
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA

Sinopses do 2° Semestre/2022 - Vagas Abertas

ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS
Centros Culturais e Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

ARTES VISUAIS
Laboratórios de Pesquisa e Experimentação:
Arena Ateliê Livre: imagens imaginadas
Este laboratório de criação de imagens é aberto a todas e quaisquer pessoas, com ou sem experiência em Artes
Visuais (Pintura, Desenho, Gravura, Escultura, entre outras práticas). É um espaço livre para o desenvolvimento das
poéticas (artes) de cada um(a). Está intimamente ligado à ideia de “lugar onde se trabalha”. Assim, o(a) estudante é
convidado(a) a desenvolver atividades de criação (e suas técnicas), mas também recebe orientações específicas nas
técnicas, gêneros e modalidades de expressão visual que o(a) participante pratica.
Local de realização: Centro Cultural Lindeia Regina. Quartas, das 19h às 21h30, de 17 de agosto a 07 de dezembro.

Arena Ateliê Livre: pinturas imaginadas
Este laboratório de criação de imagens, cor/pintura, é aberto a todas e quaisquer pessoas, com ou sem experiência
em Artes Visuais (Pintura, Desenho, Gravura, Escultura, entre outras práticas). É um espaço livre para o
desenvolvimento das poéticas (artes) de cada um(a). Está intimamente ligado à ideia de “lugar onde se trabalha”.
Assim, o(a) estudante é convidado(a) a desenvolver atividades de criação (e suas técnicas), mas também recebe
orientações específicas nas técnicas, gêneros e modalidades de expressão visual que o(a) participante pratica.
Local de realização: Centro Cultural Salgado Filho. Quartas, das 14h às 17h, de 24 de agosto a 30 de novembro.

Imagens e memórias das Áfricas - Tempo, tempo, tempo, este grande escultor
Quando no presente pensamos em ancestralidade e nos antepassados havemos de pensar no Tempo. No Brasil, para
as culturas negrodescendentes (povos de tradição Angola e Yorùbá) as forças e energias do Tempo são cultivadas ao
pé de frondosas árvores, a Gameleira. Ìrókò é orixá na cultura Yorùbá. Kitembo, é um Nikisi na Cultura Angola.
Respectivamente, os dois (Orixá e Nikisi) , nestas duas Culturas, com as devidas diferenças, fazem referência às forças
e energias do Tempo, este grande escultor da vida que, sem dúvida, nos convida a cultivar, no presente, os saberes e
fazeres dos(as) antepassados e ancestrais. A partir disso, o Laboratório propõe, neste semestre, práticas orientadas
de criação, num convite aos(às) participantes para uma imersão nas imagens e memórias que o Tempo pode trazer
nas artes visuais, enquanto uma dimensão dos próprios processos inventivos no contexto de criação e recriação de
imaginários no campo da arte, quando o ponto de partida são fazeres e saberes que advém dos ancestrais e
antepassados. Como diz a canção de Caetano Veloso "Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos, Tempo tempo
tempo tempo, num outro nível de vínculo...Tempo tempo tempo tempo..."
Local de realização: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Sábados, das 14h às 17h, de 27 de
agosto a 12 de novembro.

Encontros:
Mesa de invenções e peripécias com as artes visuais
Uma grande mesa te espera com diversos materiais. Vamos brincar de inventar com as artes visuais? Tudo pode
acontecer. O objetivo é inventar objetos de formas variadas a partir de papel e outros materiais: máscaras,
brinquedos, adereços, enfeites e tudo que o imaginário de criança inventa. As criações serão elaboradas por meio de
exercícios e jogos com o olhar, com a cor, com a forma e com a composição, envolvendo o desenho, a colagem,
pintura e outras técnicas que explorem suas possibilidades plásticas criativas, formas de diversão, criações coletivas,
brincadeiras. Crianças pequenas e grandes, jovens, adultos(as), idosos(as), enfim, toda a família é convidada para
uma experiência com a arte de inventar e reinventar com o papel, a vida: o tempo, o lugar. Encantar e encantar-se:
brincar. Uma mesa, lugar de mistérios, de descobertas, de encontros animados por todos(as) os(as) participantes.
Local de realização: Centro Cultural Vila Fátima. Sábados, das 13h30 às 15h30, de 20 de agosto a 05 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Vila Santa Rita. Sábados, das 13h às 15h, de 20 de agosto a 05 de novembro.



AUDIOVISUAL
Oficinas de Curta Duração:
Vem aqui criar um filme - experimentos para uma introdução ao Audiovisual
A oficina é um convite para experimentar a criação de um filme. Exercícios em figurino e cenografia e o trabalho em
torno da presença do corpo em cena se juntam às experiências de escrita, práticas de sonoridades e criação de
planos e quadros para que os(as) participantes vivenciem a criação coletiva em vídeo.
Local de realização: Centro Cultural Alto Vera Cruz. Sábados, das 15h30 às 17h30, de 10 de setembro a 29 de outubro.

Criando meus próprios vídeos
A atividade busca estimular a criação em vídeo, trabalhando o olhar e a criatividade. Em práticas orientadas, os(as)
participantes são convidados(as) a investigar possibilidades de criação, partindo de sua subjetividade e em diferentes
perspectivas.
Local de realização: Centro Cultural Padre Eustáquio. Sábados, das 14h às 16h, de 27 de agosto a 12 de novembro.

Encontros:
Encontros para infâncias - Brincando de criar imagens
Os encontros são um convite para que as crianças venham inventar imagens a partir dos brinquedos ópticos e de
experimentações em vídeo. Cada encontro será preenchido por desenhos, recortes, histórias, imaginação e muita
diversão.
Local de realização: Centro Cultural Lindéia Regina. Quartas, das 17h30 às 19h, de 17 de agosto a 16 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Vila Fátima. Sábados, das 10h30 às 12h, de 20 de agosto a 26 de novembro.

Encontros para criar imagens
Sabia que muito antes de existirem as câmeras de vídeo, havia objetos capazes de criar imagens em movimento? Os
encontros são um convite para a criação de imagens a partir da construção de objetos ópticos e também de
experimentações em vídeo. A cada dia, papel, lápis de cor, recortes, cola e muita imaginação serão elementos para a
livre criação de imagens.
Local de realização: Centro Cultural Vila Marçola. Sábados, das 15h às 16h30, de 10 de setembro a 05 de novembro + 01
encontro de 2h de fruição artística e cultural.

