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Apresentação

Os processos artísticos apresentados nesta publicação são resultados dos trabalhos desenvolvidos por cada arte-
educador - em uma troca constante com os saberes dos adolescentes e jovens- e serão a linha norteadora de todo 
o projeto pedagógico do Arte na Casa. Foram sistematizadas as seguintes modalidades: Literatura, Rap e Fanzine 
(Artes da Palavra); Dança de Rua e Capoeira (Artes do Corpo); Teatro do Oprimido e Jogos Dramáticos (Artes 
Cênicas); Escultura, Desenho e Pintura e Graffiti (Artes Visuais).

A modalidade de Danças Circulares, apesar de ter sido trabalhada desde o inicio do convênio, não está presente 
nesta publicação, pois não fará parte das modalidades a serem desenvolvidas pelo projeto nos próximos anos. 
Será mencionada a arte-educadora que ministrou essa modalidade em tributo ao trabalho desenvolvido. No 
caso do Circo, Fotografia e Moda e Estética, ainda estamos elaborando uma proposta artística coerente com a 
realidade de uma medida socioeducativa.

As modalidades de violão e discotecagem (Artes do Som) foram implantadas na terceira edição do convênio e 
como as propostas artísticas foram construídas de acordo com suas ações práticas, não foi possível para esta 
publicação uma sistematização destas modalidades. O mesmo acontece com Cinema e Vídeo, porém elaboramos 
um texto de referência contendo linhas gerais para uma ação artística.

Foram necessários dois anos para sistematizarmos nossas ações desenvolvidas nos trabalhos com arte e cultura 
nas unidades da Fundação Casa. O resultado desta publicação é mérito dos diversos arte-educadores que já 
passaram pelo projeto e aqueles que ainda fazem parte da constante luta pela garantia dos direitos das crianças 
e adolescentes.

Equipe do Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais. 
Antônio Eleilson Leite – Coordenador Geral 

Rodrigo Medeiros – Coordenador Técnico 
Fernanda Ribeiro do Nascimento – Coordenadora de Área 

Janaina Aparecida Santana – Coordenadora de Área



Nos anos 1990, a produção cultural das periferias das grandes metrópoles brasileiras ganhou visibilidade, 
principalmente graças à emergência de grupos de Hip Hop que transpassaram as fronteiras dos guetos,  ocuparam 
espaços na mídia, na indústria fonográfica e na moda. Na década seguinte, a afirmação identitária baseada na 
condição periférica, comunitária ou étnico-racial ganhou maior consistência e foi incorporada por um amplo 
e vigoroso movimento cultural, protagonizado principalmente por jovens, que participam de rodas de samba, 
saraus literários, grupos de dança, rap, grafite, teatro e cinema nas “quebradas” das metrópoles.  Surge, assim, 
um movimento cultural nas periferias urbanas que contribui para a superação da segregação dessas regiões, 
ressignificando-as : não somente o lugar da carência, da violência e do abandono, mas também território com 
identidade e vitalidade, ao qual seus moradores sentem orgulho de pertencer. 

Captando a pujança desse movimento e se alimentando da interação com seus atores, a Ação Educativa vem 
implementando seu programa de Cultura, cujo objetivo é fortalecer a produção cultural de grupos originários ou 
atuantes nas periferias, ampliando seu acesso a circuitos de produção e consumo de bens culturais, afirmando a 
cultura como dimensão essencial da cidadania. 

Se não fosse a energia  desses artistas a alimentar nossa  Ação Educativa, provavelmente não teríamos tido a 
coragem de assumir o desafio que nos lançou a Fundação Casa, de promover arte-educação nas suas unidades de 
internação, junto  a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Felizmente, a inspiração do movimento 
cultural da periferia nos indicou um caminho: transformar o que poderia ser o lugar da carência, da violência e 
do abandono em território de identidade e vitalidade, promovendo e ampliando circuitos de produção e fruição 
artística. 

Encontramos muitos obstáculos pelo caminho, as limitações institucionais e nossas próprias limitações, mas 
temos certeza que está valendo muito a pena, que estamos aprendendo e nos superando junto com nossos arte-
educandos. O saldo é muito positivo e um balanço dos resultados alcançados pode ser feito a partir das histórias 
e reflexões dos educadores que são autores desse livro.  

Sem dúvida, a qualidade do trabalho e da sua sistematização é fruto de um princípio metodológico central 
para a Ação Educativa: a formação do educador. Só assumimos o desafio do Projeto Arte na Casa porque nos 
foram garantidas as condições de realizar a formação continuada dos arte-educadores, que estiveram reunidos 
com os coordenadores pedagógicos por mais de 500 horas ao longo de quatro anos, planejando, avaliando e 
alimentando com novos insumos o cotidiano do trabalho.  

A iniciativa de sistematizar e publicar essa experiência responde também a um método de trabalho que é parte 
do DNA da Ação Educativa: experimentar projetos sociais e educacionais inovadores, sistematizá-los e extrair 
deles  elementos que fomentem o debate público,  o engajamento cidadão e a incidência nas políticas públicas. 

Temos um orgulho enorme do trabalho realizado por essa equipe de educadores que , sob a obstinada, rigorosa 
e afetiva coordenação pedagógica de Rodrigo Medeiros,  nos presenteia com esses instigantes  escritos.

Vera Masagão Ribeiro 
Coordenadora Geral  da Ação Educativa



EDUCAÇÃO E ARTE

Nos últimos anos, ao iniciar o processo de mudanças, a Fundação CASA tem investido na sua função primordial: a 
garantia dos direitos do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, pautando-se na humanização 
e no atendimento individualizado e de qualidade. Nessa perspectiva, a Educação constitui-se num dos elementos 
fundamentais para o processo de democratização e dos direitos dos adolescentes.

As oficinas artístico-culturais apresentadas neste caderno visam estender e ampliar a educação a todas as 
dimensões humanas, em especial, a dimensão da cultura, entendida como construção humana e produzida, 
antes de tudo, em grupo.

A arte entendida como forma privilegiada de experimentação, expressão estética e construção do conhecimento, 
constitui-se em elemento de transformação e transcendência, tanto da consciência como da própria realidade, 
quando age em conjunto com outras linguagens. 

Estas desempenham um papel importante no desenvolvimento e formação integral dos jovens, no 
desenvolvimento das suas capacidades afetivas, lúdicas, expressivas e cognitivas; contribuindo como elementos 
importantes da formação pessoal e social do indivíduo.

Em nosso caso específico, sabemos que os jovens, em quase sua totalidade, são oriundos das camadas populares 
e estão cada vez mais sujeitos a um processo de exclusão social. Por isso, as práticas artístico-culturais devem ser 
compreendidas nesse contexto de exclusão, onde o acesso dos cidadãos não é igualitário, mas muitas vezes um 
privilégio das camadas sociais mais abastadas.

O trabalho com arte nos Centros de Atendimento Socioeducativo é um instrumento que contribui para a elevação 
da autoestima e da criatividade. Ao se familiarizar com a apreciação e produção de manifestações artísticas de 
diversas culturas, tempos e lugares, o jovem adquire conhecimentos que lhe permitem perceber, distinguir, 
refletir e interferir no mundo que o cerca.

Nesse sentido, os conteúdos presentes nesta publicação refletem uma mudança de atitude no sentido de 
uma maior abertura para práticas educativas que valorizam a diversidade de culturas, permitindo revelar as 
potencialidades pedagógicas da união entre educação e arte.

Marisa Fortunato 
Superintendente Pedagógica da Fundação Casa



¹ In Cadernos da Superintendência Pedagógica pg 96.

O trabalho de Arte e Cultura desenvolvido com jovens em cumprimento de medida socioeducativa é um 
processo ainda em construção, não só na Fundação Casa, mas também no restante do Brasil. Todos os envolvidos 
sabem o que buscar – o fortalecimento da identidade cultural, o autoconhecimento, a ampliação da consciência 
e visão crítica da sociedade e da própria realidade com a abertura de novas possibilidades de significação das 
experiências através da Arte como “forma privilegiada de experimentação, expressão estética e construção de 
conhecimento”¹.

Mas, como, dentro da realidade de centros de internação de jovens em conflito com a lei, podem-se desenvolver 
objetivos tão profundos? Como desenvolver um trabalho artístico-cultural, que exige liberdade de expressão, com 
jovens em privação de liberdade? Como aprofundar a reflexão e o conhecimento considerando a brevidade da 
medida e, em consequência, a rotatividade e o pouco tempo de permanência dos jovens nas oficinas? Como lidar 
com as tensões latentes de todos os envolvidos neste processo, garantindo as condições para a experimentação, 
a expressão estética e a construção do conhecimento? 

A Ação Educativa partilha neste livro algumas respostas que encontrou para estas e outras questões ao longo de 
seus 3 anos de oficinas de Arte e Cultura nos centros da Fundação Casa. Ao registrar as aulas de cada um de seus 
educadores das diferentes linguagens artísticas, apresentando possibilidades de desenvolvimento de um mesmo 
objetivo, trouxe à luz de forma clara e flexível que é possível e como fazer arte mesmo em situações adversas. 

Certamente esse registro é único no mundo e representa uma inestimável contribuição para todas as instituições 
que aplicam medida socioeducativa, para pesquisadores da arte, da educação e outros campos do conhecimento 
humano.

A vocês, educadores e gestores do projeto, os nossos parabéns e nossos agradecimentos. 

Carmen Silvia Carvalho 
Gerente de Arte e Cultura da  Fundação Casa



“Há quantos milênios ela existe! Que nomes, que idéias brilhantes: Pestalozzi, Rousseau, Natorp, Blonsky! Quantos 
livros, quantos papéis, quanta glória! E ao mesmo tempo, um vácuo, não existe nada, é impossível haver-se com um só 
desordeiro, não há nem método, nem instrumental, nem lógica, simplesmente não existe nada!” Makarenko¹.

Ao iniciarmos os trabalhos de arte-educação em 2008 para atendermos 1.216 internos da Fundação Casa, em 
unidades de internação e internação provisórias femininas e masculinas, adolescentes com primeira e múltiplas 
passagens pela instituição, com atos infracionais leves, médios, graves e gravíssimos; deparamo-nos com um 
novo universo, que suscitou o mesmo questionamento de Makarenko: O que e como fazer?

Anton Makarenko, ao se tornar o responsável por um centro de adolescentes e jovens infratores (Colônia Gorki) 
na Rússia do século XX, no início de sua revolução, se deparou com uma realidade nas quais autores e filósofos, 
que pensaram processos pedagógicos, não podiam responder e pensar em um método educativo que dialogasse 
com um ideal de emancipação dos internos.

Passaram-se quase cem anos e até hoje pouquíssimas respostas foram encontradas sobre como trabalhar com 
adolescentes autores de atos infracionais. O desafio está colocado e muitas instituições, como a Fundação Casa, 
enfrentam uma dura realidade para fazer valer os direitos e deveres dos adolescentes presentes em estatuto 
(ECA) e em um sistema nacional de medidas socioeducativas (SINASE). 

Estamos diante de dois temas que estão em constante processo de construção: arte-educação e medida 
socioeducativa. Diferente de outros espaços educativos como uma oficina em determinada instituição pública ou 
privada, no qual os partícipes se inscrevem com o objetivo definido para determinada linguagem, ou atividades 
artísticas em escolas de arte, a prática artística em medida de internação e internação provisória propõem um 
novo desafio artístico e pedagógico tendo em vista as especificidades de uma medida socioeducativa. 

O primeiro ponto é que os adolescentes, ou jovens, não retornam para suas casas ao final da atividade. Ele está 
privado de sua liberdade em um espaço com uma lógica e uma dinâmica próprias da internação. Mas, chegará o 
momento de retorno ao seu lugar de origem, que na maioria das vezes se localizam nos arrabaldes da metrópole. 
Espaço esse, que ultimamente vem deixando de ocupar os noticiários somente pela precariedade, violência, falta 
de acesso à educação, saúde e bens culturais; para em seu lugar mostrar os saraus, os coletivos artísticos, os 
espaços de cultura. Enfim, os muitos tesouros presentes nas vielas e favelas.

Um espaço de internação para adolescentes e jovens autores de atos infracionais possui diversas características 
próprias e para esta análise vamos nos debruçar somente na ação pedagógica. Nos trabalhos com as oficinas 
artísticas podemos detectar os seguintes desafios e dificuldades:

1 – Alta rotatividade dos adolescentes nas oficinas. Nas unidades de internação, a alta rotatividade se dá quando 
os adolescentes passam a cumprir a medida em Liberdade Assistida (L.A.) e novos adolescentes iniciam a medida 
de internação. Nas oficinas, a cada saída de adolescentes, novos entram no seu lugar para manter a média de 10 
a15 por turma. Nas unidades de internação provisória, a rotatividade é ainda maior, pois os adolescentes ficam 
internados por no máximo 45 dias e o fluxo de saídas para internação, ou liberdade, é muito alto.

2 – Tumultos e Rebeliões. O número de rebeliões vêm diminuindo nas unidades da Fundação Casa e, apesar de 
serem uma das dificuldades para o desenvolvimento das oficinas, são pontuais. Já os tumultos entre os jovens 
e agentes de apoio socioeducativo, ou entre os próprios jovens, são constantes e há momentos que os arte-
educadores são orientados a não entrarem para as atividades.

¹ MAKARENKO, Anton. Poema Pedagógico. São Paulo: Editora 34, 2005. (p.111)



3 – Pouca compreensão dos setores pedagógicos e segurança das unidades sobre os trabalhos de arte-educação. 
Não há um entendimento claro sobre o processo de experimentação artística, sobre os conteúdos trabalhados e 
qual a finalidade das oficinas. 

4- Os arte-educadores demonstram muitas dificuldades em elaborar planos de aula de três meses, para até quatro 
turmas, tendo em vista as dificuldades acima citadas. Muitos entendem como desnecessária a produção de um 
planejamento, pois em muitos casos, as realidades dos centros de internação inviabilizam o que foi planejado.

5- Como desenvolver conteúdos e técnicas artísticas que dialoguem com a realidade e cultura dos adolescentes 
respeitando as trocas dos saberes e conhecimentos entre educadores e educandos.

6- A impossibilidade dos adolescentes e jovens produzirem livremente suas artes, leituras e pesquisas fora dos 
horários estipulados para as oficinas. Pouquíssimos centros disponibilizam outros horários para a produção, 
pesquisa ou apreciação artística.  Como estamos lidando com uma medida internação, um lápis, uma tinta, um 
pincel e até mesmo um livro, podem, de acordo com as normas da Fundação Casa, tornarem-se objetos perigosos 
em situações de tumultos e rebeliões. 

7- Alta rotatividade de arte-educadores no projeto. Após um determinado período ministrando oficinas artísticas 
nos centros de internação, muitos profissionais acabam desistindo do projeto por conta das dificuldades inerentes 
aos trabalhos desenvolvidos numa medida socioeducativa. Atuar com adolescentes e jovens internados, que em 
muitos casos são ligados a facções criminosas, ou “entendem” que elas fazem parte de sua “rede de proteção 
social”, e em espaços fechados com regras bem definidas, requer cuidados nas mais variadas ações: uma frase 
mal colocada, o medo diante algumas situações, não poder utilizar todos os materiais necessários para suas 
oficinas, dentre outras. A cada saída de um arte-educador, outro deve ser contratado e o perfil do profissional 
para trabalhar com adolescentes autores de atos infracionais é também característico. Não são todos que têm 
interesse em ministrar oficinas artísticas para este público e em um espaço de internação com diversas regras. 
Para além do trabalho com arte-educação, o profissional tem que ter o mínimo de conhecimento sobre as leis que 
garantem os direitos das crianças e adolescentes. 

De modo a incidir nesta realidade, a Ação Educativa elaborou o Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais cujo 
objetivo principal é proporcionar o exercício de experimentação das linguagens artísticas, por meio de oficinas 
culturais e atividades complementares, de maneira que estas façam parte significativa na construção humana e 
social dos adolescentes atendidos pela Fundação CASA, produzindo subjetividades individuais e coletivas num 
movimento de (re)descoberta de identidade e  pertencimento social, tendo em vista a inclusão do interno a 
sua comunidade. Portanto, a relação ambiente externo e ambiente interno é a premissa para se promover um 
trabalho de arte e cultura nas unidades de internação e requer uma ação pedagógica que estimule o potencial 
artístico dos adolescentes. 

Desenvolvemos uma estratégia bem definida e articulamos quatro eixos de atuação: 

1- Promoção de oficinas artísticas nas unidades da Fundação Casa.

2 - Apresentações de diversos coletivos artísticos com atuação nas periferias da região metropolitana de São 
Paulo, nas unidades de internação e internação provisórias atendidas pelo convênio.

3- Saídas dos adolescentes das unidades para apresentações artísticas como resultado das atividades 
desenvolvidas nos centros e também como espectadores. 

4- Divulgação dessas apresentações e outras atividades artísticas realizadas nas periferias da cidade por meio de 
uma guia cultural mensal publicado pela Ação Educativa: Agenda Cultural da Periferia.



Para além das oficinas artísticas realizadas diariamente nos centros de internação e internação provisória da 
Fundação Casa, entendemos como um importante processo pedagógico as apresentações de coletivos artísticos, 
com atuação nas periferias da cidade, nos trabalhos desenvolvidos junto aos arte-educadores e adolescentes. As 
trocas de conhecimentos e possibilidades dos internos mostrarem seus trabalhos desenvolvidos nas unidades 
são fundamentais para a fruição artística. Bem como, ao apresentarmos aos jovens e adolescentes os trabalhos 
artísticos já desenvolvidos em suas comunidades, podemos apontar uma possibilidade para continuarem 
atuando no universo da arte e cultura para além da medida socioeducativa. Esta ação é articulada com a entrega 
regular da Agenda Cultural da Periferia, que apresenta aos adolescentes e funcionários dos centros um amplo 
cenário das manifestações artísticas que acontecem em toda periferia da grande São Paulo.

Como resultado das oficinas, as saídas para apresentações valorizam os trabalhos produzidos pelos internos, 
pois eles são apresentados para um número maior de pessoas, que muitas vezes acreditam ser impossível haver 
sensibilidade, poesia e uma estética nas produções dos adolescentes em conflito com a lei.

O que entendemos como arte-educação em medida socioeducativa? 

“Ao revelar-nos o mundo – por meio de seu próprio mundo – o artista mostra a nós mesmos”² 

Para Paulo Freire, a arte, em suas diversas atividades, desperta nos alunos novos valores, desenvolvendo o sentido 
de apreciação estética do mundo, recorrendo a referências e conhecimentos básicos no domínio das expressões 
artísticas; exprimindo sentimentos, emoções suscitadas pelos textos, sensibilizando e estabelecendo interações 
através de diferentes linguagens. 

“Eu penso que no momento em que você entra na sala de aula, no momento que você diz aos estudantes: Oi! 
Como vão vocês? Você inicia uma relação estética. Nós fazemos arte e política quando ajudamos na formação dos 
estudantes, sabendo disso ou não. Conhecer o que de fato fazemos, nos ajudará a sermos melhores” ³

Seguimos essa concepção filosófica no que diz respeito à conduta profissional do Educador. Do ponto de vista 
didático, na relação direta entre o ensino e a aprendizagem, nossa referência metodológica, dentro da visão da 
educação em arte, se dá em três caminhos de acordo com proposta elaborada por Ana Mae Barbosa4: 

1- Produção Estética – É o aprender no fazer. Os adolescentes e jovens entram em contato com o universo estético, 
os materiais e técnicas, produzindo uma obra de arte. Neste processo construímos, criamos, compomos, colocamos 
no real uma determinada ideia. Assim, utilizamos todo potencial criativo, dos sentidos e do conhecimento já 
adquirido para transformarmos os materiais disponíveis em algo novo e único.

2- Apreciação Estética – É o aprender a olhar/sentir. Os adolescentes e jovens admiram, assistem, criticam e 
se deleitam na composição de determinada obra de arte. Aqui o aprendizado se dá pelas diversas maneiras e 
interpretações que damos ao que estamos vendo. Tudo que observamos serve de instrumentos para uma 
imersão numa estética especifica. No caso do projeto Arte na Casa, lançamos mão da cultura de periferia e da 
cultura popular, e suas relações com a cultura erudita. 

3- Aprender contextualizando – É o aprender pelo estudo teórico. Os adolescentes e jovens, por meio de 
pesquisas, compreendem os conteúdos, as características e os elementos específicos de cada modalidade 
artística contextualizada nas mais diferentes épocas históricas. 

²  DUARTE JR. João F. O Sentido dos Sentidos. São Paulo: Criar Edições, 2001. (p.53)
³ GADOTTI, Moacir. org. Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 1996. (p.509) 
4  BARBOSA, Ana Mae. Ensino de Arte. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.



Tendo como base as diretrizes da Gerencia de Arte e Cultura (G.A.C), presentes no caderno da Superintendência 
Pedagógica5 , todas as propostas artísticas apresentadas têm como carga horária 03 horas semanais, distribuídas 
em dois encontros de 1 hora e 30 minutos com a mesma turma. O tempo para experimentação artística será de três 
meses que entendemos como: início do processo artístico, metade do processo artístico e finalização do processo 
artístico. Planejar as atividades não racionaliza, ou burocratiza, a experimentação. Pelo contrario, o planejamento 
é fundamental para qualquer prática artística e pedagógica. Porém, não contemplam mais modelos e métodos 
tradicionais já estabelecidos.

Como planejar aula a aula para três meses de atividades tendo e vista as especificidades de uma medida 
socioeducativa de internação e internação provisória?

Os três anos de execução do projeto Arte na Casa em unidades de internação e internação provisória, possibilitou-
nos a elaboração coletiva de uma proposta pedagógica com planejamentos de aula que balizam a tensão entre 
o ideal e o que de fato pode ser realizado. De acordo com as realidades de uma media socioeducativa, um 
planejamento de aula nunca deve ser rígido e as sistematizações das práticas artísticas elaboradas pelos arte-
educadores fazem sentido quando relacionamos possibilidades a serem trabalhadas nos três meses de oficinas 
numa ação que visa um fim. 

Nas propostas para efetivação de uma experimentação artística que apresentamos nesta publicação, relacionamos 
todas as possibilidades de aulas possíveis para três meses de oficinas numa ordem lógica de continuidade. Ao 
apresentarmos a sistematização de todo processo artístico para o corpo funcional das unidades, eles terão em 
mãos as ações a serem desenvolvidas nas oficinas com os conteúdos, os livros, os filmes, as técnicas, respeitando 
a proposta política e pedagógica presente no Plano de Trabalho do Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais. 

As “cartografias” de planos de aula para três meses de oficinas foram desenvolvidas pelos arte-educadores 
respeitando as diversas realidades de um centro de medida socioeducativa e escuta dos adolescentes. Nesse 
sentido, em todas as propostas artísticas apresentadas são relacionadas aulas com temas ligados aos Direitos 
Humanos, escolhas e oportunidades dos adolescentes e jovens, identidade, cultura de periferia, rodas de conversa, 
trabalhos coletivos, função da arte, dentre outros. 

Quando trabalhamos aulas teóricas e citamos uma referência, ao final de cada área artística são apresentadas as 
mais diversas obras literárias e audiovisuais. Todas deverão estar presentes nos centros para consultas dos arte-
educadores, adolescentes e funcionários das unidades.

Com esse material, a equipe de coordenação do projeto e os arte-educadores, junto às coordenações pedagógicas 
das unidades, poderão acrescentar ações que dialoguem com o calendário cultural elaborado pela Gerência de 
Arte e Cultura (G.A.C.), datas comemorativas, dentre outras, sem interferir na proposta artística e pedagógica de 
cada linguagem. Ao final de cada etapa do processo artístico presentes nos planejamentos, há a descrição de 
uma aula que não foi relacionada nas possibilidades. Com isso, objetiva-se não enrijecer o planejamento e que as 
unidades possam contribuir com suas propostas.

Nas unidades de internação provisória não há como elaborarmos uma ação de três meses. Elas devem ser pensadas 
com inicio, meio e fim na mesma aula, pois no próximo encontro boa parte da turma pode não estar presente. 
Deste modo, com as sistematizações das práticas, os educadores terão um leque ainda maior para desenvolverem 
suas ações artísticas em um curto espaço de tempo, de acordo com cada unidade e perfil dos educandos.

5 SUPERINTENDÊNCIA PEDAGÓGICA - Educação e Medida Socioeducativa: Conceitos, Diretrizes e Procedimentos. São Paulo: Fundação Casa, 
2010. (p.121)



Como serão realizadas as avaliações dos trabalhos de arte e cultura?

Sistematizadas todas as ações possíveis para três meses de oficinas, podemos avaliar mensalmente as atividades 
de acordo com o número de aulas que foram dadas no mês e sua relação com o total de aulas previstas. No final 
de três meses de oficinas, podemos avaliar o que foi aplicado na prática. 

Por exemplo: foram relacionadas 15 possibilidades de aula para efetivação de uma experimentação artística de 
Rap no primeiro mês e o educador conseguiu trabalhar apenas 3. Com isso podemos detectar onde a dificuldade 
se fez presente, como o educador a superou e o que o adolescente adquiriu de conhecimento no primeiro mês. 
Como cada educador tem até quatro turmas, o processo de avaliação entre as aulas dadas e sua relação com o 
total irá variar de turma para turma, sem que o arte-educador elabore quatro tipos de planejamentos diferentes 
para cada realidade de unidade.  

“O artista não diz, mostra” 6 

Nesta publicação estão presentes os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos arte-educadores 
que já passaram e que ainda fazem parte da equipe do projeto. É uma maneira de demonstrarmos respeito aos 
profissionais em arte-educação, que muitas vezes são definidos como “oficineiros”. Aqui podemos ver a seriedade 
nas ações destes Educadores.

Não temos a pretensão de resolver todas as dificuldades encontradas nos trabalhos com arte e cultura nas 
unidades da Fundação Casa. É uma reflexão de nossas práticas que demonstram um cuidado com os adolescentes 
e jovens, pelo convênio firmado entre a Ação Educativa e a Fundação Casa, pelo Direito a Cultura e pelo ECA. Um 
trabalho que tem sentido em sua práxis. Sem ela e tendo em vista os raros referenciais teóricos sobre trabalhos 
de arte-educação para adolescentes privados de liberdade, o enorme abismo entre teoria e prática, criticado por 
Makarenko há quase um século, ainda poderá persistir por mais tempo. 

Rodrigo Medeiros 
Sociólogo , Arte -Educador e Coordenador Técnico do Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais. 

Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação

6 DUARTE JR. João F. O Sentido dos Sentidos. São Paulo: Criar Edições, 2001. (p.48)
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Apresentação da ofi cina.

1.1 - Apresentação do movimento literário que acontece nas periferias de São Paulo e da relação do Rap com a 
Literatura.

1.2 - O que é literatura periférica e suas principais formas de manifestação a partir da leitura de contos e poesias.

1.3 - Leitura de textos de diferentes tradições poéticas: soneto, literatura de cordel, verso livre, rap,etc. Após a 
leitura dos textos, haverá discussão acerca dos mesmos.

*Soneto: forma poética clássica italiana composta por catorze versos, sendo duas estrofes de quatro 
versos (quartetos) e duas de três versos (tercetos), constituindo uma forma fi xa de versifi cação. O 
termo soneto vem do vocábulo italiano sonetto, que signifi ca pequena canção. Na literatura de língua 
portuguesa, temos grandes sonetistas como: Luís Vaz de Camões, Cruz e Souza, Vinícius de Moraes, 
Olavo Bilac, Glauco Matoso e tantos outros poetas.

*Verso livre: sua defi nição se dá em oposição ao verso regular ou metrifi cado presente nas tradições 
clássicas. O verso livre é uma forma de poesia que não se submete a esquemas métricos, o que permite 
que a expressão do sujeito poético se dê de maneira clara. O precursor do uso sistemático do verso livre 
foi o poeta estadunidense Walt Whitman que infl uenciou muitos poetas. No modernismo, o verso livre 
foi amplamente utilizado.

*Literatura de cordel: literatura de cordel é uma forma poética popular, originalmente oral, e depois 
impressa em folhetos rústicos de papel, expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que 
deu origem ao nome originado em Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição 
do barbante não se perpetuou. Os poemas são escritos em forma rimada e alguns são ilustrados com 
xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou 
seis versos. Os autores, ou cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada.

*Rap (rhythm and poetry): O rap surge no fi m do século XX em festas de rua em comunidades negras dos 
Estados Unidos da América. No Brasil, tem um tom mais politizado e intitula-se como voz da periferia.
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1.4 - Roda de conversa na qual o educador vai mostrar de uma forma ampla como serão as atividades de incentivo 
a leitura e a escrita, e a construção de textos e poesias. E de que forma os adolescentes podem contribuir na 
construção das aulas junto com o educador.

2 - O que é poesia — suas variadas formas e linguagens.

2.1 - O educador levará vários textos e poesias, de diversos autores e variadas formas e linguagens para os 
adolescentes lerem e depois discutirem sobre as semelhanças e diferenças. Consultar indicações bibliográfi cas 
gerais para artes da palavra.

3 - Conto - Leituras e criações.

3.1 - Leitura de contos, com temas que tenham aproximação com o universo dos adolescentes e a partir deles, 
promover um debate, norteando a discussão e provocando a refl exão sobre o tema.

3.2 - Apresentação e discussão sobre o que é um conto. Texto utilizado para ilustração do tema: “Diário de um 
Detento” do grupo de Rap “Racionais MCs”.

3.3 - Criação de conto - O educador fará a leitura do conto “Um novo brinquedo”, e ao término falará sobre as 
diversas possibilidades de manipulação do imaginário do leitor a partir da escrita, da possibilidade de se criar um 
outro universo a partir do universo deles. Na sequência, provocar um breve debate sobre o tema do conto e após 
o debate, fazer a leitura de um outro conto: “Sem volta”. A partir deste, propor um exercício de continuação do 
conto. Consultar referências.

3.4 - Os alunos deverão apresentar o que criaram e quais as suas difi culdades. O arte-educador deve fazer um 
comentário geral sobre os possíveis problemas de ambientação, fatores auxiliadores e cronologia. Além de 
apresentar propostas de possíveis soluções de problemas individuais e devolver os trabalhos para a continuação 
do processo de criação.

3.5 - Os alunos devem caminhar para o processo de fi nalização dos contos, apresentando novamente as suas 
difi culdades.

3.6 - Leitura de todos os trabalhos dos alunos. Ênfase na criatividade dos trabalhos, sua genialidade e a forma com 
que todos encontraram, ou caminhos que seguiram, sugeridos pelo arte-educador, para solucionar os problemas 
apresentados anteriormente.

*Conto: Gênero literário em prosa de menor extensão. Estrutura básica de um conto: apresentação, 
evolução, clímax e desfecho.
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3.7 - Leitura de um microconto, comum em diversas antologias periféricas. Discussão em grupo sobre o tema do 
conto e, na sequência, o educador irá propor que os alunos criem um microconto, com o tema de sua escolha, 
previamente discutidos com o arte-educador.

3.8 - Nesta aula, o arte-educador fará a leitura de seus próprios trabalhos (se houver) e lhes contará sobre seu 
processo de criação e, em seguida, fará uma discussão sobre os temas dos contos. Caso não haja trabalhos autorias 
do arte-educador, o mesmo deve trabalhar com contos de seu profundo conhecimento. Em seguida, o arte-
educador deve propor que os alunos criem seu próprio conto com temas escolhidos por eles, mas previamente 
discutidos com o arte-educador.

3.9 - Criação de contos — O arte-educador deve trazer matérias para que sirvam de subsídio de criatividade e 
material de apoio, desde outros contos, microcontos, revistas, matérias de jornais etc. Materiais estes, pesquisados 
e selecionados previamente pelo arte-educador a partir da escolha dos temas dos alunos na aula anterior, além 
de fi car a disposição dos alunos para o auxílio em quaisquer difi culdades que surgirem.

3.10 - Finalização dos contos e auxílio nas dúvidas e difi culdades.

3.11 - Apresentação dos contos. Estimular que os jovens façam a leitura de suas produções.

4 – Cartas I

4.1 - Apresentação e discussão sobre o que é uma carta e debate sobre características de uma carta.

Texto utilizado para ilustração do tema: “Saudades Mil” do grupo de Rap “509-E”. Consultar referências.

4.2 - Num primeiro momento o educador e os adolescentes, participantes da ofi cina, escreverão coletivamente 
uma carta para uma pessoa imaginária. Depois, cada participante escreverá sua própria carta para uma pessoa 
escolhida por ele próprio.

5 - Apresentação e discussão sobre aliteração.

5.1 - Texto utilizado sugerido para ilustração do tema: “Brasil com P” do GOG. Consultar referências.

*As características desse tipo de gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras e 
estrutura para serem seguidas. Características simples: 1º O assunto é livre, geralmente de ordem íntima, 
sentimental. 2º O tamanho varia entre médio e grande. Quando é pequeno, é considerado bilhete e 
não carta. 3º O tipo de linguagem acompanhará o grau de intimidade entre remetente e destinatário. 
Portanto, cabe ao escritor saber se pode usar termos coloquiais ou mesmo gírias. Estrutura Básica: 1. 
local e data escritos à esquerda; 2. Vocativo; 3. corpo do texto e 4. despedida e assinatura.

*Trecho da música “Brasil Com P”- GOG
“Pesquisa publicada prova
Preferencialmente preto
Pobre prostituta pra polícia prender
Pare pense por quê?”
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6 - Produção Poética.

6.1 - Aula prática onde os alunos escolherão palavras aleatoriamente e depois formarão textos ou poesias 
contendo essas palavras.

6.2 - Aula prática de escrita livre, onde o adolescente poderá, através de suas palavras, sem regras, se expressar ao 
seu modo, usando versos e rimas, ou apenas produzindo textos com tema livre.

7 - Diversas formas.

7.1 - Exibição do vídeo documentário “Versifi cando”*, que apresenta diversos artistas mostrando várias formas de 
se versar e suas semelhanças, do repente ao rap, do cururu do interior ao partido alto.

7.2 - Exibição do Filme “5X Favela — agora por nós mesmos”. Com esse fi lme propomos as discussões de se contar 
várias história sobre um “mesmo” lugar/ambiente. Consultar referências.

*Versifi cando: http://www.13producoes.com.br/versifi cando/principal.htm
Todas as grandes culturas orais do mundo desenvolveram formas de improvisação poética. No Brasil 
das muitas infl uências étnicas e culturais, isso só poderia ser fonte de uma diversidade sem paralelo. 
Uma criação da 13 Produções, Versifi cando busca captar as origens, as formas e os sentidos do verso 
improvisado na cultura musical brasileira, convidando a um passeio que percorre desde os gêneros 
mais antigos do improviso poético no país, como o repente, a embolada, o jongo e o cururu, até os 
mais recentemente estabelecidos, como o samba de partido-alto e o hip-hop freestyle; viajando na São 
Paulo pluralista pelas diferentes vertentes da arte de se cantar de maneira improvisada. Em saborosas 
visitas aos principais artistas, estudiosos e conhecedores dos diferentes gêneros musicais do verso 
improvisado, “Versifi cando” é uma porta de entrada para o que há de mágico nessa (nem sempre) 
efêmera forma de expressão artística.
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8 - Brincando com palavras.

8.1 - O trabalho será realizado a partir de um caça-palavras que será feito com base em algum poema. Num 
primeiro momento, o poema será lido e haverá uma discussão sobre o mesmo. Depois, os participantes irão 
procurar no caça-palavras, palavras que estão em destaque no poema anteriormente lido e discutido. Após 
encontrar as palavras, os participantes criarão versos utilizando-as. Alguns textos sugeridos para este exercício: 
“Elogio do aprendizado” de Bertolt Brecht, “Trem sujo da Leopoldina” de Solano Trindade, “Menino de Rua” de 
Patativa do Assaré, “Brasil com P” de GOG, entre outros. 

8.2 - A partir da leitura de textos jornalísticos, os participantes escolherão temas que consideram interessantes 
de serem discutidos. Será realizada uma roda de conversa sobre os textos lidos e sobre a manipulação das 
informações, muitas vezes realizada pela imprensa. Após esse primeiro momento, os participantes irão recortar 
palavras de revistas e jornais, e com essas “palavras soltas” criarão versos.

9 - Laboratório de criação.

