantes interessados(as) na produção de discursos em movimento.  
Sextas, de 14h30 às 17h30, de  09 de abril a 28 de maio 
 

Laboratório de Pesquisa e Experimentação: 
Laboratório de experimentação e criação em dança: reinventar é preciso 
O laboratório é proposto como espaço inventivo onde os(as) participantes são convidados(as) a se auto 
vivenciarem como seres sensíveis e criativos, protagonizando a condição de ser um corpo pleno de capacidades 
expressivas. Ao longo das aulas serão desenvolvidas experiências em dança com o intuito de promover o 
trabalho consciente sobre si e o prazer de estar em movimento, descobrindo a sua própria dança.  
Terças, de 19h30 às 22h, de 09 de março a 22 de junho 
 

Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração: 
Princípios técnicos em dança na perspectiva contemporânea: expandir, transformar, ressignificar 
Os principais conteúdos de estudos deste módulo são princípios técnicos que se associam a um maior 
conhecimento do próprio corpo em movimento, sua organização e as relações que se fazem presentes no 
exercício da capacidade expressiva. Tem-se como objetivo promover a conquista de alinhamento e 
alongamento; fortalecimento muscular; o refinamento de habilidades que reúnem o uso do espaço, do peso, do 
tempo e do fluxo. Explorações no campo da criação em dança também serão propostas, sempre vinculadas às 
habilidades técnicas em estudo a cada aula.  
Terças e quintas, de 19h30 às 21h30, de 02 de março a 24 de junho 
 

Corpos em ação: outras dimensões sobre, mover, criar, compor 
A proposta se destina a pessoas que já tenham iniciado seu percurso formativo na área de Dança e desejam 
expandir suas experiências e compreensões. O conteúdo das aulas abarcará práticas em dança permeadas por 
conhecimentos relacionados aos campos do teatro, literatura, performance e vídeo, explorando suas 
confluências. Tem-se como objetivo provocar os(as) participantes a construírem uma noção de dança habitada 
pela palavra, pela imagem em movimento, pela ação cotidiana e por sonoridades diversas. 
Segundas e quartas, de 19h30 às 21h30, de 01 de março a 28 de abril 
 

Diálogos para atravessar a sala 
O módulo abarca, para além da Dança, conhecimentos relacionados às áreas de Bastidores das Artes e Gestão 
e Produção Cultural. Entre os conteúdos de estudo estarão noções referentes a elementos cênicos e 
dramatúrgicos que se fazem presentes nas experiências de criação em dança, potencializando as narrativas 
coreográficas; bem como aspectos relativos à produção que se associam, diretamente, aos processos criativos 
que dão vida a cada trabalho. A proposta se destina a pessoas que já tenham iniciado seu percurso formativo na 
área de Dança e desejam expandir suas experiências e compreensões. 
Segunda e quarta, de 19h30 às 21h30, de 05 de maio a 28 de junho 
 

Cultura da Infância - Workshop:  
Dançar rima com brincar, imaginar e criar: família em movimento 
Ação concebida para reunir a família em práticas alegres e sensíveis que visam estimular investigações sobre o 
próprio corpo, o espaço da casa e a capacidade de imaginação e criação que demarca a infância. A proposta é 
um convite para que pais, mães ou responsáveis reservem um pedacinho do sábado para viverem com as 
crianças movimentos que entrelaçam o afeto, o cuidado, a invenção e a diversão. 
Sábados, de 16h às 17h30, de 10 de abril a 26 de junho 

 
 

  



DESIGN POPULAR 
 
Rodas de Conversa: 
Mercado criativo: escambos e caminhos possíveis 
Conversa sobre os desafios de se mostrar como artista e artesão, caminhos possíveis para fazer visível sua obra 
ou produto. Formas tradicionais e contemporâneas de organização e colaboração. 
Terça, de 19h às 22h, 25 de maio 
 