BASTIDORES DAS ARTES
Oficina de Curta Duração:
Vestindo lugares: criando espaços dentro e fora de nós
Para criar uma vitrine, uma decoração para a casa, um cenário para uma apresentação, uma maquete para uma
animação, um fundo visual para um vídeo de celular ou fotografia, um arranjo para a mesa ou uma ambientação
para uma festa ou evento, podemos estudar a cenografia. Para brincar de amarelinha, rouba-bandeira ou queimada,
desenhamos no chão, no espaço, um lugar do jogo. Para ouvir a outra pessoa e nós mesmos(as), criamos espaço
dentro do corpo.
Local de realização: Centro Cultural Vila Santa Rita. Terças, das 14h30 às 16h30, de 23 de agosto a 11 de outubro.

Encontros:
Moda e música: figurinos para cantar e dançar
Qual roupa combina com o som que você gosta de ouvir? Como artistas da música escolhem o que vão vestir para se
apresentar? Para estudar e brincar de criar figurinos para as canções e trilhas sonoras para as roupas, a oficina vai
trabalhar com exercícios práticos que promovam encontros entre moda e música – corpo e som – pensando na
dança, no canto, na rua, nos vídeos e fotografias de artistas que cada um(a) gosta e no jeito de se vestir para sair de
casa, ir a um baile, a uma festa ou a uma apresentação.
Local de realização: Centro Cultural Alto Vera Cruz. Sextas, das 14h30 às 16h30, de 19 de agosto a 07 de outubro.

Brincando com o espaço
Formas lúdicas de materializar cenários e espaços imaginados, que têm origem nas brincadeiras e jogos infantis,
compondo ambientes que acolhem as narrativas que as crianças escolhem criar, tecer e compartilhar coletivamente.
Por meio da experimentação de “lugares”, “máquinas”, “objetos” e “percursos espaciais”, criados a partir de
desenhos com giz no chão, dos trançados com barbante, cordas ou elásticos, da construção com bambolês, pneus,
pedaços de madeira, tecidos, pedras, caixas e com seus próprios corpos, vivenciados e observados como formas,
volumes, texturas e imagens no espaço. Transformando a arquitetura e o visual de praças, quadras, ruas, salas,
auditórios, corredores e outros lugares, a atividade tem como objetivo proporcionar às crianças de diferentes idades
o contato com elementos estéticos da linguagem visual aplicada à cenografia.
Local de realização: Centro Cultural Usina de Cultura. Sábados, das 14h às 16h30, de 27 de agosto a 15 de outubro.



CIRCO
Módulo do Curso de Longa Duração
Módulo I - Curso de Longa Duração
Partindo do pressuposto de que o(a) estudante que inicia o curso tem pouca ou nenhuma experiência na área, este
módulo tem por finalidade introduzir as bases corporais, técnicas, artísticas e teóricas do circo. As aulas são
desenvolvidas a partir de exercícios próprios para a aquisição e o aprimoramento de qualidades físicas básicas,
práticas introdutórias das modalidades circenses, e estudos teóricos sobre o circo.
Local de realização: Centro Cultural Usina de Cultura. Segundas e quartas, das 19h às 21h30, de 01 de agosto a 28 de
novembro.

Oficinas de Curta Duração:
Técnicas Circenses
Práticas que visam proporcionar aos(às) participantes o desenvolvimento inicial de um repertório de habilidades
corporais, técnicas e artísticas nas modalidades circenses de acrobacia de solo e aérea, equilibrismo e malabarismo.
No decorrer da oficina serão trabalhadas de duas a três modalidades, a depender do perfil da turma. Além dos
exercícios característicos de cada modalidade, compõem as atividades, práticas de aquecimento, alongamento,
controle corporal e força.
Local de realização: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Sábados, das 14h às 16h, de 03 de
setembro a 05 de novembro.

Iniciação à Palhaçaria
Estudo dos conceitos e princípios da linguagem da palhaçaria, a partir de práticas que envolvem a conscientização
corporal, o estado de jogo e de brincar, a improvisação, e a experimentação do ridículo. A proposta é criar um
ambiente de estudo/trabalho, onde, por si mesmos(as), os(as) participantes identifiquem e compreendam os
caminhos que levam à descoberta e ao desenvolvimento/aprimoramento do “ser” palhaço(a) que existe em cada
um(a). Ao final da oficina serão criados roteiros/números individuais e/ou coletivos com situações cômicas e
poéticas.
Local de realização: Centro Cultural São Geraldo. Terças, das 19h30 às 21h30, de 16 de agosto a 06 de dezembro.

Encontros:
Brincadeiras Circenses
A oficina busca promover o encontro das crianças com as artes circenses por meio de figuras e movimentações
elementares de acrobacia, malabares e equilíbrio. As atividades são desenvolvidas a partir do repertório corporal
que os(as) participantes já possuem, sem a busca pelo domínio de técnicas, mas por ações lúdicas presentes nas
modalidades do circo.
Local de realização: Centro Cultural Pampulha. Sextas, das 9h às 11h, de 26 de agosto a 04 de novembro
Local de realização: Centro Cultural São Bernardo. Sábados, das 9h30 às 11h30, de 20 de agosto a 22 de outubro.
Local de realização: Centro Cultural Vila Marçola. Sábados, das 10h às 11h30, de 13 de agosto a 29 de outubro.

DANÇA
Oficinas de Curta Duração
Danças de matrizes africanas: cultura e ancestralidade
A oficina visa promover o prazer e a alegria de vivenciar as danças de matrizes africanas que nos revelam nossas
origens e são a afirmação de modos de pensar, ser e viver. Ao longo das aulas, os(as) participantes serão
estimulados(as) a reconhecer e valorizar os aspectos identitários e a ancestralidade que torna única e preciosa a
história de cada um/uma.
Local de realização:Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira. Quartas, das 9h30 às 11h, de 10 de agosto a 16 de novembro.

Encontros para dançar
Nesta oficina, os(as) participantes são convidados(as) a vivenciar o prazer de dançar e estar em movimento e a
ampliar a compreensão sobre a dança como campo artístico. Os exercícios e dinâmicas propostos visam estimular 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.
Local de realização: Centro Cultural Jardim Guanabara. Segundas, das 9h às 11h, de 08 de agosto a 07 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural São Bernardo. Quartas, das 09 às 11h, de 10 de agosto a 16 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Urucuia. Terças, das 19h30 às 21h30, de 16 de agosto a 08 de novembro.



