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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

ENCONTROS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES

ARTES VISUAIS
Velha nova infância: sempre viva com a família
Você é assim: corpo, casa, vida, plasticidades, voz, gestos, ouvidos, paladar, memória, música,
pintura, brinquedo, brincadeiras, diversão! Juntos(as) e misturados(as), crianças pequenas e grandes,
jovens, adultos(as), idosos(as), enfim, toda a família é convidada para uma experiência com a arte de
inventar a vida: o tempo, o lugar. Encantar e encantar-se. Um quintal remoto (virtual – atual -
possível), lugar de um encontro animado por todos(as) os(as) participantes, como se cantássemos
juntos com Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes a linda canção que repete, repete,
repete, “E a gente canta - E a gente dança - E a gente não se cansa - De ser criança - A gente brinca -
Na nossa velha infância”. (Música: Velha Infância).
Terças, das 9h às 11h, de 24 de agosto a 23 de novembro

AUDIOVISUAL
Inventando imagens com brinquedos ópticos
Os encontros são um convite para que as crianças e suas famílias venham inventar imagens a partir
dos brinquedos ópticos. A cada encontro desenhos, recortes, histórias, imaginação e muita diversão.
Vamos (re)inventar o cinema e movimentar imagens usando as engrenagens lúdicas.
Terças, das 10h às 11h30, de 14 de setembro a 05 de outubro

CIRCO
Circo em Família
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. Fazem parte das aulas, atividades de malabarismo, equilibrismo,
acrobacia e palhaçaria.
Sábados, das 14h30 às 16h, de 14 de agosto a 02 de outubro

DANÇA
Dança para crianças: sábado em movimento
Por meio de práticas alegres e sensíveis, os encontros visam estimular investigações sobre o próprio
corpo, suas relações com o espaço da casa e sua capacidade expressiva. Estimulando a imaginação e
criação que demarcam a infância, a proposta almeja estimular o estudo da dança e do movimento
associado ao exercício do afeto, do autocuidado, da invenção e da diversão.
Sábados, das 9h30 às 11h, de 07 de agosto a 25 de setembro



MÚSICA
Tindolelê - Musicalização para crianças
Esta oficina 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 destas crianças é bem vinda e necessária. O convite se estende a
toda a família!
Terças, das 15h30 às 17h, de 14 de setembro a 26 de outubro

PATRIMÔNIO CULTURAL
Brincando em família
Encontros semanais para toda a família, com protagonismo das crianças, que são mestras do brincar.
As crianças, e familiares serão estimuladas a vivenciar brincadeiras populares, valorizando a
confecção de brinquedos a partir de materiais que as famílias possuem em suas casas; brincadeiras
com o corpo; brincadeiras cantadas e com as palavras.
Sextas, das 15h30 às 17h, de 20 de agosto a 08 de outubro
Sábados, das 16h às 17h30, de 21 de agosto a 09 de outubro

EMENTAS DIVERSAS VOLTADAS PARA JOVENS E ADULTOS

ESTUDOS TRANSVERSAIS - ENCONTRO DAS DEZ ÁREAS
Módulo Transversal - Travessias criativas: navegar é preciso?
O módulo transversal propõe uma navegação pelas dez áreas de formação da ELA - Arena de Cultura.
As ações de experimentação trazidas por cada uma orientam as movências, rotas, percursos de
criação e o firmamento do grupo de trabalho - a partir das diretrizes metodológicas da Escola e da
importância da roda. O desejo é que as especificidades de cada área sejam estrelas, formando
constelações, pontos de contato, potências de interações em diálogo com o tempo presente, de
modo a guiar os atravessamentos.
Sábados, das 9h às 12h, de 21 de agosto a 20 de novembro

ARTES VISUAIS
Workshop:
Performance etc. e tal: um ramo fulgás
A vida é um círculo da imensidade: “meu mundo você é quem faz” diz a canção na voz da cantora
Marina Lima. Este workshop será uma intensa experiência de criação, ao longo de seis dias, com
dança, circo, jogos de brincar, equilíbrio, desequilíbrio, máscaras e vestimentas. Ato de criação
remoto, invenção e reinvenção do corpo, dos objetos, da performance, do dia-a-dia. Imersão em
forças e energias vitais: terra, água, fogo e ar. Movimento fulgás: saudação à vida brincante,
dançante, circense, visual. Um ramo fulgás que mistura corpo, movimento, alegria, amor e rigor.
“Tudo você é quem lança - lança mais e mais, e...” (Música: Fulgás).
Segundas, de 19h às 22h, de 13 de setembro a 25 de outubro