Geringonças, gambiarras e gambiologias 
Conversa e apresentação de referências sobre as experiências artísticas existentes envolvendo a Gambiarra as 
Geringonças e o conceito de Gambiologia; a presença dessas construções no dia a dia brasileiro e sua 
importância como obra de arte e design,  criadora de soluções e linguagem. 
Terça, de 19h às 22h, 18 de maio 
 

Workshops: 
Tudo pode ser jardim 
Tudo e todo lugar pode se transformar num jardim. A partir dessa premissa, a oficina propõe a identificação e 
transformação de utensílios, recipientes e também de espaços físicos, aproveitando seu potencial e 
transformando-os no seu uso e utilidade. Caixas, potes, cascas de ovo, embalagens, frutas e até espaços ociosos 
podem receber atenção, mudas de plantas, terra e afeto e então compor um vaso, jardim ou viveiro de mudas. 
Sextas, de 14h às 17h, de 05 a 26 de março.  
 

Construção de instrumentos musicais alternativos 
Esta oficina propõe a pesquisa, invenção e fabricação de instrumentos musicais populares e objetos sonoros 
como berimbaus, tambores, apitos, rabecas, entre outros, além de dar algum suporte teórico e de caráter 
exploratório aos aspectos e componentes que envolvem a produção do som musical e não-musical.  
Terças, de 19h às 22h, de 09 a 30 de março 
 

Oficinas de Curta Duração: 
Bonecas de brincar, rezar e amar 
A oficina propõe um encontro com a tradição mineira de construção de bonecas e bonecos. Estimular, resgatar 
e relacionar as diversas funções e finalidades do objeto em nossa cultura, a partir da confecção de bonecos(as) 
de diversos materiais e para diferentes finalidades. 
Quartas, de 10h às 12h, de 07 de abril a 30 de junho  
 

Manual de delicadezas 
Confecção de livretos de referências e inspirações para o processo criativo individual, estudo e confecção de 
livros de artista, mesa de referências, cartões, pequenos estandartes, recados e outras delicadezas. 
Sextas, de 14h às 16h, de 09 de abril a 02 de julho 
 

Laboratório de Pesquisa e Experimentação: 
Africanidades e Design Popular 
Garimpar, conhecer, reconhecer, trocar e construir elementos como objetos, imagens, grafismos e estamparias 
entendendo-as como parte do cotidiano das pessoas na cultura popular brasileira e de outros países do 
continente africano, a partir de ações e elementos presentes na nossa casa e nas nossas histórias cotidianas. 
Quinta, de 19h às 22h, de 11 de março a 24 de junho 
 

Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração: 
Workshop 1 - Objeto achado e transformado 
Descoberta, construção e reaproveitamento. A atividade propõe a descoberta de novos usos e novas 
possibilidades para objetos do cotidiano, descartados, abandonados ou inutilizados e também a reinvenção de 
objetos novos e de usos inéditos. 
Quartas, de 19h às 22h, de 07 de abril a 05 de maio 
 

  



Workshop 2 - Parangolés e objetos vestíveis 
Uma investigação sobre as formas possíveis de vestir-se de um objeto, de uma obra de Arte, criando extensões 
corporais, utopias, discursos. Experiências ao longo das estórias das Artes e sua aplicação no contexto distópico 
atual. 
Quartas, de 19 às 22:00, de 05 a 26 de maio 
 

Roda de Conversa - Mercado criativo: escambos e caminhos possíveis 
Conversa sobre os desafios de se mostrar como artista e artesão, caminhos possíveis para fazer visível sua obra 
ou produto. Formas tradicionais e contemporâneas de organização e colaboração. 
Quarta, de 19h às 22h, 02 de junho 

 

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 
 
Roda de Conversa: 
Invenção e possibilidades no fazer artístico 
A partir do relato de experiências de professores(as)-artistas sobre o processo de criação, divulgação e circulação 
(venda) de trabalhos artísticos produzidos especialmente para o ambiente virtual, o objetivo do encontro é 
refletir sobre as potencialidades, limitações e desafios que este território, ainda a ser explorado, proporciona ao 
fazer artístico. 
Terça, de 15h às 17h, 29 de junho  
 