Workshop:
Dança Jazz e muito mais
O workshop tem como proposta apresentar os elementos básicos que definem o Jazz como uma técnica e linguagem
de dança e convidar os(as) estudantes a pensar como tais elementos também estão presentes em outras abordagens
e podem ser transformados, tornando-se material para a criação de danças autorais.
Local de realização: Centro Cultural Vila Santa Rita. Sábados, das 14h30 às 16h30, de 27 de agosto a 24 de setembro.

Encontros:
Dança para crianças: no ritmo da alegria
Você já notou que a dança e a música estão quase sempre juntas? Por isso, nessa oficina, as aulas serão preenchidas
por propostas alegres e divertidas onde movimentos e sonoridades se encontram. As crianças vão usar toda a sua
imaginação para vivenciar o seu corpo dançante, explorando gestualidades, sons, musicalidades e diferentes ritmos.
A cada encontro serão desenvolvidos exercícios, jogos e dinâmicas que envolvem: a coordenação motora; relações
com o espaço, com o tempo e com materiais diversos; a percepção musical; a prática da criação. Esperamos por você
para formar uma turma muito especial!
Local de realização: Centro Cultural Lindeia Regina. Terças, das 9h às 10h30, de 09 de agosto a 25 de outubro.

Dança para crianças: Porque a infância é movimento
Você já notou que dançar rima com brincar? Por isso, nessa oficina, as aulas serão alegres e divertidas e as crianças
serão convidadas a usar toda a sua imaginação para vivenciar a dança como forma de expressão. A cada encontro,
serão desenvolvidos exercícios, jogos e dinâmicas que envolvem: a consciência do corpo em movimento; a
coordenação motora; relações com o espaço, com o tempo e com materiais diversos; a percepção musical; a prática
da criação. Esperamos por você para formar uma turma muito especial!
Local de realização: Centro Cultural Bairro das Indústrias. Quartas, das 15h30 às 17h, de 10 de agosto a 16 de novembro.

DESIGN POPULAR
Oficinas de Curta Duração
Tecido e Pintado
Investigações em torno das técnicas de pintura em tecido e seu imaginário popular. O pano de prato, caminhos de
mesa, estamparia popular, presentes tradicionalmente em artigos para a casa e que podem ser conectadas às
temáticas de pintura em tela, cavaletes e murais, propondo uma reinvenção da linguagem e do pensamento crítico
sobre esses artefatos.
Local de realização: Centro Cultural Alto Vera Cruz. Terças, das 14h às 16h, de 23 de agosto a 25 de outubro + 01 encontro de
2h de fruição artística e cultural.
Local de realização: Centro Cultural Bairro das Indústrias. Sextas, das 14h às 16h, de 26 de agosto a 28 de outubro.
Local derealização: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira. Quintas, das 9h às 11h, de 18 de agosto a 20 de outubro.

Oficina 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 reinventando-os
em seu uso e utilidade. Caixas, potes, cascas de ovo, embalagens, frutas e até espaços ociosos podem receber
atenção, receber mudas de plantas, terra e então compor um vaso, jardim ou viveiro de mudas.
Local de realização: Centro Cultural Jardim Guanabara. Terças, das 15h às 17h. De 16 de agosto a 18 de outubro.

Oficina de bordado
O convite é para desenvolver trabalhos e produtos em bordado, propondo um olhar que transite entre o artesanal e
o artístico, através de uma investigação do artesanato popular e das técnicas tradicionais. Busca-se promover novas
formas de fazer e pensar o bordado dentro do cotidiano, das afetividades e da valorização da memória. Tudo isso
partindo de uma perspectiva de trabalho coletivo e troca de saberes.
Local de realização: Centro Cultural Venda Nova. Sextas, das 14h às 16h, 26 de agosto a 04 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Vila Marçola. Quartas, das 15h30 às 17h30, de 17 de agosto a 16 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Zilah Spósito. Quintas, das 15h às 17h, de 08 de setembro a 10 de novembro.

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
Laboratório de Pesquisa e Experimentação:
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 a
reinvenção dos modos de se pensar e fazer arte e cultura "no agora". Momento que traz mudanças nas formas de



criação, fruição, apreciação, divulgação, mediação e circulação dos produtos artísticos e culturais. É partindo desse
contexto que o laboratório se propõe a investigar e experimentar as práticas de produção cultural em diferentes
áreas artísticas, buscando para isso, refletir sobre tal processo, além de fruir trabalhos artísticos produzidos em
contextos diversos.
Local de realização: Centro Cultural São Geraldo. Quintas, das 19h às 21h30, de 18 de agosto a 17 de novembro.

Oficinas de Curta Duração
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, serão discutidas 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.
Local de realização: Centro Cultural Usina de Cultura. Terças, das 19h às 21h, de 23 de agosto a 08 de novembro + 01 encontro
de 2h de fruição artística e cultural.
Local de realização: Centro Cultural Pampulha. Terças, das 15h às 17h, de 23 de agosto a 08 de novembro + 01 encontro de 2h
de fruição artística e cultural.
Local de realização: Centro Cultural Salgado Filho. Quartas, das 19h às 21h, de 10 de agosto a 16 de novembro.

MÚSICA
Oficinas de Curta Duração
Beabá do Violão
Atividade de iniciação ao estudo do violão. Pretende promover o conhecimento das características do instrumento e
sua prática dentro do contexto da música brasileira, onde ocupa importante papel também como instrumento de
desenvolvimento da musicalização.
Local de realização: Centro Cultural Urucuia. Segundas, das 19h às 21h, de 22 de agosto a 24 de outubro.
Local de realização: Centro Cultural Usina de Cultura. Sábados, das 10h às 12h, de 03 de setembro a 05 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Venda Nova. Quartas, das 17h às 19h, de 24 de agosto a 16 de novembro.
Local de realização: Centro Cultural Zilah Spósito. Quartas, das 9h30 às 11h30, 24 de agosto a 16 de novembro.