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação:
Arena Ateliê - A cada manhã uma invenção amanhece
“Um mucadinho mais”. Um convite para experimentar a criação de imagens tendo como ponto de
partida as experiências de cada participante, com vida que amanhece - concretamente. Manhãs de
descobertas: de técnicas, de linguagens e de suas misturas. O trabalho do sonho, da memória, do
esquecimento, da rememoração: momento vital. O laboratório acompanha de perto a ideia:



“levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”, como canta e nos encanta a artista Elza Soares
(Música: Volta por Cima).
Segundas, das 9h às 12h, de 30 de agosto a 29 de novembro

Arena Ateliê - Tarde veloz: uma imagem nasce
“Cai a tarde, como sempre, diferente.” Um convite para você experimentar a criação de imagens
tendo como ponto de partida as experiências de cada um dos participantes com a tarde que chega, o
vento, o sol e as nuvens que povoam o imaginário de cada um dos participantes. Tardes de
descobertas: de técnicas, de linguagens e de suas misturas. O trabalho do sonho, da memória, do
esquecimento, da rememoração: momento vital. Um convite que acompanha a ideia “Caia a tarde, a
tarde toda, na velocidade da luz”, como se pode escutar na voz de Adriana Calcanhoto (Música: Cai a
Tarde).
Quartas, das 14h às 17h, de 08 de setembro a 10 de novembro

Arena Ateliê - A noite atiça a imagem, a arte acende a criação
“Acende o fogo, atiça o fogo”. Um convite para você experimentar a criação de imagens tendo como
ponto de partida as experiências de cada participante com a noite que chega, o luar, estrelas, luzes
que habitam os imaginários. Noites de descobertas: de técnicas, de linguagens e de suas misturas. O
trabalho do sonho, da memória, do esquecimento, da rememoração: momento vital. A cada noite de
encontro, este laboratório, “não deixa o fogo apagar”, seguindo de perto os versos de Carolina de
Jesus (Música: Acende o Fogo).
Terças, das 19h às 22h, de 14 de setembro a 30 de novembro

Imagens e Memórias das Áfricas - Negr@: um corpo no mundo.
Amor e luta. Prazer, alegria e criação. Matéria de invenção e reinvenção: o corpo e suas infinitas
possibilidades. “Eu sou um corpo - um ser - um corpo só”, assim canta Luedji Luna com sua voz,
corpo, mundo. Sentir, aprender, fazer, imaginar, conhecer com o próprio corpo. Já disseram que
“ninguém sabe o que um corpo pode”. É certo. Este é o ponto de partida, mas não sabemos onde irá
chegar, já que “ninguém sabe o que um corpo pode”: somos corpo no mundo: criando e recriando.
Deixemos a água nos levar e lavar, como podemos escutar na voz de Luedji Luna que diz: “Vento vem
me contar qual a força - Que tenho para seguir - Ventania é senhora, eu sei - E foi lá bem alto que eu
vi - Inunda que é da água que faz brotar - Inunda que a água lava”. (Músicas: Um Corpo no Mundo e
Asas).
Sábados, das 14h às 17h, de 11 de setembro  a 13 de novembro

Arena Print - A impressão libera pra valer
“Bate, bate, bate, coração - dentro desse velho peito” é como canta Elba Ramalho neste Xote que
anima a gente. A impressão (reprodução da imagem) é uma prática ancestral. Você sabia? Talvez por
isso é uma prática que nos toca diretamente no corpo: “faz bater o coração”. Se “As águas só
deságuam para o mar”, a impressão criada é a imagem que deságua na página. Você já viu as
impressões em paredes de cavernas e paredões que se podem apreciar por este país afora? Estas
criações foram feitas com poucos recursos: com objetos e com o próprio corpo (sobretudo as mãos)
utilizando pigmentos variados: vegetais, minerais e animais. Por isso, “Oi, tum, tum, tum, tum, bate,
coração”. É certo, com muito prazer. (Música: Bate Coração).
Quintas, das 14h às 17h, de 26 de agosto a 28 de outubro