Workshop: 
Entre cartas e megafones virtuais - estratégias de comunicação no tempo presente 
Partindo do conceito de "narrativas de si", a atividade se propõe a explorar formas, formatos e recursos para a 
comunicação do trabalho artístico numa perspectiva sensível, criativa e poética, utilizando para isso diferentes 
materialidades e suportes.   
Terças, de 19h às 21h30, de 18 de maio a 08 de junho 

 
Oficinas de Curta Duração: 
Gestão e Produção da Cultura - práticas inventivas no fazer artístico 
A oficina apresentará um panorama sobre o surgimento e consolidação das práticas de Gestão e Produção 
Cultural, fazendo um paralelo com a criação de legislações e políticas públicas para o setor cultural. 
Apresentando as mudanças que a Gestão e a Produção Cultural passaram ao longo dos anos, mas mantendo a 
curiosidade, a mediação e a inventividade que as caracterizam no fazer artístico. Será discutido também as 
adaptações que as duas práticas têm experimentado na concretização das demandas e especificidades de cada 
linguagem e expressão artística. Desenvolvendo, para isso, outras habilidades e competências, em sintonia com 
o tempo presente. 
Turma 1: Quartas, de 09h30 às 11h30, de 31 de março a 16 de junho 
Turma 2: Quintas, de 14h30 às 16h30, de 08 abril a 24 de junho 
Turma 3: Quintas, de 19h às 21h, de 08 abril a 24 de junho 
 

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: 
Gestões tão diversas - modos de pensar, modos de fazer 
A partir de uma abordagem teórica e prática, o laboratório tem como foco atividades de pesquisa e 
experimentação de diferentes formas de se pensar e se fazer Gestão Cultural, considerando, por exemplo, 
experiências colaborativas, solidárias, sustentáveis, como tecnologias a serem compreendidas e compartilhadas. 
Na atividade serão abarcados também ferramentas e experiências de gerenciamento próprias às diferentes 
linguagens e expressões artísticas em diálogo com enfoques comunitários, educativos, patrimoniais, 
comunicacionais, identitários, entre outros. O laboratório contemplará ainda atividades de apreciação e fruição 
cultural de trabalhos artísticos, contribuindo para a ampliação do repertório sensível e simbólico dos estudantes. 
Segundas, de 19h às 21h30, de 08 de março a 21 de junho 
 

  



Do criar ao fazer acontecer, experimentando a produção cultural 
Presente em todas as fases de um trabalho artístico, a produção cultural tem vivido um  momento propício para 
reinvenção dos modos de pensar e fazer arte e cultura "no agora", sobretudo, num momento em que parte da 
população está imersa no ambiente virtual. Contexto que traz mudanças nas formas de criação, fruição, 
apreciação, divulgação, mediação e circulação dos produtos artísticos e culturais. Diante disso, o laboratório se 
propõe a investigar e experimentar as práticas de produção cultural  para o ambiente virtual de diferentes áreas 
artísticas, buscando para isso, refletir sobre tal processo, além de fruir trabalhos artísticos produzidos 
especialmente para tal espaço.  
Quartas, de 19h às 21h30, de 10 de março a 30 de junho 
 

 
MÚSICA 
 
Cultura da Infância - Workshops: 
Workshop - Musicalização para todas as famílias 
Este workshop propõe a realização de atividades musicais a partir do protagonismo das crianças. Ações rítmicas, 
construção de instrumentos, jogos musicais, brincadeiras e canções da música popular. A presença daqueles(as) 
que cuidam dessas crianças é bem vinda e necessária. O convite se estende a toda a família! 
Turma 1: terças, de 15h30 às 17h, de 13 de abril a 18 de maio 
Turma 2: terças, de 15h30 às 17h, de 25 de maio a 29 de junho 