9.1 - No primeiro momento, será desenvolvido, coletivamente, um poema sobre um tema a ser decidido pelo 
grupo. Após essa primeira etapa, os participantes serão divididos em grupos que farão o seguinte procedimento: 
escolher um tema, pensar em palavras que se relacionam com o tema e a partir dessas palavras construir versos.

9.2 - No início do encontro será defi nido um tema. A partir desse tema, cada participante criará um texto poético.

10 - Crônica.

10.1 - Apresentação e discussão sobre o que é uma crônica. Texto utilizado: “Diário de um detendo”, do grupo 
“Racionais MCs”. Consultar referências.

11 - Leitura e interpretação.

11.1 - Leitura e interpretação de vários livros de autores diferentes, contendo contos, poesias, crônicas. Estes 
textos serão apresentados aos adolescentes para que eles leiam, sendo eles livres para escolherem aquele que 
mais lhes agrada e depois contarem a todos o que entenderam sobre sua leitura.

12 - Encontro com o autor I

12.1 - O arte-educador deve convidar um dos autores utilizados durante este primeiro momento da ofi cina para 
que os alunos conheçam um autor da literatura periférica, e estes possam trocar, desde leitura de contos até 
processos de criação.

13 - Refl exão.

13.1 - Roda de conversa, onde os adolescentes poderão se expressar livremente, dizendo o que mudou na 
concepção deles em relação à poesia, e o que pretendem construir no próximo período, podendo dar ideias de 
poesias e textos que gostariam de ler.

14 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

14.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

A crônica é um texto narrativo que em geral é curto, trata de problemas do cotidiano, traz as pessoas 
comuns como personagens, é organizada em torno de um único núcleo/único problema, expressa a 
opinião pessoal do autor sobre o tema.
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO
15 - Elementos constitutivos do poema.

15.1 - Aula expositiva sobre noções de elementos estruturais do poema como: verso, estrofe, métrica e rima.

16 - Poesia.

16.1 - Nesta aula, o arte-educador deve recitar diversas poesias, de diferentes métricas, estilos e com diversas 
temáticas, tendo em vista a importância das poesias se relacionarem diretamente com o universo artístico e 
sociopolítico dos alunos. A cada poesia apresentada, deve-se fazer uma discussão acerca dos temas e estilos de 
escrita de cada autor, sobretudo os temas.

17 - Audição de músicas e poesias musicadas.

17.1 - Nesta aula, os alunos devem ouvir e discutir diversas músicas, de diversos gêneros, e poesias musicadas. A 
cada audição, deve-se fazer uma discussão acerca dos temas, do estilo musical e dos detalhes artísticos relevantes 
a partir da letra/palavra ou de como se trabalha com ela de forma musicada.

18 - Figuras de linguagem.

18.1 - Nesta aula, o arte-educador deverá lecionar sobre fi guras de linguagem mostrando poemas, composições, 
e enfatizar a utilização de metáforas, metalinguagem, onomatopeia, antítese e paradoxo, sempre buscando fazer 
um paralelo com o universo dos alunos.

*Verso é considerado cada linha de um poema. Pode ser apresentada como uma palavra ou segmento de 
palavra com um tipo de rítmica. Os versos são classifi cados de acordo com o número de sílabas poéticas 
que possuem: monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo (ou redondilha menor), 
hexassílabo, heptassílabo (ou redondilha maior), octossílabo, eneassílabo, decassílabo, hendecassílabo, 
dodecassílabo (ou alexandrino) e verso bárbaro (verso com mais de doze sílabas poéticas).

*Estrofe: agrupamento de versos. Elas podem ser classifi cadas quanto ao número de versos em: 
monóstico, dístico, terceto, quarteto ou quadra, quintilha, sextilha, septilha, oitava, nona, décima.

*Rima é a sucessão de sons fortes ou fracos repetidos com intervalos regulares ou variados. Pode ser 
avaliada quanto ao valor e combinações. Valor: Toante, Aliterante, Consoante, Aguda, Esdrúxula, Rica e 
Pobre. Combinação: Emparelhada, Alternadas, Interpoladas e Mistas. Consultar referências.

*Poesia musicada — a palavra dita dentro de uma sonoridade independente de ritmo, declamada com 
um acompanhamento sonoro. Ex.: Cordel do Fogo Encantado, Bezerra da Silva, Paulo César Pinheiro, MC 
Barriga, MC da Leste, Realidade Cruel, A Família, dentre outros. 
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18.2 - Nesta aula, o arte-educador deverá se aprofundar na utilização das figuras de linguagem, e incentivá-los a 
criarem suas próprias metáforas — “girias” — e construir os mais variados paradoxos em frases, para que a partir 
daí, eles criem novas poesias, com temas propostos por eles, mas previamente discutidos com o arte-educador.

19 - Leitura, reflexão e interpretação.

19.1 - O educador levará letras de músicas escolhidas pelos próprios adolescentes que vão lê-las e depois dizer o 
que foi entendido em uma roda de discussão.

19.2 - Aula prática de leitura onde o educador levará vários livros com títulos e autores diferentes para os 
adolescentes lerem algum texto ou poesia, fazerem uma reflexão e, em seguida, dizerem o que entenderam da 
leitura. O intuito é incentivar o exercício à leitura e seu entendimento, como a concentração, a expressão oral e a 
reflexão.

20 - Conhecendo e brincando com as palavras/criação textual.

20.1 - Os adolescentes receberão do educador revistas e um dicionário, onde buscarão e recortarão palavras, 
vendo seus significados quando não souberem, e formarão frases ou poesias com elas. Assim, de maneira 
divertida, conhecerão outras palavras e aprenderão a utilizá-las no dia a dia, aumentando seu vocabulário.

20.2 - Escrita livre, onde o adolescente poderá, através de suas palavras, sem regras, expressar-se ao seu modo, 
usando versos e rimas, ou apenas produzindo textos com tema livre.

20.3 - Observação da própria realidade. Cada participante da oficina trabalhará na criação de textos de próprio 
punho, partindo de experiências pessoais. O formato do texto é de livre escolha. O arte-educador estará presente 
para auxiliar os adolescentes no desenvolvimento dos textos.

21 – Cartas II.

21.1 - Aula prática onde o adolescente escreverá uma carta para uma pessoa imaginária, sendo orientado pelo 
arte-educador.
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22 - Criação de versos.

22.1 - Nesta aula, o arte-educador deve fazer uma breve explicação sobre criação de versos para uma estrutura 
poética, ou seja, que se enquadre em algum ritmo. Deve explicar sobre a estrutura de versos e a formação de 
estrofes e propor exercícios simples de se formar versos com rimas, com sequências alternadas.

22.2 - Nesta aula, o arte-educador deve propor um exercício de construção, com versos, para a finalidade de se 
criar uma música, com tema proposto por ele próprio e que tenha sido debatido em aulas anteriores. Deve-se 
tentar formar no mínimo quatro quadras, porém, levando em consideração a predisposição de cada aluno.

22.3 - Incentivando a construção de versos a partir de temas dados pelo arte-educador e agora com a utilização 
das figuras de linguagens.

22.4 - Nesta aula, os alunos devem criar uma letra de música, com uma métrica exata, com o fim de se tornar uma 
música, independente do ritmo, se utilizando das figuras de linguagem, mas com temas que eles proponham, 
previamente discutidos com o arte-educador.

23 - Laboratório de criação — Acróstico.

Os acrósticos são formas textuais onde a primeira letra de cada frase ou verso forma uma palavra ou frase.

23.1 - Cada participante criará vários acrósticos, partindo de palavras ou temas de sua própria escolha.

24 - Leitura e releitura — adaptação de poema clássico.

24.1 - Leitura do texto clássico, seguido de discussão sobre o mesmo. Leitura de textos contemporâneos que 
dialogam com o texto clássico em questão. Depois, os participantes farão uma adaptação do texto clássico 
utilizando o vocabulário deles. Sugestão de texto para este exercício: “O navio negreiro” de Castro Alves. A música 
“O trem” do RZO pode ser utilizada como proposta de ligação entre o Brasil colônia e os nossos tempos.

25 - Contos.

25.1 - Leitura e debate de contos de autores como: Alessandro Buzo, Ferréz, Rodrigo Ciríaco, entre outros.

26 - Literatura oral.

26.1 - Apresentação e discussão sobre o que é literatura oral. Começaremos nossa conversa falando sobre os 
Griots, passando pelos contadores e cantadores de histórias, tesouros vivos, ladainhas de capoeira, pontos de 
umbanda e candomblé até chegarmos ao Rap e ao “Funk”.

26.2 - Esse encontro será reservado para que possamos ouvir manifestações da literatura oral. Ouviremos pontos 
de umbanda e candomblé, ladainhas de capoeira e músicas rap e “funk”.

27 - Literatura de cordel.

27.1 - Apresentação e discussão sobre o que é a chamada literatura de cordel. Suas origens, modo de confecção, 
a questão da rima “perfeita” e as várias possibilidades de construções do verso. Na sequência, discutir a relação  
entre os poetas emboladores e os versadores de improviso do rap.

28 - Literatura e memória.

28.1 - Apresentação e discussão sobre diários e biografias. Esse “mote” abre a possibilidade de propor uma 
discussão e reflexão sobre a história de vida dos adolescentes. Textos sugeridos: Patativa do Assaré, Sacolinha, 
Jocenir, Luiz Alberto Mendes, dentre outros. Consultar referências.
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29 - Apresentação dos exercícios.

29.1 - Nesta aula, os alunos devem apresentar seus trabalhos e debater entre si as temáticas escolhidas. Os alunos 
devem ser incentivados a lerem, eles mesmos, suas obras, mas se não o quiserem, o arte-educador deve fazê-lo.

30 - Exercício de recitação.

30.1 - Nesta aula, o arte-educador deve explicar diversas formas de recitação, ou até mesmo de canto ou de rima, 
tendo em vista que o foco deve ser o de se comunicar, de conseguir transmitir com a voz, seus trabalhos.

31 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

31.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO
32 - Escolhas e oportunidades.

32.1 - Exibição do fi lme “Profi ssão MC” * de Alessandro Buzo e Toni Nogueira, gravado na comunidade do Itaim 
Paulista, extremo leste de São Paulo.

32.2 - Cada adolescente receberá uma folha de papel em branco, onde colocará seu pé direito em cima e, 
contornando-o, fará o mesmo com o esquerdo do outro lado da folha. Dentro do contorno do pé direito, o 
adolescente irá escrever seus objetivos, e no lado esquerdo, o que está fazendo para conseguir esse objetivo. 
Por meio dessa atividade  o adolescente poderá refl etir sobre seu futuro, o que busca para sua vida e qual a 
contribuição que seus passos agora estão dando para a realização de seus objetivos.

O fi lme traz a história de um jovem de periferia, desempregado, com sua namorada grávida, que tem 
duas oportunidades para escolher seguir, o rap, ou o crime. O fi lme foi gravado no extremo leste de 
São Paulo, trazendo uma identifi cação visual com seu cotidiano em liberdade dos jovens. Consultar 
referências.  *www.profi ssaomc.blogspot.com
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33 - Bate-papo com autor II.

33.1 - Encontro com o autor, onde o educador levará um autor de algum livro que esteja usando nas oficinas. 
Através de um diálogo onde os adolescentes poderão conhecer um pouco mais sobre o autor do livro que 
tiveram contato. A intenção é diminuir a distância entre o leitor e o autor, servir como incentivo ao adolescente, 
mostrando ser possível uma outra forma de se expressar e semelhanças entre ele e o autor em sua vida e origem.

34 - Sarau.

34.1 - O educador deve levar um convidado, ou um grupo, para a realização de um sarau, e incentivar que os 
alunos recitem, rimem ou cantem.

35 - Reflexão e expectativas.

35.1 - Roda de conversa, onde os adolescentes poderão se expressar livremente dizendo o que estão assimilando 
e quais as dificuldades, e o que pretendem construir para o próximo período, podendo dar ideias de poesias e 
textos que gostariam de ler.

36 - Ditaduras e literatura de “resistência”.

36.1 - Apresentação e discussão sobre o que “foi” o período de ditadura militar no Brasil e como os “artistas” 
da época faziam para manter suas produções e fazer a crítica ao poder estabelecido. Discutir as metáforas e 
variações linguísticas, tais como a gíria, como um possibilidade de se fazer literatura em um contexto de opressão.

37 - Líderes e revoltas populares.

37.1 - Aula sobre importantes líderes de revoltas populares como: Zumbi dos Palmares, João Cândido, Luiza Mahin, 
Chico Mendes, Zapata, Che Guevara, entre outros. Leitura de textos e discussão sobre esses temas. Consultar 
referências.

37.2 - Com base na discussão realizada sobre as revoltas populares, os participantes da oficina criarão textos 
homenageando aqueles que deram suas vidas para que pudéssemos ter um mínimo de dignidade.

38 - Produção poética.

38.1 - Escrita livre, onde o adolescente poderá, através de suas palavras, sem regras, se expressar ao seu modo, 
usando versos e rimas, ou apenas produzindo textos com tema livre.

39 - Produção poética - Temática

39.1 - A partir de um tema proposto pelos próprios adolescentes, eles criam textos ou poesias, usando o que 
aprenderam durante o curso.

39.2 - Aula prática onde os alunos escolherão palavras aleatoriamente e depois formarão textos ou poesias que 
contenham essas palavras.



40 - Narrativa — a tradição dos “griots”.

40.1 - Com base na fi gura do griot, os participantes serão estimulados a narrar suas próprias histórias de vida, 
refl etindo sobre a capacidade que temos de narrar nos dias de hoje.

41 - Prosa — leitura de contos e crônicas.

41.1 - Leitura e debate de contos de autores como: Carolina de Jesus, João Antônio, Projeto Marginaliaria, Cadernos 
Negros, Fernando Bonassi, dentre outros.

42 - Elaboração de cartas.

42.1 - Aula prática onde o adolescente escreverá uma carta para uma pessoa imaginária, sendo orientado pelo 
arte-educador.

43 - A música como forma de poesia, leitura, interpretação e criação.

43.1 - O educador levará letras de músicas escolhidas por ele e pelos adolescentes, as quais irão ler, interpretar a 
poesia contida nelas, para depois criarem uma outra a partir do que entenderam.

Usando ferramentas que os adolescentes se identifi quem para que se possa estimulá-los a criar, escrever, já que 
o conteúdo abordado, no caso as letras de músicas que eles escolheram, de alguma forma fazem parte do seu 
universo.

44 - Identifi cação, perspectivas e exemplos de transformação.

44.1 - Apresentação do fi lme  “O contador de histórias”*. Consultar referências.

45 - Temas sociais e Direitos Humanos

45.1 - Debate sobre temáticas sociais que fazem parte do universo do jovem: direitos e deveres da criança e do 
adolescente/ECA, SINASE, redução das maioridades penais, formação das favelas, legalização do comércio e uso 
de drogas, estrutura do tráfi co, perspectiva de futuro, entre outros assuntos.

45.2 - Com bases nessas discussões, fazer uso das técnicas apreendidas anteriormente para que os adolescentes 
possam “confeccionar” seus próprios textos.

46 - Construção de fanzine.

46.1 - Os jovens, com auxílio do educador, se dedicarão a construção de um fanzine, utilizando seus textos e 
colagem de imagens. Textos estes de autoria dos jovens e construídos no processo da ofi cina.
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*O fi lme passa-se na década de 1970, iniciando sua ação na cidade de Belo Horizonte, onde Roberto 
Carlos Ramos vive com a mãe e seus nove irmãos em uma favela. A mãe leva-o então para a Febem, 
acreditando que lá o fi lho terá melhores oportunidades, podendo até tornar-se um doutor.

*O “griot”, em tradições orais de vários povos africanos é um dos símbolos representativos de todos os 
narradores, dos que contam contos, cantam décimas, sábios, avós, mães e todos os demais personagens 
cênicos ou não, que, em muitas sociedades, são conhecedores de histórias, guardiões das tradições de 
seus povos.
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47 - Reflexão e trabalho final.

47.1 - Nesta aula, o arte-educador deve levar o maior numero de material possível, desde os já utilizados 
anteriormente a novos, para que os alunos tenham contato com estes e eles mesmos digam qual a sua atual 
compreensão dos temas, do estilo, da motivação do autor ou compositor, fazendo uma roda de conversa entre si.

47.2 - Propor que os adolescentes criem um conto, uma poesia ou música (podendo ser somente um destes) para 
a conclusão da oficina de literatura periférica, com tema de escolha dos alunos.

47.3 - Escolha, revisão e correção do texto ou poesia que foi produzido durante o curso e que o adolescente 
apresentará no dia do encerramento da oficina.

Durante todo o curso, o adolescente foi livre para se expressar através da escrita, sendo orientado pelo professor 
somente na parte de estruturar o texto ou poesia, jamais na correção das palavras escritas certas ou erradas na 
questão da língua portuguesa, pois acreditamos que se assim fizéssemos estaríamos podando ou inibindo o 
adolescente para o restante do curso, deixando assim essa parte para o final, como forma de lapidar o que foi 
produzido, usando de uma forma sutil para essa correção.

48 - Voz poética

48.1 - Debate e exercício da importância da atitude performática daquele que recita textos literários. O educador 
orientará os participantes na leitura de seus textos observando pausas, pontuações e possibilidades cênicas.

49 - Visita a um sarau.

49.1 - Nesta aula, o arte-educador em conjunto com a unidade e a entidade organizadora da oficina, deve fazer o 
maior esforço possível para os alunos, todos, irem a um sarau organizado nas periferias de São Paulo, para que os 
mesmos tenham ciência de que este processo pelo qual passaram não acaba ali e que tem vida nos locais de onde 
eles são oriundos e de onde trazem suas experiências e inspirações para criarem as obras que criaram.

50 - Encerramento da oficina — sarau literário.

50.1 - Encontro de confraternização textual, onde os adolescentes terão a oportunidade de recitar textos 
construídos com seus próprios punhos (produzidos e escolhidos por cada adolescente). Esta apresentação será 
em formato de sarau para todo restante do grupo, para os demais jovens da unidade e até mesmo para familiares 
(se possível).

51 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

51.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Apresentação da ofi cina e da educadora.

1.1 - Saber das atividades que gostam e que têm interesse (cultural, esportes, profi ssional).

- O que conhecem sobre os meios de comunicação, o que mais utilizam.

- Conversar um pouco com os educandos no intuito de promover um debate e os educandos falarem um pouco 
sobre eles.

A partir de então, falar sobre a inserção do educador nos fanzines e um pouco sobre a sua história.

2 - Resumo prévio da comunicação e a origem da escrita.

2.1 - Nesta aula, iniciar um diálogo com os educandos sobre a importância de se comunicar.

Comentar a respeito do que se tem interesse e da liberdade de expressão.  Tendo em vista que uma grande parte  
dos educandos da Fundação Casa têm difi culdades com a escrita e o défi cit escolar é muito grande e frequente, 
como trabalhar a produção textual com os adolescentes?*

*O fanzine é uma mídia alternativa, totalmente produzida com orçamento baixo, que busca apenas 
a exposição de forma livre e artística de uma ideia ou ponto de vista do autor. Foi muito usado por 
grêmios estudantis e diretórios acadêmicos, em maio de 68, com a revolução estudantil. Até hoje, é 
reconhecido como instrumento de construção crítica do conhecimento e como forma de expressão do 
movimento punk no fi nal dos anos 70. Consultar referências.

*Nesse Caso trazer a imagem para nos comunicarmos e a partir daí surgir os debates, os temas de 
interesse e produção. Na maioria das vezes os adolescentes têm ideias, porém não conseguem registrar 
e fi cam envergonhados de não conseguirem acompanhar os colegas que lidam melhor com a escrita, 
com as palavras. Então, a forma de comunicação é via oral e visual (imagem). É importante esse momento 
para o educando perceber que é capaz também de criar. A ofi cina então é pensada no adolescente que 
não sabe ler/escrever. Naquele que desenvolve melhor com desenhos, inspirados na maioria das vezes 
no mangá (desenhos japonês, ou o grafi tti: street art) e histórias em quadrinhos. Na música, que na 
maioria das vezes é o hip-hop, funk (batidão), ou evangélicos. Trazer para a ofi cina textos, imagens sobre 
a origem da escrita e sua importância. 
Na ofi cina de fanzine, a comunicação vem da extrema necessidade, tanto de trabalhar a capacidade, 
autoestima, informação, ou até mesmo na maioria das vezes, no teor de sensibilidade e desabafo.
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3 - Discussão sobre Direitos Humanos.

3.1 - Por meio de leituras e conversas, discutir junto aos adolescentes os principais conceitos sobre Direitos 
Humanos. A existência dos direitos subjetivos, tal e como se pensam na atualidade, será objeto de debate durante 
os séculos XVI, XVII e XVIII, o que é relevante porque habitualmente se diz que os direitos humanos são produto 
da afirmação progressiva da individualidade e que, de acordo com ele, a ideia de direitos do homem apareceu 
pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do Antigo Regime. Sendo esta a consideração mais 
estendida, outros autores consideram que os direitos humanos são uma constante na História e têm suas raízes 
no mundo clássico; também sua origem se encontra na afirmação do cristianismo da dignidade moral do homem 
enquanto pessoa.

3.2 - A partir do diálogo, são oferecidos textos de poetas, filósofos, principalmente os da época militar, ditadura e 
pós-guerra mundial. Matérias sobre alguns determinados temas, como os de preconceito racial, machismo, os de 
privação de cárcere, ou de proibições artísticas, recortes de jornais com matérias que trazem uma reflexão sobre 
violação dos direitos humanos atuais.

A importância da liberdade de imprensa e expressão para os dias de hoje. A partir desta dinâmica, abordar temas 
relacionados à infância e adolescente dentro dos direitos garantidos por lei:  ECA e Sinase.

4 - Oferecer pesquisas com textos e imagens sobre algum artista.

4.1 - Oferecer pesquisas com textos e imagens sobre algum artista. No caso, tento trazer artistas e influências 
no meio termo entre educadora e educandos. Gosto de trazer informações sobre o artista porto-riquenho Jean 
Michel Basquiat. Ele sofreu preconceitos por ser imigrante, e através de sua arte, ultrapassou limites quebrando 
barreiras de uma dita sociedade artística. Basquiat veio de uma arte de rua conhecida, como o grafitti.  Consultar 
referências.

4.2 - A partir da pesquisa, provocar interesses, discussões, opiniões críticas a respeito dos textos, imagens e 
também sobre o filme Basquiat. Nem todos acabam se identificando ou entendendo no primeiro instante, por 
isso é importante o diálogo e a troca de informações entre os educandos e o educador. De certa forma, alguns 
também acabam se identificando instantaneamente por terem uma história próxima ou por conhecerem algum 
artista parecido.

4.3 - A partir dessa pesquisa, dialogar com os adolescentes sobre a formação de expressão urbana.

A arte urbana ou street art pode ser associada de várias formas. Vem de um movimento alternativo, que algumas 
vezes nasce de um movimento de resistência ou manifestação. 

Algumas das formas de arte urbana mais conhecidas são o stencil, o lambe-lambe, as instalações, e formas 
associadas a outras culturas, como é o caso do skate ou das tribos urbanas, devido a comportamentos e locais 
frequentados em comum. O fanzine possibilita intercâmbios, a divulgação e o registro das ações e possibilita que 
outros que não conheçam passem a conhecer e também se tornem multiplicadores dessas artes. 
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5 - Workshop com convidados.

5.1 - O arte-educador irá indicar um convidado para ministrar uma palestra junto aos adolescentes.

Tema sugerido: Graffi  ti*, pois é uma linguagem de fácil simpatia e afi nidade entre os adolescentes.

A partir daí, surge o interesse por várias outras formas de expressão e também por se conhecer mais, aparecendo 
então a necessidade de ler, pesquisar e procurar conhecer. Os adolescentes podem trazer para ofi cina a sua 
relação com o tema.

6 - Discussão sobre arte urbana.

6.1 - A partir de tudo que foi visto e discutido e até produzido em ofi cina, vemos que a arte urbana nada mais é 
do que uma evolução das imagens pictóricas da era pré-histórica, sendo formas de trocas (conversas, diálogos) e 
comunicação entre as pessoas.

Questionar os adolescentes para o que se entende por estética, entendendo que eles supõem que arte é 
simplesmente o que está no museu, que é isso que se valoriza nas artes plásticas, o rotulado de bonito e agradável. 
Mas agradável ao olhar de quem? Por quê?

Estimular o adolescente a trazer os seus temas, suas atividades, desejos, sonhos e os mais variados sentimentos 
(muitas vezes, a saudade, o amor, o medo, a solidão, o ódio, a amizade). 

6.2 - Agregar e somar as possibilidades de informação: sobre stencil, grafi tti, pixação, colagens, textos. A partir 
do resultado produzido, iniciar então a questão técnica com as cores, traços. Oferecer agradavelmente aos 
adolescentes livros de pesquisa e imagens de referência. E que os mesmos, a partir do início e da produção de 
seus trabalhos, desenvolvam um olhar crítico e de refl exão artística.

Também é de enorme importância que nada seja feito de maneira opressiva e por obrigação, que tenha 
um teor de curiosidade e haja uma intenção de se conhecer e melhorar o talento artístico. Que na ofi cina, o 
comprometimento e a disciplina em relação às atividades tenham constância para a ofi cina acontecer.

Os educandos também, através do que já foi visto e conhecido, devem trazer questões, interesses e também 
sugerir nomes de artistas para referência e diálogo em ofi cina.

Escolha de um nome em comum ou em algumas vezes escolha de outra forma de expressão para algum educando 
que se identifi que com outra modalidade artística.

Uma mostra com fanzines, revistas, livros, publicações independentes e alternativas, fl yers direcionados aos 
temas vistos em ofi cina.

*Na maioria das vezes, muitos adolescentes já tiveram ou conhecem alguém que já teve relação com o 
grafi tti, que é uma das linguagens mais próximas da realidade deles (a maioria conhece um lugar onde 
tem este tipo de arte).
Acabam então conhecendo as profi ssões que hoje em dia dão abertura para quem faz esta arte, como é 
o caso da marca Ecko, que tem na marca trabalhos de grafi teiros do mundo todo. Valorizando assim não 
só a arte, mas o conceito estético de moda. Dando valor a algo mais próximo da realidade do mundo dos 
jovens consumidores da marca, que em maioria são jovens de periferia. Consultar referências.
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7 - História da Arte - aula teórica.

7.1 - Por meio de imagens e textos, o arte-educador irá apresentar o Movimento Dadaísta.*

7.2 - Por meio de imagens e textos, o arte-educador irá apresentar o Movimento Pop Art.*

7.3 - Por meio de imagens e textos, o arte-educador irá apresentar o Lambe-Lambe.

8. A fotografi a no cotidiano e na vida 

8.1 - A fotografi a pode ser utilizada no processo de busca do cotidiano dos educandos, a fi m de que mediante as 
imagens, alcancem a realidade do adolescente, o ambiente escolar, da família, da comunidade e das coisas que 
os cercam, em função de uma melhor orientação, através de uma forma específi ca, para análise e estudo desses 
registros e suas relações históricas, sociais, étnicas e econômicas. Visa alcançar um objetivo: o conhecimento real 
da imagem fornecida através da fotografi a e a importância de seu registro. Consultar referências. 

9 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

9.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

*O movimento Dadá (Dada) ou Dadaísmo foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística 
moderna, iniciado em Zurique, em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret 
Voltaire. Formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, dois deles desertores do 
serviço militar alemão, liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Consultar referências.

*Pop Art (ou Arte pop) é um movimento artístico surgido na década de 1930 no Reino Unido e nos 
Estados Unidos. Nas décadas de 40 e 50 ocorre o ápice do Pop Art. Lawrence Alloway foi o criador 
e um dos principais participantes. A Pop  Art, no seu contexto, propôs em suas obras uma releitura 
sobre a dinâmica da sociedade de consumo e demonstrar a massifi cação da cultura popular no mundo 
capitalista, muitas vezes criticando-a, ou assumindo-a. Consultar referência bibliográfi ca. Consultar 
referências.

*Lambe-lambe (Wheat-paste, em inglês), também chamados de poster-bomber, é um pôster artístico 
de tamanho variado que é colado em espaços públicos. Podem ser pintados individualmente com tinta 
látex, spray ou guache. 
Sticker art é uma modalidade de arte urbana que utiliza etiquetas adesivas. É uma manifestação da arte 
pós-moderna popularizada na década de 1990 por grupos urbanos ligados à cultura alternativa.
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

10 - Levar textos, gravuras, colagens, cordéis, gibis (história em quadrinho), também disponibilizar 
matérias produzidas por outros adolescentes.

10.1 - O cordel, além de ser uma cultura popular brasileira, é uma forma fácil de se produzir música, literatura, 
muito presente em fanzines. Muitos dos adolescentes são filhos de nordestinos ou são nordestinos. Têm muita 
facilidade em criar rimas devido a importância da oralidade no norte e nordeste do país e leva-se em conta 
também o déficit de escrita.

Leitura de gibis, revistas, livro de poesias, livro de fotografias, cordéis, fanzines. Consultar referências.

11 - Livros de imagens.

11.1 - Estimular os adolescentes ao raciocínio e  questionamento. Bem como, comentarem sobre o que já foi visto 
e analisado em oficina e também pelo que já tem sido produzido.

12 - A importância do movimento Hip-hop.

12.1 - O hip-hop, assim como o movimento punk (também originário dos guetos periféricos), cita uma vivência 
cotidiana de exclusão social, preconceitos raciais, a luta do pobre enquanto pessoa, para sobreviver em meio a 
tanto caos e injustiças sociais. O consumo e o capitalismo acelerado que causam tantos males em nossa sociedade 
(O Mal Estar Na Civilização, de Freud).

Algumas faixas musicais de determinados grupos também são influências e inspiração para os adolescentes 
criarem suas rimas, canções ou poesias. As letras contêm um teor de ação/reflexão, resistência, e reproduzem 
nada mais do que a realidade, talvez por isso incomodem tantos os conservadores de plantão que associam o 
hip-hop à escória da sociedade, à pessoa desprovida de inteligência, à falta de cultura, ao periférico. Exemplo: 
Atividades com textos do escritor Ferréz e DVDs de literatura e resistência. Consultar referências.

Em oficina, trabalhamos em cima destes temas praticamente desde o início: a inclusão, o respeito com o diferente. 
O que é ou não arte?

A importância da música na comunicação e relação com a sociedade.

A música como relato de experiências e registros.

Um grupo muito cultuado pelos adolescentes é o Racionais MC’s, surgido na zona sul da capital paulista. Dilaceram 
sua realidade cotidiana, cantam sobre a opressão policial e o preconceito com o povo de periferia considerado 
marginalizado. Misérias e desgraças também estão presentes nas canções e têm influenciado muitos jovens e 
militantes sociais desde então. Os adolescentes também gostam de cantores como Dexter e Rappin Hood.

13 - Estilos diversificados.*

13.1 - Os adolescentes têm grande afeição pelo samba e por letras que trazem um tom de nostalgia e amor. Deste 
modo, é importante apresentar estilos diversificados, não só musicais, artísticos, como de comportamento. Para 
dialogarem-se a respeito de se viver em uma sociedade onde todos devam ter o direito de ir e vir. Apresentar 
canções das bandas punks: Tropa Suicida e DZK. Consultar referências.
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14 - Literatura e poesia.

14.1 - Aqui o foco é a redação e a poesia. Embora entendemos que qualquer forma de criação artística não deva 
ter um rótulo, há uma intenção de se melhorar através do conhecimento e da informação.

É levado um dicionário para oficina e livros de vários autores, entre eles os que produzem músicas e poesias que 
tenham uma intenção política e social, como são, no caso, os do sarau Elo da Corrente.

Incentivar a leitura, e seu entendimento. Após a leitura, uma roda de conversa diálogo. E não só das poesias dos 
livros, mas das produzidas na hora. Muitas vezes de improviso, como alguma que é feita por alguém conhecido.

Trabalhar a timidez. Enquanto leem, recitam poesias. Há uma vivacidade e nota-se que o adolescente se sente 
igual e capaz naquele momento. Isto é absorvido para as próximas aulas e atividades.

15 - Workshops com convidados.

15.1 - Convidados ligados à produção literária periférica. Consultar referências.

*Sarau da Brasa, Elo da Corrente, Suburbano Convicto, Cooperifa, Sarau do Binho e Os Mesqueteiros.

15.2 - Músicos, rappers, dj’s. Atividades ligadas à musica.

16 - Integração entre música e literatura.

16.1 - A partir do momento em que a música/literatura é inserida, é importante elaborar um pequeno cronograma 
para o fanzine.

Pensar quais são nossos objetivos;

O que é importante valorizar;

O que é prioridade nas páginas do zine;

Pensar em um possível nome para o projeto;

Alguns são feitos coletivamente e outros individualmente;

Pensar em um prazo, metas a serem cumpridas devido ao tempo de oficina;

Reflexão sobre o que construímos;

Avaliar desde o início até o presente momento o que foi interessante/importante, o que podemos absorver;

E trazer para nosso cotidiano;

E também avaliar o grupo.

17 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

17.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

18 - Assuntos relativos à adolescência. 

Os adolescentes, na maioria das vezes, reproduzem o que há gerações vem sendo retratado na sociedade devido 
a diversos fatores: desestrutura familiar, gravidez na adolescência, entrada dos adolescentes para o crime e os 
preconceitos muitas vezes até pela falta de informação.

18.1 - Questão de gênero/preconceito. O preconceito racial/machismo é questionado praticamente em todas as 
aulas. Para reforçar estes temas, utilizo filmes, livros, revistas, jornais, matérias (recortes).

E peço aos adolescentes para fazerem uma pesquisa de campo em torno das famílias e também na unidade ou 
entre os educandos. É importante para os mesmos terem um olhar crítico e também se perceberem formadores 
de opinião.

Nesse momento, em oficina, já lidamos bem com as diferenças, respeitamos um ao outro e entendemos que 
temos que nos respeitar como pessoas de uma só raça, a humana, e pelo caráter, não por questões de cor, estilo 
musical, opção sexual ou gênero.

As colagens, textos, e expressões artísticas refletem este momento e como o grupo está integrado. E também 
crítico.

Nas conversas diárias e em alguns diálogos, sempre são levantados temas que são muito comuns para a sociedade, 
como a religião, política, exclusão social e preconceito racial. E como isso pode afetar as pessoas. Como é o caso 
da igreja católica. A ideia não é ir contra a fé, mas sim os atos extremos de quem os faz.

19 - Workshop com convidados.

19.1 - Palestra sobre gênero/preconceito.

19.2 - Palestra sobre raça/etnia.

19.3 - Sarau de poesias.

19.4 - Apresentações musicais.

20 - Discussão: após a saída da internação, quem apoia este jovem?

20.1 - Refletir que não é fácil ele ser aceito de volta na sociedade por ter passado por esse tipo de instituição.

Onde fica a estrutura, a base para apoiar este adolescente que quer mudar e muitas vezes se identifica com 
alguma modalidade e quer dar continuidade, e como fazer?

Além disso, a situação miserável, falta de emprego, educação que tenha estímulo e esse adolescente necessita 
de trabalho, um acompanhamento psicológico, inserção em arte/cultura/lazer/esporte. Algumas famílias não são 
uma boa base de formação.

Resgatar este jovem pelo interesse artístico e de identidade. Buscar formas deste adolescente se reconhecer como 
pessoa. Direitos esses mesmos garantidos nos direitos humanos. Onde muitas vezes a família não consegue por 
diversos fatores.
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21- Estética.

21.1  - O que é ou não arte? A estética da arte elitista é válida?

Falar sobre as normas e regras reproduzidas pela sociedade. Consultar referências.

22 - Avaliação da oficina.

22.1 - Dialogar sobre as mudanças conquistadas na oficina, pensar em como avaliamos nossas atividades.

Pensar em uma exposição para mostrar nossas atividades, e também celebrarmos. Sobretudo, uma forma de 
outras pessoas verem o que foi produzido em oficina, e também para que outros jovens tenham interesse em 
participar de outras atividades.

Finalizar o trabalho deste ciclo. Pensar em interações de outras linguagens artísticas. Também em intervenções 
dos adolescentes durante uma mostra dos trabalhos. Sarau com músicas, e um mural com artes visuais.

23 - Celebrar o término da oficina, entrega de certificados.

23.1 - Nesse encontro o arte-educador finaliza a oficina e simbolicamente entrega um certificado aos adolescentes. 
No dia, o educador pode sugerir uma apresentação (item 19).