Estudos Complementares do Curso de Longa Duração:
Módulo Básico - Escute a arte: peça licença e saia do sério
Semelhança, contraste, contiguidade: modos de criação que se reenviam, se misturam, se
complementam, dobram-se e se desdobram uns sobre os outros. A ideia é apenas uma: invenção. A
cada encontro serão desenvolvidas práticas orientadas de criação em artes visuais. Matéria de



criação: objetos, paisagens, corpos que podem se transformar em composições. Uma composição
em arte pede para sair do “sério”? O que é sair do sério em arte? O que Rita Lee sugere ao cantar:
“Me cansei de lero-lero - dá licença, mas eu vou sair do sério - quero mais saúde”.  (Música: Saúde).
Segundas, das 19h às 22h, de 23 de agosto a 06 de dezembro

Módulo Ambiente - A paisagem fora da terra
Há milhares de anos os seres humanos registraram imagens que apontam para um ambiente
imaginado para além do nosso planeta. Esta ação formativa é um convite para criar, observar e
imaginar o universo: as estrelas, planetas, nebulosas, cometas, aglomerados de estrelas, galáxias e
suas misturas possíveis com a vida aqui na terra. A cada encontro serão desenvolvidas práticas
orientadas de criação em artes visuais. A ideia é construir, desconstruir, inventar e reinventar
imagens e saberes, tal como sugere a artista Cássia Eller ao cantar: “Quando o segundo sol chegar -
para realinhar as órbitas dos planetas - derrubando com assombro exemplar - o que os astrônomos
diriam se tratar de um outro cometa.”. (Música: Segundo Sol).
Quartas, das 14h às 17h, de 08 de setembro a 10 de novembro

Módulo Objeto - Objeto direto: divino e maravilhoso
Os objetos estão por aí – alí, aqui, acolá – divino e maravilhosamente juntos de nós. Nesta atividade
serão desenvolvidas práticas orientadas de criação em artes visuais. A matéria de criação: os objetos
e suas potências criativas. Eles possuem peso, medida, textura, cor, dimensão. Pode ser novo ou
usado, quebrado, colado, feito e refeito: os objetos possuem memórias. Objeto de desejo, amor e
ódio. Objetos são concretudes e estão livres no imaginário de cada um(a). Substantivo comum:
objeto direto, pronto para ser trabalhado. Talvez por isso a Gal Costa canta “Atenção - tudo é
perigoso - tudo é divino maravilhoso - atenção para o refrão - é preciso estar atento e forte”. (Música:
Divino, Maravilhoso).
Quartas, das 19h às 22h, de 08 de setembro a 10 de novembro

Ciclo de Poéticas - Módulo I - Criação: gravidade zero
Suspensão: ato ou efeito de suspender(-se). Sair do lugar? Mudar trajetórias? Mudar de lugar, de
materiais, suportes, técnicas, tecnologias. Abandonar velhos hábitos, reinventá-los em outro tempo
e espaço. Suspensão: esta palavra serve como ponto de partida para esta atividade. A ideia central é
desenvolver práticas orientadas de criação capazes de dialogar com o universo de criação dos(as)
participantes. É um processo de criação compartilhado. Processos de construção, invenção,
reinvenção, apreciação, escuta. Talvez, também, “Balançar, perder a gravidade - levitar ficar bem à
vontade” como se escuta na canção de Tulipa Ruiz. (Música: Gravidade Zero).
Quintas, das 14h às 17h, de 02 de setembro a 04 de novembro

AUDIOVISUAL
Oficina
Encontros para ver imagens
Os Encontros para Ver Imagens abrem espaço para as práticas e políticas do olhar. Essa formação
está atenta à 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 território, Imagens e emancipação.
Terças, das 19h às 21h30, de 14 de setembro a 26 de outubro



Workshop
Escritas para o Audiovisual
Contar histórias é um gesto de imaginação. É criar imagens. O workshop é um convite para
experimentação em escritas para o audiovisual, para exercitar a criação de narrativas partindo das
imagens, sons, memórias e afetos.
Segundas, das 14h às 16h30, de 13 de setembro a 25 de outubro