Práticas Percussivas: pandeiro, tambor e outras percussões
Oficina voltada para as práticas musicais com instrumentos de percussão com foco na música popular. Tem como
objetivo proporcionar aos alunos e alunas uma vivência musical a partir de estudo de ritmos brasileiros, práticas em
conjunto e desenvolvimento de repertório.
Local de realização: Centro Cultural Padre Eustáquio. Segundas, das 19h às 21h, de 22 de agosto a 24 de outubro.

Grupo Vocal
Atividade coletiva de canto, ancorada em práticas de percepção musical, através de exercícios rítmicos e melódicos, e
no desenvolvimento de repertório.
Local de realização: Centro Cultural São Bernardo. Quintas, das 19h às 21h, de 25 de agosto a 10 de novembro.

PATRIMÔNIO CULTURAL
Oficinas de Curta Duração
Ervas e Raízes
A oficina pretende estimular a partilha de conhecimento sobre ervas e raízes, e identificação de plantas e seus usos
(medicinais, alimentícios e cosméticos). Além disso, os(as) participantes podem confeccionar um mapa das plantas
presentes no entorno da comunidade, nos locais onde a oficina acontece, sendo estimulados(as) à criação artística, a
partir dos conteúdos relacionados ao conhecimento popular sobre plantas, ervas e raízes.
Local de realização: Centro Cultural Pampulha. Segundas, das 9h30 às 11h30, de 22 de agosto a 21 de novembro.

Corpo e Ancestralidade
Exercícios de reconhecimento de aspectos identitários a partir das propostas da professora e também das alunas e
alunos. A oficina é um convite para experimentar no (e com) o corpo, a dança, a música, a poesia, que dialogam com
a ancestralidade africana.
Local de realização: Centro Cultural São Geraldo. Quartas, das 19h às 21h, de 17 de agosto a 23 de novembro.



Workshop
Senhores e Senhoras do Tempo e do Espaço: samba da Lagoinha e outras histórias musicais
Este workshop tem como objetivo promover o encontro entre pessoas ligadas ao samba da Lagoinha, Pedreira Prado
Lopes e região, e pessoas interessadas em registrar esses encontros e as histórias de vida dessas pessoas do samba.
Os encontros serão mediados por um professor de música, estimulando a execução musical; bem como por um
professor de Patrimônio Cultural que irá estimular a criação de registros fotográficos e audiovisuais, que tenham
como foco os sambistas da Lagoinha, a memória e os saberes das pessoas ligadas ao samba da região.
Local de realização: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira. Terças, das 19h às 21h, de 13 de setembro a 08 de novembro.

TEATRO
Oficinas de Curta Duração
Teatro livre: encantações sonoras
A oficina convida a investigar percepções sonoras a partir de referências de saberes afro diaspóricos, e construir
narrativas poéticas ao abordar as sonoridades sob a perspectiva teatral - abarcando a palavra, as expressividades
vocais, as sonoridades externas e a paisagem sonora do território do centro cultural e dos locais habitados pelos(as)
participantes.
Local de realização: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Sábados, das 10h às 12h, de 27 de
agosto a 29 de outubro.

Teatro livre: encantações
A oficina convida pessoas, a partir de 14 anos, a despertar as percepções corporais e vocais, a escuta e convívio
coletivo, e a relação com o espaço, através de jogos e exercícios teatrais. A ideia é criar narrativas lúdicas que
dialoguem com o território do centro cultural e dos locais habitados pelos(as) participantes.
Local de realização: Centro Cultural Padre Eustáquio. Quartas, das 19h às 21h, de 14 de setembro a 30 de novembro.

Teatro livre: brincação
A oficina convida crianças de todas as idades e seus familiares a despertar as percepções corporais e vocais, a escuta
e convívio coletivos, e a relação com o espaço, através de jogos e exercícios teatrais. Vamos criar narrativas lúdicas
que dialoguem com o território do centro cultural e dos locais habitados pelos(as) participantes.
Local de realização: Centro Cultural Bairro das Indústrias. Sextas, das 14h às 16h, de 26 de agosto a 28 de outubro.

Laboratório de Pesquisa e Experimentação:
Laboratório de dramaturgias: criação e experimentação
O laboratório busca investigar a construção e produção de textos teatrais (individuais e coletivos). Estudo e
investigação conceitual de expressões dramatúrgicas, práticas de criação em dramaturgia contemporânea. Os
encontros semanais combinarão exposições teóricas, discussões sobre textos e temas, bem como produção e
avaliação individual e coletiva das escritas. A ideia é criar narrativas que dialoguem com o território do centro
cultural e dos locais habitados pelos(as) participantes.
Local de realização: Centro Cultural Usina de Cultura. Quintas, das 19h às 21h, de 18 de agosto a 20 de outubro.

Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC), Centro de Referência da Dança, Museu da

Moda, Cine Santa Tereza e Centro de Referência das Juventudes (CRJ)

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



Turma 1 (Tarde) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Segundas e quartas, das 14h às 17h,
de 08 de agosto a 14 de dezembro.
Turma 2 (Noite) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Segundas e quartas, das 19h às 22h,
de 08 de agosto a 14 de dezembro.

Ciclo Avançado - Poéticas: Módulo - Residência II
Neste módulo visa-se orientar os(as) estudantes em seus projetos individuais no Campo de Pesquisa em que se
inscrevem (Arte Ambiente ou Expressão Bidimensional). Desenvolve práticas e reflexões, dando ênfase em um dos
04 (quatro) aspectos básicos, plásticos e simbólicos que se inscrevem com a cor, desenho, escultura e multimídia e
seus desdobramentos a partir das propostas dos(as) participantes. Propicia práticas e reflexões acerca dos suportes,
técnicas, métodos e das relações dos trabalhos dos(as) estudantes com outras práticas artísticas e culturais e seus
possíveis significados. Instaura práticas de construção de imagem capazes de suscitar reflexões sobre processos de
criação e trabalha ainda modos de reprodução da imagem. A ideia central é a expansão dos conhecimentos sobre os
processos poéticos de cada participante e seus relacionamentos com o desenho, cor, multimídia,
tridimensionalidade, suportes, técnicas, pesquisa em materiais pictóricos e outros conteúdos que estão envolvidos.
Além disso, por meio da criação de uma exposição em espaço público da cidade, estimula o(a) participante
compreender a dimensão poética da imagem, as articulações e relações entre a pesquisa em arte, a crítica e as
múltiplas dimensões da cadeia produtiva da prática, do processo e do objeto artístico quando se inserem no campo
social.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Quintas e sextas, das 14h às 17h, de 11 de agosto a 02
de dezembro.