24 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

24.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Apresentação da ofi cina. 

1.1 - Apresentação do arte-educador. Conhecer os adolescentes, descobrir o que gostam de ouvir e comentar 
sobre os trabalhos desenvolvidos pelo arte-educador

1.2 - Apresentar a ofi cina e discutir junto aos adolescentes como o Rap surgiu na vida do arte-educador e um fazer 
breve relato de como ele é produzido.

2 - Apresentação das músicas do arte-educador.

2.1 - Apresentar as músicas produzidas pelo arte-educador e contar como foi desenvolvida a história de cada 
uma.

3 - O que é Rap?

3.1 - O arte-educador irá explicar aos adolescentes a história do Rap, do Hip-hop e seus elementos. Consultar 
referências.

4 - O Rap produzido no Brasil.

4.1 - Ouvir e apresentar aos adolescentes músicas do Rap nacional, provocando discussões sobre os temas das 
letras.*

5 - Onde buscar inspiração para compor as letras?

5.1 - Pegar algum objeto e tentar mostrar que ali existe poesia e que não é simplesmente um objeto. Ex.: pegar um 
copo com água e perguntar aonde está a poesia em um copo. Perguntar para que serve um copo - óbvio, beber 
água. Assim sendo, perguntar também o que a água representa. Dessa forma, ir anotando na lousa. No fi m, terá 
vários exemplos e pode-se comprovar que não é simplesmente um copo, que há poesia ali. 

6 - Freestyle e batalha de MC.

6.1 - Explicar oralmente o que é freestyle, batalha de MC e falar sobre o repente brasileiro.*

*As músicas de Rap brasileiro que serão ouvidas têm um teor de militância e poeticamente denunciam 
as mazelas do sistema, ou simplesmente relatam a realidade das periferias brasileiras, discorrendo 
sobre o cotidiano das ruas das grandes e pequenas cidades do Brasil. A audição destas músicas faz-se 
necessária pela informação e conhecimento sociocultural identifi cados pelos adolescentes.

*Freestyle: modo de cantar o Rap de forma improvisada, colocando versos feitos na hora, baseados nos 
versos dos seus adversários. Geralmente os MC’s participam de rachas, disputas de freestyle, nos quais 
se disputa a melhor rima. 
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7 - Qual a tendência do Rap hoje? Para onde ele caminha?

7.1 - Discutir com os adolescentes os principais grupos de RAP na cena atual, como se organiza politicamente 
o movimento, quais são os debates recentes, como questão de gênero, Direitos Humanos e questões ligadas à 
juventude.  

8 - As gírias.  

8.1 - Explicar como surgem as gírias, o dialeto periférico, suas origens etc. Consultar referências.

9 - Vídeos e documentários.

9.1 - De acordo com o desenvolvimento da ofi cina, o educador selecionará um vídeo para discutir e assistir junto 
ao adolescente. Toda a exibição será fi nalizada com um debate. Consultar referências.

10 - Os movimentos culturais espalhados pelas periferias.

10.1 - Contextualizar para os adolescentes, as origens dos saraus e movimentos culturais originários nas periferias 
das cidades. Será utilizada como ilustração a “Agenda Cultural da Periferia”. Consultar referências.

11 - A História do Movimento Hip-hop.

11.1 - Contar a História do Movimento Hip-hop, apresentar os seus elementos. Contar como surgiram e a formação 
de cada um deles. Esta ofi cina será ministrada com o suporte de fi lmes e revistas sobre o tema.  Consultar 
referências.

12 - Roda de conversa.

12.1 - Os adolescentes se organizam em círculo, para uma conversa, sobre como eles receberam todas as 
informações desenvolvidas nas aulas. Será um momento avaliativo sobre os temas trabalhados durante o 
processo artístico.

12.2 - Devido à constante entrada e saída de adolescentes, uma roda de conversa pode fazer-se necessária para 
o grupo apresentar o que já adquiriu de conhecimento e os novos alunos poderem contar suas experiências e o 
que sabem sobre o Rap. Este é um momento importante para aproximação dos alunos que estão há mais tempo 
na turma com os novos. Ela pode ser realizada nos últimos vinte minutos da ofi cina.

13 - Histórias de líderes políticos e sua infl uência no Rap.

13.1 - Discutir, junto aos adolescentes, por meio de livros e revistas, as histórias de líderes negros, revolucionários, 
personalidades da música e os pioneiros do Hip-hop.

*Os vídeos sobre freestyle e repente brasileiro ilustram e complementam a história desenvolvida no 
item 6. Eles estimulam os adolescentes a participarem de batalhas de MC’s com mais inspiração e 
conhecimento.
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14 - Sarau 1.

14.1 - O arte-educador irá organizar um sarau junto à equipe pedagógica da unidade. O objetivo é avaliar e 
divulgar as produções dos adolescentes para os funcionários das unidades. 

15 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

15.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

16 - A temática das letras.

16.1 - Explicar que toda letra tem um tema principal e detectar quais temas os adolescentes querem abordar e 
por quê. Os adolescentes, geralmente, gostam de abordar temas relacionados à criminalidade. Desta maneira, 
esta aula irá demonstrar vários assuntos que podem ser abordados no Rap, para além da temática do crime. 
Obviamente, sem fazer apologias e procurar manter sempre a concordância entre letra e tema abordado. Os 
temas trabalhados serão Direitos Humanos, ECA, Sinase, relações de gênero e raciais. Consultar referências.

17 - Vídeos e documentários.

17.1 - De acordo com o desenvolvimento da oficina, o educador selecionará um vídeo para discutir e assistir junto 
ao adolescente. Toda a exibição será finalizada com um debate. Consultar referências.

18 - A rima.

18.1 - Por meio de exercícios práticos, explicar o que são verso e prosa. Ensinar como se faz uma rima. Sonoridade: 
perfeitas, imperfeitas ligadas. Valores da rima:  pobre, rica, rara e preciosa. Consultar referências.

19 - Construção de poesias I.

19.1 - Por meio de exercícios práticos desenvolver temas para elaboração de poesias. Explicação da criação 
poética (antes de tudo, deve-se criar um tema para elaboração da mesma).

Exemplos: O tema abordado num caso específico. Falar de periferia e o que devemos analisar em primeiro plano 
para a composição.

Se, no caso, for uma homenagem para o dia da independência, levamos textos falando de como se deu esse fato, 
para que o tema que foi sugerido possa ter conteúdo e informação para sua construção.
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20 - A estrofe.

20.1 - Por meio de exercícios práticos demonstrar como se organizam os versos em concordância com o tema. E 
como criar uma estrofe que se encaixe no compasso.*

21 - Construção de poesias II.

21.1 - Continuação do item 19. Orientação, correção e continuidade da elaboração poética.

22 - Letras de Rap.

22.1 - Por meio da leitura de letras de Rap, reforçar a prática da criação e discutir o conteúdo delas. Análises 
de letras que abordam determinado conteúdo ou tema com objetivo de estudar para desenvolver e captar a 
mensagem ali exposta.

23 - Construção de poesias III.

23.1 - Continuação do item 21. Orientação e avaliação. Colocar rimas nas poesias já elaboradas 

24 - Composição I.

24.1 - Por meio de exercícios que estimulem a escrita, os jovens vão iniciar as composições de suas próprias letras.

25 - Composição II.

25.1 - Continuação do item 24.

26 - Músicas de Rap.

26.1 - Nessa aula, os jovens irão ouvir atentamente algumas músicas de Rap. O enfoque do encontro é o 
aprendizado da métrica e das formas.

27 - Composição III

27.1 - Continuação do item 25.

28 - As formas e os estilos.

28.1 - Por meio de músicas de Rap, analisar as formas de cantar e os estilos das levadas. Quais são as principais 
formas? Quais são as principais levadas? Explicar as levadas, as formas de cantar e expressar as ideias na sua 
sonoridade, exemplo: se uma música fala coisas de amor, deve-se cantar mais suavemente com o objetivo de 
atingir sua plenitude. Se no caso for uma música de protesto, deve-se ser mais aguerrido, com mais força na forma 
de se expressar.

*As estrofes servem para organizar e agrupar os versos, para que eles sejam cantados sobre o compasso 
musical e são classifi cadas conforme o número de versos 
 (forma de dividir quantitativamente em grupos e sons, com base em pulsos e repousos).
No caso do RAP, usamos geralmente a estrofe de quatro versos.
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29 - Composição IV.

29.1 - Continuação do item 27. Avaliação das letras de Rap produzidas.

30 - Sarau 2.

30.1 - Neste sarau, o arte-educador irá convidar um coletivo de literatura para comandar uma atividade junto aos 
adolescentes. *

31 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

31.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

32 - A base.

32.1 - Por meio de exercícios práticos, explicar aos adolescentes como são produzidos os instrumentais de Rap. 
Mostrar os samples*

33 - Sarau 3.

33.1 - Os adolescentes, junto ao arte-educador, irão realizar um sarau com as poesias criadas. Esta aula será uma 
avaliação dos trabalhos desenvolvidos até aqui.

34 - Como cantar na base.

34.1 - Por meio de exercícios práticos, ensinar aos adolescentes como se canta na base, acompanhando corretamente 
o compasso musical. Nesta aula, vão aprender a cantar os versos que eles compuseram, desenvolvendo uma 
métrica (o ritmo, a levada, o fl ow) que se enquadre no compasso musical da base (instrumental reproduzido por 
um aparelho de som mecânico).

*Há pelo menos 15 anos, poetas, músicos, agitadores culturais das periferias de São Paulo passaram 
a organizar diversos saraus nos arrabaldes da metrópole. Destacamos: Sarau a Cooperifa, Suburbano 
Convicto, Sarau Poesia na Brasa, Sarau Elo da Corrente, Os Mesquiteiros, Sarau do Binho, dentre outros.  
Consultar referências.

*Samples são trechos copiados de outras músicas e usados como base para outras produções. James 
Brown é o artista com o maior número de músicas sampleadas no mundo.
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35 - Palestras com convidados.

35.1 - O arte-educador, junto à coordenação do projeto, proporcionará aos adolescentes uma palestra com 
convidados: poetas, escritores e músicos. Esta atividade tem a função pedagógica de estimular a produção dos 
adolescentes em conversas com artistas ilustres.

36 - A voz.

36.1 - Por meio de exercícios práticos, os adolescentes irão educar a voz, utilizando o diafragma. Os exercícios de 
voz são para um aquecimento vocal (para proteger as cordas vocais) e para recuperarem rapidamente o fôlego, 
pois toda produção de som e todas as técnicas da fala estão baseadas na respiração. Isso infl ui na dicção, volume 
da voz e resistência do locutor.

37 - Performance no palco.

37.1 - Por meio de exercícios práticos, explicar aos adolescentes o que é performance de palco, como segurar o 
microfone corretamente e como se faz uma boa presença de palco.

38 - Batalha de MC’s.

38.1 - Exercícios e práticas de improviso poético. A batalha de MC’s junto aos adolescentes é uma maneira de 
apresentarem as suas habilidades com as rimas de improviso. Com isso, o raciocínio é exercitado e eles podem 
demonstrar o que aprenderam em relação à performance no palco. 

39 - Ensaio musical I.

39.1 - Neste ensaio, os adolescentes vão selecionar as bases para cantarem suas músicas.

40 - Ensaio musical II.

40.1 - Neste ensaio, os adolescentes vão rimar as suas letras sobre as bases selecionadas.

41 - Ensaio musical III.

41.1 - Neste ensaio, os adolescentes vão cantar as suas letras sobre as bases, interpretando-as, e já realizando uma 
performance de palco.

42 - Ensaio musical IV.

42.1 - Neste ensaio, os adolescentes vão cantar as suas letras sem o uso da folha. Espera-se que até essa aula, os 
alunos já as terão memorizado.

43 - Apresentação fi nal.

43.1 - Apresentação de Rap com convidados na unidade, ou em lugares externos*

*Como resultado fi nal da ofi cina, o arte-educador, junto as unidades e equipe de coordenação do 
projeto irão articular apresentações dos adolescentes em espaços públicos da cidade.



51 

43.2 - Sarau de poesias com base nas letras dos adolescentes. Um grande sarau com convidados.

44 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

44.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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Filmes

Item 9.1 - “FREE STYLE – Um estilo de vida”- Dir.Pedro Gomes - 2001

Item 11.1 – “Beat Street: A Loucura do Ritmo” -  Stan Lathan – 1984

Item 17.1 – “Versificando”. Dir. Pedro Caldas – 2009

“Nos tempos da São Bento” - Dir. Guilherme Botelho – 2011
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“Pelas Periferias do Brasil(volume 2,3,4 e 5)” , de Alessandro Buzzo, 2011.

“Porque Resisti à Prisão”, de Carlos Marighella.  Editora Brasiliense, 1995.  
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artista-educador no Projeto Arte na Casa, em Unidades de Internação da Fundação Casa e no Projeto Emiacidade, 
na cidade de Santo André.

Michel Yakini. Escritor, poeta e arte-educador. Membro do coletivo Literário Sarau Elo da 
Corrente, que atua desde 2007 no bairro de Pirutuba, zona oeste de São Paulo.
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Vagner Sampaio de Souza, morador do bairro de Vila Brasilândia, educador desde 2005, 
iniciando seus trabalhos nessa área como educador de geopolítica em cursinhos popu-
lares na cidade de São Paulo. Em 2008, junto com outros educadores, funda o Coletivo 
Cultural Poesia na Brasa, coletivo que organiza saraus, publicações de livros e oficinas 
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Pamela Rosa mora em São Paulo, região leste, têm 27 anos, estudou moda através de 
bolsa no Centro Universitario Belas Artes. Atua como coordenadora de produção no 
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de seus trabalhos como arte educadora de Literatura Marginal com o projeto Arte na 
Casa pela ONG Ação Educativa.

Fanzine
Elaine Cristina da Silva, conhecida nacionalmente como Thina Curtis, tem 36 anos e 
nasceu em Santo André, São Paulo. Tem como principais referências literárias:  Shake-
speare, Baudelaire, Florbela Espanca, Ferréz, Glauco Mattoso, Ricardo Chacal, Pablo Ner-
uda, Mutarelli, cordel (Patativa do Assaré).  Nos quadrinhos: Angeli, Fabio Moon e Gabriel 
Bá, Mario Cau, Gazy Andraus, Edgar Franco, mangás. É  fanzineira há vinte anos, ativista 
e produtora cultural. Há oito anos edita e publica o fanzine spell work, hoje considerado 
referência nacional no meio dos fanzines. Ministra oficinas de Fanzine na Fundação Casa 
desde 2008.

Rap
Lindomar Ramos Ferreira (Uberaba, 15 de maio de 1984), mais conhecido pelo seu 
nome artístico, Lindomar 3L, é um rapper brasileiro, considerado uma das maiores revela-
ções do rap nacional. Lindomar também é ativista social. Nasceu em uma comunidade na 
periferia de Uberaba, Minas Gerais, onde era engraxate. Iniciou sua carreira no rap aos 17 
anos, em 2001, como membro do grupo de MC’s 3L (composto por Lucas, Luis e Lindo-
mar), inspiração para seu nome artístico. Além disto, os 3L de seu nome significam agora: 
Livres Levamos Luz. O reconhecimento do seu trabalho aumentou quando começou a 
participar de batalhas de freestyle locais, oficinas de rap e de rádios comunitárias.  Lin-
domar também participou de outros projetos como arte-educador, como no Semear Hip 

Hop, o qual lidava com adolescentes do Liberdade Assistida de Uberaba e no S.R Mulher, que atendia mulheres 
que sofriam violência doméstica.



58

Jairo Rodrigues Barbosa, 43 anos, é escritor, rapper, MC do grupo Periafricania e um 
dos organizadores do Sarau da Cooperifa. Arte-educador, ministra oficinas de RAP na 
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Apresentação da ofi cina de modelagem em argila.

1.1 - Nesta aula, o arte-educador irá apresentar a diferença entre modelar e esculpir. Numa roda de conversa com 
os adolescentes, o educador também apresentará os materiais a serem trabalhados, por meio de imagens e fotos. 
Bem como dialogar com os adolescentes sobre o que eles esperam da ofi cina. Consultar referências.

2 - Conhecendo a si mesmo.

2.1 - O objetivo dessa aula é levar o adolescente a pensar em si mesmo, como indivíduo, como pessoa, como ele 
próprio. Aprendendo a refl etir, a concentrar-se. Na aula, entregar a argila para cada um deles. Pedir que eles se 
concentrem e pensem neles mesmos, enquanto vão modelando a argila, e com os olhos fechados modelando 
como se veem.

Depois que eles acabarem, perguntar como eles se sentiram? Por que modelaram da forma que modelaram? 

3 - Modelagem de máscaras.

3.1 - Como continuidade da aula 2, cada adolescente irá modelar sua expressão facial na máscara a ser desenvolvida. 
Consultar referências.

4 - Finalização I.

4.1 - Nesta aula, os adolescentes fi nalizarão a aula iniciada no item 3. Objetiva-se esclarecer dúvidas e trabalhar o 
fi nal do processo.

5 - Acabamento nas máscaras.

5.1 - Os alunos irão lixar, se necessário, e darão acabamento fi nal em suas máscaras, para poderem pintá-las em 
seguida.

6 - Lembranças da infância dos adolescentes.

6.1 - Com pedaços de papéis coloridos nas mãos, cada adolescente terá uma cor que refl etirá em sua lembrança, 
um objeto ou em um momento que ele tenha passado em sua infância. A partir de seu passado, iremos começar 
a modelar o seu objeto. Objetiva-se que o aluno resgate pequenas lembranças de sua infância, algo que faltou 
para ele, ou aquele pequeno momento que ele não deu valor.

7 - Finalização II.

7.1 - O aluno vai trabalhar a paciência, a concentração suas emoções, enquanto modela seu objeto iniciado no 
item 6. 

*Modelar: Ajustar-se a; envolver, contornando, e deixando conhecer as formas daquele vestido. Modela-a 
completamente. Esculpir: talhar em material duro (esculpir o mármore).
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8 - Finalização III.

8.1 - Os alunos irão lixar, se necessário, e dar acabamento final em suas máscaras para poderem pintá-las em 
seguida.

9 - Construindo a casa ideal através dos sonhos dos adolescentes.

9.1 - Através de uma roda de conversa, cada adolescente irá contar seu sonho de um lar que para ele seria o ideal. 
Cada adolescente irá construir sua casa, refletindo em sua própria família. Para que eles possam perceber o valor 
de suas famílias, e resgatarem os bons valores.

10 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

10.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

11 - Continuação I.

11.1 - Continuação do item 9. Trabalhando o processo de modelar as casinhas. Nessa aula, os adolescentes vão 
trabalhar com calma e tranquilidade o processo de modelagem, para melhor acabamento e reflexão do trabalho.

12 - Finalização IV.

12.1 - Pintura e acabamento. Finalização dos trabalhos indicados nos itens 9 e 11. Nesta aula, daremos vida às 
casas por meio das cores.

13 - Construindo uma comunidade.

13.1 - Com todas as casinhas modeladas, os adolescentes irão construir uma comunidade. Nesta aula, trabalharemos 
o conceito de união com eles e  construiremos uma vizinhança de sonhos concretizados através de seus esforços. 
Os adolescentes devem perceber que sozinhos não somos nada, e ao nosso lado pode ter aquele vizinho que 
,assim como nós, precisa de uma palavra, nem que seja apenas um bom-dia.

14 - Finalização V.

14.1 - Nesta aula, os adolescentes irão terminar suas peças para darem acabamento final.
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15 - Aula de criatividade.

15.1 - Apresentação da técnica de rolo.*

15.2 - Construção livre do objeto artístico e discussão sobre a escolha do objeto.

16 - Pintura do objeto criativo.

16.1 - Nesta aula, os adolescentes irão adicionar cores e detalhes às peças fi nalizadas.

17 - Criação de personagem.

17.1 - Nessa aula, o educador irá proporcionar uma roda de conversa com os adolescentes, solicitando que eles 
criem ou contem histórias com “personagens” e pessoas que marcaram sua infância.

18 - Início da modelagem dos personagens.

18.1 - Vamos dar início ao trabalho, modelando os bonecos de argila com referência nas histórias contadas pelos 
adolescentes. Modelagem do corpo, tamanho e movimento.

19 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

19.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

20 - Continuação II.

20.1 - Continuação do item 18. Modelando rosto e acabamento do personagem.

21 - Finalização VI.

21.1 - Nesta aula, os adolescentes farão o acabamento do personagem, retoques fi nais, tirando imperfeições e 
fi nalizando o trabalho.

22 - Pintura no personagem fi nalizado.

22.1 - Selecionar cores para aplicar nos personagens e trabalhar a arte fi nal.

23 - Placas de argila.

23.1 - Nesta aula, os adolescentes irão adicionar e retirar os excessos da massa para formarem paisagens em 
relevo. Por meio de imagens, fotos de paisagens urbanas ou rurais, os adolescentes irão escolher quais eles se 
identifi cam para modelarem a sua placa.

*Técnica de rolo: com esse método, podemos modelar qualquer tipo de peça. Esta técnica é feita através 
de rolos de argila. Estes rolos podem ser grossos ou fi nos, de acordo com a espessura que queremos. Os 
rolos são feitos a partir de bolas de argila, que no início não devem ter mais de 25 cm de comprimento.
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24 - Início do projeto de modelagem da paisagem.

24.1 - Após a seleção das imagens feitas pelos adolescentes, vamos preparar a massa para podermos modelar o 
nosso trabalho e assim construir nossa paisagem. A ideia desta aula é que o aluno ainda trabalhe as lembranças 
boas ou ruins que carrega. Quando concretizamos algo em uma pintura, escultura, escrita ou desenho é um 
desabafo que fazemos, diminuindo ou até mesmo aliviando aquela tristeza. Nos faz ver de outro ângulo o 
problema.

25 - Continuação III.

25.1 - Continuação do item 24. Modelando e dando acabamento nas paisagens.

26 - Continuação IV.

26.1 - Continuação item 25. Acabamento para adicionar cores na peça. Preparação para pintura.

27 - Finalização VII.

27.1 - Pintura nas peças prontas.

28 - Exposição dos trabalhos e encerramento das atividades.

28.1 - Roda de conversa com os adolescentes. Ver a opinião dos adolescentes deixando que eles analisem o 
resultado final da oficina. O que foi bom pra eles? O que vão levar para suas vidas?

29 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

29.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

Escultura
em argila II
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 – Apresentação do arte-educador e dos materiais que serão utilizados na ofi cina.  

1.1 - Roda de conversa para apresentar o projeto e saber mais sobre os adolescentes - para que eles possam 
expressar o que já conhecem e o que esperam da ofi cina. 

1.2 – Apreciar os trabalhos confeccionados pelo arte-educador e explicar como foram feitos.*

1.3 - Explicar aos adolescentes que as ferramentas de modelagem foram desenhadas como se fossem extensões 
das mãos e dos dedos.*

1.4 - Ferramenta caseira. Mostrar e explicar como são feitas as nossas ferramentas caseiras. Muitas são produzidas 
com a reutilização de cabos de pincéis velhos ou quebrados, com diversas formas nas pontas para manipular e 
dar efeitos escultóricos na peça.*

1.5 - Fazer uma apreciação estética dos trabalhos de Henry Moore e outros artistas. Consultar referências.

*Os adolescentes irão tocar e sentir a textura, o peso, as curvas, a tridimensionalidade da peça. Para 
muitos esse pode ser o primeiro contato com uma produção em escultura de argila e tem como objetivo 
estimular a produção dos educandos. 

*O formato de muitas ferramentas utilizadas na escultura remetem as diferentes partes das mãos: a 
ponta dos dedos, a palma, ou as laterais das mãos, por exemplo.  Há uma grande variedade de tamanhos 
e formatos e a maioria delas é feita de madeira. Mas, as principais ferramentas para a modelagem serão 
sempre as mãos e os dedos. 

*Colocamos na ponta de um cabo de pincel velho, ou quebrado, um clipe de metal. Ele  é amarrado com 
um barbante de algodão para proporcionar fi rmeza no manuseio. 
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2 - Preparação da argila. Deixar a argila pronta para produção das peças. Como cortar a massa e separar 
em bloco?  Como fazer para manter a argila úmida e que ela não seque? Como fazer emendas com a argila?

2.1 - Entregar para cada adolescente um bloco de 1kg de argila.  Temos que amassar a massa para retirar todo o ar 
que esta presente no barro – se o ar não for retirado a peça pode trincar. Quando a argila não é bem preparada, no 
seu processo de secagem as bolhas de ar querem sair produzindo as rachaduras. Por isso, temos que compactar 
bem o barro para que as bolhas de ar sejam liberadas.  

    A) Forre o chão com jornal, ou um pedaço de plástico.

    B) Jogar a argila no chão (em cima do jornal ou plástico), repetitivamente. Com a força que é colocada sobre ela 
no lançamento ao chão, o ar que está dentro vai sendo liberado no processo de compactação. A argila pode ser 
socada e nesse momento o adolescente pode descarregar toda sua tensão no barro.

  C) Para saber se a argila esta no ponto para uso é só verifi car se ela atingiu a temperatura da mão. É nesse 
momento que a argila libera o ar. 

   D) A argila está pronta para uso.

2.2 - Nesse processo a argila esta sovada. Avançamos para parte que cortamos a argila em pedaços para ir 
trabalhando aos poucos. O ideal é corta-la em blocos pequenos para facilitar a manipulação.*

2.3 - Cobrir bem a peça com uma sacola plástica para manter a argila mole. A argila não endurece quando não 
entra em contato com o ar.

2.4 – Emenda. Para fazer uma emenda é preciso riscar a parte a ser colada em formato de “X” - pode-se utilizar um 
lápis para isso- e em seguida passar água em cima da risca.  

3 - Aula teórica e pratica. Introdução sobre as mascaras. Apresentação dos trabalhos da artista plástica 
Tomie Ohtake e outros artistas.  Mascaras feita em papel machê. Proposta de trabalho: criação de mascaras 
em argila. Consultar referências.

3.1 - Iniciar a aula com uma conversa introduzindo a história das máscaras: sua origem, importância e signifi cado*

*Pegar uma linha que seja resistente e amarre as pontas da linha em dois pedaços pequenos de madeira 
(pode ser dois lápis, ou vareta japonesa), com um espaço de 50 cm entre as pontas. Damos uma volta 
em torno do pedaço da argila que desejamos cortar, como uma forquilha.  Com esse movimento os 
adolescentes irão separar os pedaços em quantidades e tamanhos diferentes.

*Uma máscara é um acessório utilizado para cobrir o rosto, utilizado para diversos propósitos: lúdicos 
(como nos bailes de máscaras e no carnaval), religiosos, artísticos ou de natureza prática (máscaras de 
proteção). A palavra tem, provavelmente, origem no latin, mascus ou masca (=fantasma), ou no árabe 
maskharah (= palhaço, homem disfarçado). Muitas vezes tribos africanas usam máscaras em cerimônias 
de passagem entre a vida e a morte. 
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3.2 - Apresentação de imagens das mascaras em cópias plastifi cadas (para melhor visualização e manuseio) em 
A3. Consultar referências 

Buscar referências de mascaras africanas, de Veneza e as mascara do trabalho da artista Tomie Ohtake e outras 
que achar importante acrescentar para acrescentar na explicação.

4 - Aula pratica - modelagem das mascaras. Propor ao adolescente que crie uma máscara no formato que 
o agrade.

4.1 – Nesse momento os adolescentes irão produzir suas máscaras, inspiradas nas aulas passadas. Lembrando que 
todas as máscaras devem ser enroladas em plásticos para não secarem. * 

4.2 – Exercícios de coordenação motora. Nesse momento é importante que o arte-educador apresente exercícios 
que desenvolvam a coordenação motora*

4.3 – Trabalhar a ansiedade dos adolescentes. Eles desejam construir um trabalho bonito e da maneira que foi 
idealizado. Muitos são imediatistas (característica da adolescência), não demonstram paciência e são ansiosos.*  

*Ficar atento ao adolescente que apresenta difi culdades. Dar uma atenção especial ao educando, pois 
eles tende a desistir, ou até mesmo destruir o trabalho, por não conseguir fazer o que idealizou.  O 
Arte Educador nesse momento tem um trabalho muito importante de conseguir sanar essas dúvidas e 
possíveis difi culdades.  

a) Dar ao educando um pedaço grande de argila. Orientá-lo para que ele comece a sovar bem a massa. 
Esse movimento vai fazer com que ele articule bem as mãos.
b) Fazer com que o adolescente faça muitas bolinhas de argilas. Coloque um pedaço de argila na 
palma da mão e com movimentos circulares e lentos. O educando vai dando forma circular a massa. 
Com essas bolas de argila podemos desenvolver outros trabalhos, como pequenos bonecos. 
c) Fazer tiras de argilas (cobrinhas). Pegar um pedaço de argila, colocar sobre a mesa e fazer 
movimentos para frente e para trás até que se criem tiras grandes de argila em forma de cobras. 

*Nesse momento o arte-educador deve sentar ao lado do adolescente e conversar muito com ele. A 
argila é um material que deve ser trabalhada aos poucos e que quando se esta com a “cabeça quente” 
é bom parar a atividade por alguns minutos. O adolescente precisa perceber o processo de se trabalhar 
com o barro e ao manipular a argila novas formas vão surgindo e isso pode inspirar o educando.
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4.4 - Trabalhar a autoestima dos adolescentes. Muitos acreditam serem incapazes de produzir uma obra, acham 
difícil de conseguir construir uma peça em argila.*

5 – Aula prática II - Acabamento nas máscaras

5.1 – Os adolescentes irão trabalhar individualmente com suas produções. Nessa aula vamos trabalhar o 
acabamento das obras com as características pessoais que cada um queira acrescentar a peça como:

5.2 – Desenho realizado com um objeto que tenha ponta, como: lápis, régua quebrada, vareta japonesa, dentre 
outros.

5.3 - Acabamento na superfície com pincel e água. Pincelar a peça levemente em sua superfície com água para 
corrigir irregularidades e tirar possíveis estrias e imperfeição da peça proporcionando uma superfície lisa. 

6 – Aula prática III - Máscara com gases engessados. Moldar duas cópias. 

6.1 - Iniciar a preparação com as gazes engessadas para moldar o rosto feito de argila. 

Cortar as gazes em pedaços um pouco maior que a peça e separar. Ao lado deve conter uma vasilha de água. O 
processo exige agilidade, pois a secagem do gesso é rápida. Por isso, é fundamental a preparação dos materiais 
e o fácil acesso a eles. 

6.2 - Moldar a peça. Os adolescentes devem inserir na água os pedaços já recortado das gazes engessadas - com 
cuidado para que não embole a fi m de obter um bom acabamento. Esticar bem a gazes encima da peça e alisar 
com a água. Fazer esse processo camada por camada. Revestir a peça com 4 ou 5 camadas de gazes para que a 
peça fi car fi rme ao manipular. 

7 – Aula prática IV - Acabamento e pintura das mascara e preparação dos moldes para pintura. Realizar 
dois tipos de pintura: Uma orientada pelo educador e a outra livre.

7.1 - Preparação dos moldes. Recortar com uma tesoura as rebarbas que fi cam em volta da máscara ao termino 
do processo de moldagem.

7.2 – As máscaras devem receber um fundo de tinta látex IPVA branca antes da pintura artística. A secagem leva 
de 5 a 10 minutos. 

7.3 - O adolescentes irão pintar uma máscara seguindo as orientações do educador e outra deverá ser pintada 
livremente.

7.4 – Secagem da peça e aplicação de  uma camada de verniz fi xador para impermeabiliza-la e dar brilho.

8 – Continuação I 

8.1 - Seguir as instruções dadas no item 7.

*Nesse caso o arte-educador deve desenvolver passo a passo um trabalho com o adolescente. O 
educador faz um pedaço e o educando faz outro. Ao fi nal o adolescente percebe o bom resultado da 
atividade e isso pode estimulá-lo a fazer outro trabalho. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta, 
o pai segura no banco por trás e pede para criança pedalar. Quando ela percebe que esta andando 
sozinha, o pai já havia tirado a mão.
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9 - Apreciação do trabalho concluído e roda de conversa.

9.1 - Ao término da atividade proporcionar uma roda de conversa. Que signifi cado aquela mascara tem para ele?  
Qual a sensação ao realizar esse trabalho e por quê? Qual foi sua maior difi culdade e por quê? Qual técnica ele 
se identifi cou mais: com argila, ou com modelagem com talas engessadas? Eles já conheciam a argila? E a tala 
engessada?

10 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

10.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

11 – Introdução sobre o uso e a importância das peças de barro e argila dos povos antigos. 

11.1 - Fazer uma roda de conversa com os adolescentes e proporcionar uma introdução teórica  sobre a importância 
da argila na cultura de vários povos.  Consultar referências.

12 - Construção de um vaso pequeno com oito camadas.

12.1 - Preparar a argila. Seguir as instruções que foram apresentadas no item 2.  

12.2 - Técnica de rolo. Com esse método podemos modelar qualquer tipo de peça. Ela é desenvolvida por meio 
de rolos de argila, que podem ser grossos ou fi nos, de acordo com a espessura que queremos. Os rolos são feitos 
a partir de bolas de argila e inicialmente não devem ter mais de 25 cm de comprimento.

12.3 – Os adolescentes devem fazer vários rolos de argilas em formato cilíndrico (cobrinhas de argila) e separar. 
Em seguida eles confeccionarão as bases* 

12.4 - Começar a usar os rolos de argila. a) pegar os rolo de argila feitos no começo da aula e começar a colocar 
em cima da base;  uni-las fazendo a emenda.

*Fazer uma bola de argila para fazer a base da peça a ser construída.
a) Pegar um pouco de argila que caiba na palma da mão e fazer movimentos circulares até a massa 
pegar forma de uma esfera.
b) Pegar a esfera de argila e achata-la até atingir uma espessura de aproximadamente 2 a 3 centímetros. 
A aparência deve ser como uma bolacha achatada em formato cilíndrico.
A espessura vai variar dependendo do tamanho da peça que se deseja fazer. Quanto maior a peça, 
maior a espessura. 
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13 – Continuação II - Construção de um vaso pequeno com oito camadas.

13.1 - Cada adolescente irá pegar sua peça de argila (vaso) e continuar sua elaboração. 

14 – Continuação III - Finalização da peça (vaso). Acabamento e desenho na peça.

14.1 – Nessa aula devemos disponibilizar aos adolescentes uma vasilha com água. Eles irão molhar as mãos e 
deverão alisar a peça em movimentos circulares para corrigir qualquer imperfeição e buraquinhos que a peça 
venha a apresentar. Em seguida deverão utilizar um pincel, molhar na água e pincelar a peça para tirar as 
imperfeições e sujeiras deixadas pelas mãos. 

14.2 - Elementos decorativos.   Escolher um desenho para riscar na parede do vaso ou criar traços e linhas a fim 
de pintar na próxima aula.

15 – Continuação IV - Finalização e pintura da peça 

15.1 - Preparação da peça. Utilizando uma lixa nº 100, lixar a peça até tirar as imperfeições e rebarbas que ficaram, 
por conta dos desenhos realizados na peça. Ela deve ficar lisa de acordo com a avaliação do adolescente.

15.2 - Pintura (fundo com tinta branca). Após lixar, os adolescentes deverão passar uma camada de tinta (látex 
IPVA branca) na peça para receber as outras cores. 

15.3- Pintura da peça. Separar as cores escolhidas pelos adolescentes para pintarem seus trabalhos. O processo 
deve se livre e os educando devem ser orientados caso haja dúvidas.

15.4 - Verniz. Assim que secar a peça os adolescentes irão aplicar duas camadas de verniz para impermeabilizar. 

16 - Soltando a criatividade. A proposta dessa aula é que o aluno ponha em prática o que foi estudado até 
agora e trabalhe a criatividade, soltando a imaginação para a criação de outro trabalho em argila.

16.1 - Distribuir a argila para os adolescentes. Fazer uma revisão do que já foi estudado no processo para construção 
de um recipiente. Esclarecer possíveis dúvidas para iniciar as atividades. 

17 – Continuação V - Construção de um recipiente utilizando a técnica de rolo.

Criação de uma peça com formas e volumes diferentes da anterior.

17.1 – Este é o momento da criação e construção da peça em argila. Os adolescentes deverão ter mais autonomia 
para a elaboração da obra.