Laboratório de Pesquisa e Experimentação
Criação em Audiovisual - Ensaios de ver o mundo
Pretende-se conceber um espaço de criação em audiovisual no qual os exercícios de filmagem e as
práticas de olhar se entrelaçam. O desejo é ser um espaço para a criação de forma inventiva, viva,
sempre por fazer, a partir dos equipamentos disponíveis, das proximidades, dos cotidianos, e das
múltiplas experiências de ver e estar no mundo. Os(as) estudantes serão estimulados a desenvolver
um projeto audiovisual a partir de experimentações que ocorrem no trânsito entre os encontros no
laboratório e na vida cotidiana.
Quartas, das 14h às 16h30, de 25 de agosto a 24 de novembro

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. Entra na roda e vamos partilhar as experiências do brincar com a criação
de imagens e proposição de narrativas.
Quarta, das 19h às 22h, dia 29 de setembro

NPD-BH - Módulo de Minicurso
Estudos em edição - Pensamento e Experimentação - Módulo II Narrativas Sonoras
O Módulo Narrativas Sonoras do Minicurso Estudos em Edição - Pensamento e Experimentação
propõe uma imersão em torno dos estudos do som no Audiovisual. O desejo é trabalhar tanto com a
análise de criações sonoras de obras já finalizadas, como desenvolver atividades práticas de criação.
Quintas, das 19h às 21h30, de 12 de agosto a 25 de novembro

NPD-BH - Workshop
Cinemas Africanos
O workshop propõe uma aproximação aos estudos em torno dos filmes feitos nos países do
continente africano. Durante essa imersão passaremos por uma perspectiva histórica dessa
produção, colocando em relação tanto a criação de imagens e o colonialismo, como as imagens e o
anticolonialismo.
Sextas, das 19h às 21h30, de 08 a 29 de outubro

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 em torno dessa arte? Por quais questões eles são permeados, e como elas veem a tona
nas imagens? A roda de conversa é um convite para troca de experiências em torno da criação em
Audiovisual, a cada encontro um (a) um (a) realizador (a) partilha seus trabalhos e sonhos.
Quarta, das 19h às 22h, dia 20 de outubro



BASTIDORES DAS ARTES
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.
Sábados, das 14h às 17h, de 04 de setembro a 20 de novembro

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, das 9h30 às 12h30, de 04 de setembro a 20 de novembro

Laboratório de cenografia: travessias – Articulações entre ambientes, plataformas e narrativas
O trânsito entre situações espaciais presenciais e virtuais nos convoca à invenção de novos modos de
relação com os objetos, espaços, ambientes e lugares. E com suas diversas dimensões de tempo e
sensorialidade, em contextos cada vez mais complexos de percepção. Esta possibilidade de
experimentar diferentes condições de convívio, apresentação e narração do espaço nos provoca a
mudar nosso olhar sobre ele. E o pensamento estético sobre o Espaço e os objetos, presente no
estudo, na pesquisa e na criação em cenografia, é uma estratégia interessante para nos guiar nesse
exercício, ampliando a percepção, a reflexão e o debate sobre estas questões.
Sextas, das 9h às 12h, de 03 de setembro a 19 de novembro

Laboratório de Curadoria: arte e convívio - Práticas e narrativas de articulação em rede
Buscando desenvolver narrativas e atravessamentos entre discursos, representatividades e espaços,
a curadoria pode ser uma forma de elaboração, cuidado e invenção de linguagens poéticas com uma
importância política para artistas, pesquisadores(as) e pessoas interessadas em pensar o que pode a
arte hoje e como ela se relaciona com a vida. O laboratório tem como objetivo mapear as
possibilidades de articulação das práticas curatoriais com as demandas artísticas de invenção de
novas possibilidades de convívio, diálogo e escuta entre diferentes áreas do conhecimento sensível.
Quartas, das 19h às 22h, de 01 de setembro a 17 de novembro

CIRCO
Oficinas
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, com objetos, exposição ao
ridículo, o jogo e o tempo cômico das figuras Branco e Augusto, criação de reprises(números de
palhaço) e performances palhacescas.
Quintas, das 19h às 21h30, de 12 de agosto a 28 de outubro