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação:
Arena Ateliê Livre
Este laboratório de criação de imagens é aberto a todas e quaisquer pessoas, com ou sem experiência em Artes
Visuais (Pintura, Desenho, Gravura, Escultura, entre outras práticas). É um espaço livre para o desenvolvimento das
poéticas (artes) de cada um(a). Está intimamente ligado à ideia de “lugar onde se trabalha”. Assim, o(a) estudante é
convidado(a) a desenvolver atividades de criação (e suas técnicas), mas também recebe orientações específicas nas
técnicas, gêneros e modalidades de expressão visual que o(a) participante pratica.
Turma 1 (Tarde) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças, das 14h às 17h, de 16 de
agosto a 06 de dezembro.
Turma 2 (Noite) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças, das 19h às 22h, de 16 de
agosto a 06 de dezembro.

AUDIOVISUAL
Laboratório de Pesquisa e Experimentação:
Laboratório de Práticas Livres em Audiovisual
O laboratório visa estimular a experiência artística em práticas audiovisuais dos(as) participantes, funcionando como
uma usina de criação de imagens e sons. Pretendemos conceber um espaço de criação em audiovisual onde 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. O espaço é voltado para a pesquisa e o desejo de experimentação
em audiovisual.
Local de realização: Centro de Referência das Juventudes. Quintas, das 19h às 21h30, de 01 de setembro a 17 de novembro.

Módulo de Minicurso:
Núcleo de Produção Digital - Minicurso Composição Visual - Módulo II Estudos em Direção de Fotografia
No módulo Estudos em Direção de Fotografia do Minicurso Composição Visual propõe-se uma aproximação com
noções básicas ligadas à fotografia do vídeo, como movimentos de câmera, planos, composição, iluminação e cor,
uma imersão na experimentação fotográfica. Além dos estudos de técnicas e conceitos da fotografia, os(as)
participantes poderão desenvolver a noção de corpo-câmera, com a investigação da movimentação de câmera a
partir da câmera na mão. A proposta é estudar partindo de dispositivos como a câmera do celular até o estudo com
câmeras handycam, DSRL e mirrorless.
Local de realização: Cine Santa Tereza. Terças, das 14h às 16h30, de 06 de setembro a 06 de dezembro.

BASTIDORES DAS ARTES
Laboratório de Pesquisa e Experimentação
Laboratório - A roupa da música, um passeio sonoro-corporal pela Black Music: do Soul ao Funk



O figurino para dançar vem do gesto e de uma imagem estética ligada ao estilo musical. A história da Black Music –
do soul ao funk – demonstra como o corpo foi mudando com o tempo – e com o ritmo – através das diferentes
batidas sonoras. O laboratório é um espaço de pesquisa e criação para pessoas interessadas em investigar como o
vestir pode complementar o cantar, o dançar e o sentir.
Local de realização: Centro de Referência das Juventudes. Terças, das 14h às 17h, de 16 de agosto a 22 de novembro.

Workshop:
A arte da moda: o figurino como linguagem de criação
Vivenciar a moda como fenômeno cultural pode revelar como a maneira que os corpos se vestem está ligada à
história e às mudanças sociais. A produção artística de figurinos, em diferentes formatos e intenções - seja nas artes
visuais, pinturas, cinema, fotografia, bem como nas artes cênicas da dança, do circo ou do teatro - pode traduzir os
desejos de invenção de novos gestos, novas relações e novas expressões de ser e estar no mundo. Na rua e na
cidade, nos palcos ou nas exposições, o diálogo entre arte e moda demonstra como cada pessoa ou grupo pode criar
seu figurino cotidiano.
Local de realização: Museu da Moda. Quartas, das 14h30 às 16h30, de 14 de setembro a 16 de novembro.

Rodas de Conversa:
Roda de Conversa - Prazer, Bastidores: um encontro com as modalidades de cenografia, figurino e trilha sonora da
área de Bastidores das Artes
"Prazer, Bastidores" é um convite para experimentar o diálogo entre as modalidades da área de Bastidores das Artes
da ELA-Arena, com destaque para a cenografia, o figurino e a trilha sonora, e as demais linguagens artísticas do
teatro, dança, patrimônio, música, circo, artes visuais, entre outras, que seguem em investigação na Escola e na
cidade. A conversa também buscará articular brevemente a trajetória da área de Bastidores das Artes na Escola,
como uma demanda da cidade, e ouvir as potencialidades de interlocução com estudantes e pesquisadores(as) com
interesses na investigação das modalidades para potencializar seus processos de criação e produção
artístico-cultural.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Sexta-feira, das 19h às 22h, dia 14 de outubro.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Sexta-feira, das 19h às 22h, dia 04 de
novembro.

CIRCO
Oficina de Curta Duração:
Oficina Básica de Circo
Serão trabalhados conteúdos básicos para o aprendizado das artes do circo, uma vez que visam o desenvolvimento
de aspectos corporais e artísticos importantes na formação circense: equilíbrio, força, flexibilidade, consciência de
corpo e movimento, coordenação motora, expressividade, e noções sobre os processos de criação no circo.
Local de realização: Centro de Referência das Juventudes - Sextas, das 14h30 às 17h, de 19 de agosto a 25 de novembro + 1
encontro de 2,5 de fruição artística e cultural.

DANÇA
Oficinas de Curta Duração
Improvisação e composição em dança: ultrapassando imaginários
A proposta é concebida como espaço onde a prática da improvisação e composição visa estimular a imaginação de
danças e mundos possíveis, promovendo a invenção de vias para a auto expressão. As aulas têm como objetivo
propiciar experiências que reúnem princípios que podem ser utilizados como dispositivos para a improvisação nas
áreas da Dança e da Música. Além disso, os(as) participantes serão convidados(as) a: 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.
Local de realização: Centro de Referência da Dança (Teatro Marília). Segundas, das 19h30 às 21h30, de 22 de agosto a 21 de
novembro.

África em nós: Danças e outras performatividades negras
A oficina almeja construir um espaço de reflexão, reconhecimento e criação voltado para as danças negras e as
performatividades que se vinculam a lógicas de pensamento fundadas em matrizes culturais africanas,
afro-brasileiras e da diáspora. As práticas propostas estarão ligadas a questões como: a noção de ancestralidade e o
tempo espiralar; as ritualidades e sua relação com modos de viver, se posicionar e dialogar com o mundo.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC), Sexta-feira, das 19h30 às 21h30, de 19 de
agosto a 11 de novembro.