18 - Continuação VI - Finalização e acabamento da peça.

18.1 - Nessa aula vamos continuar trabalhando a construção da peça.

19 – Visita a museus e exposições de acordo com o calendário cultural da cidade

19.1 – As visitas monitoradas com os adolescentes são importantes momentos para reflexão e agrega 
conhecimento às suas práticas artísticas. 

20- Aula não descrita na possibilidades.

20.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

21 – Construção de uma escultura em forma de cabeça utilizando 10 kl de argila.  Introdução das noções 
básicas do desenho da cabeça humana. 

21.1 - Noções de desenho. O educador deverá apresentar aos adolescentes um estudo básico sobre a construção 
da cabeça humana. O desenho deve vir antes da escultura para uma melhor atuação na imagem escultural 
tridimensional.  

22 - Preparação da argila 

21.1 Nessa aula os adolescentes irão preparar a argila conforme exposto no item 2.  

23 – Inicio da peça - Processo de modelagem da cabeça.

23.1 - Inicio da construção. Já podemos começar a trabalhar com a argila e separar o tanto de massa a ser 
utilizada na construção do rosto. Os adolescentes irão fazer uma bola oval, na proporção desejada, para calcular 
a quantidade de massa a ser utilizada. 

23.2 – Os adolescentes irão riscar a peça esboçando o rosto desejado. Utilizar um lápis, ou outra ferramenta que 
tenha uma ponta para facilitar o estudo do esboço na peça de argila e iniciar o processo de modelagem*

24 – Continuação VIII 

24.1 - Continuação da modelagem. Nessa aula o educador deverá solucionar possíveis dúvidas oriundas dos 
adolescentes durante o processo.  

25 – Continuação IX - Ocar a peça.

25.1 - Ocar a peça.  O processo de ocar a peça exige uma atenção especial para não danifi car o objeto.  Como 
ocar? Para ocar a peça devemos cortá-la com uma linha fi na, bem no centro, com um corte vertical. No nosso caso, 
que estamos elaborando uma cabeça humana, o corte deve se dar atrás da orelha para fi car mais fácil de fazer a 
emenda e não deformar a face.

25.2 - A cabeça deve ser separada em duas partes. Em uma delas, vamos retirar a argila* do interior da peça, 
deixando-a com uma espessura de aproximadamente 3 cm. A retirada da massa pode ser feita com uma 
ferramenta descrita no item 1. Repetir o processo com a outra metade.

*Dica: comece a modelar o rosto a partir do nariz. Pois ele vai servir de base para a boca, que é logo a 
baixo. Os olhos fi cam a cima dele e as orelhas logo atrás.

*Retirar a argila em movimentos verticais. A massa passa por dentro do clipe de forma leve e sem 
deformar a peça. Repetir o mesmo processo na outra parte.
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25.4 - Os adolescentes deverão colar os dois pedaços da obra de acordo. 

26 – Continuação X - Pintura da peça.

26.1 - Nessa aula vamos trabalhar a pintura da peça.

27 – Finalização do Trabalho 

27.1 - Aplicação de verniz para impermeabilizar a peça. 

28 - Apreciação do trabalho concluído. Roda de conversa.

28.1 - Ao termino da atividade, o educador deve promover uma roda de conversa para avaliar a oficina.

-Que significado aquele rosto tem para ele? Qual foi a inspiração pata produzir aquele rosto?  

-Com foi produzir sua obra?  

-Qual foi sua maior dificuldade e por quê?

-Qual técnica ele se identificou mais até agora? E por quê?

29 - Exposição dos trabalhos realizados durante a oficina

29.1 – O educador, junto aos adolescentes, irá preparar uma exposição para divulgação dos trabalhos desenvolvidos 
durante a oficina. Ela pode ser montada nos centros, para os familiares, funcionários e outros adolescentes. Bem 
como, articular junto ao centro e Ação Educativa apresentações em espaços externos como galerias, museus, etc.

30 – Aula não descrita nas possibilidades.

30.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Apresentação do projeto dulixo e conceito do lixo que vira arte, falando sobre como construiremos as 
aulas e o que será abordado durante os três meses que estaremos trabalhando juntos.

1.1 - Roda de conversa ou apresentação de slides, com imagens de trabalhos de arte com lixo.

2 - Conhecendo os materiais com que iremos trabalhar e qual a relação enquanto produtos, e agora 
resíduos, com nossas vidas e quais as maneiras que temos para mudar essa relação?

2.1 - Por meio de uma roda de conversa e contato com os materiais através de dinâmicas onde o lixo deixa de ser 
lixo e toma uma outra forma (visão). Objetiva-se que os adolescentes percebam de uma outra maneira o que é 
lixo.

3 - Introdução à arte utilizando material reciclável. O que era lixo começa a ganhar formas e cores, além de 
trabalhar coordenação motora e concentração.

3.1 - Os adolescentes irão confeccionar e pintar flores de plástico, utilizando garrafas do tipo pet. Objetiva-se 
que os adolescentes passem a enxergar a transformação do lixo em arte, utilizando a flor como símbolo dessa 
mudança, usando a metáfora “onde estiver seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor” para uma 
maior identificação com a nossa realidade.

4 - A mistura de materiais, introduzindo o papel machê feito de jornal, como forma de modelar estruturas 
construídas a partir de plásticos, trabalhando a coordenação motora.

4.1 - Os adolescentes irão construir esculturas de casas a partir de uma referência já pronta, se utilizando de 
garrafas do tipo pet. Depois vão modelá-las utilizando a massa de papel machê. Com a ideia de confeccionar a 
escultura de uma casa, buscar enxergar o interesse e o relacionamento que cada um tem com sua casa.

5 - Vídeos - Mostrar a produção cultural nas periferias.

5.1 - Apresentação do DVD Conexão Cultural: a criação artística da periferia de São Paulo, produzido por estudantes 
de jornalismo como trabalho de conclusão de curso. Acervo pessoal. Ver site “http://conexaoculturalsp.blogspot.
com”. Consultar referências.

A escolha dessa aula é uma forma de dar mais tempo para secarem as peças feitas de papel machê.

6 - Customização das artes. Os adolescentes caracterizarão cada um ao seu estilo, as artes feitas nas aulas 
anteriores, trabalhando a criatividade.

6.1 - Aula prática de pintura, onde os adolescentes, de forma livre, poderão escolher como irão caracterizar suas 
casinhas. Enxergar como o adolescente se relaciona com sua arte, ali representada por uma casa, mostrada através 
de capricho na pintura, paciência, concentração, criatividade, e buscar uma relação disso com o seu lar.

7 - Continuação da customização.

7.1 - Continuação do item 6.

8 - Finalização da arte, acabamento e retoques finais na arte desenvolvida nas aulas desse primeiro mês.

8.1 - Aula prática de pintura. Continuação do item 6. Finalização da arte proposta para o primeiro mês.
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9 - Reflexões e avaliações sobre o trabalho desenvolvido.

9.1 - Roda de conversa para os adolescentes falarem o que acharam de suas artes e falarmos da relação da casa 
em forma de arte e nosso lar.

10 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

10.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

11 - Por meio de um modelo pronto, a proposta dessa aula é a confecção escultural de um boneco, na qual 
o adolescente vai determinar se será uma figura masculina ou feminina. O adolescente é livre para criar 
outro tipo de personagem.

11.1 - Aula prática, onde os adolescentes usarão garrafas tipo pet para construírem estruturas de bonecos, na 
qual cobrirão com massa de papel machê, modelando cada um ao seu modo e escolha, sendo figuras masculinas 
ou femininas. Buscando ver qual a representação, masculina ou feminina, o adolescente tem mais forte como 
referência em sua vida. Além de trabalhar a coordenação motora e concentração, através da modelagem.

12 - Continuidade da modelagem dos trabalhos confeccionados na aula anterior, porém trabalharemos 
algumas questões como o trabalho em grupo e também o desperdício de material.

12.1 - Aula prática, na qual os adolescentes continuarão modelando suas esculturas, só que teremos menos potes 
com pouca massa de papel machê. Objetiva-se que os adolescentes exercitem o trabalho em grupo, evitem o 
desperdício, socializem o material, além dos já citados exercícios praticados com a modelagem.

13 - A questão de escolhas e oportunidades. O quanto elas são importantes e interferem em nossas vidas. 

13.1 - Exibição do filme Profissão MC, de Alessandro Buzo e Toni Nogueira. Gravado na comunidade do Itaim 
Paulista, extremo leste de São Paulo, o filme traz a história de um jovem de periferia, desempregado, com sua 
“mina” grávida, que tem duas oportunidades para escolher seguir: o rap ou o crime. Consultar referências.

14 - Continuação da modelagem.

14.1 - Continuação da atividade proposta no item 13.

15 - A customização da arte, onde o adolescente irá caracterizar sua escultura, trabalhando assim a 
criatividade, a paciência e a concentração.

15.1 - Aula prática de pintura, onde o adolescente será livre para caracterizar sua escultura, construindo seu 
personagem conforme seu universo. Observar a relação do adolescente com sua arte, ali representada por uma 
figura feminina ou masculina; quais são suas referências? Além de exercitar a concentração, coordenação motora 
e criatividade.
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17 - Discussão sobre os trabalhos desenvolvidos durante o segundo mês de atividades e o que iremos 
trabalhar no próximo mês.

17.1 - Roda de conversa onde todos poderão expor suas opiniões e ideias do que aprenderam e do que acharam 
de suas artes e o que pretendem para o próximo período. Compreender o que adolescente assimilou nesse 
período de atividades, quais foram suas difi culdades e o que pretende construir para o último período do curso 
usando as técnicas aprendidas.

18 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

18.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

19 - Por meio de um vídeo documentário proporcionar ao adolescente o contato com outra forma de se 
fazer “arte com lixo” (usando materiais recicláveis).

19.1 - Exibição do vídeo documentário Lixo Extraordinário. Estimular a criatividade do adolescente, “abrindo 
sua cabeça” para outros tipos de arte, ainda que sendo desenvolvido com o mesmo tipo de material e sendo 
construído por pessoas que nunca tinham tido contato com a arte. Acreditamos que será de grande valia para esse 
último período, onde todos os adolescentes irão construir suas artes a partir de suas próprias ideias. Consultar 
referências.

20 - Criação livre, onde os adolescentes colocarão em prática o que absorveram durante os dois meses de 
curso, criando assim suas artes através de suas próprias ideias, tendo interferência do educador somente 
no que se refere a técnicas.

20.1 - Aula prática onde os adolescentes, se utilizando de vários tipos de materiais recicláveis (garrafas pets, 
embalagens plásticas de vários tamanhos e formas) construirão de uma forma livre a estrutura de suas artes, ou 
seja, a parte que sustentará a peça que nas próximas aulas irá receber a modelagem de papel machê, assim como 
foi feito em aulas anteriores, sendo orientado somente na parte técnica pelo educador. Incentivar a criatividade, 
mostrar ao adolescente que ele também pode fazer arte, perceber o que ele carrega de referências mesmo tendo 
tido contato com várias outras formas de expressão. Além de trabalhar concentração, paciência, coordenação 
motora.

*Lixo Extraordinário - http://www.lixoextraordinario.net/
Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009), Lixo Extraordinário acompanha o trabalho 
do artista plástico Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, na 
periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis, com o 
objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o 
desespero que enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe 
tem acesso a todo o processo e, no fi nal, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito 
humano.
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21 - Continuação criação livre.

21.1 - Continuação item 20.

22 - Modelagem através de massa de papel machê, feita a partir de jornal e água, nas estruturas construídas 
nas aulas anteriores. Incentivo a criatividade.

22.1 - Aula prática onde os alunos começarão a aplicar e modelar suas estruturas feitas a partir de materiais 
recicláveis utilizando-se de papel machê e material próprio, esse trazido já pronto pelo educador. Através dessa 
modelagem, os adolescentes começam a dar formas às suas artes. Trabalhar sempre a questão da criatividade, 
concentração, coordenação motora, paciência e autoestima pela construção de algo, incentivo à prática da arte 
como uma nova forma de se expressar e demonstrar seus sentimentos.

23 - Continuação: modelagem.

23.1 - Continuação item 22.

24 - Customização das artes, onde os adolescentes caracterizarão, cada um ao seu estilo, as artes feitas nas 
aulas anteriores, trabalhando a criatividade.

24.1 - Aula prática de pintura, onde os alunos começarão a dar cores e vida às suas artes, de uma forma livre, cada 
um à sua maneira. Observar quais símbolos, formas, cores, os adolescentes trazem como referência, e de que 
forma lidam com sua arte, o que se vê através do capricho e manuseio.

25 - Continuidade da customização das artes.

25.1 - Continuidade na aula prática de pintura - item 24.

26 - Finalização das artes.

26.1 - Finalização item 16.

27 - Finalização do ciclo. O que assimilamos do curso? Como a arte pode falar por nós? Como poderei 
usá-la na minha vida? Mudou minha visão? Como? De que maneira nós podemos melhorar as aulas para 
a próxima turma?

27.1 - Através de roda de conversa, onde os adolescentes poderão passar o que aprenderam e o que eles acham que 
deve ser mudado para o melhor andamento das aulas da próxima turma. Entender o que o adolescente conseguiu 
assimilar do curso, como ele passou a enxergar o fazer da arte, e mostrar sua capacidade e responsabilidade de 
contribuir para a mudança de algo.

28 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

28.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina. Escultura Toy Art
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Por ser uma forma de expressão ligada as atuais produções urbanas, como uma nova forma plástica para os 
personagens presentes nos grafites, ainda não há referências bibliográficas sobre esta técnica. O termo “Toy Art” 
vem provavelmente da fusão entre as culturas de produções artísticas e as de colecionar objetos na forma de 
bonecos e brinquedos

Nos anos de 2000 a 2010, alguns artistas nacionais e internacionais passaram a buscar novos suportes e técnicas 
de contrução de personagens autorais diferentes dos 2D, como o desenho artístico, desenho animado e o graffiti. 
A partir de então, muitos artistas passaram a produzir industrialmente linhas de bonecos que representassem 
seus personagens de forma rápida e contagiante, dando origem ao termo que explica a produção de brinquedos 
elaborados por artistas plásticos. 

Com o crescimento e a popularização da prática as indústrias passaram a produzir diversos bonecos com formas 
simples em coloração branca, possibilitando aos artistas iniciantes, ou curiosos, a produzirem sus próprios  
“bonecos personagens”, multiplicando estilos, formas e tamanhos. O resultado disso são as mais diversas 
exposições específicas de Toy Art no mundo todo, consolidando-o como um movimento artístico contemporâneo. 

INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Apresentação do educador e da oficina

1.1 - Discussão sobre a origem do movimento de Toy Art no mundo. Roda de conversa para esclarecimento de 
duvidas e curiosidades. Apresentação de Toy Art´s elaborados pelo educador.

2 - Apresentação dos materiais a serem utilizados

2.1 - Descrever suas características e processos. Apresentar resultado final do boneco através de algumas amostras 
já produzidas. Trabalhar com imagens diversas de toys para dar aos adolescentes opções diversas de criação.

3 - Inicio do projeto do boneco.

3.1 - Por meio de desenhos e de algumas imagens utilizadas como referência, os adolescentes vão desenhar e 
definir as formas dos seus bonecos. Podem escolher cores e trabalhar com a aplicação delas nos desenhos dos 
bonecos.

4 - Início da produção dos bonecos

Bolas de isopor a serem utilizadas
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4.1 Confecção da cabeça. Cortar a bola 2 e cavar a superfície plana, podendo usar 1 ou 2 metades. Colar as metades 
na bola 1 e revestir com fita crepe bem esticada, aplicar massa corrida em fina camada  usando o próprio dedo 
indicador e colocar para secar.

5 - Confecção do corpo e pernas do boneco. Modelagem com isopor e fita adesiva.

5.1 - Corpo. Cortar em 2 metades a bola 1, usar uma metade e cavar o topo da parte redonda para fazer um 
encaixe para a cabeça. Aplique massa corrida sem a necessidade de fita crepe e leve à secagem.

5.2 - Pernas. Cortar em 6 metades as bolas 3, cave um encaixe na parte plana de cada pedaço, depois monte duas 
torres com as metades encaixadas. Depois revestir com fita crepe e aplicar massa corrida, levando à secagem em 
seguida.
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6 - Produção dos braços dos bonecos. Modelagem com isopor e fita adesiva.

6.1 - Cortar 10 ou 8 metades das bolinhas 4. Enfileire 5  ou 4 metades e cubra com a fita adesiva. Faça 2 unidades 
(braço direito e esquerdo), aplique a massa corrida e leve à secagem.

7- lixamento das peças com massa já seca.

7.1 - Lixar as peças individuais com paciência. Pode haver a necessidade de uma segunda demão para cobrir 
alguns buracos.

8- Continuação I

8.1 - Continuação do processo de lixamento das peças individuais, pois não é possível em somente uma aula.

9 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

9.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

10 - Início do processo de colagem das peças para a montagem dos bonecos

10.1 – Com o uso da cola quente, colar as pedaços despejando cola nas partes cavadas com encaixe. Pode-se 
utilizar pedaços de palito de churrasco junto à cola quente espetados nas bolinhas de isopor para dar resistência 
à estrutura. 
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11 – Continuação II

11.1 - Continuação do processo de colagem com cola quente, dependendo do número de adolescentes, esse 
processo pode se repetir em mais uma aula.

12 – Continuação III

12.1 - Continuação e finalização do processo de colagem das peças.

13 - Modelagem com massa corrida

13.1 - Nessa aula os bonecos já montados receberão mais um pouco de massa nas juntas onde se aplicou cola 
quente. Com isso, disfarçamos o efeito causado pela colagem e podemos dar  um bom acabamento aos trabalhos. 
Em seguida secar. 

14 - Ultimo processo de lixamento

14.1 - acabamento final com lixa e pintura de todo o boneco com tinta látex branco para preparar a superfície 
para a pintura.

15 - Início do processo de caracterização dos bonecos

15.1 - desenhar com lápis as características de cada boneco sobre a superfície branca, demarcando assim as áreas 
que serão pintadas.

16 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

16.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

17 a 22 - Processo de caracterização dos bonecos com desenhos e pinturas. Nessa fase os bonecos começam 
a ganhar características singulares de acordo com o gosto de cada adolescente. Trabalho de criação de 
personagens.*



89 

*Pode-se usar formatos diferentes para a cabeça do boneco, com uma metade da bola 2  pode dar um 
aspecto de cabeça humana. Utilizando as duas metades surge um resultado caricato ou animal.
Usando combinações de bolinhas e colando-as pode se criar outros elementos interessantes, como 
orelhas, laços na cabeça , olhos arregalados etc.

23 e 24 – Encerramento com roda de conversa sobre todo trabalho desenvolvido e como os adolescentes 
se sentiram durante e após o processo de produção desses objetos de arte.

25 – Exposição dos trabalhos

25.1 – Exposição das trabalhos como resultado da ofi cina dentro da unidade, ou em locais externos.

26 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

26.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Apresentação da ofi cina, da história do graffi  ti no Brasil e a diferença entre graffi  ti e pixação.

1.1 - Conversa com os adolescentes para apresentação do educador, da ofi cina e dos materiais a serem trabalhados. 
Por meio de textos e imagens, o educador irá discutir junto aos adolescentes a diferença entre graffi  ti e pixação. 
Consultar referências.

2 - Desenho livre.

2.1 - Deixar os alunos livres para se expressarem através de seus desenhos. Descobrir as difi culdades, habilidades 
e o conhecimento dos alunos sobre o graffi  ti.

2.2 - Desenho livre com ênfase no estímulo à criatividade.

3 - Vídeos sobre arte urbana.

3.1 - Exibir o fi lme junto aos adolescentes e propiciar uma discussão sobre o vídeo. 

4 - Apresentação das diferentes linguagens dentro do graffi  ti.

4.1- O educador apresentará os diversos estilos (Sticker, lambe-lambe, stencil art) de graffi  ti por meio de revistas, 
textos, fotos e vídeos. Nessa aula, poderá haver um momento para desenhos livres, tendo como base as obras 
apresentadas.*

*Sticker: Sticker art é uma modalidade de arte urbana que utiliza-se de etiquetas adesivas. É uma 
manifestação da arte pós-moderna popularizada na década de 1990 por grupos urbanos ligados à 
cultura alternativa. O trabalho pode ser realizado com o propósito de transmitir uma mensagem ou 
pelo simples prazer de enfeitar a rua expondo seu gosto ou ponto de vista no alto de um poste, no 
fi nal de uma placa ou até mesmo no pé de um muro. Os primeiros stickers chegaram ao Brasil como 
adesivos decorativos utilizados na decoração de residências e lojas. Os adesivos são recortados em vinil 
autoadesivo e protegidos por máscara transparente que o aplicador retira ao fi xá-los no local de destino 
- que deve ser um espaço liso.

*Lambe-lambe (ou pôster-art): são pôsteres artísticos de tamanhos variados que são colados em espaços 
públicos. Podem ser pintados individualmente ou feitos em série. Sua reprodução pode ser feita através 
de fotocopiadora ou stencil. Geralmente são colados com cola de polvilho ou de farinha, devido ao seu 
custo reduzido. Os lambe-lambes fazem parte das novas linguagens da arte urbana contemporânea.

*Stencil art: o stencil é um molde com uma imagem, um desenho ou qualquer coisa que sua imaginação 
quiser, ou que transmita uma opinião, delineada por um corte com estilete num papel ou placa de 
raio-X, ou qualquer material que seja rígido e dê para ser cortado - com o uso de tinta, spray, latéx etc. 
Podendo ser aplicado várias vezes em vários lugares.
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5 - Início dos estudos da letra tag.

5.1 - Apresentado o estilo de letra a ser trabalhada, fazer a elaboração da letra, criação e tipos. As letras de graffi  ti 
se iniciam geralmente através da assinatura, fi cando mais fácil para se adquirir a compreensão para a elaboração 
das próximas letras.*

6 - Início dos estudos da letra throw-up.

6.1 - Apresentação de imagens e estudos das bases para a criação das letras. Objetiva-se o entrosamento do aluno 
com o graffi  ti, para que ele comece a desenvolver o estilo próprio.*

7 - Exercício de composição das letras.

7.1 - Fazer uma atividade de composição das letras com harmonia em coletivo. Objetiva-se que os adolescentes 
adquiram uma visão de que é importante que as letras tenham uma elaboração, um estudo. Comecem a trabalhar 
em grupo dentro do desenho, aprendendo a respeitar o espaço do outro, porque o graffi  ti de rua é quase sempre 
uma união no trabalho de outros grafi teiros.

8 - Início dos estudos da letra Piece.*

8.1 - Por meio de imagens e exercícios práticos, estudar estilos com diferentes bases, setas e curvas.

9 - História da arte.

9.1 - Por meio de imagens e dos textos, o arte-educador irá apresentar o Movimento Dadaísta. Consultar 
referências.

9.2 - Por meio de imagens e dos textos, o arte-educador irá apresentar o Movimento Pop Art. Consultar 
referências. 

10 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

10.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

*Tag assinatura dos escritores (a letra do tag é baseada nas letras dos escritores antigos). Os artistas de 
rua são chamados de escritores de rua.

*Throw-up é o estilo de letra mais usado, por ser mais econômico e rápido. O throw-up geralmente é 
usado nas tags de grafi teiros, por ser formado por letras engraçadas, gordas e deformadas. Este tipo de 
grafi te também é conhecido por “vômito” e é facilmente encontrado em muros, trens e prédios.

*Piece: graffi  ti em cores bastante elaborado, letras estilizadas.
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

11 - Exercícios de desenho.

11.1 - Deixar os alunos livres para criarem suas letras. Ajudar em suas dúvidas. Objetiva-se trabalhar com a 
criatividade dos alunos.

12 - Início dos estudos da letra wild style.*

12.1 - Apresentar as imagens e a base das letras que usaremos para trabalharmos o enlace das letras. Objetiva-se 
estimular a criatividade e o desenvolvimento do traço.

13 - Início dos estudos de letra 3D.

13.1 - Apresentar as imagens e a base das letras que usaremos. Estudo de luz e sombra.

14 - Início dos estudos do personagem - imagens e revistas.

14.1 - Esboço. A construção de um personagem através do esboço. Com o estudo do personagem, o aluno pode 
criar uma identidade, expressar os seus valores, ou ter uma autorrepresentação, por meio do seu boneco.

14.2 - Expressões faciais. Através de imagens ou eles mesmos trabalhando suas expressões em dupla, para que 
juntos possam estudar suas expressões faciais. É importante que saibamos transmitir em nosso trabalho, as 
expressões de nossos personagens, chorando, rindo, bravo etc. Isso facilita a mensagem que vamos transmitir 
em nosso trabalho.

14.3 - Movimento do personagem. Vamos estudar os movimentos corporais por meio de imagens ou com os 
próprios alunos como modelo vivo. Objetiva-se que os adolescentes consigam dar ao personagem o movimento. 
Depois trabalhar o traço e o movimento das mãos.

15 - Exercício adicionando cores e nome ao nosso personagem.

15.1 – Os adolescentes irão criar seus personagens. Darão um nome e adicionarão cores a ele.

16 - Estudando as cores.

16.1 - Cores primárias, secundárias e terciárias. Consultar referências.

17 - Elaboração do Painel.

17.1 – Discutir junto aos adolescentes o Movimento Muralista Mexicano e seus principais expoentes, por meio de 
vídeo, imagens e textos. Consultar referências.

17.2 - Produzir junto aos adolescentes o esboço do painel principal.

*Wild Style (estilo selvagem): estilo de letra quase ilegível. Um dos primeiros estilos a serem utilizados 
no surgimento do graffi  ti.
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18 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

18.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

19 - Início da confecção do painel.

19.1 - Explicar as dimensões, técnicas e temas a serem aplicados.

20 - Início da pintura nas telas, técnicas de pintura com látex e spray.

20.1 - Os alunos vão colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Técnicas de pintura, mistura de cores 
e bases.
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21 - Execução do painel.

21.1 - Os alunos irão aplicar os desenhos criados no painel.

22 - Roda de conversa I.

22.1 - Processo. Reunião com os adolescentes para avaliar o andamento da pintura do painel/camiseta.

23 - Preparação das camisetas.

23.1 - Por meio de imagens ou dos próprios desenhos dos alunos, vamos selecioná-los para serem estampados 
em suas camisetas. Objetiva-se que os alunos adquiram um maior conhecimento a respeito da sobreposição de 
desenhos.

24 - Aplicação nas camisetas.

24.1 - Os alunos vão aplicar seus moldes nas camisetas.

25 - Elaboração das telas.

25.1 - Os alunos vão elaborar os desenhos para serem aplicados nas telas, trabalhando o coletivo. Os adolescentes 
irão trabalhar em equipe a composição e a harmonia dos desenhos que serão aplicados nas telas, criando o 
respeito e a ordem no trabalho.

26 - Preparação das telas.

26.1 - Os alunos vão preparar as telas usando látex. Objetiva-se o trabalho em grupo e que unidos conseguiremos 
realizar belíssimos trabalhos.

27 - Finalização das telas.

27.1 - Os alunos irão finalizar as telas para a preparação da exposição dos trabalhos. Objetiva-se que os adolescentes 
percebam a importância do trabalho bem realizado e se sintam valorizados por isso.

28 - Exposição dos trabalhos.

28.1 - Exposição com as obras produzidas durante a oficina.

29 - Finalização do painel.

29.1 - Finalização da pintura do painel.

30 - Roda de conversa II.

30.1 - Finalização. Reunir os adolescentes em uma roda de conversa para avaliar o que eles conseguiram absorver 
de todo o processo. Objetiva-se uma autoavaliação entre os adolescentes, expondo suas opiniões e críticas.

31 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

31.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Integração entre o grupo e o arte-educador. Apresentação das propostas de atividades para o curso.

1.1 - Roda de conversa sobre as expectativas dos alunos com respeito à ofi cina. Apresentar os trabalhos do 
educador aos adolescentes.

2 - Desenho livre I.

2.1 - O desenho livre envolve uma atitude do desenhista em relação à realidade: o desenhista pode desejar 
imitar a sua realidade sensível, transformá-la ou criar uma nova realidade com as características próprias da 
bidimensionalidade ou, como no caso do desenho de perspectiva, a tridimensionalidade. Objetiva-se deixar os 
adolescentes livres para um primeiro contado com suas produções. Avaliar traços, cores e formas. A atividade de 
desenho livre proporciona ao aluno a liberdade necessária para a livre imaginação artística e revela ao educador 
elementos técnicos e psicossociais do educando. Consultar referências.

3 - História da arte.

3.1 - Apresentar alguns períodos e movimentos importantes na história da arte, por meio de imagens e livros 
sobre o assunto. Estilos e Vanguarda. Consultar referências. 

4 - Técnicas I.

4.1 - Tipos de grafi te. Apresentação dos materiais utilizados no desenho e seus diferentes efeitos. Atividade prática 
com lápis 2b, 4b e 6b. Essa aula consiste em apresentar ao aluno as diversas graduações de lápis regente: 9H - 8H 
- 7H - 6H - 5H - 4H - 3H - 2H - H - F- HB - B - 2B - 3B - 4B - 5B - 6B - 7B 8B - 9B.*

4.2 - Luz e sombra. O trabalho de criar sombras e luzes, como efeitos no processo do desenho, se dá através 
da observação inicialmente. As principais técnicas de sombra e luz são aplicadas de acordo com a posição da 
fi gura desenhada, e a partir daí o desenho começa a ganhar aspectos mais realistas, de acordo com as regiões da 
fi gura desenhada onde observamos ou imaginamos que se tem maior iluminação ou não. Como exemplo básico, 
podemos imaginar que em um rosto desenhado, a região do pescoço abaixo do queixo tem menos infl uência 
de luz, diferentemente do nariz, que é projetado à frente do rosto, contudo passamos a usar o efeito de sombra 
abaixo do queixo para indicarmos menos luz na fi gura.

Este processo do desenho acontece simplesmente com o uso do grafi te 4b ou 6b aplicado com um pouco mais de 
força do que em outras regiões mais iluminadas, e assim de acordo com cada fi gura, forma ou objeto, pensando 
em sua posição em relação à luz que imaginamos que irá cercar o desenho. Com o uso de uma técnica chamada 
dégradé (passagem de tons mais escuros para os mais claros suavemente sem notar separação de aplicação) 
pode-se aplicar de forma precisa o efeito de sombra ou luz no desenho e assim realizar cada vez mais estudos de 
desenho com qualidade e fi delidade ao que se observa ou imagina.

* Mostrar como poderíamos usá-los para um melhor resultado no desenho, pintura ou sombreado, bem 
como conseguir os variados tons respectivos a cada graduação do lápis, com exercício de sombreado e 
pintura, usando cada graduação e assim conhecendo a intensidade de tom de cada uma delas.
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4.3 - Técnica do círculo (1): Consiste em girar o lápis, repedidas vezes no papel até conseguir a forma desejada: 
círculos ou formas ovais. Esta técnica é a que mais trabalha a coordenação motora. É ela também que facilita 
bastante a formação de um esboço e consequentemente um desenho rápido.

4.4 - Técnica do círculo (2): Nesta, o círculo sai perfeito e é usado mais quando precisamos de um círculo exato, 
mas, em contra partida, não nos dá uma rapidez no executar do desenho como na primeira técnica. Para executar 
tal técnica, o aluno deverá usar sua mão de compasso.

4.5 - Executando técnica do círculo: primeiro, escolher o tamanho do círculo, então segurar o lápis com o indicador 
e o polegar na parte correspondente do lápis referente ao tamanho. Segundo: usar o indicador e o polegar, que 
seguram o lápis, como base do compasso e centro do círculo. Por último escolher o local do papel para o círculo 
e colocar a base do compasso firme na folha rodando.

4.6 - Técnica com desenho geométrico e estrutura do desenho com traços simples (esboço). Para trabalhar o 
desenho de observação ou imaginação, de modo que iniciantes nesta atividade possam entender melhor as 
formas que serão desenhadas, podemos utilizar técnicas que empregam no rascunho da figura algumas formas 
geométricas que facilmente se transformam em figuras fiéis ao que compreendemos. Por exemplo, no desenho 
de figura humana, usamos círculos desenhados levemente com o lápis, para indicar a cabeça, ombros, joelhos 
e mãos fechadas. Podemos também rabiscar um simples trapézio para marcar a região do tórax e depois dessas 
marcações, partimos para algumas medidas simples que consolidam a eficiência dessa técnica como, por exemplo, 
usar a mesma medida do quadril para os ombros, sempre indicar as mãos esticadas na altura da metade do fêmur, 
dividir a cabeça em três partes horizontais iguais para trabalhar os detalhes do rosto sem errar nas proporções, 
usar a distância de um olho para o outro equivalente a um terceiro olho para que não fique muito próximos ou 
muito separados etc. Essas técnicas podem ser utilizadas e reinventadas de acordo com o praticante do desenho, 
de modo que facilite cada um a compreender as formas e imagens a serem desenhadas.

Em suma, ensinar como conseguimos fazer desenhos a partir de formas geométricas. Serão trabalhados esboços, 
contornos e sombreados.

4.7 - Contornos. Como vimos nos rascunhos em formas geométricas, podemos usar diversas formas simples para 
possibilitar um belo trabalho de desenho, porém os contornos do desenho podem dar muito mais qualidade ao 
trabalho, se bem empregados.

Depois de trabalhar toda a estrutura do desenho (rascunho), partimos para os contornos, que são as linhas mais 
fortes que darão formas definitivas ao desenho. Os contornos podem ser considerados muito particulares, de 
acordo com a preferência ou estilo do artista que desenvolve o desenho. Porém, é interessante pensarmos que 
depois de estruturado, o desenho passa a ter mais visibilidade depois de bem contornado, ainda que esses 
contornos sejam aplicados levemente com o lápis. Embora muitos artistas não trabalhem com contornos, apenas 
com sombra e luz, um desenho que possui linhas bem curvadas, bem aplicadas, sem muitos tremores e sem 
muitos borrões, pode ser apreciado como um desenho de qualidade e forte expressão.

4.8 - A noção básica das proporções do rosto humano. De maneira simultânea, os alunos deverão seguir o passo 
a passo apresentado na lousa.

4.9 - Treinando técnica de esboço baseada em outras referências.
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4.10 - Espaço negativo: Numa revista, os alunos devem recortar um retângulo contendo uma figura de contorno 
único. Após a escolha, devem colar a imagem em uma folha e ao lado desenhar um retângulo do mesmo tamanho, 
onde serão instruídos a desenhar, não a figura central, mas sim os espaços que a comportam dentro da forma 
geométrica recortada. Essa atividade faz com que os alunos compreendam que as formas que compõem a figura 
estão diretamente ligadas também ao desenho, externas à imagem. Além de nos trazer a aprendizagem técnica 
das proporções que fazem parte da figura observada.

5 - Exercícios de observação I.

5.1 - Em duplas, um de frente para o outro, os alunos praticarão a observação das formas faciais desenhando o 
colega da frente.

5.2 - Autoconhecimento das formas faciais/representação de luz e sombra com a utilização de diferentes grafites. 
Com a utilização de espelhos, os alunos devem observar suas formas faciais e desenhá-las usando os diferentes 
grafites (2B, 4B, 6B) para representar as regiões de luz e sombra. A observação de suas próprias formas, além 
de propiciar o autoconhecimento, ajuda os alunos a desenvolverem a técnica de desenho de retrato, já que se 
sentem livres para olhar a si mesmos e a utilização de diferentes grafites ajuda no entendimento empírico das 
representações de luz e sombra.

5.3 - Cânone lateral e frontal de um rosto. Essa aula não tem a pretensão de formar retratistas, mas sim de dar 
noções de medidas da anatomia para os alunos, como também de sombreado, luz e sombra em rosto. Essa aula 
serve muito para aqueles alunos que já têm uma certa habilidade para desenho e já se arriscam a fazer retratos, 
com essa aula, eles terão uma maior noção de medidas e truques para o rosto, assim facilitando sua evolução na 
arte do retrato. E para aqueles que não têm noção nenhuma em desenho e retrato está aqui o começo. No cânone 
lateral de rosto, assim como diz o próprio nome, trabalharemos as médias de um rosto em perfil. Já no cânone 
frontal de rosto, também como já diz o próprio nome, trabalharemos medidas de um rosto de frente.

6 - Desenho livre II.