O (des)equilíbrio circense
Por meio da prática das modalidades circenses de malabarismo 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. Também fazem parte das aulas exercícios
de aquecimento, alongamento, flexibilidade, coordenação motora e controle corporal.
Sextas, das 14h30 às 17h, de 13 de agosto a 29 de outubro

Rodas de Conversa

Encontro para falar de Circo, com Ermínia Silva - A contemporaneidade do circo brasileiro
Propõe reflexões sobre como, historicamente, o circo se reinventa para estar em sintonia com o seu
tempo, incorporando ao espetáculo diferentes formas de expressão artística e novas tecnologias. O
encontro também aborda os entrecruzamentos e interfaces entre as vertentes do circo de
família(tradicional) e o circo contemporâneo.
Terça, das 19h às 22h, dia 28 de setembro

DANÇA
Oficinas
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, das 9h às 10h30, de 09 de agosto a 22 de novembro

Danças de matrizes africanas: memória, cultura e resistência
A oficina visa 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, das 19h30 às 21h30, de 11 de agosto a 17 de novembro

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, das 19h30 às 22h, de 10 de agosto a 23 de novembro



Estudos Complementares do Curso de Longa Duração
Princípios técnicos em dança na perspectiva contemporânea: expandir, transformar, ressignificar
Neste módulo de estudos complementares são abordados princípios técnicos que se associam a um
maior conhecimento do próprio corpo em movimento, sua organização e as relações que se fazem
presente 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, das 19h30 às 21h30, de 10 de agosto a 25 de novembro

DESIGN POPULAR

Roda de Conversa
Design Popular, consumo e sustentabilidade
Conversa sobre os desafios da sustentabilidade na criação, produção, venda e no consumo de
artesanias.
Quarta, das 19h às 22h, dia 20 de outubro

Workshops

Articolando o mundo: workshop de colagem
O workshop propõe realizar estudos práticos com colagem, através da utilização criativa de
elementos não-pictóricos como papel jornal, areia, linhas e ainda, imagens de jornais, restos de
imagens encontradas no cotidiano, cartazes e revistas, assim como utilizando o meio virtual.
Desenvolvida por artistas como Picasso, o Colagismo hoje, está forte na cena, acolhendo a
diversidade e investigações diversas. Do autorretrato às narrativas políticas.
Quartas, das 10h às 12h, de 15 de setembro a 03 de novembro

Cultura da Infância - Workshop
Somos todos super: trajes de aventura e ficção e objetos vestíveis
Super Heróis vestem sempre algum traje. Mocinho com cores primárias e bandidos em cores
secundárias. O workshop propõe investigar os trajes, tecidos, cores e adereços fundamentais na
construção da identidade, do nosso super-herói e a descoberta dos seus poderes. A construção,
modelagem e composição de Cosplay, objetos e vestuários. Se você pudesse escolher um super
poder, qual seria?
Sábados, das 10h às 12h, de  04 a 25 de setembro

Oficinas
Inventário de ancestralidades
A partir de costumes, histórias de vida e heranças culturais, como a tradição adinkra de simbologia
em tecido e a tradição dos povos originários do Brasil na construção de objetos que contam a história
dos povos, a oficina propôs a construção de artefatos e objetos pessoais que representem e/ou
sintetizem nossas histórias e ancestralidades, através de colagens, desenhos, costuras, bordados
entre outras possibilidades.
Quintas, das 19h30 às 21h30, de 12 de agosto  a 28 de outubro



Manual de delicadezas
A oficina convida a experimentar diversas possibilidades técnicas artesanais como: bordados,
colagens, carimbo, desenhos e outras intervenções plásticas. A partir dessas, compor nossos afetos
na confecção de livretos de referências , estudos e confecção de livros de artistas, cartões, painéis,
bandeiras e estandartes, entre outras delicadezas.
Sextas, das 14h às 16h, de 13 de agosto a 29 de outubro

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
Workshops
Quem tem medo da escrita? Workshop sobre processo criativo em escrita em múltiplas formas e
formatos
O workshop é um convite à experimentação do processo de criação envolvendo a escrita,
demonstrando que escrever não é um bicho de sete cabeças. Na atividade serão utilizadas imagens,
músicas, poesias, trechos de livros e demais recursos que possam servir de inspiração à expressão
escrita em múltiplas formas e formatos. Além disso, a atividade contará com a participação de
escritoras que contarão um pouco sobre sua relação com a palavra e experiências sobre o processo
criativo  envolvendo a escrita.
Segundas, das 19h às 21h30, de 23 de agosto a 04 de outubro