 
Workshop: 
Do rádio ao podcast: histórias da MPB 
O workshop propõe contar a história da MPB a partir da apreciação e feitura de arquivos em áudio nos moldes 
dos tradicionais programas radiofônicos e dos atuais podcasts. Serão abordados os principais movimentos 
musicais da MPB, como o Samba anos 40, a Bossa Nova, o Clube da Esquina, a Jovem Guarda e o Tropicalismo. 
Terças, de 14h30 às 17h30, de 16 de março a 20 de abril 
 

Oficinas de Curta Duração: 
Expressões diversas: a criação no universo da música 
A atividade busca trabalhar na criação de projetos especiais na área da música. Projetos especiais por serem 
propostas de pesquisa escolhidas pelos(as) alunos(as) e que passem pelos seus reais desejos. Estudantes serão 
orientados(as) nas aulas em conversas e práticas, a partir de assuntos referentes aos seus projetos. As propostas 
podem ser trabalhadas coletivamente ou individualmente, dentro do prazo estipulado pela oficina. 
Quintas, de 14h30 às 16h30, de  04 de março a 17 de junho 
 

Cantando no Chuveiro 

Encontros em que se fala da voz, o que ela pode expressar e como isso acontece. A voz que canta e que fala, 
que conta histórias e melodias entre sorrisos e sussurros. Que busca e descobre encantos e memórias pelos 
cantos da casa, da sala ao quarto, da varanda ao quintal. A acústica poética da janela, que passa por ladrilhos e 
azulejos da cozinha e lava a alma no chuveiro. 
Segundas, de 14h30 às 16h30, de 22 março a 21 de junho 

 
Canto, saúde e performance vocal 
A prática do canto, a partir de noções de fisiologia da voz, exercícios técnicos, percepção da própria voz e da voz 
do Outro. 
Segundas, de 19h30 às 21h30, de 15 de março a 14 de junho 
 
Música(s) do corpo 
A Oficina Música(s) do Corpo convida todas as pessoas interessadas em descobrir a música que temos em nosso 
corpo, desvendando suas possibilidades sonoras, através de exercícios vocais e de rítmica corporal. 
Apresentando de forma lúdica e prazerosa algumas noções musicais básicas, a ideia é trabalhar a descoberta da 
própria voz e dos sons corporais através do movimento e da consciência rítmica corporal. 
Quartas, de 14h30 às 16h30, de 24 de março a 30 de junho 



 
Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: 
Arena Instrumental - A preparação de um repertório 
Os encontros priorizam a troca de referências, a abertura a novas escutas, análise de músicas e artistas que 
fazem parte da nossa formação artística. O convite é para revisitar influências e conhecer novas expressões 
musicais, tendo em vista o desenvolvimento, por parte do(a) aluno(a), de um repertório próprio. 
Terças, de 19h às 22h, de 09 de março a 22 de junho 
 

Roda de Choro 
O Laboratório aborda o Choro em seus aspectos interpretativos, estéticos e históricos, a partir de exposição, 
apreciação musical, referenciais teóricos, debate e análise sobre o primeiro gênero musical urbano brasileiro. 
Quartas, de 19h às 22h, de 17 de março a 23 de junho.  
 

Experimentação em Composição  
O Laboratório apresenta formas, técnicas e processos de composição em música popular e pretende auxiliar 

projetos individuais em composição e criação de conteúdos em áudio. 
Quintas, de 19h às 22h, de 11 de março a 24 de junho 
 
 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
Oficinas de Curta Duração: 
Senhores e Senhoras do tempo e do espaço 
Esta oficina propõe estimular a criação de vídeos artísticos e projetos audiovisuais, que tenham como tema a 
vida, a memória e os saberes das pessoas mais velhas, Senhores e Senhoras do Tempo e do Espaço. 
Serão elaborados projetos, individuais ou coletivos, com um roteiro que busque ouvir a história dos seus avós, 
tios, ancestrais ou outra referência mais vivida. E assim, criar um registro audiovisual poético, experimental e 
com poucos recursos. De onde vieram? Do interior de Minas ou da capital? De outros estados? Como foram suas 
infâncias? Quando chegaram no bairro onde moram? Participaram da construção do bairro? Quais as histórias 
do bairro? 
Quartas, de 19h às 21h, de 03 de março a 26 de maio 
 