6.1 - Por meio do desenho livre, podemos observar o desenvolvimento do aluno e sua apropriação das técnicas 
estudadas.

7 - Cores I.

7.1 - Cores primárias, secundárias, terciárias, análogas e complementares. Mistura de cores. Com a utilização de 
lápis aquarelável, os alunos experimentarão, na prática, a mistura de cores e seus diferentes resultados. Consultar 
referências.

8 - O desenho e o som.

8.1 - Percepção sonora. Expressão do sentimento e lembranças que a música proporciona. Com a utilização de um 
CD com diversos estilos musicais, os alunos devem escutar cada tema e fazer um desenho de cada um, com a sua 
utilização do repertório imagético para fazer as composições.

Ao final do exercício, o aluno poderá optar por um dos desenhos para desenvolvê-lo com mais detalhes.

Além de incentivar a criatividade e explorar a capacidade expressiva, esta atividade é parte de um exercício 
pedagógico que ajuda na interpretação e entendimento do diálogo expresso por diferentes linguagens.

9 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

9.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

10 - Estilos e vanguarda na pintura.

10.1 - Exibição de filmes sobre a vida dos pintores: Jackson Pollock, Amadeu Modigliani ou Pablo Picasso. 
Consultar referências.

11 - Cores II.

11.1 - Teoria das cores: cores 1ª, 2ª e 3ª, cores frias e cores quentes, cores complementares, matização e mistura. 
Consultar referências. 

12 - Desenho em tela.

12.1 - Com a utilização dos esboços feitos anteriormente (item 5), os alunos são instruídos a passar o desenho 
para a tela, observando os aspectos proporcionais da imagem e sua ocupação no espaço em branco.

13 - Apresentação detalhada com a utilização dos diferentes materiais usados no desenho e na pintura.

13.1 - Aula de apresentação dos materiais utilizados, em aula, além de explicação empírica para sua adequada 
utilização. Apresenta-se aos alunos os diferentes tipos de grafite (2B, 4B e 6B), de papel (sulfite, canson), de pincéis 
(diferentes números e formas), além de outras ferramentas de efeitos variados. Ao conhecerem e testarem os 
diferentes tipos de materiais, os alunos irão descobrir novas possibilidades técnicas para sua arte. Isso favorece a 
criatividade e amplia as possibilidades expressivas do educando.

14 - Pintura I.

14.1 - Nessa aula, pintaremos passagens com lápis de cor, e trabalharemos as teorias das cores na prática, 
empregando matizações, cores frias, cores quentes, composição de cores etc. Tudo em desenhos com paisagens, 
ensinando também técnicas de pintura com o lápis de cor, como um determinado traçado pode dar um efeito 
diferente de outros. Ensinar o processo de pintura começando do fundo até a figura de 1º plano.

14.2 - Nessa aula, trabalharemos com figuras de natureza morta, mas também desenhos que contenham imagens 
com volumes tridimensionais para que eles aprendam também como dar volume a uma imagem usando as cores.

14.3 - Pintura com lápis de cor com os desenhos dos alunos. Essa aula consiste em trabalhar os conteúdos 
aprendidos nas aulas 14.1 e 14.2. Aqui aprenderíamos também a usar a criatividade com cores na criação de 
obras, porém, não de uma maneira desordenada, mas sim com conteúdo e propriedade.
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15 - Pintura II.

15.1 - Com a utilização de um CD, com diversas músicas devidamente selecionadas, os alunos poderão concluir 
suas atividades de pintura em tela de maneira descontraída e animada. A musicalização é de suma importância 
para o aprendizado do aluno, sendo utilizada como recurso pedagógico eficiente, fazendo com que os alunos 
expressem seus sentimentos e emoções além de facilitar a aprendizagem.

16 - Exercícios de observação II.

16.1 - Nariz (desenho/formas). De revistas e jornais, os alunos devem recortar diversos narizes: em diferentes 
ângulos, de tamanhos e formas variadas. Essas imagens devem ser colocadas em uma cartolina onde observaremos 
as diferenças e similaridades da forma estudada. Então, a partir destes recortes, os alunos terão repertório técnico 
e imagético para desenhar o proposto. A visualização das formas e o estudo de suas diferenças e similaridades 
proporcionam ao aluno segurança formal para dar início ao desenho.

16.2 - Orelha (desenho/formas). De revistas e jornais, os alunos devem recortar diversas orelhas: em diferentes 
ângulos, de tamanhos e formas variadas. Essas imagens devem ser colocadas em uma cartolina onde observaremos 
as diferenças e similaridades da forma estudada. E a partir de então, os alunos terão repertório técnico e imagético 
para desenhar o proposto. A visualização das formas e o estudo de suas diferenças e similaridades proporcionam 
ao aluno segurança formal para dar início ao desenho.

16.3 - Boca (desenho/formas). De revistas e jornais, os alunos devem recortar diversas bocas: em diferentes ângulos, 
de tamanhos e formas variadas. Essas imagens devem ser colocadas em uma cartolina onde observaremos as 
diferenças e similaridades da forma estudada. Então a partir destes recortes, os alunos terão repertório técnico 
e imagético para desenhar o proposto. A visualização das formas e o estudo de suas diferenças e similaridades 
proporcionam ao aluno segurança formal para dar início ao desenho.

16.4 - Olhos (desenho/formas). De revistas e jornais, os alunos devem recortar diversos olhos: em diferentes ângulos, 
de tamanhos e formas variadas. Essas imagens devem ser colocadas em uma cartolina onde observaremos as 
diferenças e similaridades da forma estudada. Então a partir destes recortes, os alunos terão repertório técnico 
e imagético para desenhar o proposto. A visualização das formas e o estudo de suas diferenças e similaridades 
proporcionam ao aluno segurança formal para dar início ao desenho.

17 - Técnicas II.

17.1 - Quadriculado/malha gráfica. Com a utilização de linhas horizontais e verticais, o aluno deve dividir a 
imagem em diversos setores, criando, desta maneira, uma espécie de malha gráfica que irá condicionar o 
desenho posterior a cada setor da imagem proporcionalmente ampliada ou diminuída (variando de acordo com 
a superfície desenhada). A “técnica do quadriculado” facilita a transposição do desenho e a manutenção das 
formas e da proporção existente entre superfícies de diferentes tamanhos.

18 - Exposição I.

18.1 - Exposição das primeiras obras elaboradas pelos adolescentes. Ela pode acontecer dentro da unidade ou 
em espaços externos.

19 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

19.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

20 - Pintura em tela.

20.1 - Pintura em tela com acrílica. Nessas aulas trabalharíamos tudo que foi adquirido no decorrer do curso, 
como: coordenação motora, técnicas de desenho e esboço para desenho, sombreado, teoria das cores, pintura 
com lápis de cor em papel etc. Porém, agora com um material mais sofisticado, que seria a pintura em tela com 
tinta acrílica. A ideia inicial é fazer duas telas por aluno e nelas trabalhar sempre temas livres ao gosto do aluno, 
ensinando nessas aulas técnicas de pincelada e de mistura de cores com acrílica. Consultar referências.

20.2 - Como empregar os esboços para o início de uma pintura em tela. Sem dúvida alguma, podemos afirmar que 
um trabalho de arte bem esboçado, com certeza, terá grande resultado após o término da obra. Para trabalhar com 
pintura em tela, por exemplo, podemos utilizar as mesmas técnicas básicas do esboço em formas geométricas, 
a fim de criar pinturas com mais qualidade e fidelidade ao que se vê ou imagina. Contudo, os esboços em tela 
acontecem da mesma forma que na aplicação em papel, apenas com o uso de lápis e borracha. Podemos partir 
de uma pintura de uma paisagem em horizonte, como exemplo básico. Caso seja útil, também usar uma imagem 
como referência, podemos começar a traçar linhas básicas que representem o horizonte, depois algumas linhas 
com curvas para indicarmos a estrada de terra em profundidade e perspectiva. Podemos, depois, indicar com 
vários círculos de tamanhos diferentes, copas de árvores e, assim, de acordo com cada imagem a ser pintada. 
Lembrando que as linhas de rascunhos em pintura em tela nem sempre são contornadas como no desenho 
artístico, pois na pintura utiliza-se muito a aplicação de camadas sobre camadas de tintas, e as cores das tintas 
sugerem os contornos na maioria das vezes.

Ainda assim, podemos afirmar que uma tela é bem “projetada”, quando consideramos o rascunho como projeto.

21 - Desenho II.

21.1 - Aula de desenho. Criar coletivamente o projeto de um painel ou mural a ser pintado pelos adolescentes.

22 - Muralismo.

22.1 - Conceito de pintura muralista e seus principais expoentes. Consultar referências.

23 - Pintura muralista.

23.1 - Por meio de referências do movimento muralista, os jovens iniciarão, desenvolverão e finalizarão pinturas 
diversas para a produção do mural. Suportes: paredes das unidades, ou telas para pintura.

24 – Roda de Conversa: Discussão e reflexão sobre o trabalho desenvolvido.

24.1 - Os alunos comentarão sobre o que foi produzido pelo grupo e falarão sobre o processo criativo de cada um.

25 - Exposição II.

25.1 - Exposição das obras elaboradas pelos adolescentes em espaços externos como: museus, galerias, espaços 
culturais públicos etc.

26 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

26.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina. Cinema e video I



Cinema e video Il
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IMAGENS ENQUADRADAS - Início & “convívio”

Mais do que simplesmente um curso de cinema e vídeo, nossa proposta busca uma experiência profunda de 
convívio audiovisual, ou ainda, de estudo e práticas audiovisuais em “convívio”. Ou seja, a possibilidade de o 
educador ensinar técnicas e linguagens da cultura audiovisual, enquanto aprende com as pessoas que convivem 
nos módulos da Fundação Casa os desafios da comunicação humana através de imagens em movimento [ou 
“enquadradas”].

Toda e qualquer atividade deve considerar o espaço e suas regras, sendo que as oficinas são realizadas em 
instituição de internação para adolescentes em conflito com a Lei.

As oficinas podem ser ministradas em três momentos: Início do Processo Artístico: contará com o trabalho de 
história do cinema com o objetivo de fornecer conhecimentos de linguagem cinematográfica (enquadramentos, 
movimentos de câmera, iluminação, tempo e espaço narrativo) e de gênero, a partir da exibição de curtas-
metragens. Metade do Processo Artístico: divide-se a turma em dois grupos e enquanto uma conhecerá 
noções básicas de roteiro para filme, a outra passará a desenvolver conhecimentos práticos de filmagem com 
o uso de equipamentos de vídeo (câmeras, microfones/gravadores digitais de áudio, tripés, luz). Finalização 
do Processo Artístico: tem o objetivo de simular uma experiência avançada de realização audiovisual, onde 
os adolescentes do curso, após criarem uma situação ou história, passam a construir um “cenário fílmico” com 
base nos ensinamentos de Humberto Mauro: “O processo era o mesmo... não tinha nada escrito, porque eu sempre 
imaginei dividir o argumento em sequências, e as sequências em planos de filmagem — e esses planos a gente fazia 
de improviso. É a isso que eu chamo de cenário num filme: a divisão das sequências em cenas”. A edição e finalização 
desse exercício, fique avisado desde já, será responsabilidade do educador.

INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

No início do convívio, o candidato a realizador deve passar pela formação crítica do espectador — assistir a muitos 
filmes e receber informações sobre épocas e práticas audiovisuais. Uma filmografia básica deve ser considerada 
para que o educador tenha repertório e possa estar instruído para ensinar conhecimentos básicos de história do 
cinema aos adolescentes.

A proposta de nosso curso é a de se trabalhar apenas com o curta-metragem. Essa escolha tem a ver não só com 
o tempo estipulado para a realização da formação dos adolescentes — três meses —, mas principalmente com 
os aspectos fundadores da cultura cinematográfica preservados em sua própria história, como o de os filmes 
“nascerem curtos”, ou seja, serem em sua maioria pequenas cenas de cotidiano (geralmente documentais e/ou 
de “atração”), raras cenas de ficção (como a cena do Jardineiro dos Lumière) ou rápidas performances de circo 
(alcançando o espaço do entretenimento com o “mágico do cinema”: Meliés).

O educador deve contar com uma série de títulos de filmes antigos como os dos irmãos Lumière, de Meliés, Thomas 
Edson, Max Linder, Charlie Chaplin, Buster Keaton etc. — filmes de atualidades como O Elefante Eletrocutado e 
tantos outros podem hoje ser encontrados na web, através do youtube ou pelos sites que citamos na nossa 
bibliografia.
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Trechos de longas-metragens podem e devem ser usados: Dziga Vertov, Eiseinstein, Griffiti, Mournau, Ted 
Browning; os brasileiros Humberto Mauro, Nelson Pereira dos Santos, Mário Peixoto e, conforme o curso avança, 
Leon Hizschiman, Glauber Rocha, Sganzerla, João Batista de Andrade, para citar alguns exemplos.

Nesses filmes o educador encontrará todos os exemplos de evolução técnica e formal da Arte Cinematográfica. Esse 
é o momento de se encontrar exemplos de movimentos de câmera, planos e enquadramentos, desenvolvimento 
narrativo, composição de cenas/cenários, elaboração de conteúdos e aprofundamento psicológico dos 
personagens nas histórias etc.

Conforme o curso avança e um mês substitui o outro, independente da primeira fase estar voltada para o aspecto 
cultural das sessões de filmes e da formação de um público espectador, durante todos os encontros será feita uma 
introdução aos estudos de roteiro para filme e manuseio de equipamentos de vídeo para filmagens. 

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

A transição de um mês para o outro deve trazer o aluno-espectador para a sua realidade audiovisual. Aqui 
entram em cena os curtas-metragens independentes da filmografia sugerida — curtas dos grupos: Arroz, Feijão 
Cinema e Vídeo, Imagens Periféricas, N.C.A., Cinescadão, Brasilândia Filmes, Cinema de Guerrilha; de realizadores 
independentes: Jennifer, Chorume, Narciso Rap, Distraída para a Morte, Nego Fugido — Preparação, Free Style, O 
menino a favela e as tampas de panela, O menino aranha, Onde São Paulo acaba, Pescaria de Merda, O plantador 
de Quiabos, 2 meses e 23 minutos, Na Real da Real, Pretinho Babylon, videoclipes musicais e outras referências. O 
educador, provavelmente “alguém do meio” (autodidata ou formado em curso técnico ou ambiente acadêmico) 
deve ter seu próprio acervo ou contar com acervo de quem o contrata para a atividade — tanto um quanto 
o outro podem conseguir outros filmes através dos contatos de nossa bibliografia de referências. A Videoteca 
Popular do Núcleo de Comunicação Alternativa, o acervo do Cinescadão, o pacote de vídeos do Coletivo de 
Vídeo Popular de São Paulo, os pacotes de vídeos políticos do FELCO — Festival latino-americano de cinema 
obrero são algumas das principais referências para o nosso curso. Nessa fase do trabalho o jovem espectador 
terá a chance de compreender melhor o fazer cinematográfico como um processo de se criar mensagens dentro 
de um meio de comunicação que envolve a cultura do filme, com as práticas de difusão desses filmes e com as 
formas alternativas de exibição pública do filme, ou seja, de sessões com plateia de espectadores sempre numa 
disposição que lembra uma sala de cinema.

Nessa etapa do curso, compreendida a cultura cinematográfica em seu ciclo (realização, difusão e exibição) de 
existência, poderemos avançar no “convívio” com esses conhecimentos em ambiente de estudo da linguagem 
audiovisual.

Em nosso curso as realizações populares passam a ter mais destaque não apenas por formar um repertório de 
produções locais que dialogam com a realidade dos adolescentes em regime de internação, mas também por 
servirem de parâmetro estético e técnico, no sentido de não falsear psicologias nem inibir o processo de criação-
realização por limitações técnicas. Neste momento, as mensagens fílmicas tornam-se o principal objetivo de 
estudo e criação para os argumentos de histórias a serem contadas pelos adolescentes. Esses argumentos serão 
adaptados em forma de roteiro para filme e em seguida filmados pelos próprios adolescentes.
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Os equipamentos manuseados no curso podem ser desde microdispositivos como câmeras fotográficas e de 
celulares, gravadores mp3 e lanternas, câmeras mini-DV, até sofisticadas Handcam FullHD ou Canon T3i ou Mark 
II 5D.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

A etapa final do curso pressupõe que os adolescentes estejam minimamente preparados para “atuar” frente ao 
filme, menos como espectadores e mais como pessoas conscientes dos processos de elaboração da mensagem 
audiovisual, desde que portadores dos meios básicos de produção.

Nesse momento, as práticas de manuseio de equipamentos devem atender às necessidades do adolescente 
internado de “expressar livremente sua visão de mundo” através de um filme curta-metragem que represente o 
trabalho coletivo da turma em formação — este será o “trabalho de conclusão do curso”.

As fases que envolvem essa etapa final de filmagem do curta a ser proposto durante o curso devem passar antes 
por um “tratamento” de roteiro que consiga transformar ou “driblar” (para usar um termo do professor Ismail 
Xavier) obstáculos de realização. Com o objetivo também de ampliar os conhecimentos de linguagem fílmica 
dos adolescentes, a proposta desse curso se baseou na criação de alegorias como recurso visual para diversas 
situações difíceis ou impossíveis de serem filmadas por motivos “técnicos”. É importante que o educador conheça 
esses recursos de linguagem para desenvolvê-los com seus adolescentes.

Nesse momento, as escolhas de “papéis e funções”, feitas pelos adolescentes na fase inicial do curso, devem ser 
respeitadas, permitindo que o candidato a realizador exerça os conhecimentos adquiridos no curso na área 
que mais o interessou dentro do coletivo de realização que se forma com a equipe do filme durante o convívio. 
Aqui aplicam-se as técnicas de Humberto Mauro, privilegiando-se a improvisação tanto na atuação quanto nos 
registros de áudio e vídeo — desde que o argumento tenha sido desenvolvido minimamente em forma de 
roteiro. O que o educador deve prestar muita atenção é se os adolescentes estão filmando o suficiente para que 
as composições de sequências das cenas/cenários não faltem opções de planos e enquadramentos no momento 
da edição. A edição, vale dizer, deve ser “apresentada” aos adolescentes, mas neste curso não acreditamos viável 
propor formá-los nessa área, devido ao curto prazo estipulado para o estudo e prática audiovisuais. 

Concluídas as filmagens, o educador pode apresentar aos adolescentes as técnicas de captura e edição de 
imagens não linear. Feito isso, edita o vídeo conforme orientações dos autores, exibindo-o a cada corte até que se 
conclua a edição num terceiro corte.

O encerramento do curso deve se dar com uma sessão do filme realizado pelos adolescentes dentro do módulo 
de internação.

A terceira etapa do curso deve ser encerrada após a fase de edição e finalização do vídeo filmado. Nesse momento 
o ciclo se fecha com uma sessão que deve contar com projetor multimídia, telão e caixas de som, além do público 
espectador. Esses equipamentos também fazem parte da formação dos adolescentes no curso de cinema 
e vídeo, pois é o momento em que o filme se completa enquanto fenômeno de projeção próprio da cultura 
cinematográfica, e os adolescentes aprendem a preparar o ambiente e o “cenário” do espetáculo audiovisual. 
Com o fim da projeção um bate-papo deve ser provocado pelo educador para que o caráter do evento esteja 
culturalmente em oposição às formas de espetáculo comerciais conhecidas como de “meios de comunicação de 
mão-única”, porque sem respostas do público (como é o caso da televisão).
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Workshop com convidados.

Os workshops são uma forma de pôr os adolescentes com pessoas importantes da cultura audiovisual, sejam 
eles realizadores ou profissionais, como roteiristas, críticos de cinema, artistas que trabalham para funções 
específicas como atores, músicos, escritores e figurantes. Espectadores críticos podem ser convidados para falar 
de experiências populares em suas regiões e de como ações de Núcleos de Audiovisual Popular têm transformado 
a comunicação entre bairros e regiões da cidade de São Paulo na última década.

O que os adolescentes trazem de conhecimento?

A televisão é a principal referência de consumo de imagens em movimento — filmes, programas, novelas e 
seriados (a minissérie Malhação é o programa televisivo mais assistido pelos internos das unidades da Fundação 
Casa, onde há televisores disponíveis).

O que os adolescentes aprenderão nos três meses de oficinas?

No primeiro mês focamos o adolescente como espectador, trabalhando com títulos que fazem parte da filmografia 
histórica do cinema; além da exibição de filmes antigos, neste mês avançamos para produções brasileiras 
exibindo curtas da série Brasilianas de Humberto Mauro, Pedreira de São Diogo, de Hiszchman e trechos de 
filmes importantes de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Sganzerla (esse é o momento de introduzir os 
“cineastas de carreira” brasileiros como representantes da nossa cultura audiovisual e destacar os ensinamentos 
que trazem a partir da prática audiovisual que marca essa geração). Com o final do trabalho mais voltado para a 
história do cinema, as exibições passam a ser complementares, o que não significa que deixamos de exibir filmes, 
ou seja, em todo encontro ao menos dois curtas são exibidos. 

A partir do segundo mês, no entanto, privilegiamos curtas nacionais e populares com o intuito de ensinar 
ao adolescente formas de comunicação alternativas que o ajudem a “ver” e pensar a cultura audiovisual com 
“outros olhos”; que o leve a desenvolver senso crítico e conhecer filmes que também o ajudem a aprofundar 
conhecimentos da própria realidade em que vive e/ou está inserido. 

O terceiro mês é mais específico e os curtas exibidos têm a função de aprimorar a “leitura fílmica” a partir do 
reconhecimento e análise de técnicas da linguagem cinematográfica. Nessa fase, a montagem/edição dos filmes, 
a fotografia, a história, a “paisagem sonora” (tudo o que está ligado ao campo sonoro do filme), tornam-se fonte 
de ensino e aprendizagem para os participantes-realizadores.

Quais são as principais dificuldades encontradas e como podem ser superadas?

Existem dificuldades teóricas e práticas. As teóricas têm a ver com o cerceamento à liberdade do educador 
em aplicar conteúdos, conhecimentos e estratégias de comunicação para a formação dos adolescentes por 
impedimento das coordenações de segurança e, em alguns casos, do Pedagógico do CASA/Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente. São submetidas à revisão, realizadas  pelos funcionários dos centros, práticas de 
comunicação escrita — como cartas, dissertações com temas livres ou poemas. Todos os roteiros elaborados pelos 
adolescentes, mesmo não contendo “apologia ao crime” (principal argumento utilizado pelo corpo pedagógico  
para inspecionar todo o processo de criação) e redigidos com acompanhamento do professor, acabam sofrendo 
“modificações” quando trechos são considerados inadequados ou “depreciativos” à imagem da Fundação. 
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No que diz respeito as dificuldades práticas, tanto por parte da Ação Educativa quanto da Fundação, vão desde 
a falta de acervo digno disponível para o educador da área, até a falta de equipamentos em condições de uso 
permanente nas oficinas -  existem equipamentos, mas os da Fundação Casa estão quase sempre despreparados 
(baterias descarregadas, equipamentos de exibição danificados ou sendo usados em outras atividades ao 
mesmo tempo em que ocorrerão as aulas etc.) e os da Ação Educativa, como buscam atender a uma demanda 
de uso de equipamentos apresentada por grupos de toda a cidade de São Paulo, acabam por não atender às 
necessidades de trabalho nas unidades da Fundação (e, por outro lado, se atender, inibirá a utilização desses 
mesmos equipamentos pelos grupos que dependem do Centro de Mídia Juvenil da Ação Educativa). A superação 
dessas dificuldades devem ser estudadas entre equipes e tem a ver com a garantia de direitos básicos, como a 
liberdade de expressão em ambiente prisional.

Metodologia de avaliação dos adolescentes

Uma forma de se avaliar o adolescente que participa do curso de cinema e vídeo pode ser a observacional. E essa 
“observação” também pode ser feita a cada etapa do curso. Por exemplo, tem sido comum o primeiro mês ser o 
mais apreciado pelos adolescentes em geral, talvez por atender à demanda de entretenimento audiovisual das 
unidades, apresentando um repertório desconhecido e rico em gêneros e histórias. A metodologia de ensino 
que acompanha essa etapa apresenta conhecimentos que intrigam os espectadores e aumentam o interesse 
dos adolescentes pela cultura audiovisual. No entanto, quando passamos ao segundo mês, à medida que os 
filmes se tornam mais específicos e passam a ser utilizados como apoio de aprendizagens técnicas, sendo por isso 
submetidos à análise de forma e conteúdo, alguns garotos se desinteressam pelo curso. De qualquer maneira, 
o saldo é sempre positivo, pois os que ficam são os que realmente têm interesse de aprender a se comunicar e 
expressar suas ideias via audiovisual; sendo estes também, e geralmente, os mesmos que se encantam com os 
curtas que trazem referências espaciais das regiões onde moram. 

Essas observações podem ser uma importante forma de se avaliar como os filmes produzem conhecimento e 
“acionam o reconhecimento da realidade desses jovens”, principalmente quando os levam a experimentar “o 
sentimento de pertencimento a um lugar ou cultura” a partir de imagens em movimento. Mas será o resultado 
final da terceira etapa, a de realização audiovisual que nos fornecerá o principal “objeto de avaliação” tanto 
material quanto subjetiva dos nossos participantes: o filme. Neste estarão registrados o conteúdo (como “discurso 
e mensagens” construídas) e a forma (fotografia, cenário, interpretação, participação, interesse etc.) que formarão 
“a imagem do que aprenderam no convívio com a cultura audiovisual”.
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OPA: Oficina de Percepção Audio Visual 

OPA é um projeto de Educação Audiovisual que pretende estabelecer um canal de relacionamento entre a 
Fundação Casa, seus jovens e as comunidades em torno. Aprender a fazer um filme é o desafio proposto para criar 
formas de sensibilização pela arte. A OPA acredita na força da educação como ponto de partida para reintegração 
dos jovens na sociedade. A experiência narrativa leva o aluno a deparar-se com sua própria história e mostra um 
caminho possível de aproximação com a comunidade onde nasceu.  

O objetivo da OPA é apresentar a linguagem audiovisual como forma de expressão e formação de valores culturais, 
sociais e artísticos.  

Existe uma magia no cinema que nos atrai, nos encanta e nos une. 

O audiovisual é uma poderosa ferramenta de comunicação que pode ser utilizada para a educação e está presente 
na maior parte dos lares brasileiros. Crianças, jovens, adultos e idosos de todo o país passam horas diante do 
aparelho de televisão.

Muitas vezes a TV ocupa mais tempo na vida das crianças e jovens do que a própria família e a escola juntas. Para 
crianças com situação financeira favorável, os valores ditados pela TV podem sugerir estilo de vida, objetivos 
de consumo e metas de ascensão social. Porém, para a população mais pobre, passar muito tempo diante da 
programação diária da TV aberta, pode causar incômodo e o afastar de sua origem, de sua comunidade local e de 
seu lugar público. Coloca crianças e adolescentes diante de sonhos e fantasias muito distantes de suas realidades. 

Conexão com a Fundação CASA 

Dá trabalho fazer filme, mas o processo é muito prazeroso. O êxito da OPA acontece durante o processo de 
realização do filme em grupo. Ao apresentar o resultado final para o grupo o jovem percebe a importância de 
concretizar uma ideia. 

Acreditamos que o pacto entre coordenadores, educadores, funcionários e alunos é fundamental para o sucesso 
da OPA. Fazer filme emociona, por isso, todos os envolvidos precisam ter clareza do processo: etapas, cronograma, 
objetivos, intenções e intervenções necessárias para fazer o filme. Em suma, o projeto deve envolver a todos e  é 
perante esta comunidade que os jovens exibem suas histórias.

Metodologia e objetivo

A OPA adota a prática empírica como metodologia do conteúdo programático.

O programa pedagógico foi estruturado com dinâmicas de grupo, aulas conceituais e exercícios práticos que 
ensinam a contar uma história. A OPA conclui seu ciclo pedagógico com a projeção do filme na Fundação Casa, no 
Pontão da Ação Educativa e se possível nas comunidades com a presença dos alunos, seus amigos e/ou familiares.

O objetivo da Oficina é estimular o aluno a reflexão sobre a sua própria história e realidade e oferecer ao jovem 
uma possibilidade de (re)encontro com a sua identidade e sua própria história. 

No desenvolvimento da linguagem audiovisual utilizaremos exercícios lúdicos com situações de hipersensibilidade 
ao som e à luz -  a prática leva o aluno a perceber que a imagem só é possível pelo reflexo da luz. Aprender 
a observar atentamente cada detalhe, organizar o pensamento, escolher a ordem e a forma de apresentação, 
de trabalhar em grupo, de lidar com situações de conflito, de tomada de decisão e de concretizar um projeto 
representam os objetivos da oficina para realização de um produto comum: o filme.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1ª encontro

Apresentação do programa da oficina, cronograma e objetivos do projeto. Bate papo entre a equipe pedagógica, 
os arte-educadores e os alunos para estabelecer contato, escutar os envolvidos e definir as regras de participação 
perante o coletivo. 

Objetivo da aula

Notar a diversidade de olhares e ouvidos. 

Perceber as possibilidades de representação audiovisual.

Exercício

Imaginar em detalhes uma bola que passa pela cesta de basquete.

Desenvolver uma história que inclua o instante exato da passagem da bola pelo aro.

Recursos metodológicos

Zóio de Bicho

Com papel cartão preto, tesoura e elástico cada aluno deve confeccionar sua máscara, que tapa um olho e limita 
o ângulo de visão do outro A intenção é limitar a visão para aguçar outros sentidos, explorar novas dimensões, 
ampliar a percepção de som e de imagem. 

Material: Zóio de Bicho: papel cartão preto, tesoura, grampeador e linha elástica.

Para incrementar, inclua papel jornal, água e farinha para acabamento em papel marchê, deixa secar e pinta com 
tinta branca, para depois colorir.

O recurso da máscara Zóio de Bicho permite que o jovem crie sua própria fantasia e assim podemos garantir que 
suas identidades não sejam reveladas durante a exibição dos filmes fora dos centros, respeitando do ECA.

Bola ao cesto

A aula desloca-se para a quadra de basquete e os alunos caminham pelo ambiente observando tudo pela Zóio 
de bicho. O educador em posse da bola faz o primeiro lance e deixa a turma se aproximar com suas mascares; o 
orientador desafia os alunos para 3 arremessos. Quem acertar mais: vence. Se empatar um arremesso para cada, 
até o desempate.

Os alunos observam os movimentos do arremessador, através do Zóio de bicho.

Material: bola de basquete e quadra esportiva com tabela e cesta. 

Pode ser substituída por uma bola qualquer e uma argola tipo bambolê.

Papel e lápis

Em sala de aula com papel e lápis os alunos se dividem em 2 turmas para colocarem as idéias no papel e 
desenvolverem uma história de 1 minuto, que contemple a cena da bola caindo na cesta. 
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Sugerir indagações sobre a bola: porque, quem, onde, quando e como? Descrever a história em imagens e sons 
detalhados da nossa personagem principal: a bola. Valorizar a história dela, afinal essa não é uma bola qualquer, 
é a bola do arremesso que transformou o futuro daquele que a arremessou. Ele nunca mais vai ser o mesmo, ele 
sempre vai viver com a memória daquela cesta derradeira.

Material: caderno e lápis ou caneta.

Fim da aula. Fica a tarefa de terminar a história para a próxima aula.

2ª encontro

Bate-papo com alunos: fazer resumo da aula anterior e relembrar as descobertas. 

O educador atende aos 2 grupos e os ajuda a finalizar suas histórias. 

Com o uso de máquina fotográfica, registrar instantes que narrem a história.

Objetivo da aula

Perceber a importância do trabalho coletivo; aprender a expressar suas opiniões dentro do grupo; escutar o outro 
e respeitar suas e opiniões; estabelecer um espírito de equipe nas tomadas de decisões e transformar as ideias 
em sons e imagens.

Exercício

Estabelecer um roteiro de sons e imagens que inclua a bola passando pelo aro. 

Realizar uma foto-novela a partir do roteiro estabelecido.

Recursos metodológicos

A história na roda

Sentados em roda os 2 grupos trocam os papeis e um narra a história do outro. A importância do exercício é 
perceber o que um gostaria de comunicar, o que outro entendeu e o que foi comunicado. Fazer uma relação entre 
o que queria ser dito com o que foi transmitido. Ao final do exercício o educador ajuda os grupos a encontrar os 
caminhos da narrativa e afinar o roteiro.

Material: caderno e lápis ou caneta.

Foto Novela

Os dois grupos irão reproduzir em sons e imagens a história que foi criada no papel com o intuito de aguçar o 
poder de síntese. Depois de dividir a história criada em cenas, os grupos partirão para a quadra com uma câmera 
na mão e 2 objetivos: registrar 5 fotos e 5 sons que sintetizem a história. No modo foto a imagem é registrada e no 
modo vídeo os alunos tampão a lente para gravarem apenas 5 momentos sonoros que sintetizem os 5 momentos 
registrados em fotografia.

Material: bola de basquete e quadra esportiva com tabela e cesta. 

Pode ser substituída por uma bola qualquer e uma argola tipo bambolê.

1 câmera de vídeo ou fotográfica que faça vídeo.
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Quebra-cabeça

Chegou a hora de contemplar o material captado. O educador baixa as fotos e áudios no computador, assiste 
e escuta com a turma,  importa os arquivos para o moviemaker e edita o filme conforme o roteiro. A intenção é 
criar uma atmosfera apenas com a projeção das imagens congeladas e a sonoridade criada para cada momento. 
Quando ficar pronta a montagem, os grupos  fazem comentários sobre o que esperavam, o que transmitiram, o 
que assimilaram e sobre o que aprenderam. O educador faz sua avaliação não apenas sobre o resultado técnico e 
estético, mas também sobre o resultado do trabalho em grupo.

Fim da aula. Fica a tarefa individual de criarem uma história que será gravada na próxima aula em locais pré-
definidos pela coordenação da Fundação CASA.

3ª encontro

Bate-papo com alunos: fazer resumo das aulas anteriores e relembrar as descobertas. Cada aluno apresenta sua 
história e  ao final o grupo elege uma que será desenvolvida, adaptada e gravada.

Objetivo da aula

Exercitar a imaginação dos alunos e valorizar suas histórias pessoais; aprender a organizar os pensamentos em 
sons e imagens e erceber a construção do tempo e do espaço em narrativa audiovisual.

Exercício

Os alunos desenvolvem um roteiro (1 hora), gravam as cenas em ordem cronológica (1 hora) e assistem ao filme 
e analisam o resultado (1 hora). 

Recursos metodológicos

O tempo e o espaço do filme

O educador apresenta conceitos de tempo e de espaço para os alunos e lança o desafio para criarem uma história 
de 1 minuto, com no mínimo 2 ambientes e 2 personagens. A história poderá ser gravada no mesmo ambiente, 
desde que os alunos consigam diferenciá-los. Definido o roteiro, os alunos terão uma hora para gravar a história 
em vídeo. O educador fará uma rápida demonstração da utilização do equipamento, vai auxiliar o grupo na 
divisão das tarefas e na administração do tempo. O grupo deverá realizar a gravação sem a interferência direta do 
educador, para deixar os alunos descobrirem a linguagem e estabelecerem sua própria metodologia e tomadas 
de decisão.

Material: caderno e lápis ou caneta.

Dedo filme¹ 

A partir do momento que os  adolescentes decidirem quais serão os planos necessários para contar a história, 
eles preparam as cenas e gravam uma a uma, na ordem cronológica do roteiro, utilizando o dispositivo do botão 
vermelho da câmera para disparar e parar a gravação. Resumindo, quando uma cena estiver planejada e ensaiada, 
os alunos dão os comandos em mímica, para que o som dos comandos não apareça na gravação - como não 
haverá edição, ao final da gravação o filme estará pronto. Comandos: 

Para iniciar a cena: Atenção! Câmera! Ação! Ao final da cena: Corta!

Material: câmera na mão e ideia na cabeça. 

¹ Dinâmica desenvolvida pela Oficina Tela Brasil. (www.telabr.com.br)



121 

4ª encontro

Cada aluno conta uma história que pode virar filme. Todos elegem uma e desenvolvem o roteiro técnico.

Nesse encontro trabalharemos: Story-line, sinopse, argumento e escaleta.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

5º encontro

Aula de pré-produção, planejamento de produção, direção de arte e de fotografia e  preparação de elenco.