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, das 19h às 21h30, de 14 de setembro a 19 de outubro

Oficinas
Gestão e Produção da Cultura - Práticas inventivas no fazer artístico
A oficina abordará um panorama sobre o surgimento e consolidação das práticas de Gestão e
Produção Cultural, fazendo um paralelo com o reconhecimento do Direito Cultural bem como a
criação de legislações e implementação de políticas públicas para o setor cultural nos diferentes
níveis. Apresentando também as mudanças que tanto a Gestão, quanto a Produção Cultural
passaram ao longo dos anos, mas mantendo a curiosidade, a mediação e a inventividade que as
caracterizam no fazer artístico. Além disso, será discutido também as adaptações que as duas
práticas têm experimentado na concretização das demandas e especificidades de cada área artística.
Desenvolvendo, para isso, outras habilidades e competências, em sintonia com o tempo presente.
Quintas, das 14h30 às 16h30, de 16 de setembro a 25 de novembro

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 abarcadas 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(as) estudantes.
Quartas, das 19h às 21h30, de 18 de agosto a 24 de novembro



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.
Quintas, das 19h às 21h30, de 19 de agosto a 25 de novembro

MÚSICA
Oficinas
Expressões diversas: projetos sonoros
A proposta é dar assessoria a grupos de música e coletivos artísticos de diferentes linguagens
existentes em Belo Horizonte e outras cidades, orientando a estruturação de seus projetos de
performance artística tendo a música como elemento central ou de diálogo entre linguagens.
Quintas, das 14h30 às 16h30, de 26 de agosto a 28 de outubro

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, das 14h30 às 17h, de 09 de agosto a 06 de dezembro

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.
Quartas, das 19h30 às 22h, de 01 de setembro a 17 de novembro

Práticas percursivas
Atividade voltada para as práticas musicais com instrumentos de percussão. Abrindo a escuta para
culturas percussivas diversas, esta oficina tem na música popular brasileira e nas sonoridades da
tradição, o ponto de partida para a investigação e a criação coletiva.
Quartas, das 19h às 22h, de 25 de agosto a 27 de outubro

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, das 14h30 às 16h30, de 01 de setembro a 03 de novembro

Produção musical, gravação e criação de beats
Esta oficina tem por objetivo tornar a produção musical acessível através do uso de aplicativos
gratuitos e disponíveis em qualquer aparelho celular, oferecendo uma introdução às etapas e aos
recursos envolvidos na produção musical, abordando noções de técnica de gravação, processamento
de áudio digital (efeitos e recursos de mixagem) e sequenciamento de beats. Equilibrando
abordagem técnica com prática musical efetiva, a oficina objetiva, ao seu fim, a realização dos



trabalhos individuais dos(as) estudantes.
Segundas, das 19h às 22h, de 23 de agosto a 25 de outubro

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação
Laboratório de pesquisa e experimentação - Arena instrumental
O Arena Instrumental tem como proposta a prática musical a partir da análise de processos de
criação e interpretação, ancorados na produção de registros sonoros coletivos e individuais. O
registro sonoro será o resultado da performance dos(as) estudantes com os instrumentos musicais
escolhidos por eles(as), em diálogo com as reflexões do fazer musical coletivo mediado por
professores(as).
Terças, das 19h às 22h, de 24 de agosto a 26 de outubro

Laboratório de pesquisa e experimentação - 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, contemplando também a prática instrumental individual e coletiva.
Quartas, das 19h às 22h, de 18 de agosto a 06 de outubro

Laboratório de pesquisa - 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 conteúdo em áudio.
Sextas, de 14h30 às 17h30, de 20 de agosto a 05 de novembro