Módulos do Curso de Longa Duração
Ciclo Básico - Módulo II
A oferta do módulo II do Ciclo Básico espera propiciar a recomposição da turma que se dedicava ao percurso de
formação em dança de longa duração ofertado pela Escola Livre de Artes Arena da Cultura e que, em março de 2020,
quando estava nessa fase, foi afetada pelo contexto da pandemia de COVID-19. Conta-se, também, com a chegada
de novos(as) participantes para compor o grupo, via processo de entrada com critérios de seleção específicos. Neste
módulo de estudos, os conteúdos abarcados visam estimular a ampliação de habilidades e conhecimentos basilares
em dança, bem como incitar novas compreensões e a abertura a novos desafios. Ao longo das aulas, serão
desenvolvidas práticas que abrangem a consciência corporal; a coordenação motora; o alongamento; noções de
ritmo, tempo, espaço, peso e fluxo e a relação entre esses elementos. Jogos de improvisação e variadas práticas de
criação em dança serão exploradas, tendo em vista o exercício da autoralidade.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças e quintas, 19h30 às 22h, de 04 de agosto a 01 de
dezembro + 01 encontro de 2h30 de fruição artística e cultural.

Encontro
Klauss Vianna (12/08/1928 - 12/04/1992): Um legado que supera o tempo - Aula prática com Izabel Costa
A aula ministrada por Izabel Costa será constituída de práticas desenvolvidas pela bailarina a partir de um longo
período de estudos e trabalho ao lado do mestre Klauss Vianna. A carreira da artista e sua atuação como docente se
funda nas ideias de Vianna e em sua visão de dança como experiência somática que, por meio do trabalho sobre si,
nos proporciona maior consciência corporal e o refinamento de nossa expressividade.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Sexta-feira, das 9h30 às 12h30, dia 02 de
setembro.

DESIGN POPULAR
Laboratório de Pesquisa e Experimentação
Laboratório com linhas e agulhas
O laboratório propõe a troca de saberes a partir do imaginário popular da costura, do bordado, tricô, e outras
técnicas populares aplicadas ao artesanato doméstico (como panos de prato, painéis, cadernos bordados, almofadas,
entre outros), buscando a construção de um olhar mais atual para os produtos têxteis, pesquisas de novos suportes,
valorização dos saberes, memórias, afetividades, trabalho colaborativo, compreensão dos processos artesanais de
produção e formação de coletivos.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quintas, das 14h às 17h, de 25 de agosto a 27
de outubro.

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
Laboratório de Pesquisa e Experimentação
Tirando ideias da gaveta: laboratório de elaboração de projetos artísticos e culturais
O laboratório tem o objetivo de auxiliar e orientar os(as) estudantes quanto ao desenvolvimento de seus projetos
individuais e/ou coletivos, através da experimentação envolvendo a elaboração de um projeto artístico e cultural,
compreendendo as etapas de planejamento e execução, bem como a gestão de recursos financeiros, materiais e
humanos.
Local de realização: Centro de Referência das Juventudes. Segundas, das 19h às 21h30, de 22 de agosto a 21 de novembro.

Roda de Conversa
Desmarcando os territórios entre a criação artística, a  produção e a gestão cultural
Qual a relação entre criação artística, produção e gestão cultural? Partindo dessa e de outras perguntas que surgem
a partir do cotidiano com o trabalho no campo das artes, a proposta da roda é refletir e compartilhar experiências
em torno das práticas de gestão e produção cultural atreladas à criação artística, desvelando com isso a
transversalidade entre esses processos.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quinta-feira, de 19h às 22h, dia 25 de agosto.

MÚSICA
Oficinas de Curta Duração
Canto, Ritmo e Movimento
Esta oficina convida todas as pessoas interessadas em descobrir a própria voz e a vivência no canto, através de
exercícios vocais e do desenvolvimento da percepção musical rítmica e melódica.



Turma 1 (tarde) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças, das 14h30 às 17h, de 16 de
agosto a 08 de novembro.
Turma 2 (noite) - Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças, das 19h às 21h30, de 16 de
agosto a 08 de novembro.

Música ao Vivo: da performance aos bastidores
Esta atividade busca oferecer espaço para o(a) participante pensar, experimentar, ter informações e se organizar em
relação a temas que atravessam o cotidiano da prática musical. Entre os assuntos abordados estão o diálogo do
músico com equipamentos de som, mesa, cabeamento e derivados em situações como palcos, estúdios de ensaio e
gravação, bem como a aplicação da percepção musical na rotina de estudos e nas apresentações ao vivo. Em caráter
introdutório, também será contemplada a Produção Executiva, envolvendo organização de ensaios, gerenciamento
de equipe, montagem de logísticas e o planejamento e execução ágil de performances.
Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quartas, das 14h às 16h, de 24 de agosto a 16 de novembro.

Oficina Básica de Música
Esta oficina é um convite para os estudos de longa duração da música na Escola Livre de Artes Arena da Cultura.
Tendo em perspectiva um percurso formativo prolongado, os(as) alunos(as) são introduzidos(as) nas metodologias
da Escola, acompanhados(as) por um grupo de professores(as) da área. Diferentes aspectos da prática musical serão
trabalhados de maneira integrada, sempre promovendo experiências criativas. Busca-se o desenvolvimento das
habilidades sensoriais, cognitivas e corporais envolvidas nas práticas musicais, por meio de aulas dedicadas à
percussão corporal, técnica vocal, prática de canto coletiva e prática instrumental em conjunto. Concomitantemente,
serão introduzidos conceitos de teoria musical, o básico da notação de partitura, bem como noções concernentes a
disciplinas como harmonia, acústica, análise, musicologia e etnomusicologia. Os(as) alunos(as) terão acesso às
diversas linguagens e tradições musicais, de dentro e fora do Brasil, sendo estimulados(as) a conhecer e refletir sobre
suas relações com o desenvolvimento da cultura musical brasileira. A oficina propõe também a orientação dos(as)
estudantes na progressão de seus estudos, identificando seus potenciais e caminhos de investigação.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Segundas e quartas, das 15h30 às 17h30, de
17 de agosto a 16 de novembro.