Danças Afro-brasileiras: corpo e ancestralidade 
A oficina é um convite para experimentar em casa as danças brasileiras, como samba, cacuriá, samba de roda, e 
outras. Com foco em Patrimônio, o encontro inclui também trocas e conversas sobre identidades culturais. 
Quintas, de 19h às 21h, de 04 de março a 27 de maio 
 

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação: 
Arte, Cultura e Comunidade: cortejos  
O Laboratório é direcionado à pesquisa na área artística e cultural dos modos de fazer dos cortejos e na 
constituição de grupos da cultura popular. A investigação será em torno das danças populares, nos grupos e 
cortejos tradicionais de Belo Horizonte e Minas Gerais e suas relações com os aspectos comunitários da cidade. 
Serão estimuladas pesquisas individuais e em grupo. 
Quintas, de 17h às 19h, de 25 de fevereiro a 08 de julho 
 

Arte, Cultura e Comunidade: africanidades 
O Laboratório é direcionado à pesquisa na área artística e cultural dos modos de fazer, das expressões, da 
criação, das trocas de afetos, encontros e partilhas a partir das expressões de matrizes africanas. Os(as) 
participantes serão estimulados(as) a pesquisar manifestações artísticas e culturais na dança, música, artes 
cênicas e em seus aspectos visuais. Um olhar para a tradição, mas também para a produção contemporânea, 
própria da juventude, como o movimento hip hop e o funk, por exemplo. 
Quartas, de 14h às 16h, de 24 de fevereiro a 30 de junho. 
 

  



Estudos Complementares do Curso de Longa Duração: 
Módulo arte e cultura: um olhar para a comunidade 
Este módulo, de estudos complementares, irá explorar o olhar para as manifestações artísticas e culturais que 
fazem parte da vida dos(as) alunos(as), nos territórios onde vivem, trabalham e estudam. Dando ênfase ao que 
está próximo, nos arredores onde o(a) estudante mora, trabalha e locais que frequenta habitualmente. Olhando 
para as atividades que estão no dia a dia das pessoas, e que, muitas vezes, passam despercebidas. A abordagem 
irá considerar os saberes da comunidade e incentivar estudantes nesta pesquisa comunitária. Este módulo irá 
explorar, ainda, os fatores identitários, diversidade cultural e cidadania; buscando promover reconhecimento e 
aproximação do(a) estudante com o(s) território(s) onde circulam. 
Terças e quintas, de 19h às 21h, de 09 de março a 24 de junho  
 

Cultura da Infância - Workshops: 
O brincar e a natureza 
Qual é a relação do brincar com a natureza? Como se dá a relação entre a criança e a natureza? E a relação entre 
as pessoas e a sua natureza brincante? Essas e outras investigações serão abordadas pelo brincar e por reflexões, 
regadas de brincadeiras e histórias de memória, provocando um diálogo entre todos(as) em uma grande roda 
virtual. 
Sextas, de 10h às 12h, de 26 de fevereiro a 30 de abril. 