PATRIMÔNIO CULTURAL

Cultura da Infância - Oficina
Formação de brincantes
A oficina busca trabalhar jogos e brincadeiras tradicionais brasileiras, estimulando o reconhecimento
e a reflexão sobre a cultura da infância e a sua contribuição para os campos da cultura, arte e
educação. Promove práticas de construção de brinquedos, cantigas populares da infância,
brincadeiras tradicionais, leitura de textos e apreciação de vídeos sobre a cultura da infância. Será
estimulado o debate sobre a importância do campo, bem como as particularidades das comunidades
dos(as) participantes. Durante a formação serão incentivados projetos autorais, individuais e
coletivos a serem aplicados em suas respectivas comunidades.
Segundas, de 9h às 12h - De 20 de setembro  a 13 de dezembro  + 9h de fruição artística e cultural

Oficinas
Senhores e Senhoras do tempo e do espaço
A oficina visa pesquisar a memória, os saberes e as histórias de vida das pessoas mais velhas:
Senhores e Senhoras do Tempo e do Espaço. Durante os encontros serão realizadas práticas que
sensibilizem os(as) estudantes sobre esse universo, estimulando a produção de registros
audiovisuais. E assim, cada participante criará um vídeo poético, experimental e com poucos
recursos sobre a pessoa que escolher. “De onde vieram esses Senhores e Senhoras? Do interior de
Minas ou da capital? De outros estados? Como foram suas infâncias? Quando chegaram no bairro
onde moram? Quais as histórias do bairro?"
Segundas, das 19h às 21h30, de 16 de agosto a 08 de novembro



Danças Afro-brasileiras: corpo e ancestralidade
A oficina é um convite para experimentar em casa danças diversas, como samba, cacuriá, samba de
roda e outras. Com foco em Patrimônio, o encontro inclui também trocas e conversas sobre
identidades culturais.
Quintas, das 19h às 21h, de 26 de agosto a 11 de novembro

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 pesquisa será em torno das danças populares, nos
grupos e cortejos tradicionais de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil e suas relações com os
aspectos comunitários da cidade. Serão estimuladas pesquisas individuais e em grupo.
Terças, das 17h30 às 19h30, de 17 de agosto a 30 de novembro

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, das 14h30 às 16h30, de 11 de agosto a 01 de dezembro

TEATRO
Oficinas
Das negritudes - histórias do teatro brasileiro
“Reabilitar a identidade, a herança cultural e a dignidade humana dos afrodescendentes”- Pilares do
Teatro Experimental Negro. A oficina busca reconhecer o Negro na história do teatro brasileiro, a
partir de fatos históricos, cosmogonias, olhares múltiplos e áreas diversas. Bem como provocar
reflexões sobre a fundamental influência de atrizes, atores, dramaturgos(as), diretores(as),
pesquisadores negras e negros, no teatro feito no Brasil.
Terças, das 15h às 17h, de 17 de agosto a 09 de novembro

De uma margem à outra - Dramaturgias no ar
A atividade propõe uma investigação teórica e prática de textos dos dramaturgos Nelson Rodrigues e
Plínio Marcos. O estudo dirigido de algumas peças desses autores busca estimular os estudantes à
escrita dramatúrgica, correlacionando temas e linguagens empregadas por esses escritores, em uma
abordagem criativa das questões de nossos tempos.
Quartas, das 14h30 às 17h30, de 01 de setembro a 20 de outubro

Cultura da Infância - Estudos Complementares do Curso de Longa Duração
Cultura da Infância - Laboratório I: Crianças de Guimarães Rosa
Este laboratório de experimentação cênica propõe uma pesquisa sobre o universo infantil na
literatura de João Guimarães Rosa como ponto de partida para criação de jogos e ações teatrais.
Trabalharemos elementos da teatralidade como coletividade, convívio, improvisação, imaginação,
expressão corporal e vocal. Destina-se a pessoas a partir de 14 anos.
Sextas, das 14h30 às 17h30, de 20 de agosto a 03 de dezembro



Rodas de Conversa

Pegada coletiva: rodas de conversa - Luiz Alberto de Abreu, processos colaborativos e pedagogia
teatral
Roda de conversa com Luiz Alberto de Abreu, dramaturgo e roteirista, natural de São Bernardo do
Campo. Escreveu diversas peças em processos colaborativos com grupos teatrais de todo o país. Tem
importante papel como formador, por sua atuação pedagógica em núcleos de dramaturgia, na Escola
Livre de Santo André e no projeto Oficinão do Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte. É idealizador da
Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André e do Instituto Narradores de Passagem.
Sexta, das 19h às 22h, dia 17 de setembro