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação
Roda de Choro
Priorizando a prática instrumental individual e coletiva, o Laboratório aborda o Choro em seus aspectos
interpretativos, estéticos e históricos, a partir de exposição, apreciação musical, referenciais teóricos, práticas de
criação, debate e análise sobre o primeiro gênero musical urbano brasileiro.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quartas, das 19h às 22h, de 10 de agosto a 16
de novembro.

Arena Instrumental: fugas e confluências afromineiras
Essa oficina tem como finalidade proporcionar a prática de conjunto instrumental e será dedicada a um repertório
que investigue e dialogue com a presença da cultura afromineira na música brasileira. Os arranjos serão criados
especialmente para o grupo de participantes. As inscrições podem ser feitas por quaisquer instrumentistas, inclusive
cantantes.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quartas, das 19h às 22h, de 10 de agosto a 16
de novembro.

Composição: o meu lugar
Esta atividade se dedica à prática da composição, tendo os territórios geográficos e os espaços de afeto como fluxo
de inspiração para a organização de material sonoro diverso e criação musical.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Sextas, das 14h às 17h, de 26 de agosto a 11
de novembro.

PATRIMÔNIO CULTURAL
Módulo do Curso de Longa Duração
Módulo arte e cultura: música e corporeidade
Nas manifestações tradicionais, a música está, quase sempre, associada à dança, não sendo possível separar esses



dois elementos. A música e a dança são parte integrante dos cantos de trabalho, das cantigas de roda, nas canções
da infância, nos cantos de origem religiosa, cantigas de matriz africana, europeia e indígena. Este módulo é um
convite para uma pesquisa destes elementos, considerando as memórias e experiências dos(as) participantes,
compartilhadas entre o coletivo em trocas intermediadas pelo corpo.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Terças e quintas, das 19h às 22h, de 09 de agosto a 06
de dezembro.

Laboratórios de Pesquisa e Experimentação
Boi Livre
Os encontros do Boi Livre são um convite à prática do convívio e dos cortejos, conduzidos pelo Mestre Faria e são
também encontros preparatórios para ações que ocupam a cidade com a presença do Boi Livre.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Terças, das 17h30 às 19h, de 16 de agosto a 13
de dezembro.

Laboratório de Africanidades
Um laboratório em Arte, Cultura, Comunidade, Dengos e Kizombas, 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.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Quintas, das 19h às 21h30, de 18 de agosto a
01 de dezembro.

TEATRO
Oficina de Curta Duração
Oficina Básica de Teatro:  encontro das águas
A oficina parte das vivências, experiências culturais e artísticas dos(as) estudantes, sendo um convite para mergulhar
em princípios do fazer teatral, tais como bases de jogo, processos de criação coletivos e compartilhados e poéticas
de atuação. A experiência será permeada pela apreciação de trabalhos artísticos em cartaz na cidade que possam
provocar o fazer e a reflexão. A turma é orientada por três professores(as) que trabalham de modo integrado. No
encerramento, haverá partilha do processo com convidados(as), de acordo com as possibilidades sanitárias vigentes.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC). Terça e quinta-feira, das 19h às 22h, de 01 de
setembro a 29 de novembro.

Módulo do Curso de Longa Duração
Curso de longa duração: Módulo III
O terceiro ciclo do curso de longa duração da área de teatro tem duração de um ano, dividido em dois módulos
semestrais, e faz parte da formação de atuantes, que é composta pelos Ciclos Anuais I, II, III e IV. A turma é orientada
por três professores(as) que trabalham de modo integrado, como um núcleo de criação, e em diálogo com estudo
reflexivo sobre teorias e histórias do teatro. No segundo semestre, estudantes e professores(as) desenvolvem, de
modo colaborativo, um projeto de pesquisa e exercícios de criação a partir de elementos e interesses levantados no
primeiro semestre.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Segundas, quintas e sextas, das 19h às 22h, de 08 de
agosto a 05 de dezembro.

ESTUDOS TRANSVERSAIS - ENCONTRO DAS DEZ ÁREAS
Estudos Complementares do Curso de Longa Duração:
Módulo transversal: confluências e transfluências artísticas
Orientado por conceitos como “confluência”, “transfluência” e “palavra germinante”, o Módulo Transversal tem
como proposta explorar e transbordar as “fronteiras de relação” entre as dez áreas artísticas da Escola Livre de Artes
Arena da Cultura, sem perder de vista as especificidades e particularidades de cada uma delas. Com esse intuito e
com base nas diretrizes metodológicas da Escola, pretende-se que as investigações e práticas vivenciadas pelos(as)
participantes “germinem” em criações e experimentações desenvolvidas ao longo da atividade.
Local de realização: Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural. Quartas, das 19h às 22h, de 17 de agosto a 07 de
dezembro.



ESCOLA EXPANDIDA - AÇÕES ON-LINE
Plataforma de Educação à Distância da PBH: ead.pbh.gov.br

ARTES VISUAIS
Workshops:
Orientação e leituras inventivas de portfólio em artes plásticas
Este workshop busca instaurar um espaço dialógico e coletivo sobre e com portfólios, suas funções, finalidades e
modos de existência, e também no experimento de suas potências inventivas. Serão tratados os seguintes assuntos:
formas, formatos, as imagens visuais e imagens escritas e suas potencialidades na criação de imaginários e discursos;
apreensão e disseminação (comunicação) de aspectos sensíveis dos processos criativos do(a) artista na produção de
conhecimento e criação de valores em artes plásticas. O grupo de trabalho estará sob orientação de dois professores
e pesquisadores .
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quartas, das 14h às 17h, de 21 de setembro a 26 de
outubro.

Transverso — Residência remoto-virtual: territórios estéticos negr@s e pindorâmic@s
Esta residência artística é de curta duração e consiste em criar um espaço remoto/virtual onde os(as) participantes
irão buscar diálogos coletivos sobre seus processos de criação artística, propiciando a troca de experiências,
linguagens, conhecimentos, realidades e valores. Terão como eixos estruturantes os territórios estéticos negr@s e
pindorâmic@s, as fricções com as suas materialidades, as cosmovisões que as envolvem, as potencialidades e
aberturas para as experimentações múltiplas do grupo de trabalho sob orientação de duas professoras e
pesquisadoras.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quintas, das 19h às 22h, de 06 de outubro a 03 de
novembro.