 
Canções da Infância 
As cantigas de roda, as brincadeiras corporais e as cantigas de ninar estão presentes na vida de todas as pessoas. 
São elementos da cultura popular que dialogam com as rodas de cultura tradicional, com as rodas de samba e 
músicas e canções das mais diferentes festas e manifestações. Este workshop oferece a oportunidade de 
revisitar, experimentar e criar a partir das canções da infância. 
Turma 1: Terça, de 15h às 17h, de 23 de fevereiro a 20 de abril 
Turma 2: Quarta, de 9h às 11h, de 24 de fevereiro a 28 de abril 
 

Contando Histórias 
Neste workshop vamos experimentar as diversas formas de contar histórias. Partindo da singularidade de cada 
um(a), do afeto e da relação com o mundo exterior, pretende-se provocar um diálogo do universo particular 
dos(as) participantes, a fim de contar e recontar as experiências de vida, as afinidades com as histórias dos povos 
antigos e criar um momento de partilha por meio da oralidade e da materialidade. Vamos visitar técnicas 
artísticas, como uso de objetos, de canções, de brincadeiras em favor da palavra sentida e narrada por meio dos 
contos. É um convite para construir repertórios próprios e compartilhar com o mundo de forma artística e 
expressiva. 
Quartas, de 14h às 17h, de 24 de fevereiro a 31 de março 
 

 

TEATRO 
 
Oficinas de Curta Duração: 
Das negritudes - histórias do teatro brasileiro 
“Reabilitar a identidade, a herança cultural e a dignidade humana dos afrodescendentes” - Pilares do Teatro 
Experimental do Negro. A oficina busca reconhecer as negritudes na história do teatro brasileiro, a partir de 
fatos históricos do século XVIII até os dias atuais, assim como elencar nomes de atrizes, atores, dramaturgos(as), 
diretores(as), pesquisadores negras e negros, e refletir sobre sua influência fundamental no teatro. 
Terças, de 15h às 17h, de 30 de março a 15 de junho 
 

Poéticas de mulheres da cena 
Criadoras de diferentes artes, cujos trabalhos estão ligados ao universo das performatividades, irão compartilhar 
seus processos de criação e, a partir dessas inspirações e provocações, iniciaremos um trabalho de 
experimentação criativa das relações entre corpo, presença e espaços públicos possíveis em tempos de 
pandemia. 
Sextas, de 15h às 17h, de 26 de março a 25 de junho 
 



Palavras no ar: dramaturgias de hoje em questão 
Essa oficina propõe uma série de seminários e compartilhamento de saberes sobre dramaturgias 
contemporâneas e sua diversidade de poéticas. Em diálogo com artistas convidados(as), faremos reflexões 
críticas sobre as escritas para a cena. 
Quartas, de 15h às 17h, de 24 de março a 16 de junho 
 

Teatro popular trágico e cômico na obra de William Shakespeare 
Investigação e experimentação cênica através do estudo de peças shakespearianas e suas estruturas populares. 
Terças, de 15h às 17h, de 06 de abril a 22 de junho 
 

Estudos Complementares do Curso de Longa Duração: 
Laboratório I: para acordar gente grande e adormecer as crianças - criação em teatro para as 
infâncias 
Em busca de um diálogo profundo e diverso entre teatro e cultura da infância, iremos experimentar a criação de 
cenas, problematizando alguns conceitos usuais do Teatro Infantil - desde as estruturas dramatúrgicas até os 
modos de atuar. Nesse laboratório, a palhaçaria de circo será uma das propulsoras da experimentação cênica.  
Terças e quintas, de 19h às 21:30h, de 16 de março a 17 de junho 
 

Laboratório II: transver o mundo - experimentos a partir do teatro documentário 
Como a cena pode ser atravessada pela realidade? Olhar para memórias, depoimentos, fatos, histórias de vida, 
diversos tipos de documentos, públicos ou particulares, e partir desse material para a criação de experimentos 
cênicos que brinquem com as fronteiras entre realidade e ficção, vida e arte, representação e performação. 
Terça e quinta, de 19h às 21:30h, de 11 de março a 15 de junho 
 

Laboratório III: música e expressividades sonoras na cena teatral de Clarice Lispector 
Esse laboratório de criação pretende desenvolver composições e imagens sonoras através de pesquisas de cenas 
expressivas inspiradas pelos contos de Clarice Lispector. 
Segundas e quartas, de 19h às 21:30h, de 10 de março a 09 de junho 

 