6º, 7º e 8º encontros

Todos dedicados à gravação

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

9º, 10º, 11º encontros

Todos dedicados à edição coletiva do filme

12º encontro

Finalização e exibição. Avaliação coletiva de todo o processo.
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REFERÊNCIAS

Escultura em Argila I

Livros

Item 1.1 – “ESCULTURA”, de Tati Passos, Ligia Maria da Silva Rego e Ligia Santos. Moderna Editora, 2008

Item 3.1 – “AS MASCARAS AFRICANAS”, coleção estilos na arte. Editora Martins Fontes, 1992.

Escultura em Argila II

Livros

Item 1.5 – “HENRY MOORE - 1898-1986”, de Jeremy Lewison. Editora Taschen, 2007.

Item 1.5 - “RODIN”, de Gilles Neret. Editora Taschen do Brasil, 1997.

Item 3.1 - “AS MASCARAS AFRICANAS”, coleção estilos na arte. Editora Martins Fontes, 1992.

Item 3.1- “TOMIE OHTAKE”, de Miguel de Almeida. Editora IBEP Nacional, 2006.

Item 11.1 – “Argila”,  Coleção trabalhos manuais em 5 passos. Editora Ciranda Cultural, 2007. 

Escultura com Materiais reciclados

Filmes

Item 5.1 - Conexão Cultural: a criação artística da periferia de São Paulo. Site http://conexaoculturalsp.blogspot.
com.

Item 13.1 - “Profissão MC” – Dir. Alessandro Buzo e Toni Nogueira – 2010

Item 19.1 - “Lixo Extraordinário”- Dir. Lucy Walker, 2011.

Graffiti

Livros

Item 1.1 – “Graffiti Pichação & Cia”, de Célia Maria Antonacci Ramos. Editora AnnaBlume, 1994. 

Item 1.1 – “Livro Artes Plásticas no século XX: Modernidade e Globalização”, de Maria Lúcia Bueno. Editora 
Unicamp, 1999. 

Item 9.1 e 9.2 – “Teorias da Arte Moderna”, de H.B. Chipp. Editora Martins Fontes, 1999. 

Item 16.1 - “DOMINIO DAS CORES”, de Roberto Caldas. Paulus Editora, 1999.

Item 16.1 – “FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DAS ARTES PLASTICAS”, de Paulo de Tarso Cheida. Editora Alinea, 
2005.

Item 17.1 – “A ARTE DOS MURAIS”, de Marcio Antonio Leitão. Editora All Print, 2008. 

Item 17.1 - “RIVERA”, de Andrea Kettenmann. Editora Taschen do Brasil, 2001.
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Desenho e Pintura

Livros

Item 2.1 – “ABC do desenho”, de Silvana Salerno. Editora Larousse/Escala, 2002.

Item 3.1 – “Teorias da Arte Moderna”, de H.B. Chipp. Editora Martins Fontes, 1999. 

Item 7.1 e 11.1- “Domínio das Cores”, se Roberto Caldas. Paulus Editora, 1999. 

Item 20.1 – “Fundamentos para o ensino das Artes Plásticas”, de Paulo de Tarso Cheida. Editora Alinea. 2005.

Item 22.1 – “A arte dos murais”, de Marcio Antonio Leitão. Editora All Print, 2008. 

Item 22.1 - “RIVERA”, de Andrea Kettenmann. Editora Taschen do Brasil, 2001.

Filmes

Item 10.1 - “Pollock”- Dir. Ed Haris, 2000.

Item 10.1- “Modigiliani”- Dir. Mick Davis, 2004. 

Item 10.1 - “Amores de Picasso”- Dir. James Ivory,  1996.

Indicações gerais de bibliográficas para Artes Visuais

“Luz e Sombra”, de José Maria Parramon, 1986.

“Olhar em Construção”, de Anamelia Bueno Buoro. Editora Cortez, 2003. 

“Forma e Percepção Estética” de Mário Pedrosa. Editora Edusp, 1996.

“O Que é Arte”, de Jorge Coli. Editora BRASILIENSE, 1993.

“Arte na Educação Escolar”, de Maria Felesminda de Rezende Fusari e Maria Heloisa Corrêa de Toledo Ferraz. 
Editora Cortez, 2001.

“Arte e Sociedade: Ensaios de Sociologia da Arte”, de Gilberto Velho. Editora Zahar,1977.

“Arte e Sociedade”, de Roger Bastide. Editora Nacional, 1979.

“Olhos que Pintam”, de Anamelia Bueno Buoro. EDUC, FAPESP, 2002.

“Arte e Loucura”, de Maria Heloisa Corrêa Toledo Ferraz. Editora Lemos, 1998.

“Introdução a Filosofia da Arte”, de Benedito Nunes. São Paulo, SP: Universidade São Paulo, 1966.

“Educação com Arte”, de Devanil Tozzi. Editora FDE, 2004.

“A Necessidade da Arte”, de Ernst Ficher. Editora Ulisseia, 1976.

“Universos das Artes”, de Fayga 

Ostrower. Editora Campus, 1986.

“Didática do Ensino da Arte: Língua do mundo”, de Mirian Celeste Martins (Coord). Editora, 1998.
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BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais, Proposta Curricular para o Ensino de Educação Artística. Ensino 
Fundamental. São Paulo: SE/CENP, 1997.

“Os Jovens na Mídia: ANDI-Agencia de Noticias dos Direitos da Infância”, de Veet Vivarta e Fernando Molina 
(Coord). Editora ANDI, 1999.

“Educação Artística-1 Grau (A Prática Pedagógica)”. Regina Cândida Ellero Gualtieri Gonçaçves(Coord). Editora SE/
CENP,1993.

“Á Mão Livre; A Linguagem do Desenho”. Philip Charles Hallawell. Editora Companhia Melhoramento, 1994.

 “Por uma pedagogia da pergunta”, de Paulo Freire. Editora paz e Terra, 1985.

“Gravura em metal”, de Marco Buti e Anna Letycia(orgs). Editora EDUSP, 2002.

“Manual do Artista”, de Ralph Mayer. Martins Editora, 1999.
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Graffiti
Alex Marinho Valentin, “Zudão”, tem 24 anos e nasceu em São Paulo. Estuda e pesquisa 
a cultura Hip Hop e é graduado em Artes Visuais. Grafiteiro,  MC desde 2004 e arte-edu-
cador do Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais.

Fagner Eric da Silva (Dedot) nasceu em 1986 na cidade de São Paulo, no bairro do 
Cambuci. Residente da Zona Leste começou a fazer graffiti no final de 1996 para 1997, 
depois de ver o caderno de esboço de um irmão de um amigo que era graffiteiro. Teve 
como referências vários artistas, tanto dos quadrinhos quanto os de rua. Ministrou 
oficinas no projeto Escola da Família e alguns colégios particulares. Entrou no Projeto 
Arte na Casa, em 2010, ministrando oficinas de Graffiti.

Laís Fernanda, ou Laís da Lamah, tem 23 anos e mora na região leste de São Paulo.  
Cursou Artes Plásticas na Escola Panamericana de Artes e Fotojornalismo na Faculdade 
Casper Líbero. Atua como Coordenadora no Abayomi Ateliê e já teve trabalhos expostos 
em galerias e publicados em revistas, como “Graffiti Poético”. Participa de atividades 
desenvolvidas por projetos culturais e atualmente é Arte Educadora do projeto Arte na 
Casa: Oficias Culturais da Ação Educativa.

Marisa Sou, 25 anos, nasceu em São Paulo, região leste. Já ministrou oficinas de graffiti e 
customização em Telecentros e Fábricas de Cultura. Atualmente compõe a “Lamah”, vulgo 
utilizado no Graffiti, atua como coordenadora Administrativa e Marketing no Abayomi 
Ateliê e é arte-educadora do projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais da Ação Educativa.



Desenho e Pintura e Escultura
André Firmiano, 24, nasceu e vive em São Paulo. Seu trabalho é uma mistura das técni-
cas onde desenvolve um estudo em diferentes atmosferas usando pintura, lápis, digital, 
aquarelas, Spray etc. Utilizando do simbolismo, faz uma análise da sociedade retratando 
a figura humana como metáfora à situação sócio-econômica atual, a competição e a in-
trospecção presente em cada indivíduo .Tais situações caóticas refletem o “eu interior” 
opondo-se ao “coletivo”. É arte-educador do Projeto Arte na Casa da Ação Educativa e 
ministra oficinas graffiti e escultura na Fundação Casa.

Marcos Rodolfo da Silva Gamba, 35 anos, nasceu em São José dos Campos. Começou a 
desenhar desde criança e sua maior referência nessa fase da vida foi o professor Oswaldo, 
que lhe deu todo suporte nas aulas de educação artística. Seu contato com a pintura 
em tela foi com a professora Matilde, na cidade de Monteiro Lobato, onde iniciou suas 
produções. Formado em Artes Plásticas pela Universidade Brás Cubas em Mogi das 
Cruzes, tem como referências seu mestre o professor Victor Wuo e os artesões de sua 
cidade natal que lhe ensinaram as técnicas com argila. É arte-educador na Fundação 
Casa desde 2005.  

Graffiti e Escultura
Patrícia Aparecida Marinho Valentim, tem 25 anos e nasceu em São Paulo. Artista 
Plástica e grafiteira, tem como referências os artísticas Salvador Dali, Caravaggio e 
Michelangelo; os ilustradores Bruno Mota, Barbara Canepa e Jamie Hewlet. Participa de 
alguns movimentos como a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, Hip Hop Mulher, 
Origens Hip Hop e Coletivo A Feira. É Arte- Educadora desde 2005, atuou  em projetos 
como “São Paulo é uma Escola” e “Programa Escola da Família” em 2006. Ministra oficinas 
na Fundação Casa desde 2011.  

Toy Art e Graffiti
André Coletto Pedro nasceu em 1987 na cidade de São Paulo. Desde criança tem o 
desenho como principal expressão artística, na adolescência teve contato com o graffiti e 
a arte urbana e desde então vem produzindo trabalhos plásticos usando a pintura como 
linguagem, explorando diversas técnicas, experiências adquiridas em intervenções no 
espaço urbano e experimentações de suportes e materiais. Arte- educador desde 2009, 
tem como referência trabalhos que retratam a figura humana em situações diversas.                
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Marcio Ficko, 27 anos, começou a pintar nas ruas de Guarulhos em 2002, cidade que 
nasceu e reside até os dias de hoje. Começou com o graffit art, criou um trabalho de 
abstração geométrica que vai além dos muros e atualmente vem se dedicando a pintura 
em tela e a trabalhos com colagens. Tem a música como a sua principal referência e 
utiliza suas músicas preferidas como título de seus trabalhos. Trabalha como educador 
pela Ação Educativa desde de fevereiro de 2011.

Desenho e Pintura
Victor Silba, tem 23 anos e nasceu em São Paulo. Iniciou suas atividades artísticas quando 
cumpria medida socioeducativa na Argentina. Frequentou as oficinas de artes plásticas 
oferecidas na Unidade de internação onde se encontrava. Seus primeiros contatos com o 
fazer artístico foram em território argentino, por esse contexto, traz muitas influências de 
artistas latinos. É fascinado pelos mundos mágicos de Xul Solar, pelo cubismo translucido 
de Emilio Pettoruti, pela luta social representada nos personagens de Antonio Berni, pelo 
surrealismo intrigante de Frida Kahlo, pelos trabalhos metamórficos de Octavio Ocampo, 
pelo conceitual das obras de Marta Minujim e Leon Ferrari. 

Wagner Menezes, tem 31 anos e nasceu em São Paulo. Teve seu primeiro contato com 
o desenho, e consequentemente com as artes plásticas, aos 11 anos, quando então via 
seu pai na mesa da cozinha desenhando, copiando desenhos de revistas e panfletos de 
publicidade: carros, animais, mulheres etc. Ficava ao seu lado imitando-o, copiando junto 
com ele aqueles desenhos. Foi desenvolvendo a técnica e adquirindo novos interesses. Em 
sua adolescência começou a desenhar muitos personagens de HQ da linha Marvel e DC 
Comics. Cada vez mais sua técnica desenvolvia-se, trazendo novamente novos desafios 
e interesses. Partiu então para uma concepção de desenho mais realista, conhecendo 

também novos materiais para chegar a resultados mais satisfatórios. Foi nessa fase que teve o primeiro contato 
com óleo em tela. Atua como arte-educador desde 2003.

Escultura com material reciclado

Tubarão, caiçara de Santos, arte-educador, idealizador do coletivo de arte e cultura 
dulixo e aprendiz de escritor. Desde 2001, desenvolve oficinas, exposições, intervenções 
e palestras de artes com lixo junto a jovens e crianças de escolas públicas e pelas periferias 
da Baixada Santista e Grande São Paulo, passando por Tocantins, Pará, Bahia e Rio de 
Janeiro. Desde 2010 ministra oficinas na Fundação Casa com adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa de internação.
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Cinema e Vídeo I

Flávio Galvão (FG). Formado em letras Clássicas e Vernáculas/USP. Realizador audiovisual 
do Cinescadão e membro do coletivo Fabicine – A fantástica fábrica de cinema. Educador 
do curso de Cinema e vídeo do projeto Arte na Casa, da Ação Educativa. 

Cinema e Vídeo II

EduAbad Formou-se em cinema pela FAAP em 1995. Dirigiu Coentro e Quiabo na Carne 
de Sol (1995), Escola Pública (2005), co-dirigiu os documentários Pixote in memorian 
(2006) e Pirajuçara – Bacia do Concreto (2008). Realizou os making ofs dos filmes Bicho 
de 7 Cabeças (2001), Carandiru (2002), Narradores de Javé (2003) e Chega de Saudade 
(2008). Foi Diretor da ABD_SP por 2 gestões. Trabalha como Educador Audiovisual desde 
2004 em diversos cursos de roteiro, direção, fotografia, produção,  edição, Final Cut, 
finalização e realização de curtas-metragens. Desenvolve uma pesquisa de construção 
de objetos óticos, iniciada em 2010 com a “OPA, Oficina de Percepção Audiovisual”, na 

Ação Educativa / Fundação Casa. Em 2011, a Oficina “Modos de Fazer” e “Máquinas de Ver”, realizada na exposição 
Olafur Eliasson Seu Corpo da Obra,  no SESC Pompéia e no SESC Belenzinho, ampliou a pesquisa e se desdobrou 
em outras duas oficinas em 2012, a “Oficina de Filme Rudimentar”, realizada na Oficina Cultural Amácio Mazzaropi  
e a “Oficina Quadro a Quadro”, realizada no MIS. É supervisor pedagógico da Oficina Tela Brasil desde 2009, onde 
coordenou mais de 90 curtas-metragens pelo Brasil. 
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Teórico e prático - apresentação dos adolescentes, do arte-educador e dinâmica em grupo. História da 
dança funk soul e introdução ao funk soul (demonstração de dança).

1.1 - Parte teórica - adolescentes em círculo. O primeiro adolescente diz o seu nome e faz um gesto, o próximo tem 
que repetir o nome e o gesto, assim sucessivamente, até que o último termine sua apresentação pessoal. Após a 
dinâmica, um release sobre o funk soul (teórico). Consultar referências.

2 - Teórico: conceito básico sobre tempo e contratempo, contagem da música (ritmo e musicalidade), 
aquecimento, alongamento, coreografi a de funk soul básico 1 e roda de dança no término da ofi cina (livre).

2.1 - Adolescentes em círculo batendo os pés no chão, representando o bumbo, e batendo as mãos, representando 
a caixa (instrumento musical). Esses dois elementos que compõem o ritmo são utilizados no “tempo”. Pares de dois, 
quatro, seis e oito segundos; o contratempo é em números ímpares, três, cinco, sete. Entre os pares, utilizamos a 
contagem de oito em oito para fácil memorização do ritmo, transformando no fi nal em música instrumental. Em 
seguida, uma coreografi a de introdução de funk soul com passos básicos de dança e roda livre de dança, onde 
um adolescente por vez entra na roda e pratica individualmente o funk soul, mesclando seus vários estilos. O 
que mostra que a dança de rua é universal e pode juntar vários estilos. Método utilizado na ofi cina para que os 
adolescentes possam evoluir individualmente na dança.

3 - Alongamento, exercícios para equilíbrio do corpo, resistência física e  coreografi a de funk soul básico 1.

3.1 - (1º) Dobrar o pescoço levando o queixo em direção ao peito, em seguida, com o pescoço reto. Fazer uma 
rotação de um lado para o outro, em seguida, dobrar o pescoço para um lado e para o outro, levando a orelha em 
direção ao ombro. Cinco repetições de cada movimento.

3.2 - (2º) De pé, com as pernas separadas na linha dos ombros e o abdômen contraído, deslocar o quadril para o 
lado esquerdo, enquanto leva o braço esquerdo acima da cabeça. Repetir o movimento para o lado direito. Fazer 
dez repetições do exercício, alternando os lados.

3.3 - (3º) Deitar-se de barriga para baixo. Em seguida, apoiar as mãos no chão, na linha dos ombros, e esticar os 
braços, fazendo com que as costas formem um arco. O corpo deve ser sustentado pelos braços levantando e 
abaixando. Dez repetições.

3.4 - (4º) Deitado de barriga para cima, dobrar o joelho direito e abraçar a perna, levando a coxa em direção ao 
peito. Segurar por 30 segundos. Em seguida, fazer o mesmo com a perna esquerda, depois juntar as duas. Segurar 
por 30 segundos.

*Os músicos negros norte-americanos primeiramente chamavam de funk à música com um ritmo mais 
suave. Esta forma inicial de música estabeleceu o padrão para músicos posteriores: uma música com um 
ritmo mais lento, sexy, solto, orientado para frases musicais repetidas (riff s) e, principalmente, dançantes.
Funk era um adjetivo típico da língua inglesa para descrever estas qualidades. Nas jam sessions, os 
músicos costumavam encorajar outros a “apimentar” mais as músicas, dizendo: “Now, put some stank 
(stink/funk) on it!” (algo como “coloque mais ‘funk’ nisso!”).
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3.5 - (5º) Estender a perna direita à frente pelo chão e puxar a esquerda estendida contra o tronco. Repetir o 
movimento para o outro lado.

3.6 - (6º) Exercício de equilíbrio do corpo e resistência física. Mãos abertas para melhor controle ao empurrar o 
chão, encostar ao máximo o corpo na parede e esticar o corpo todo, elevando para cima. Segurar por alguns 
segundos de ponta-cabeça.

3.7 - Coreografia “primeiro contato”.

4 - Aquecimento, alongamento, treino de resistência física do corpo, equilíbrio, coreografia de funk soul 
básico 1 e introdução ao básico 2.

4.1 - Exercícios de aquecimento (1º pescoço) Girar a cabeça para esquerda e direita, fazendo movimentos circulares.

4.2 - (2º pulso) Entrelaçar os dedos e fazer movimento circular com o punho.

4.3 - (3º ombro) Com os braços esticados, fazer movimentos para frente e para trás.

4.4 - (4º braços) Esticar o braço à frente do corpo, dobrar o punho para baixo e pressioná-lo.

4.5 - (5º cintura) Com as pernas semiabertas e as mãos na cintura, girar o tronco para direita e esquerda.

4.6 - (6º tronco) Com as pernas abertas, levar o braço para cima da cabeça, flexionando o tronco para esquerda, 
inverter para direita.

4.7 - (7º coluna) Com as pernas semiabertas tocar as mãos no chão, flexionando levemente o joelho para depois 
erguer e levar os braços para trás.

4.8 - (8º pernas) Com as pernas semiabertas, abaixar-se, esticando uma perna e flexionado a outra e o calcanhar 
no chão.

4.9 - (9º joelhos) Com joelhos flexionados, fazer movimentos circulares para direita e esquerda.

4.10 - (10º) Apoiar no chão com a ponta dos pés e fazer movimento circular para a direita e esquerda.

4.11 - Alongamento para flexibilidade do corpo: (1º) Dobrar o pescoço levando o queixo em direção ao peito, em 
seguida, com o pescoço reto, fazer uma rotação de um lado para o outro; em seguida, dobrar o pescoço para um 
lado e para o outro, para levar a orelha em direção ao ombro. Cinco repetições de cada movimento.

4.12 - (2º) De pé, com as pernas separadas na linha dos ombros e o abdômen contraído, deslocar o quadril para o 
lado esquerdo, enquanto eleva o braço esquerdo acima da cabeça. Repita o movimento para o lado direito. Dez 
repetições do exercício, alternando os lados.

4.13 - (3º) Deitar-se de barriga para baixo. Em seguida, apoiar as mãos no chão, na linha dos ombros, e esticar 
os braços, fazendo com que as costas formem um arco. O corpo deve ser sustentado pelos braços, levantando e 
abaixando. Dez repetições.

4.14 - (4º) Deitado de barriga para cima, dobrar o joelho direito e abraçar a perna direita, levando a coxa em 
direção ao peito. Segurar por 30 segundos. Em seguida, fazer o mesmo com a perna esquerda, depois juntar as 
duas. Segurar por 30 segundos.

4.15 - (5º) Estender a perna direita à frente pelo chão e puxar a esquerda estendida contra o tronco. Repetir o 
movimento para o outro lado.
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4.16 - Exercício de equilíbrio do corpo e resistência física - (1º) Mãos abertas para  
melhor controle ao empurrar o chão, encostar ao máximo o corpo na parede e esticar  
o corpo todo elevando para cima. Segurar por alguns segundos de ponta-cabeça.

4.17 - (2º) Pernas semiabertas, abaixado, cotovelos nos joelhos e mãos no chão, elevar  
para cima e segurar no alto.

4.18 - Revisão da coreografia básico funk soul iniciante. Introdução à dança funk soul  
básico/intermediário.

5 - Revisão coreografia funk soul.

5.1 - Revisão da coreografia básico funk soul iniciante. Coreografia de dança funk soul básico intermediário.

6 - Equilíbrio do corpo e técnicas e de respiração.

6.1 - Equilíbrio do corpo — (1º) Posição da vela. Abaixado de joelhos no chão, colocar a cabeça no chão e erguer 
os pés, com o corpo ereto sem retirar a cabeça do chão.

6.2 - (2º) Parada de mão: mãos abertas para melhor controle ao empurrar o chão, encostar o máximo o corpo na 
parede e esticar o corpo todo elevando para cima. Segurar por alguns segundos de ponta-cabeça.

6.3 - Técnica de respiração (1º estiramento felino) — Alongamento com respiração mais profunda, ajoelhado de 
quatro e olhando para frente, realizar uma respiração profunda de forma pausada e, em seguida, ao respirar de 
uma maneira controlada, estender o corpo para frente até que o queixo esteja a apenas alguns centímetros do 
chão, mantendo a cabeça sempre à frente.

6.4 - (2º meditação respiratória) — Sentando com as mãos sobre o joelho, respirar de forma lenta e controlada, 
fazendo uma contagem de até o número oito durante a respiração; em seguida, expirar lentamente contando até 
o número oito, permanecendo com os olhos fechados. Na sequência, uma conscientização sobre a comunidade 
na dança, um ciclo dos valores de paz, união, amor e diversão. Um histórico sobre essa comunidade, as festas 
de danças, os campeonatos, os shows de danças, a cultura e seus valores positivos, todos os dançarinos com o 
mesmo objetivo na dança após essa atividade de reflexão.

7 - Continuação e revisão das coreografias de funk e soul: básico, iniciante e intermediário.

7.1 Nessa aula os adolescentes continuarão com os exercícios coreográficos iniciados no item 5.

8 - Roda Livre com todos os adolescentes.

8.1 - Roda livre com todos os adolescentes, prática individual “solo” e em grupo com os conteúdos da dança funk 
soul.

9 - Coreografia do funk soul básico iniciante e intermediário. Roda livre com os adolescentes.

9.1 - Coreografia de funk soul básico iniciante e intermediário.

9.2 - Roda livre com todos os adolescentes, prática individual “solo” e em grupo com os conteúdos da dança funk 
soul.
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10 - Introdução ao B-boy.

10.1 – O origem do termo B-boy. Consultar referências.

11 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

11.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

12 - Aula vídeo - The freshest kids. Teórico: história do hip-hop e dança de rua (b-boyng). 

12.1 - Vídeo aula com imagens, vídeos e depoimentos dos criadores da dança de rua. Consultar referências.

13 - Alongamento e aquecimento.

13.1 - Alongamento para fl exibilidade do corpo - rever itens do 4.11 a 4.15 

13.1 - Exercícios de aquecimento — (1º pescoço) Girar a cabeça para a esquerda e a direita e, em seguida, fazer 
movimentos circulares.

13.2 - (2º pulso) Entrelaçar os dedos e fazer movimento circular com o punho.

13.3 - (3º ombro) Com os braços esticados, fazer movimentos para frente e para trás.

13.4 - (4º braços) Esticar o braço à frente do corpo, dobrar o punho para baixo e pressioná-lo.

13.5 - (5º cintura) Com as pernas semiabertas, e as mãos na cintura, girar o tronco para a direita e para a esquerda.

13.6 - (6º tronco) Com as pernas abertas, levar o braço para cima da cabeça, fl exionando o tronco para a esquerda; 
inverter para a direita.

13.7 - (7º coluna) Com as pernas semiabertas, tocar as mãos no chão, fl exionando levemente o joelho e, em 
seguida, erguer e levar os braços para trás.

*O termo hip-hop foi criado em meados de 1968 por Afrika Bambaataa. Ele teria se inspirado em dois 
movimentos cíclicos, um deles estava na forma de transmitir a cultura dos guetos americanos, o outro 
estava justamente na forma de dança popular na época, que era saltar (hop) movimentando os quadris 
(hip). Costuma-se dizer que um B-Boy completo, de acordo com os dançarinos de meados dos anos 70, 
é aquele que realiza sua apresentação em três partes principais: top rocking: dança vertical, ou seja, em 
pé. Geralmente funciona como uma entrada na roda e preparação para o resto de sua performance; 
footwork: é um trabalho feito com os pés, geralmente agachado, com movimentos de chutes ao ar; 
freezes: é um “congelamento” onde o B-Boy tem o ápice de sua apresentação. É uma pose na qual o B-Boy 
para instantaneamente. Os bons freezes geralmente duram no mínimo de dois a três segundos. Quanto 
maior o grau de difi culdade da execução, maior a sua qualidade. Os “power moves” e saltos também 
podem ser incorporados, desde que sejam feitos como dança ou harmoniosamente incorporados a ela.
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13.8 - (8º pernas) Com as pernas semiabertas, abaixar-se esticando uma perna e flexionando a outra com o 
calcanhar no chão.

13.9 - (9º joelhos) Com os joelhos flexionados, fazer movimentos circulares para a direita e a esquerda.

13.10 - (10º) Apoiar a ponta do pé no chão e fazer movimentos circulares para direita e esquerda.

14 - Coreografia de top rock básico 1.

14.1 - (1) Two 2step — basic — andar para o lado direito juntando as pernas e parar; andar para o lado esquerdo 
juntando as pernas e parar.

14.2 - (2) Two 2step variation — parado, pisar com a perna esquerda aberta e voltar. Em seguida, parado, pisar 
com a perna diretira aberta e voltar.

14.3 - (3) Salsa rock — chutar a perna direita para frente e rapidamente, com a direita no alto, abrir e pisar a perna 
esquerda semiaberta de lado e volta;  chutar perna esquerda para frente e rapidamente com a esquerda no alto, 
abrir e pisar a perna direita semiaberta de lado e voltar.

14.4 - (4) Indian step — parado, perna direita na frente e com o braço aberto voltar. Parar, colocar a perna esquerda 
na frente e com o braço aberto voltar.

14.5 - (5) Indian step variation — parado, perna direita na frente e com o braço aberto; voltar pulando do lado 
esquerdo; parar,  perna esquerda na frente e com o braço aberto voltar pulando para o lado direito.

14.6 - (6) Crossover — chutar para frente o pé direito e cruzar o esquerdo pisando no chão atrás da perna direita; 
chutar para frente o pé esquerdo e cruzar o direito pisando no chão atrás da perna esquerda.

14.7 - (7) Sailor step — parado, chutar a  perna direita para frente e ao mesmo tempo colocar a perna esquerda 
para trás. Voltar a perna esquerda no alto e ainda lá chutar a perna esquerda para frente;  ao mesmo tempo,  levar 
a perna direita para trás e voltar.

15 - Roda de dança na oficina (prática individual e grupal).

15.1 - Roda de dança com os adolescentes para ensaiar os exercícios de top rock básico.

16 - Coreografia de top rock básico 2.

16.1 - Coreografia intermediário com básicos mais avançados de top rock, (1) indian step variation — parado, 
perna direita na frente e braço aberto e volta com a perna direita no alto, girando com um pulo e trocando pela 
esquerda na frente, em seguida volta para a base inicial, parado, perna direita na frente e braço aberto.
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16.2 - (2) Shuffle — variation — Chutar a parna direita para frente e voltar no meio-círculo, chutando de lado, 
levando, ainda no alto , a perna para trás;  em seguida chutar  para frente e voltar;  a perna esquerda no chão se 
move de forma automática e voltar à base inicial.

16.3 - (3) Emplhasissed — kick step — Pernas juntas, jogar a perna direita para frente e ao mesmo tempo a 
perna esquerda para trás; voltar com a perna que está na frente e trocar pela esquerda, em seguida jogar a perna 
esquerda para frente e ao mesmo tempo a direita para trás.

16.4 - (4) Cravelling — walk — Formar o  indian step e andar para frente em três passos curtos;  fazer o indian step, 
virar para o lado e andar para frente em três passos curtos.

16.5 - (5) Hand pombos kick step — movimentos de braço - Braços direito e esquerdo cruzando na frente do corpo 
e voltar com as mãos no quadril; abrir os braços na lateral, esticando, e girar os pulsos numa rotação 90º e voltar.

16.6 - (6) Hip twist — Chutar para  frente a perna direita e cruzar a esquerda de lado em frente a perna direita; 
chutar para frente a perna esquerda e cruzar a direta de lado em  frente a perna esquerda.

17 - Droping — knee drop 1, knee drop 2, knee drop 3 e front sweep.

17.1 - (1) Knee drop 1 — Em pé, levar a perna esquerda para trás e cruzar com a direita na altura do joelho na 
parte de trás da perna; cruzar os braços em frente ao corpo para um melhor equilíbrio;  em seguida, mantenha a 
perna cruzada e flexione a perna direita descendo até a esquerda tocar no chão; apoiar as duas mãos no chão e 
empurrar, girando para o alto, descruzando as pernas e  voltando para a base inicial.

17.2 - (2) Knee drop 2 — Em pé, girar o corpo ao contrário, buscando o chão, descendo devagar; em seguida, ao 
descer, abra as pernas, levante e volte para a base do início.

17.3 - (3) Knee drop 3 — Em pé, com a perna direita na frente, utilizar a perna esquerda para fazer um giro ao 
contrário e ao final colocar a perna esquerda atrás da direita na altura do joelho, descer flexionando até o chão 
com os dois braços, empurrar e subir o corpo, descruzando as pernas.

17.4 - (4) Front (Sweep) sweep 1 — Em pé, as pernas semiabertas com a direita na frente e esquerda para trás, 
flexionar as pernas e levar a esquerda esticada ao lado, cruzando na frente da direita abaixado; ao cruzar um leve 
salto para esquerda, continuar no giro com a perna esticada parando na frente, levantar e voltar para o início.

18 - Revisão das coreografias funk soul básico 1 e básico 2.

18.1 - Itens 12.

18.2 - Itens 14.
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19 - Roda de dança na ofi cina para praticar os conteúdos da dança.

19.1 - Droping — knee drop 1, knee drop 2, knee drop 3 e front sweep; revisão das coreografi as de funk soul 
básico 1 e 2; coreografi a de top rock básicos 1 e 2.

20 - Introdução ao uprocking dance.

20.1 - Aula teórica sobre up rocking por meio de conversa com adolescentes e entrega de material teórico 
impresso. Consultar referências.

21 - Coreografi a de uprocking dance básicos, burns, jerks e freestyle. Revisão das coreografi as funk soul 
básicos 1 e 2, top rock básico 1 e 2, e droping knee drop 1, knee drop 2, knee drop 3 e front swee.

21.1 - Início de top rock - dançar para cima, início de uma session. Uprocking básicos - (1) burns movimentos 
mímicos, (2) jerks movimentos de mãos, (3) freestyle movimentos livres com corpo; em seguida, revisão das 
coreografi as de funk soul básico 1 e 2, coreografi a top rock básico 1 e 2; depois, básicos de droping knee drop 1, 
knee drop 2, knee drop 3 e front swee.

22 – Aula com exibição do video: “Battle of the year: the dream team”. Consultar referências.

22.1 – Vídeo sobre história da “boty”, battle of the year internacional “mundial”, equipes de todos os países do 
mundo, shows, batalhas individuais e grupo. 

23 - Aula teórica sobre os três itens básicos para o dançarino de dança de rua:  Flow, Flava e Feeling na 
dança.

23.1 - Flow é mais ou menos fl uxo, seguir um fl uxo, sem quebrar - parar o movimento; um exemplo de momentos 
em que o dançarino perde o fl ow é quando ele para e faz um freeze (uma pausa no movimento). Flow é 
extremamente importante.

23.2 - Flava: Flava, na maioria das vezes, é algo que demora um certo tempo para se desenvolver no b-boy 
(dançarino). Flavor é ver um b-boy dançando de capuz, calça, casaco, máscara, luva etc. e mesmo assim saber 
quem é ele. É o jeito totalmente próprio do b-boy de executar qualquer movimento, é a personalidade dele na 
dança.

23.3 - Feeling: feeling signifi ca sentimento. O feeling nada mais é do que você sentir a música, tanto quando ela 
aumentar, como quando ela tiver travada, ou até mesmo parar. O feeling, com certeza, de todos os três é o mais 
perceptível, pois quando um b-boy tem um bom feeling, ele pega todas as batidas da música. Para ter um bom 
feeling, além de se treinar bastante tudo que se usa, tem que ouvir bastante música, conseguir senti-las. Muitos 
b-boys pegam as viradas e as batidas das músicas sem nunca terem ouvido elas antes.

24 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

24.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

*Up Rock é um estilo de dança que surgiu em Bushwick, Brooklyn, N.Y., entre 1967 e 1968 criada por dois 
caras conhecidos como “Rubber Band Man e Apache”. 
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FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

25 - Alongamentos, aquecimentos, treino de resistência física do corpo e equilíbrio, raciocínio. Rever itens 
do 4.11 a 4.15 e itens 16.1 a 16.10.

25.1 - Resistência física do corpo e equilíbrio - (1) joelhos no chão, levar a cabeça à frente do corpo, colocando no 
chão os braços à frente da cabeça semiabertos na reta do rosto, mãos abertas para melhor controle. Empurrar o 
chão com as pernas para o alto sem tirar a cabeça do chão, segurar e manter o máximo possível o corpo ereto. 
Segurar por alguns segundos, descer devagar a perna direita para melhor controle ao descer o corpo.

25.2 - (2) mãos abertas para melhor controle ao empurrar o chão, encostar o máximo o corpo na parede e esticar 
o corpo todo elevando para cima. Segurar por alguns segundos de ponta-cabeça.

26 - Introdução ao foot work básicos, kickout, 6 sixtep, 4 step, cc’s, zulu spin, babylove e back shuffles.

26.1 - Foot work (1) kickout: sentar nos pés, colocar a mão esquerda no chão, levar a direita aos pés, esticando-o 
para frente do corpo e voltar na posição inicial. Trocar de lado, agora com a mão direita no chão, levar a esquerda 
aos pés, esticando-o para frente do corpo e volte a posição inicial.

26.2 - (2) 6 sixtep: sentar nos pés. ( 1º) mão esquerda no chão, levar e cruzar a perna esquerda na direita, manter-
se sentado nos pés abaixado na hora de cruzar as pernas. (2º) Em seguida, levar a perna direita esticando-a para 
trás e mantendo o braço direito no alto junto ao corpo; (3º) depois levar a perna esquerda para trás, abrindo-a  de 
lado, e ao mesmo tempo colocar a mão direita na frente do corpo na forma da posição “flexão de braço com as 
pernas semiabertas”; (4º) em seguida, levar a perna direita para o lado esticando-a, sentindo o lado esquerdo por 
baixo e passando a esquerda, que está parada no alto e ao mesmo tempo levantar a mão esquerda no alto junto 
ao corpo; (5º) na sequência, levar a perna esquerda atrás da direita de modo que ela cruze atrás da direita; (6º) 
por fim, levar a direita, que está cruzada, junto ao corpo, voltando a sentar encima das pernas e voltar para a base 
inicial; o básico “sixtep tem 6 passos”.