AUDIOVISUAL
Workshops
NPD- BH Workshop Narrativas para o Audiovisual
Contar histórias é um gesto de imaginação. É criar imagens. O workshop é um convite para partilha em torno das
possibilidades de escritas para o audiovisual. Nos encontros participantes vão conhecer relatos sobre processos de
escrita e experimentar exercícios de criação de narrativas partindo das imagens, sons, memórias e afetos.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Terças, das 19h às 21h30, de 04 de outubro a 25 de
outubro.

NPD- BH - Workshop Cinemas Indígenas
O workshop propõe uma aproximação ao campo de produção de imagens protagonizadas e realizadas no âmbito das
lutas e cosmologias dos povos originários. Junto ao trabalho de um(a) realizador(a) audiovisual indígena, o convite é
para o encontro com essas imagens e o diálogo a partir delas.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Sextas, das 19h às 21h30, de 21 de outubro a 11 de
novembro.

BASTIDORES DAS ARTES
Workshops
Produção e criação Musical: gravando e mixando o seu som em casa
Articulações de procedimentos, equipamentos e estéticas para o desenvolvimento de projetos de produção musical,
tendo em vista o compartilhamento de diretrizes de criação em plataformas de edição, montagem e composição.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH, Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, das
9h30 às 12h30, de 17 a 22 de outubro.

Workshop DJ, Tecnologias do Som e Carnaval
Iniciação à discotecagem e produção de remix, re-edit , com foco em eventos de Carnaval. O objetivo é apresentar
ferramentas digitais disponíveis para atuação como DJ em eventos culturais, comerciais e privados, produção
musical; criação de arranjos utilizando midi e áudio, realização de remixagens e reedições à partir da construção de
nova base musical (baixo, harmonia, bateria eletrônica ou beat) para melodia de música conhecida; Estabelecimento
de uma metodologia para lidar com os programas, a escuta e discussão dos resultados, bem como a relação com o
figurino e a cenografia.



Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, das
9h30 às 12h30, de 07 a 12 de novembro.

CIRCO
Workshop:
O circo e a criação da linguagem: o corpo e as estéticas circenses
O Circo como linguagem se organizou de maneira plural, aberta e em constante mutação, influenciando e sendo
influenciado por outras expressões artísticas, como o teatro e a dança. É uma “arte viva” que tem o corpo como
principal protagonista da cena. Este workshop propõe o estudo dos aspectos estéticos do circo e a participação do
corpo na linguagem circense. Fazem parte dos encontros, práticas corporais, apreciação crítica de vídeos de números
e espetáculos artísticos, e a leitura de pequenos textos.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Sábados, das 10h às 12h, de 22 de outubro a 12 de
novembro.

DANÇA
Roda de Conversa:
Klauss Vianna (12/08/1928 - 12/04/1992): Um legado que supera o tempo
Nessa roda de conversa vamos reverenciar o mestre Klauss Vianna, grande referência para a dança brasileira, cujo
legado permanece vivo e atual, após 30 anos da sua morte. A área de Dança da Escola Livre de Artes Arena da
Cultura se vale dessa oportunidade para lembrar a importância de Klauss, seu trabalho e ensinamentos, que seguem
entre nós, abrindo caminhos para práticas em dança mais inclusivas e democráticas.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quarta-feira, das 19h30 às 22h, dia 31 de agosto.

DESIGN POPULAR
Workshop:
Imaginar e modelar
Partindo de princípios e técnicas básicas de modelagem em argila e outros materiais e percorrendo o caminho desde
o projeto até sua execução, os participantes são encorajados a desenhar e produzir objetos utilitários e artísticos de
acordo com o seu desejo. Experimentações em cerâmica utilitária, pintura e escultura.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quartas, das 19h às 21h30, 14 de setembro a 09 de
novembro.

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
Oficina:
Quem tem medo da escrita? Oficina sobre processo criativo em escrita em múltiplas formas e formatos
A oficina 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 terá a participação de escritoras que contarão um pouco sobre sua relação com a palavra e experiências
sobre o processo criativo  envolvendo a escrita.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quartas, das 9h30 às 11h30, de 10 de agosto a 16 de
novembro..

MÚSICA
Oficina:
Canto, saúde vocal e performance
A prática do canto, partindo de noções de fisiologia da voz, exercícios técnicos, percepção da própria voz e da voz do
Outro.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Segundas, das 19h às 21h30, de 29 de agosto a 07 de
novembro.

PATRIMÔNIO CULTURAL
Oficina:
Formação em Brinquedos e Brincadeiras
A oficina busca trabalhar jogos e brincadeiras tradicionais brasileiras estimulando o reconhecimento e a reflexão



sobre a cultura da infância e as vivências lúdicas. Promovendo práticas de construção de brinquedos, leitura de
textos e apreciação de vídeos sobre a cultura da infância. É um trabalho de ação e reflexão sobre a cultura da
infância e as práticas tradicionais e regionais brasileiras de brincar. Os(as) participantes serão convidados(as) a
construir e compartilhar brinquedos e brincadeiras, construir conhecimento acerca da cultura da infância e brincar.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Segundas, das 19h às 21h30, de 05 de setembro a 24
de outubro.

TEATRO
Workshop:
Entre teatro e performance: Canto da Jandaia
O workshop dialoga saberes e vivências dos Pataxó da aldeia Kaí do sul da Bahia em seu processo de retomada de
territórios, com trabalhos de performers e grupos teatrais da américa latina. Provocados por essa troca, os(as)
participantes serão convidados(as) a realizar derivas e pequenas ações performativas nos lugares que habitam, num
convite para reavivar relações entre corpo, cidade, natureza e comunidade.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Terças, das 14h30 às 16h30, de 04 a 25 de outubro.

Narrativas indígenas: modos de representação de si e do Outro em contextos cotidianos e cerimoniais
Estes encontros irão possibilitar assistir alguns filmes ou trechos fílmicos realizados por autores(as) indígenas, para
ressaltar a estética indígena na auto mise en scene, e na representação de seus Outros. A discussão sobre o material
audiovisual pretende abordar algumas qualidades (naturezas) da representação indígena em contextos rituais,
cerimoniais e cotidianos, notando as continuidades e descontinuidades em relação aos modos ocidentais de
representação.
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH. Quartas, das 15h às 17h, de 14 de setembro a 05 de
outubro.