26.3 - (3) 4 fourstep: em pé.  (1º) pernas semiflexionadas, com as duas mãos no chão pular e esticar a perna 
esquerda à frente do corpo e sentar na perna direita; apoiar a mão esquerda no chão, em seguida, encolher a 
perna esquerda, que está na frente do corpo; (2º) esticar a perna direita à frente do corpo e a mão direita no chão 
de apoio; (3º) em seguida, cruzar a perna direita sobre a esquerda na frente do corpo abaixando com o braço de 
apoio no chão; (4º) na sequência, dar um pulo com as mãos no chão, empurrar fazendo com que as pernas se 
descruzem e abrir na forma de flexão de braço; depois voltar para a base inicial (o forstep no foot work são quatro 
passos, podendo ser contínuo).

26.4 - (4) cc’s: sentar nos pés, colocar a mão esquerda no chão, levar a perna esquerda  esticando-a na frente, com 
a perna direita levantar de lado, num leve toque no alto e voltar, sentando. Trazer a perna esticada e voltar para a 
base inicial. Em seguida, sentar nos pés, colocar a mão direita no chão, levar a perna direita, esticando-a na frente, 
com a perna esquerda de lado, levantar num leve toque no alto e voltar; sentando, trazer a perna esticada e voltar 
para a base inicial.
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26.5 - (5) zulu spins: sentar nos pés; (1º) perna esquerda esticada na frente do corpo e mão esquerda apoiada no 
chão, girar para o lado esquerdo e ao girar apoiar o braço direito no chão (girar com a perna direita dobrada); 
ao terminar o giro, levar a perna dobrada e sentar em cima dela com a mão esquerda apoiada no chão; (2º) em 
seguida, trocar a perna direita esticada na frente do corpo e a mão direita apoiada no chão, girar para o lado 
direito e, ao girar, apoiar o braço esquerdo no chão (girar com a perna esquerda dobrada). Ao terminar o giro levar 
a perna dobrada e sentar em cima dela com a mão direita apoiada no chão.

26.6 - (6) Babylove: no chão, pernas semiabertas, mãos no chão, colocar a perna direita na frente embaixo da 
esquerda, na sequência, levar a esquerda, abrindo-a e passando por cima da direita; depois, puxar a perna direita, 
mas agora por cima da esquerda, abrindo-a; em seguida puxar a perna esquerda por baixo da direita abrindo-a. 
Movimentos contínuos.

26.7 - Revisão das coreografias funk soul, top rock, uprocking, droping (treino em grupo, roda de dança).

27 - Acrobacias, rolamentos, saltos e roda de dança (práticas dos conteúdos).

27.1 - Acrobacia cambalhota: corpo semi-abaixado, mãos apoiadas no chão em frente ao corpo, descer a cabeça 
no sentido do joelho apoiar a cabeça no chão, levantar a perna direita para o alto, jogando para trás do corpo; 
empurrar o braço e virar rolando.

27.2 - Acrobacia cama de gato: no chão, deitado com as costas, rolar o corpo para trás, levar as pernas juntas no 
sentido da cabeça; colocar as duas mãos entre o ombro, perto da cabeça, empurrar as mãos e, ao mesmo tempo, 
as pernas para o alto e para frente e erguer o corpo na hora do empurrar os braços e as pernas ao mesmo tempo.

27.3 - Acrobacia salto estrela: em pé, com os braços levantados, levar o braço para o chão; em seguida, segurar 
firme ao tocar o chão, levar a perna para o lado direito do corpo e deixar a esquerda no chão. Ao levar a perna 
direita e abrir, levar a perna esquerda para o mesmo lado, indo atrás da perna direita que está no alto, sem tirar o 
braço do chão, a perna direita vai descer e tocar no chão; em seguida, a perna esquerda vai descer atrás da direta. 
Erguer o corpo e tirar as mãos do chão.

28 - Treino de freezes.

28.1 - (1) BABY freeze - ficar em uma posição confortável para se sentar. Em seguida, colocar o cotovelo ao lado 
do braço; deve-se sentir o peso do corpo apoiado sobre o cotovelo. Em seguida, colocar a mão livre no chão e um 
pouco longe do seu corpo. Na sequência, colocar a cabeça no chão de frente para a sua mão livre, e levantar as 
pernas um pouco fora do chão, colocando um joelho em seu cotovelo livre. Em primeiro lugar, o corpo deve fazer 
a forma de um tripé, com seus dois braços e a cabeça como suportes.

28.2 - (2) Plank freeze - ficar em uma posição confortável para se sentar. Em seguida, colocar o braço; deve-se 
sentir o peso do corpo apoiado sobre o braço. Na sequência, colocar a mão livre no chão, e um pouco longe do 
seu corpo. Em seguida, colocar a cabeça no chão, de frente para a sua mão livre, e levantar as pernas fora do chão, 
para o alto. O corpo deve fazer a forma de um tripé, com o braço apoiado no lado da barriga. 

28.3 - (3) Shoulder Freeze - no chão, sentado, colocar o ombro e o braço direito esticado no chão; em seguida 
colocar a mão esquerda na frente do corpo, meio afastada, depois levantar o quadril mantendo as duas pernas 
ainda no chão, segurando com as pontas dos pés; em seguida, semierguido e com o ombro e o braço apoiados 
no chão, levantar a perna para o alto, mantendo-a no alto por alguns segundos, segurando em cima do ombro o 
braço esticado e a mão apoiada ao chão.



29 - Revisão geral, funk soul, top rock, up rock, foot work, freezes, acrobacias (coreografias e básicos).

29.1 - Revisar junto com os adolescentes todos os estilos estudados.

30 - Apresentação de dança de rua.

30.1 - Finalização da turma, apresentação de dança de rua com os adolescentes e entrega dos certificados. A 
apresentação pode ser realizada nos centros, ou em lugares externos.

31 - Depoimentos e avalições dos adolescentes sobre a oficina e o processo das aulas durante os três meses.

31.1 - Conversa com os adolescentes sobre a oficina, objetivos e processo. Cada adolescente irá escrever uma 
avaliação sobre todo o processo e o arte-educador deverá orientá-los para expressarem o que aprenderam 
durante toda a oficina:  como foram as apresentações, o que a dança passou a representar em suas vidas, o que 
a oficina acrescentou em suas vidas, etc. A avaliação pode ser entregue ao setor pedagógico das unidades para 
uma avaliação coletiva da oficina.

32 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

32.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Apresentação da ofi cina, do educador e dos adolescentes. Trabalhar movimentos, em dupla, de 
aquecimento, condicionamento e relaxamento.

1.1 - Por meio de uma roda de conversa, de acordo com a tradição oral, introduzir uma breve história da capoeira. 
Consultar referências.

1.2 - Fazer exercícios de aquecimento, alongamento e relaxamento para que a musculatura seja preparada às 
sequências de exercícios. Apresentar a capoeira como arte, dança e esporte. 

2 - História da capoeira I.

2.1 - Por meio de livros e fi lmes, o educador discutirá junto aos adolescentes a origem da capoeira e sua história 
afro-brasileira. Consultar referências.

3 - Alongamento, relaxamento, respiração e aquecimento. Exercícios físicos de capoeira.

3.1 - Para os exercícios de respiração, colocar as mãos sobre o abdômen, através de inspiração nasal, empurrando 
a mão com a barriga. Aspiração: colocar as mãos sobre o abdômen, e invertendo o processo, aspira-se o ar 
contraindo o abdômen com a pressão das mãos. Cinco minutos.

Relaxamento: separando os pés nas extremidades dos ombros, obteremos uma postura adequada para um 
perfeito relaxamento. Cinco minutos.

Alongamento: estender os braços em posição horizontal, em seguida, na posição vertical. Em ambos os 
movimentos, os dedos das mãos devem estar enrijecidos por alguns instantes para em seguida soltá-los. Com 
isso, proporcionamos um relaxamento da musculatura das articulações, dedos, mãos, braços, pernas, pescoços, 
quadris e demais articulações do corpo.

Condicionamento físico: através de corridas em círculo e exercícios aeróbicos: saltos e  agachamentos. Anaeróbicos: 
movimentos laterais para o preparo da musculatura e abertura das pernas, promovendo a elasticidade dos 
músculos.

4 - Sequências do Mestre Bimba.

4.1 - Aula teórica. Apresentação do Mestre Bimba e suas sequências.* Consultar referências.

1ª Sequência: meia-lua, armada, aú, cocorinha, negativa-de-angola, cabeçada.

*Mestre Bimba: Manoel dos Reis Machado (Salvador, 23 de novembro de 1900 — Goiânia, 05 de 
fevereiro de 1974) foi o criador da Luta Regional Baiana, mais tarde chamada de capoeira regional, que 
consiste na junção da capoeira primitiva — mais tarde conhecida como Capoeira Angola — com a luta 
Batuque (luta/dança parecida com a capoeira, onde os jogadores usavam as pernas para desequilibrar o 
adversário, jogada ao som de músicas, ritmada por pandeiro). Criando sequências predeterminadas de 
ataques, defesas e contra-ataque e defesas, para serem feitas por duplas de jogadores. 
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2ª Sequência: martelo, cocorinha, benção, aú, armada, rapa, negativa-de-angola, rolê e cabeçada.

3ª Sequência: queixada, cocorinha, benção, aú, armada, negativa-de-angola, rolê, cabeçada.

4ª sequência: galopante, negativa-de-angola, rolê, cabeçada, arrastão, aú.

5ª sequência: giro alto, joelhada, aú, cabeçada, rolê, negativa-de-angola.

6ª sequência: rabo-de-arraia, cocorinha.

7ª sequência: armada, cocorinha, aú, benção, negativa-de-angola, rolê, cabeçada.

8ª sequência: benção, aú, negativa-de-angola, rolê, cabeçada.

5 - 1ª Sequência do Mestre Bimba.

5.1 - 1ª Sequência*

5.2 - Armada: aplica-se estando em pé, e consiste em fi rmar-se com um pé no chão, servindo como eixo, e, com a 
perna livre, fazer um movimento de rotação, varrendo na horizontal, atingindo o outro jogador com a parte lateral 
externa do pé.

5.3 - Aú: é o movimento de deslocamento, também conhecido como “estrela”. Serve como esquiva contra golpes 
de rasteira. Ele permite aproximar-se ou afastar-se do outro jogador, armando ataques e executando defesas.

5.4 - Cocorinha: a cocorinha é um método evasivo que consiste na forma de evitar pontapés circulares efetuados 
em curta distância. Neste movimento é necessário que a mão que toca no solo mantenha o equilíbrio, e, tal como 
em todos os movimentos do “jogo” capoeirista, é necessário manter sempre o contato visual com outo jogador.

5.5 - Negativa-de-angola: negativa, como o próprio nome diz, é negar o golpe. A negativa é um movimento 
defensivo dentro da capoeira, um movimento de esquiva. Esquiva é o nome de um movimento de defesa na 
capoeira, a forma de se livrar de um golpe. Pode ser ainda: esquiva lateral, esquiva diagonal, esquiva atrás, esquiva 
com a mão no chão. Em seguida da esquiva pode-se complementar com algum outro movimento, fl oreio ou 
seguida de golpe ou aplicando-o com o movimento.

*Meia-lua: é o nome dado a um movimento de capoeira, que se executa erguendo-se o pé, empurrando-o 
para fora e puxando para dentro em forma de meia-lua. Quando chega à frente da outra perna, encolhe-
se. Este golpe tem duas formas de execução: 
Meia-lua de compasso: é um golpe no qual o praticante agacha-se sobre a perna da frente, e com a perna 
livre, faz um movimento de rotação, varrendo na horizontal ou diagonal. Quando se inicia o movimento 
de rotação, as duas mãos vão ao solo para melhor equilíbrio. Atinge-se o adversário com o calcanhar.
Meia-lua de frente: Consiste em lançar a perna de trás, esticada, num movimento de rotação, de fora 
para dentro. A parte que toca o adversário é a parte interna dos pés.
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5.6 - Preparação para a ginga*

6 - Primeiro contato com as regras de uma RODA DE CAPOEIRA. Fundamentos da roda.*

6.1 - Formação de duplas compatíveis e através de orientação clara e simples, executar as atividades de entrada e 
saída de roda. As regras são fundamentais para o respeito mútuo entre os adolescentes e fortalecem sua relação 
com a capoeira.

6.2 - Primeiro contato prático em uma roda de capoeira e suas regras.

7 - Músicas de capoeira.

Músicas de capoeira: as canções de capoeira são divididas em partes solistas e respostas do coro, formadas por 
todos os demais capoeiristas presentes na roda. Dependendo do seu conteúdo, podem ser classifi cadas como: 

Ladainha: cântico que é entoado na roda de capoeira, tradicionalmente na Capoeira Angola que, segundo a 
tradição, deve ser cantado por um Mestre — o mais velho ou o mais considerado, com a autorização do Mestre 
da Roda, por um dos capoeiristas que vão fazer um jogo, ao pé do Berimbau. As ladainhas trazem em seu bojo a 
história da Capoeira e de seus grandes personagens, concepções de mundo, orientações a algum aprendiz etc. 

Corrido: como o próprio nome já sugere, é uma cantiga que acelera o ritmo e que se caracteriza pela junção do 
verso do cantador com as frases do refrão repetido pelo coro total ou parcialmente, dependendo do tempo que 
o cantador dá entre os versos que canta. O cantador faz versos curtos e simples, sendo a toda hora repetidos 
e o seu conjunto é usado como refrão pelo coro. O texto cantado pode ser retirado de uma quadra, de uma 
ladainha ou de uma chula, ou ainda de cenas da vida quotidiana, de um passado histórico, podendo, até, ser 
simplesmente da imaginação do cantador. Geralmente, o ocorrido é cantado nos toques de São Bento Grande, 
Cavalaria, Amazonas, São Bento Pequeno, sempre em toques mais acelerados.

*Ginga é a movimentação básica da capoeira. É o conjunto de movimentos que dão à capoeira a 
aparência de uma dança. O objetivo da ginga é não oferecer ao oponente um alvo fi xo, esconder a 
malandragem do capoeirista e enganar o adversário, geralmente induzindo-o a um ataque e dando 
ao capoeirista a possibilidade de contra-atacar com efi ciência. O termo mandingueiro é popularmente 
utilizado como defi nição de um capoeirista que utiliza a ginga de uma forma efi ciente, induzindo o 
adversário a cair em uma armadilha. A boa aplicação da ginga torna o capoeirista imprevisível e difícil 
de ser golpeado, seja durante o jogo da capoeira ou em um combate.

*Roda de capoeira: círculo de capoeiristas que jogam, cantam e tocam a capoeira. A roda é feita ao 
som do berimbau, atabaque, pandeiros, agogô e o ganzuá, acompanhados pelas palmas. A roda serve 
para jogo, divertimento e espetáculo, e para que os adolescentes possam mostrar o que aprenderam 
nas aulas. Os capoeiristas se perfi lam na roda de capoeira cantando e batendo palmas no ritmo do 
berimbau, enquanto dois capoeiristas jogam no meio da roda. O jogo entre dois capoeiristas pode 
terminar ao comando do tocador de berimbau ou quando algum outro capoeirista da roda compra o 
jogo, ou seja, entra entre os dois e inicia um novo jogo com um deles.
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Quadra: é o que o nome diz, uma quadra. A quadra é uma estrofe curta de apenas quatro versos simples, cujo 
conteúdo pode variar de acordo com a criatividade do compositor, que pode fazer brincadeiras com sotaque 
ou comportamento de algum companheiro de jogo, pode fazer advertências, falar de lendas, fatos históricos ou 
figuras importantes da capoeira. Normalmente as quadras terminam com uma chamada ao coro que podem ser: 
camaradinha, camará, volta ao mundo, aruandê, lêê... Êêê... dentre muitas. 

Chula: é um canto em que a parte solista é muito mais longa do que a resposta do coro. Enquanto o solista canta 
dez, doze, ou até mais versos, o coro responde com apenas dois ou quatro versos. A chula pode ser cantada em 
qualquer momento da roda.

7.1 - Por meio de textos e livros, conhecer a história das músicas de capoeira. Com o tempo, o educador deve 
propor que os adolescentes façam suas próprias músicas, para contarem suas histórias de vida. Bem como discutir 
questões de gênero nas músicas tradicionais de capoeira.

8 - Jogos educativos I.

8.1 - Trabalhar os jogos educativos para despertar  a solidariedade, confiança e parceria. Por meio de brincadeiras 
lúdicas como o carrinho de mão. Formar duas filas de jovens, passar a corda por cima, fazendo com que os jovens 
desviem da corda. Isso desenvolve a coordenação motora, controle da estrutura física, reflexo e flexibilidade.

Dinâmica em grupo: formar duplas, com no máximo doze pessoas, entrelaçando os braços. Forma-se uma esteira 
humana. Uma pessoa deitará nesta esteira humana e as duplas irão deslocá-las com movimentos de força e 
resistência, fazendo com que o indivíduo chegue ao extremo desse corredor, sendo amparado no final por outra 
pessoa que irá retirá-la.

Exercitar força em conjunto, equilíbrio, despertando o espírito de solidariedade, companheirismo, amizade. 
Brincadeiras folclóricas como Corre Cotia, Mãe da Rua.

9 - 2ª sequência do Mestre Bimba.

9.1 - Adaptação e desenvolvimento corporal.

9.2 - 2ª sequência do Mestre Bimba: martelo, cocorinha, benção, aú, armada, rapa, negativa-de-angola, rolê e 
cabeçada.

9.3 - Martelo: é o nome dado a um movimento de capoeira, que se executa erguendo-se a perna ao mesmo 
tempo que o corpo é deixado de lado, batendo com a parte de cima do pé. Os principais alvos são costelas e 
cabeça, sendo acertados pela lateral.

9.4 - Bênção: o capoeirista em base, procura atingir o adversário com a perna de trás, com a planta do pé.

9.5 - Cabeçada: é um golpe de capoeira desferido para desequilibrar ou contundir o adversário, atingindo-o no 
peito, na barriga ou na face. Através da ginga ou diretamente de uma esquiva, o capoeirista lança sua cabeça à 
frente, contra o adversário. Geralmente esse tipo de movimento é usado como contragolpe, mas às vezes utiliza-se 
de uma forma amigável após o término do jogo entre dois capoeiristas, tendo como objetivo atingir o adversário 
durante um aperto de mãos, isto é, surpreendendo o rival de forma sutil.

9.6 - Rolê: a esquiva com rolê é um movimento de defesa utilizado na capoeira, em que com uma das mãos se 
protege o rosto e a outra vai ao chão, com uma perna esticada para a frente e a outra dobrada como apoio do 
corpo. O rolê é uma volta de 180° que se dá com os pés e as mãos no chão.
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Essa movimentação serve para se defender de um golpe, escapar do adversário e voltar para a ginga.

10 - História da Capoeira Regional. 

10.1 - Aula teórica sobre os principais mestres da capoeira regional; leitura de livros e textos. Consultar referências.

11 - 3ª sequência do Mestre Bimba.

11.1 - Adaptação e desenvolvimento corporal.

11.2 - 3º sequência do Mestre Bimba: queixada, cocorinha, benção, aú, armada, negativa-de-angola, rolê, cabeçada.

11.3 - Queixada: é um golpe traumático que se aplica de pé, estendendo-se em base a uma das pernas e 
suspendendo a outra contra o oponente em forma de giro, de dentro para fora, visando especialmente seu 
queixo. A perna é deslocada e retesada e a parte que toca o adversário é a parte lateral externa do pé.

12 - História da Capoeira de Angola.

12.1 - Aula teórica sobre os principais mestres da Capoeira Angola, através da leitura de livros e textos. Diferenciação 
entre a Capoeira Angola e a Regional. Consultar referências.

13 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

13.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

 *Capoeira Regional: A Regional é a mais recente, com elementos fortes de artes marciais em seu jogo. 
A Regional foi criada por Mestre Bimba e tornou-se rapidamente popular, levando a capoeira ao grande 
público e mudando a imagem do capoeirista, tido no Brasil até então como um marginal. Seu jogo é 
mais rápido, acrobático e atlético. Entre os movimentos mais característicos estão os saltos, acrobacias 
(conhecidas na capoeira como fl oreio), chute em rotação, mas também há rasteiras, cabeçadas e 
movimentos perto do solo. Em toques rápidos como São Bento Grande de Bimba, os golpes são 
desferidos em grande velocidade e frequência, o que pode tornar o jogo perigoso porém extremamente 
belo. Ambos os estilos são marcados pelo uso de dissimulação e subterfúgio — a famosa mandinga — e 
são bastante ativos no chão, sendo frequentes as rasteiras, pontapés, chapas e cabeçadas.

*Capoeira Angola: Angola é o estilo mais próximo de como os escravos jogavam a capoeira, caracterizada 
por ser mais lenta, movimentos furtivos executados perto do solo. Ela enfatiza as tradições da capoeira, 
sua música é lenta e quase sempre é acompanhada por uma bateria completa de instrumentos.
Mestre Pastinha (Vicente Ferreira Pastinha) foi quem cunhou o termo Angola e antagoniza a Capoeira 
Regional de Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado). Mestre Pastinha foi o grande defensor do estilo 
e inaugurou em 1942 a primeira academia dedicada a Angola. 
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

14 - A história do Berimbau.

14.1 - O educador contará a história do berimbau.

15 - Confecção de berimbau.

15.1 – Esta aula tem como objetivo estimular os adolescentes para a arte da capoeira, por meio da confecção de 
berimbaus. Começaremos lixando e dando acabamento à madeira. Furaremos a cabaça, já lixada e limpa, para 
passagem do rami (qualidade de barbando que não é sisal, nem algodão).

16 - Movimentos de capoeira: chapa e benção.

16.1 - Apresentação de movimentos e orientação aos alunos, individual e coletivamente, mostrando que cada 
ação da capoeira é um processo.

16.2 - Chapa: é um golpe de capoeira executado com a “sola” do pé. Este golpe sai da lateral do aplicador e vai 
direto ao peito do oponente. Movimento lateral.

16.3 - Benção: O capoeirista em base, procura atingir o adversário com a perna de trás, com a planta do pé. 
Movimento frontal.

17 - Montagem do Berimbau I.

17.1 - Envergar a madeira (verga), agregar cabaça e arame.

Essa atividade pode durar entre uma e quatro semanas.

18 - Golpes giratórios I.

18.1 - Golpes giratórios: são golpes que se gira o corpo e levanta uma das pernas, passando-as em cima do 
adversário.

19 - Movimento armada e meia-lua solta.

19.1 - Armada: ver item 5.2.

19.2 - Meia-lua solta: é a meia-lua de compasso sem nenhuma das mãos no chão. Não se pode levantar o tronco. 
A posição do tronco deve continuar baixa, como se estivesse com as mãos no solo.

*Berimbau: instrumento de corda, de origem angolana, é constituído por uma vara em arco, de madeira 
ou verga, com um comprimento aproximado de 1,50m a 1,70m e um fi o de aço (arame) preso nas 
extremidades da vara. Na sua base é amarrada uma cabaça com o fundo cortado, que funciona como 
caixa de ressonância. O berimbau é um elemento fundamental na capoeira, sendo reverenciado pelos 
capoeiristas antes de iniciarem um jogo. Alguns o consideram um instrumento sagrado. Ele comanda a 
roda de capoeira, dita o ritmo e o estilo de jogo. Esta aula estará presente em todas as aulas de confecção 
de berimbau, ou em momentos específi cos.
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20 - Movimentos acrobáticos I.

20.1 - Macaco: O macaco é um movimento no qual o capoeirista se projeta, partindo de cócoras com uma mão 
apoiada abaixo das nádegas e a outra girando de frente para trás sobre a cabeça, fazendo um movimento completo 
sobre o corpo e caindo com as pernas juntas. Esse movimento é feito de forma transversal ao adversário.

20.2 - Bico de papagaio: coloca-se a mão direita no chão, o corpo fica na lateral, a perna direita encole e a esquerda 
estica direto na cabeça do adversário.

20.3 - Pião de mão: girar com a mão esquerda ou direita e trocar de mão quando estiver girando de cabeça para 
baixo como se fosse um peão.

21 - Exercícios de respiração I.

21.1 - Executar em grupo o exercício de inspirar e expirar. Ver item 3.

22 - História teórica da capoeira II.

22.1 - Por meio de livros e filmes o educador deverá aprofundar o conhecimento do adolescente no universo da 
capoeira. Consultar referências.

23 - Avaliação da atividade de confecção de berimbau.

23.1 - Em roda, fazer uma avaliação da atividade para perceber o grau de envolvimento dos adolescentes pelo 
meio da arte de confeccionar um instrumento, proporcionando assim autoconfiança.

24 - Jogos educativos II.

24.1 - Ver item 8.

25 - Aula com toques de berimbaus.

25.1 - Apresentar os principais toques, ritmos e ensinar como segurar o instrumento, para o adolescente conhecer 
a música produzida pelo instrumento que confeccionou.

25.2 - Angola: É o toque para um jogo de dentro, lento e rasteiro, praticado com a mão no chão, chamado Jogo de 
Angola, onde o capoeirista mostra força e equilíbrio. É jogo solto de mandingueiro, sendo a origem da capoeira.

25.3 - São Bento Grande de Bimba: Este toque foi criado por Mestre Bimba. É chamado também de São Bento 
Grande da Regional. Ele é tocado com um berimbau médio, dois pandeiros de cada lado fazem parte da formação 
da bateria (a essa formação instrumental dá-se o nome de “charanga”). É um toque que transmite muita energia 
e exige dos capoeiristas muita técnica e atenção.

25.4 - São Bento Grande de Angola: Esse toque é utilizado no jogo de Angola, é tocado com o berimbau, viola e 
fazendo repiques. Mas também há grupos de capoeira que usam o toque São Bento Grande de Angola para jogar 
“regional”, um jogo rápido e de floreios.

25.5 - São Bento Grande: O toque de São Bento Grande corresponde ao toque do terceiro ritmo. Quando o gunga 
o toca, o berimbau médio executa o São Bento Pequeno e a viola toca o São Bento Grande. Nesse momento, a luta 
é enfatizada no jogo, exigindo velocidade de reflexos.

25.6 - São Bento Pequeno: é um toque de berimbau cadenciado e lento. Ele é executado com duas batidas, apenas 
com o apoio do dobrão sobre o aço, seguidas rapidamente de uma terceira batida marcada pelo dobrão, uma 
batida no aço solto e um balanço do caxixi.
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25.7 - Iúna: O toque de Iúna, assim como os outros toques, não possui um criador identificado (assim como não 
existe “um criador” da capoeira, a qual é resultado de inúmeras experiências dos afro-brasileiros no tempo da 
escravidão). No entanto, alguns capoeiristas atribuem sua criação ao Mestre Bimba, onde ele servia para os alunos 
formados demonstrarem toda a sua habilidade. Dentre estas habilidades, podemos citar: saltos, piruetas, firulas, 
paradas de mão etc.

25.8 - Cavalaria: Em capoeira, cavalaria é o toque de alerta máximo ao capoeirista. É usado para avisar o perigo 
no jogo, a violência e a discórdia na roda. Na época da escravidão, era usada para avisar aos negros capoeiras da 
chegada do feitor. Na República, quando a capoeira foi proibida, os capoeiristas usavam a “cavalaria” para avisar 
da chegada da polícia montada, ou seja, da cavalaria.

25.9 - Samango: Toque onde a acústica da barriga é enfatizada. Era utilizado para mostrar que existia a aproximação 
de pessoas no local onde estava sendo executado e acompanhava a velocidade das passadas, aumentando com 
a aproximação.

25.10 - Bengela: É o mais lento toque de capoeira regional, usado para acalmar os ânimos dos jogadores quando 
o combate aperta. É um jogo cadenciado.

25.11 - Amazonas: É o toque festivo, usado para saudar mestres visitantes de outros lugares e seus respectivos 
alunos. É usado em batizados e encontros.

25.12 - Idalina: É um toque lento, mas de batida forte, que também é usado para o jogo de faca ou facão.

25.13 - Regional de Bimba: É um estilo da capoeira voltado para o combate. Criado pelo Mestre “Bimba”, dividiu 
a capoeira em dois estilos, sendo o outro a Capoeira de Angola, que até então era chamada de brincadeira dos 
angolas. O que caracteriza a capoeira regional de Bimba são as suas sequências de ensino de ataque, defesa e 
contra-ataque, com movimentos mais objetivos e eficientes, sem muitos floreios rasteiros; consiste em saltos 
e golpes aéreos. O praticante de capoeira regional de Bimba ganha força, velocidade, elasticidade, ferocidade, 
reflexo e controle mais amplo dos movimentos.

26 - Golpes giratórios II.

26.1 - Continuação dos principais exercícios de capoeira: armada, meia-lua e meia-lua de frente. Itens 5.1 e 5.2.

27 - Tonificação muscular I.

27.1 - Exercícios específicos para o fortalecimento do músculo: Flexão de braço, parada de mão (bananeira), aú, 
chibata, rolê, camaleão, agulha, compasso, quebrado, bico de papagaio, ou batido, “s” dobrado, ou duplo “s”, 
macaco, gato, queda de rim, relógio, corta capim, rasteira baiana, negativa aberta e fechada, rasteira de costa, 
meia-lua em rasteira, mola, resistência, bananeira dois apoios e três apoios, ponte, dentro outros.

28 - 1ª sequência do Mestre Bimba.

28.1 - Ver aula 5.

29 - 2ª sequência do Mestre Bimba.

29.1 - Ver aula 10.

30 - 3ª sequência do Mestre Bimba.

30.1 - Ver aula 12.
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31 - Avaliação final.

31.1 - Avaliação do segundo mês de atividades, troca de experiências e vivências entre os adolescentes.

32 - Exposição e apresentação para família e unidade.

32.1 - Fazer uma exposição do material confeccionado; os adolescentes apresentarão para a família e unidade os 
principais toques de capoeira.

33 - Roda de capoeira.

33.1 - Fazer uma roda de capoeira onde o educador não participará, somente acompanhará como forma de 
avaliação dos aspectos fundamentais, como postura e disciplina numa roda de capoeira.

34 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

34.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

35 - História do folclore.

35.1 - Breve histórico do que são danças folclóricas. Consultar referências.

36 - Aula com instrumentos I.

36.1 - Aula de musicalidade com toques de capoeira.

37 - Aula de aprendizagem para adaptação do instrumento.

37.1 - Como segurar o berimbau para trabalhar a coordenação motora.

38 - Aula de cantorias e melodias da capoeira.

38.1 - Através das letras de música de capoeira, trabalhar as cordas vocais. Ver item 7. O educador, nesta aula, 
poderá trabalhar junto aos adolescentes as relações de gênero presentes nas músicas cantadas na capoeira.

39 - Aula de aperfeiçoamento dos toques de berimbau.

39.1 - Por meio da técnica de São Bento Pequeno, ensinar o 2º toque de berimbau. Ver aulas do item 29.

40 - Jogos educativos III.

40.1 - Trabalhar noções de relaxamento e criatividade. Ver Item 8.

41 - Aula com instrumentos II.

41.1 - Apresentação dos instrumentos que compõem uma roda.

41.2 - Berimbau: ver item 23.

41.3 - Atabaque: instrumento musical de percussão, constitui-se de um tambor cilíndrico ou ligeiramente cônico, 
com uma das bocas coberta de couro de boi, veado ou bode.
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41.4 - Pandeiro: instrumento musical de percussão que consiste na pele esticada e numa armação (aro) estreita.

41.5 - Agogô: instrumento musical formado por um único ou múltiplos sinos originado da música tradicional 
yorubá da África Ocidental.

41.6 - Reco-reco: instrumento de percussão que produz um som provocado por atrito. É mais conhecido como um 
pedaço de madeira ou bambu com sulcos transversais, que são friccionados com uma haste de madeira.

42 - Alongamento, relaxamento, respiração e aquecimento. Exercícios físicos de capoeira.

42.1 - Ver item 3.

43 - Aula de tonificação muscular II.

43.1 - Ver item 32.

44 - Aula de canto II.

44.1 - Através do canto, os adolescentes pensam mais na trajetória de sua vida, seus antepassados e animam a 
roda.

45 - Fundamento da roda e roda de capoeira.

45.1 - Aula expositiva e prática, apresentação e desenvolvimento da roda como preparação para a apresentação 
final.

46 - Execução de movimentos aeróbicos e não aeróbicos: 2ª sequência.

46.1 - Apresentação de todos os trabalhos desenvolvidos onde colocaremos em conjunto as três sequências e os 
instrumentos estudados.

47 - Apresentação final.

47.1 - Finalização da oficina com uma roda de capoeira.

48 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

48.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.



155 

REFERÊNCIAS

Dança de Rua

Livros

Item 1.1 – “Dança de Rua”, de Ana Cristina Ribeiro. Editora Atomo, 2011.

Item 10.1 e 20.1  – “Dança de Rua”, de Rafael Guarato. Editora EDUFU, 2008. 

Item 10.1 – “O Hip Hop Está Morto”, de Toni C.. Editora Literarua – 2012.

Filmes

Item 12.1 – “Beat Street: A Loucura do Ritmo” – Dir.  Stan Lathan, 1984.

Item 12.1 - “Wild Style” – Dir. Charlie Ahearn, 1983.

Item 22.1 – “Style wars” – Dir. Tony Silver, 1983.

Item 22.1 – “Breakdance: The Movie” – Dir. Joel Silberg, 1984.

Item 22.1 – “The Freshest Kids - A History of the B-Boy” – Dir. Israel, 2002.

Capoeira

Livros

Item 1.1e 2.1 – “CAPOEIRA – Os Fundamentos da Malícia”, de Nestor Capoeira. Editora Record, 1992.

Item 4.1 – “Mestre Bimba”, de Muniz Sodre de Araújo Cabral. Editora Manati, 2002. 

Item 10.1 – “Capoeira Regional” – A Escola de Mestre Bimba”, de Hélio Campos (Mestre Xareu). Editora EDUFBA, 
2009.

Item 12.1 –“A Capoeira Angola na Bahia”, de Mestre Bola Sete. Editora Pallas, 2000. 

Item 12.1 – “Capoeira Angola – Do Iniciante ao Mestre”, de Mestre Bola Sete. Editora Pallas, 2004.

Item 22.1 – “O jogo da Capoeira”, de Luiz Renato Vieira. Editora Sprint, 1998. 

Item 35.1 – “Dicionário do Folclore Brasileiro”, de Luiz Câmara Cascudo. Global Editora, 2012.

Filmes

Item 2.1 – “Madame Satan”- Dir. Karim Aïnouz, 2001.

Item 2.1 – “Bezouro Cordão de Ouro” – Dir. João Daniel Tikhomiroff, 2009.

Item 2.1 – “Capitães de Areia”- Dir. Cecília Amado e Guy Gonçalves, 2011.

Item 22.1 – “No fio da Navalha”. 

Item 22.1 – “Mestre Bimba: A Capoeira Iluminada” – Dir.Luiz Fernando Goulart, 2007.



Item 22.1 – “Mestre Paulo: Acrobacias de Capoeira. Vol.2”. 

Item 22.1 – “Mestre Barrão. Vol.1 a 7”. 

156



Capoeira

Mestre Antônio José de Lira, 45 anos, nasceu em Limoeiro, Pernambuco. Aprendeu 
capoeira com Mestre Belisco na Academia Guerreiros dos Palmares e atua como 
educador desde 1991. Ministra oficinas de capoeira na Fundação Casa desde 1999 e 
atualmente é presidente da Associação de Capoeira: União, Arte e Cultura, com sede na 
Cidade Tiradentes, São Paulo. 

Eduardo José do Nascimento Júnior ou simplesmente Eduardo “Monga” é capoeirista 
angola há 12 anos, formado pelo Grupo São Bento Pequeno (GSBP). Como arte educador 
já trabalhou com crianças do Morro da Conceição no Recife com capoeira e instrumentos 
afrodescendentes, e hoje desenvolve um trabalho de manutenção das tradições da 
capoeira angola em três unidades da Fundação Casa em São Paulo. Poeta, escritor e 
diagramador, Eduardo ainda tem, entre outras atividades, trabalhos escritos e publicados 
em inúmeras revistas e fanzines desta cidade (SP) e na cidade do Recife.

Flávio Mendes David, 24 anos, nasceu em Guaianazes São Paulo. Aprendeu o que 
sabe com o professor Ruquinho, Dirceu e o Contra Mestre Baré Antônio. Atua como arte 
educador desde 2002 e ministra oficinas de capoeira na Fundação Casa desde 2010.

Pedro Miguel, 52 anos, natural de São Paulo. Iniciou a prática da capoeira aos dez anos 
de idade nas ruas da periferia de Osasco. Mais  tarde frequentou academias onde se 
graduou professor. Como referência destaca as manifestações populares como folguedos, 
maracatus, danças folclóricas e as artes do corpo, considerando-se autodidata. Atua 
como arte-educador desde 1992 e desenvolve suas atividades na Fundação Casa desde 
2006 e passou a fazer parte do projeto Arte na Casa da Ação Educativa em 2008.  
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Dança de Rua

Cláudio Guimarães de Lima, 36 anos, é dançarino, arte-educador e empreendedor. 
Referência na dança de rua, acumulou uma experiência de mais de 6 anos ministrando 
oficinas nas unidades da Fundação Casa e desde setembro de 2008 atua no projeto Arte 
na Casa da Ação Educativa.

Carlos Augusto Matos, “Dudu”, é arte-educador, dançarino, coreografo e palestrante. 
Foi eleito presidente da Associação de Moradores da Comunidade Nelson Cruz e é 
coordenador do projeto de inclusão sócio cultural Radio Tron.  Desenvolve atividades 
artísticas na Fundação Casa desde 1997 e em 2009 passou a fazer parte da equipe de 
arte-educadores do projeto Arte na Casa da Ação Educativa. 

Israel Ramos da Silva Neto,  “Ramon”, 31 anos, nasceu em Suzano, São Paulo. É dançarino 
e arte-educador de dança de rua. Iniciou sua formação treinando com as pessoas que já 
dançavam em sua cidade natal e estudando sozinho.  Mais tarde participou de aulas 
de aperfeiçoamento de dança de rua com a Companhia Discípulos dos Ritmos, da qual 
faz parte até os dias de hoje. Atua como arte-educador desde 2001 nas unidades da 
Fundação Casa e desde 2008 pelo projeto Arte na Casa da Ação Educativa.

Leanderson Alves Gregório, 30 anos, nascido no município Ferraz de Vasconcelos-SP, 
dançarino “B-Boy” desde 1998. Iniciou sua carreira com o grupo Talent Force Crew, em 
2001, grupo de dança de rua. Em 2004, como integrante do grupo Die Hard Crew, foi 
campeão pelo campeonato brasileiro de dança de rua, e melhor grupo de breaking em 
2004, sendo o mais bem-sucedido grupo de dança de rua século XX, em 2009, no hutúz; 
entre outros títulos. Arte-educador de dança de rua na antiga FEBEM-SP desde 2005 e 
atualmente trabalha na Fundação Casa pela ONG Ação Educativa.
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Wender Fernandes Brito Moura, “Ninjinha”, tem 28 anos e nasceu na Bahia. Aprendeu 
boa parte do que sabe estudando sozinho as técnicas e analisando a prática de outros 
dançarinos, pois quando começou haviam poucas informações sobre a dança de rua e a 
cultura Hip Hop. Atua como arte-educador desde 2002 e ministra oficinas na Fundação 
Casa pelo projeto Arte na Casa desde 2009.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Consciência de grupo e a relação com os integrantes.

1.1 - Dar e receber:

(a) - De pé, em círculo, colocar as mãos uma em cima da outra, com os polegares para a direita;

(b) - Separar as mãos de modo que a esquerda fique em cima da direita de seu vizinho, e a mão direita embaixo 
da mão de seu outro vizinho.

(c) - Perguntar para os participantes por que as mãos ficaram nesta posição, ouve-se e depois faz a colocação do 
“dar e receber”. Em muitos momentos da vida foi preciso “dar” algo e em outros “receber”, então se pergunta para 
cada componente o que ele quer dar e o que ele quer receber deste grupo.

O objetivo é que os componentes percebam que cada gesto, cada atitude, será muito importante para o 
fortalecimento do grupo, que todos podem oferecer algo e precisam receber algo.

1.2 - Batizado mineiro — adaptado por Ana Borboleta — apresentação.

(a) - Em círculo, de pé, cada um falará o nome e algo que gosta de fazer.

(b) - Quando o primeiro começar, todos observarão suas expressões e depois repetirão.

1.3 - Combinados.

(a) - Sentados, em círculo, perguntar para cada componente qual deve ser o combinado para que o grupo possa 
conviver em harmonia e com compromisso.

(b) - Escrever os combinados.

*Relembrar os combinados quando necessário.

Objetivo: apresentação dos integrantes de uma forma descontraída, observação de expressões, como um espelho. 
Além da oportunidade de conhecermos um pouco mais cada componente.

1.4 - a, b, c Bredford — adaptado — (concentração, coordenação motora e o saber ouvir).

(a) - Sentados e com a mão na perna irão realizar os comandos; exercícios com as mãos;

(b) - “Um” são palmas para cima, “dois” palmas para o meio e “três” bater as mãos na perna.

(c) - Quem errar assume o erro e cruza os braços.

(d) - Repetir o exercício com os olhos fechados.

Objetivo: coordenação motora, aprender a ouvir, reconhecer o erro e o acerto.

Avaliação: a oficina termina com cada componente realizando uma avaliação de como foi a oficina.
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2 - Que os integrantes percebam que todas e todos somos capazes de dar e receber comandos com 
compromisso.

2.1 - Iniciar a ofi cina com o “dar e receber”.

*Não se esquecer de anotar no caderno de registro o nome “dar e receber”.

2.2 - Ninguém com ninguém.

(a) - Em círculo, pedir para que o grupo faça pares.

(b) - O arte-educador dará alguns comandos, por exemplo, mão com mão, pé com pé, joelho com joelho, ombro 
com ombro, perna com perna, cabeça com cabeça..., e os pares realizarão.

(c) - Ao comando de “Ninguém com Ninguém”, os participantes trocarão de par

(d) - Se o grupo for impar, quem fi car sozinho dará o comando. Se for par, quem estiver com o facilitador dará o 
comando.

(e) - Após os integrantes participarem, sentarão e irão dizer o que preferiram: dar ou receber o comando? Por quê?

Objetivo: coordenação motora, criatividade, integração, refl etir sobre o compromisso de dar e receber “comandos” 
e pensar que no coletivo podemos nos fortalecer para enfrentar os desafi os.

2.3 - Floresta de sons — fomentar a imaginação, a percepção dos sons, a confi ança e a responsabilidade com o 
outro.

(a) - Formar duplas, um será o guiado (confi ando no seu guia, fechará os olhos e não abrirá em nenhum momento), 
o outro será o guia (responsável pela segurança e locomoção do guiado). O guia fará um som para conduzir o 
guiado que estará de olhos fechados.

(b) - Depois irão trocar os papéis. O guiado será o guia

(c) - Após as vivências, cada um contará como foi ser guia e guiado.

Objetivo: refl etir sobre compromisso, confi ança e responsabilidade;  itens que contribuirão para o desenvolvimento 
do Grupo de Teatro. Bem como, para a vida.

3 - Resgatar os sonhos e introduzir a cena através da mímica.

3.1 - Dar e receber.

Explicar que iremos trabalhar com a mímica, Teatro do Oprimido e o Teatro Fórum.*

*Teatro do Oprimido: método sistematizado pelo teatrólogo Augusto Boal, que visa a transformação de 
realidades opressivas, através de meios estéticos e a partir do diálogo entre os oprimidos.
Teatro Fórum: representação baseada em fatos reais que mostra uma situação opressiva, apresentada 
como uma pergunta a ser respondida e que visa a participação dos espect-atores na busca das 
alternativas. 
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Teatro Imagem: 

3.2 - Sonho de criança: trabalhar o resgate dos sonhos.

(a) - Escrever em um pequeno papel o nome e o “sonho de criança”. No outro lado do papel  o “sonho de hoje”.

(b) - O arte-educador irá sortear um sonho para revelar, utilizando gestos, expressão facial e movimentos.

(c) - A plateia (restante do grupo) tentará adivinhar primeiro o “sonho de criança” e depois o “sonho de hoje”.

Objetivo: resgatar os sonhos de criança, falar sobre os sonhos futuros e refletir sobre o que é necessário fazer para 
realizar os sonhos.

3.3 - Dinâmica “sonho de valsa, um sonho de criança”.

(a) - Colocar em um saquinho um Sonho de Valsa

(b) - Escrever a seguinte frase “sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha 
junto é realidade”.

(c) - Entregar o saquinho para cada integrante e pedir para que leia a frase e diga qual o significado desta frase.

(d) - Depois cada um irá saborear lentamente o Sonho de Valsa.

(e) - Dizer para onde este “Sonho de Valsa” o levou, quais as lembranças.

Obs.: muitos se lembraram da namorada, da mãe, da família, das datas comemorativas.

Objetivo: Por meio dos sabores remeter a lembranças e sonhos e fortalecer o sabor de sonhar.

4 - Trabalhar algumas linguagens do teatro e fazer a introdução do Teatro do Oprimido e Teatro Fórum. 
Consultar referências

4.1 - Dar e receber.

(a) - Chamar uma dupla.

(b) - Eles irão iniciar pensando em alguma situação. Utilizando apenas expressões e gestos, irão fazer uma “imagem 
congelada”.

(c) - A plateia irá falar sobre os possíveis significados da imagem.

(d) - Depois fazer uma corrente de imagens, acrescentando outros participantes.

(e) - Perguntar para cada participante que está com a imagem congelada  e seu significado.

Objetivo: estabelecer um diálogo de imagens, pensar com o corpo e deixar fluir ideias.

4.2 - Aperto de mão — introdução para o Teatro do Oprimido e Teatro Fórum, onde a plateia transforma-se em 
“espect-ator”, deixando de ser apenas público e passando a ser protagonistas. Propondo uma alternativa para o 
oprimido deixar de ser oprimido, sem tornar-se opressor.

Perguntar o que significa a palavra “fórum” e depois dizer que seu significado é espaço de discussão/diálogo.

(a) - Fazer uma fileira para a plateia e pedir para que atentamente observem o que acontecerá no palco.
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(b) - Pedir um voluntário para ajudar na dinâmica.

(c) - Fazer o combinado com o voluntário: um aluno ficará em cada ponta do espaço definido para o palco.

(d) - O arte-educador contará até três, e no três, irão se cumprimentar quando chegar ao meio do palco.

(e) - Quando chegar ao meio, o arte-educador irá quebrar o combinado e desprezar o voluntário e não dará o 
aperto de mão.

(f ) - Perguntar para a plateia o que aconteceu ali, se tem opressor e oprimido. Quem é quem e por quê?

(g) - Pedir para o voluntário, que agora já sabe o que irá acontecer, apresentar uma alternativa para deixar de ser 
oprimido sem tornar-se opressor.

(h) - Depois perguntar para a plateia se com a alternativa apresentada, o participante deixou de ser oprimido sem 
tornar-se opressor.

(i) - Perguntar se alguém tem uma alternativa, que se levante e venha até o palco e mostre em cena.

Objetivo: identificar situações de opressão, lembrar que Augusto Boal defendia que “oprimido” não é o mesmo 
que “deprimido”; oprimido luta por mudanças e o deprimido desistiu de lutar. Pontuar que com diálogo muitas 
coisas poderão ser diferentes. Mostrar como funciona o Teatro do Oprimido e o Teatro Fórum e que todos somos 
atores sociais.

5 - Em cena, mostrar que todas e todos somos atores e atrizes sociais.

5.1 - Dar e receber.

Construção de cenas.

(a) - Dividir os integrantes em grupos.

(b) - Cada participante irá comentar sobre uma situação do cotidiano em que tenha acontecido algum tipo de 
opressão.

(c) - Os participantes do grupo irão escolher uma história para encenar.

(d) - Lembrar que é preciso dar nome para a cena e todos deverão ter um “papel”.

(e) - Dar as dicas de: não dar as costas para o público, falar alto e utilizar itens disponíveis na sala para o cenário.
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5.2 - Fazer um aquecimento de plateia cantando a música “Sim, Sim, Não, Não”.

Quando eu disser sim, quando eu disser sim

Vocês dirão, não

Sim, sim, sim!

Não, não, não!

Quando eu disser João, quando eu disser João

Vocês dirão Luís,

João, João, João!

Luís, Luís, Luís!

Quando eu disser pão, quando eu disser pão

Vocês dirão mel

Pão, pão, pão!

Mel, mel, mel!

Obs.: fazer várias combinações, por exemplo: “Sim, sim, João, mel, mel, pão”.

Realizar as apresentações para o grupo identificar oprimidos e opressores e realizar o Teatro Fórum.

6 - Aperfeiçoar as cenas e refletir sobre papéis e posturas.

6.1 - Dar e receber.

(a) - Realizar a reapresentação da cena fazendo a inversão de papéis.

(b) - Inverter os papéis, explorando o conhecimento e as possibilidades de atuação.

(c) - Refletir sobre como é estar na pele do outro.

7 - Pesquisar músicas que poderão fazer parte da cena.

7.1 - Dar e receber.

(a) - Juntamente com o grupo, pesquisar músicas que poderão ser utilizadas na cena.

(b) - Realizar os ensaios.

8 - Construção do figurino.

8.1 - Dar e receber.

(a) - Construção de figurino.

Obs.: cada grupo terá seu tempo para a realização do figurino, portanto não saberemos quantas oficinas serão 
necessárias para concluir o trabalho.
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9 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

9.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO
10 - Construção de cenário.

10.1 - Dar e receber

Construção de cenário.

É importante que todos participem da construção do cenário. Verificar quem tem facilidade para desenhar; o 
trabalho em grupo é muito importante.

Obs.: cada grupo terá seu tempo para a realização do cenário, portanto não saberemos quantas oficinas serão 
necessárias para concluir o trabalho.

11 - Ensaio I.

11.1 - Dar e receber.

(a) - Ensaio com as Músicas escolhidas para compor a cena.

(b) - Utilização do figurino.

(c) - Montagem do cenário.

Fazer observações sobre a atuação de cada um.

12 - Ensaio II

12.1 - Dar e receber.

(a) - Ensaio com as músicas escolhidas para compor a cena.

(b) - Utilização do figurino.

(c) - Montagem do cenário.

Fazer observações sobre a atuação de cada um.

13 - Ensaio III

13.1 - Dar e receber.

(a) - Ensaio com as músicas escolhidas para compor a cena.

(b) - Utilização do figurino.

(c) - Montagem do cenário.

Fazer observações sobre a atuação de cada um.

14 - Ensaio V 
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14.1 - Dar e receber.

(a) - Ensaio geral.

(b) - Utilização do figurino.

(c) - Montagem do cenário.

Fazer observações sobre a atuação de cada um.

15 - Encontro — apresentação.

15.1 - Dar e receber.

(a) - Montagem do cenário.

(b) - Preparações dos figurinos.

(c) - Maquiagem.

(d) - Registro da atividade (fotografar).

16 - Avaliação da apresentação

16.1 - Dar e receber.

Fazer observações sobre a atuação de cada um.

“Líder”

(a) - Em círculo e de pé, solicitar para que os componentes fecharem os olhos.

(b) - Dizer que irá escolher, por meio de um toque, um líder para o grupo e que o escolhido precisará disfarçar.

(c) - Sem que percebam, toque em todas/todos.

(d) - Ao abrirem os olhos, peça que apontem quem foi o escolhido e digam por quê.

(e) - Enfatize as observações do porque escolheram “tal líder”.

(f ) - Peça para que quem for o escolhido levantar a mão.

(g) - Ao revelar que todas e todos foram escolhidos, refletir sobre a capacidade de sermos líderes.

17 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

17.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO
18 - Objetivo principal: ampliar os olhares de cada um.

18.1 - Construção de novos personagens por meio de nomes entre dois grupos.

(a) - O arte-educador trará nomes de pessoas de outro grupo.
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(b) - Cada participante irá falar sobre este nome e como deve ser esta pessoa.

(c) - O arte-educador escreverá sobre as opiniões de cada um.

19 - Continuação da atividade que tem o objetivo principal de ampliar os olhares.

19.1 - II - Fase da construção de novos personagens através de nomes.

(a) - O arte-educador irá ler para o “personagem real” o que escreveram sobre seu nome.

(b) - O personagem real irá fazer as observações de quais características se identificou.

20 - O “personagem real” fará sua descrição.

20.1 - Dar e receber.

(a) - Cada integrante irá fazer sua descrição.

Obs.: Caso alguém tenha dificuldade para escrever, dar o apoio.

21 - Revelar o “personagem real”.

21.1 - Dar e receber.

(a) - Ler a descrição dos personagens reais.

22 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

22.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

Jogos dramaticos I 
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1- Apresentação da ofi cina e do educador

1.1 - Breve relato da história do teatro no Brasil e no mundo e sua importância como ferramenta de transformação 
social. Dar a nação de como o teatro se manifesta nas diversas culturas e sociedades. Consultar referências.

1.2 - Jogo lúdico* para introduzir a ideia de corpo como principal instrumento do ator. É importante, neste primeiro 
contato, estabelecer uma relação de respeito e afeto, troca de ideias e desejos, respeitando a subjetividade e a 
individualidade.  Todos os encontros são pautados pelo humor, a graça, o riso como ferramentas de aproximação 
efi caz na prática pedagógica.

2 – Jogos e exercícios físicos I

2.1 – Neste encontro o educador apresentará jogos e exercícios  que ressaltam  os aspectos físicos do teatro. Assim 
como a criança aprende brincando, o jogo realizado de forma descontraída e livre permite aos participantes 
perceber que o “fazer teatral” pode ser concebido de maneira simples e natural.

3 – Jogos e exercícios físicos II

3.1 – Continuação do item 2. 

4- Alongamento, jogos e exercícios físicos I 

4.1 - Alongamento e aquecimento físico. Jogos teatrais , roda de conversa e avaliação do que foi trabalhado no 
encontro. Segundo Antonin Artaud “O ator é um atleta afetivo” portanto, a importância do preparo físico, tanto 
para o jogo como para a cena, é imprescindível. TEATRO É AÇÃO. Consultar referências.

5- Alongamento, jogos e exercícios físicos II

5.1 – Continuação do item 4. A vasta gama de jogos e exercícios teatrais permite a experimentação de vários 
aspectos do corpo e suas utilizações na relação com o espaço físico e o outro.

6- Jogos com objetos I (bolas, petecas, barbante, vendas, balões de ar...)

6.1 – Neste encontro o educador irá dvidir o grupo em duplas e em pequenos grupos. A utilização dos objetos 
vem acompanhado de regras, como por exemplo não tocar os objetos com as mãos.  Como o repertório corporal 
dos adolescentes é limitado por varia razões , experimentar formas  novas e inusitadas de manipulação destes 
objetos proporcionam aos adolescentes o prazer da descoberta.

*Entende-se por “jogo lúdico” a brincadeira, na sua forma mais descontraída, espontânea e livre, pela 
qual a criança se manifesta sem julgamento. No jogo lúdico as necessidades física, psíquica e social são 
atendidas. Através dele se exercita: resistência física, respiração, força muscular, precisão nos gestos, 
agilidade, fl exibilidade das articulações, habilidades variadas, intuição, raciocínio, coordenação, refl exos, 
equilíbrio etc.
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7- Exercícios para os sentidos

7.1 – Neste encontro o educador proporcionará exercícios de voz, respiração, percepção auditiva, tátil e visual. Por 
vivermos em uma sociedade visual onde a imagem substitui qualquer outra forma de percepção , o retorno ao 
exercício de ouvir, tocar e mesmo olhar de forma mais apreciativa, retoma o prazer destes sentidos.

8 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

8.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.

METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

9-  Jogos de improvisos I

9.1-  Neste encontro o educador irá proporcionar jogos que estimulem a criatividade propondo soluções para 
problemas imaginários. Neste momento se introduz a ideia de narrativa. “O CONTAR” , por meio de ações físicas. 
Temas para construção da peça podem surgir nesse momento.

10- Jogos de improvisos II 

10.1 – Neste encontro o educador irá proporcionar jogos que estimulem a criatividade e o resgate da memória. 
Ao narrar um fato ocorrido em uma situação cotidiana o ator se esforça para contar de forma mais breve e clara 
possível,ou seja, ele faz teatro. Segundo Piter Brook, ”a vida no teatro é mais compreensível e a intenção perceptível 
porque é mais concentrada. A limitação do espaço e a compreensão do tempo criam essa concentração”. 

11 - Jogos de improvisos III

11.1 – Neste encontro o educador irá proporcionar jogos que estimulem a criatividade e a inventividade.  Agora 
o exercício é de plena criatividade. Importante reforçar que o objetivo é se soltar sem o julgamento de certo ou 
errado. Não há certo ou errado, o que há é a experimentação, o laboratório do ator. 

12 - Roda de conversa e avaliação do processo até o momento I.

12.1 – Neste encontro o educador orientará os adolescentes a expor ao coletivo suas avaliações do processo até o 
momento e estimular sugestões de temas para orientar os próximo encontros. Um dos objetivos principais desta 
proposta é dar voz aos adolescentes. Saber deles o que eles querem mostrar no teatro.

13- Jogos e exercícios físicos III

13.1 – Retomada dos itens 2 e 3.  Relembrar os exercícios e refazer os jogos. Objetiva-se promover uma “quebra” 
no processo para “oxigenar” a oficina. A retomada dos jogos serve principalmente para avaliar como era e como 
está o corpo neste momento.

14 – Saídas externas

14.1 – O arte-educador, junto a equipe de coordenação do projeto, irão articular saídas dos adolescentes para 
assistirem espetáculos teatrais como estímulo à participação da oficina e ao universo cênico.
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15 – Pesquisa e Estudo I

15.1 - Com base no tema, ou temas levantados nos encontros anteriores, disponibilizar livros, textos, imagens  
e filmes para a pesquisa e imersão na temática.  O domínio do conhecimento, a pesquisa, suas reflexões, são 
fundamentais para a segurança, a argumentação e o fortalecimento das escolhas do grupo. O arte-educador 
poderá apresentar temas ligados ao ECA, Direitos Humanos, dentre outros ligados a garantia de direitos. 

16 – Pesquisa e Estudo II

16.1 – Continuação do item 15. Porém, o arte-educador poderá convidar grupos teatrais e atores para uma 
conversa com os adolescentes. Objetiva-se estimular os adolescentes e a troca de experiências.

17 - Criação de cenas

17.1 - Com o tema e os estudos feitos anteriormente, o educador deverá  propor a criação de cenas. Sair do campo 
das ideias e mergulhar na realização estética do tema: o “como fazer”. 

18 – Criação de cenas

18.1 – Continuação do item 17.

19 – Relaxamento

19.1 – Neste encontro o educador irá proporcionar aos adolescentes um momento contemplativo. Com música, 
corpos em posições confortáveis e relaxados. Desacelerando o “como fazer”, encaminhando para uma reflexão 
sutil e emocional do tema. 

20 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

20.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

21 - Criação do texto

21.1 – Neste momento partiremos para a criação do texto discutindo coletivamente, criando personagens e o 
enredo, respeitando uma estrutura simples : apresentação, conflito, clímax e desfecho. Lidar com a escrita é um 
desafio ao grupo, proporcionar  e realizar esta escrita é ainda mais importante para a autoestima dos adolescentes 
e jovens.

22 - Criação do texto II

22.1 - Continuação da construção do texto iniciado no item 19. Os adolescentes, em muitos casos, demonstram 
dificuldades com a leitura e a escrita. Um grupo unido é importantíssimo para a elaboração dos textos. Muitos 
adolescentes ficam acanhados e algumas vezes nervosos por conta das dificuldades de escrita e leitura. A escuta 
e a troca são fundamentais nesse momento.  Por conta destas dificuldades, a criação dos textos deverá levar mais 
de um encontro.

23 – Criação do texto III

23.1 – Continuação das atividades iniciadas nos itens 21 e 22.

24 - Distribuição dos personagens

24.1 – Nesse encontro os adolescentes farão a leitura do texto com alternância de leitores. A leitura é igualmente 
difícil para os adolescentes, mas pacientemente vão percebendo sua voz, a entonação e o estilo de leitura.

25- Definição dos personagens e Improvisação.

25.1 - Coletivamente o grupo decide quem faz o que e parte para o improviso. Neste momento o grupo já 
está unido e a prática dos textos, por meio de improvisações, estimulam a participação. Risadas, brincadeiras e 
criatividade são nítidas nesse encontro.

26- Definição de cenas I

26.1 – Nesse encontro os adolescentes farão a marcação das cenas. Aqui os participantes começam a ter uma 
ideia de espaço cênico, ou seja, como cada personagem/ator se coloca no espaço e no tempo.

27 – Definição das cenas II

27.1 – continuação do item 26.

28 – Ensaio I

28.1 - Com o texto totalmente decorado e as cenas devidamente marcadas, começa o trabalho de ritmo da peça. 
Os atores começam a ganhar ritmo e segurança através das varias repetições, aperfeiçoamento e detalhamento 
dos gestos. 

29 – Ensaio II

29.1 – Continuação do item 28.
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30 – Ensaio III

30.1 – Continuação do item 29.

31 – Apresentação I

31.1 - No pátio da unidade, com o espaço cênico definido e delimitado.  Este é o ápice do processo. Nesse 
momento o trabalho é voltado a concentração e controle da ansiedade. Ao final a satisfação de ter realizado é 
compartilhada entre o grupo e o público.

32 - Roda de conversa e avaliação geral da oficina.

32.1 – Nesse encontro o educador irá avaliar junto as adolescentes o que o teatro acrescentou em suas vidas, 
quais foram as principais dificuldades encontradas no processo e na apresentação final. O que é fazer teatro?

33 – Apresentação II

33.1 – O arte-educador, junto à equipe de coordenação do projeto e centros, irão articular apresentações em 
espaços teatrais para o público em geral. Este momento é decisivo para o grupo, pois estarão em um palco. Muito 
diferente das apresentações nos centros.

34 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

34.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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INÍCIO DO PROCESSO ARTÍSTICO

1 - Iniciar o aluno no mundo do teatro.

1.1 - Roda de conversa (apresentação e boas-vindas). Jogo do “stop expressivo”. A roda é a representação da 
integração e participação de todos dentro da proposta, é símbolo de acolhimento e igualdade. É onde é feita a 
apresentação da atividade assim como dos participantes e são expostas ideias, inquietudes, dúvidas, sugestões 
e avaliações.*

*Jogo do “stop expressivo”: os alunos caminham ao som de música e param em uma estátua, quando a música 
para. Essa dinâmica se repete com diferentes indicações quando a música para:

- Cumprimentar o amigo ao lado.

- Cumprimentar o amigo, como se fi zesse muito tempo que não o visse.

- Cumprimentar o amigo como se estivesse bem triste.

- Cumprimentar o amigo como se estivesse bem alegre.

Nesse jogo é importante que o professor também participe, desta forma se quebra o “gelo” entre educador e 
alunos e entre os próprios alunos. O exercício trabalha a integração e descontração, criando um clima divertido e 
de satisfação compartilhada.

2. - Cenas improvisadas 

2.1 - Temas ligados a relações de poder:  Relação de pai e fi lho, onde pai descobre que fi lho cabula aula; Relação 
de aluno e professor, onde o aluno não tem interesse por estudar; Relação entre chefe e empregado, onde o 
confl ito teatral é escolhido pelos alunos. Nesse momento o arte-educador pode discutir junto ao adolescentes 
temas ligados ao ECA, Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros. Capital e trabalho, patrão e 
empregado, ricos e pobres e como as garantias de direitos estão ligadas nestas relações.

3 - Exercício da improvisação*

*Improvisar requer imaginação (inventar). O que pode estar relacionado ao universo cotidiano. Quando 
entramos no terreno teatral, aparecem muitos fatores de nossa realidade que normalmente estão 
encobertos.

Disponibilidade.
Busca-se a disponibilidade do aluno para interagir com seus parceiros através dos estímulos que recebe 
e envia. Ação e reação são indicações básicas para essa prática.
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Coragem.
Colocar-se frente ao público, mesmo que esse seja composto pelos companheiros de turma, é um ato 
de muita coragem e valentia. Desta maneira, focamos o exercício na canalização das energias enquanto 
as necessidades naturais de ser reconhecido. E ainda que alguns exibam mais facilidade para improvisar 
do que outros, a coragem de lançar-se em um terreno desconhecido é essencial para o aprendizado e 
desenvolvimento pessoal e coletivo.

Medo.
Atores ou não, todos temos medo, ainda que em graus variados, de nos confrontarmos com o 
desconhecido. Isso signifi ca penetrar em um local isento de referenciais tranquilizadores, uma espécie 
de terra de ninguém, de onde podemos retornar mais enriquecidos ou com inquietações que não 
supúnhamos ter. Mas esta é uma das regras do jogo e para usufruí-lo plenamente é preciso ao menos 
tentar esquecer, momentaneamente que seja, todos os receios que tendem a nos paralisar e impedir 
de vivenciar novas experiências. É claro que essa disponibilidade não nasce de uma hora para outra, 
mas também jamais ocorrerá por insistência do professor ou em decorrência de qualquer outro tipo 
de estímulo externo. O aluno tem que querer e é essa vontade que o fará superar aos poucos todos os 
bloqueios que o inibem.

3.1 - Relaxamento/roda de conversa, avaliação e despedida. O relaxamento é um momento para assimilar e digerir 
os temas abordados, assim como tranquilizar corpo e mente. É extremamente importante encerrar a atividade 
compartilhando sentimentos e frisando a continuidade do processo.

4 – Continuação do item 2.

4.1 – Continuação das cenas improvisadas com os mesmos temas propostos, ou novos que podem surgir dos 
adolescentes.

5-  Continuação do item 2.

5.1 – Continuação das cenas improvisadas com os mesmos temas propostos, ou novos que podem surgir dos 
adolescentes.

6 – Elaboração das cenas. Atividade para incentivar a boa relação entre os participantes.

6.1 - Roda de conversa (apresentação e boas-vindas). Escrever cenas em grupo, buscando princípio, meio e fi m. 
Relaxamento. Roda de conversa, avaliação e despedida. Segundo a Poética de Aristóteles, que tem por base 
a fundamentação da mimese (imitação ativa e criativa) e de catarses (transformação, confl ito), que se refere à 
purifi cação das almas por meio da descarga emocional provocada pelo drama.

Apresenta-se uma estrutura dramática com princípio, meio e fi m, tendo como foco a imitação que corresponde 
a um instinto humano, já que por ela são adquiridos os primeiros conhecimentos e é experimentado o prazer.
Consultar Referência.
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*Jacques Lecoq Pierre (15 de dezembro de 1921 — 19 de janeiro de 1999) nasceu em Paris, foi um ator 
francês, mímico e instrutor de ação. Ele é mais famoso por seus métodos de teatro físico, de movimento 
e mímica que ele ensinava na escola que fundou em Paris, L’École Internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq de 1956 até sua morte em 1999.

7 – Continuação da elaboração das cenas. Incentivar o desenvolvimento da escuta e o direito de voz.

7.1 - Roda de conversa. Jogos de improvisação. Dar continuidade às cenas escritas. Relaxamento e alongamento, 
roda de conversa, avaliação e despedida. Dar continuidade ao trabalho é importante, visando que as descobertas 
são inevitáveis. Segundo Jaques Lecoq, nunca se deve dizer ao aluno como fazer o que é certo, e sim incentivá-lo 
a continuar tentando novos caminhos de expressividade criativa.* Consultar referências.

8 – Continuação do item 6.

8.1 – Elaboração das cenas em grupo.

9 – Continuação do item 6.

9.1 – Elaboração das cenas em grupo.

10 - Alongamento, jogos teatrais e exercícios físicos.

10.1 - Alongamento e aquecimento físico, jogos teatrais, roda de conversa e avaliação do que foi trabalhado no 
encontro.

Diferente do jogo lúdico, o jogo teatral está relacionado ao teatro propriamente dito, se refere ao preparo do ator. 
Para os jogadores/atores são dadas situações-chave. O quê? Quem? E como vai se realizar o jogo proposto, daí 
partem para o improviso, elemento fundamental para o teatro.

11 – Visita ao Teatro I

11.1 - O arte-educador, junto a equipe de coordenação do projeto e centros, irão organizar uma visita para os 
adolescentes assistirem uma apresentação teatral. Para muitos, essa pode ser a primeira experiência com o 
universo cênico. Objetiva-se potencializar e incentivar a prática teatral.

12 – Atividades com convidados I

12.1 – O arte-educador, junto a coordenação do projeto, irão articular uma palestra, workshops, ou apresentações 
com atores e grupos teatrais no centros. Objetiva-se potencializar e incentivar a prática teatral.

13 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

13.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.
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METADE DO PROCESSO ARTÍSTICO

14 - Conhecer-se e conhecer os demais.

14.1 - Roda de conversa. Exercícios de movimento, de consciência do corpo e do espaço. Ensaiar as cenas criadas 
pelo grupo. Meditação. Roda de conversa, avaliação e despedida.

As concepções expressas por Laban* sobre o movimento humano causaram grande impacto e passaram a 
infl uenciar os trabalhos desenvolvidos em áreas tão diversas como Educação, Psicologia, Fonoaudiologia, Teatro, 
Dança, Música, Artes e Educação Física. Afi rma que movimento humano é o espaço que o circunda.

15 – Apresentação da Mímica.

15.1 - Roda de conversa. Exercícios de mímica. Interpretar e fi xar ações das cenas criadas pelo grupo, utilizando 
a mímica e o texto. Meditação. Roda de conversa, avaliação e despedida. Segundo o maior mímico de todos os 
tempos, Marcel Maceau,* a mímica é teatro profundo, com uma grande carga de corporalidade, em que a maior 
difi culdade passa por criar um mundo que não existe, por fazer visível o invisível.

16 – Atividades com convidados II

16.1 – O arte-educador, junto a coordenação do projeto, irão articular uma palestra, workshops, ou apresentações 
com atores e grupos teatrais no centros. Objetiva-se potencializar e incentivar a prática teatral.

17 - Ensaio I

17.1 – Continuação do ensaio das cenas elaboradas pelos adolescentes.

18 – Ensaio II

18.1 – Continuação do ensaio das cenas elaboradas pelos adolescentes.

19 – Ensaio III

19.1 – Continuação do ensaio das cenas elaboradas pelos adolescentes.

*Rudolf (Jean-Baptiste Attila) Laban, também conhecido como Rudolf Von Laban, nasceu em 15 de 
dezembro de 1879, em Pressburg, Áustria-Hungria (atual Bratislava, Eslováquia) e morreu em 1 de julho 
de 1958, em Weybridge, na Inglaterra. Dançarino, coreógrafo, foi considerado como o maior teórico 
da dança do século XX e como o “pai da dança-teatro”. Dedicou sua vida ao estudo e sistematização 
da linguagem do movimento em seus diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação. 
Consultar referências

*Marcel Mangel, mais conhecido como Marcel Marceau ou Mime Marceau (Estrasburgo, 22 de março de 
1923 — Cahors, 22 de setembro de 2007), foi o mímico mais popular do período pós-guerra. Junto com 
Étienne Decroux e Jean-Louis Barrault deu uma nova roupagem à mímica no século XX. 
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A REPETIÇÃO para Tadeusz Kantor a realidade depende da ilusão para se manifestar, derivam desses 
contatos elementos-chave como: a recusa do psicologismo, o lado infernal, o catastrofi smo, a 
extrapolação das concessões tradicionais de tempo e espaço e das ligações convencionais entre causa 
e efeito, e o tomar a “destruição” e a “negação” como métodos artísticos.
Realidade é sempre alguma coisa que já existiu. Daí a importância da REPETIÇÃO, outro tema importante 
em seu trabalho. Repetir um gesto, uma, duas, três, várias vezes, é tornar presente alguma coisa anterior 
a nós mesmos, alguma coisa que já existe e perdura em nós, como um eco. Existe agora, e ao mesmo 
tempo não existe, como a foto ou uma imagem. Na repetição, revela-se o que nessa ideia existe de 
permanente. Objetos, formas, máquinas, bonecos, manequins são peças intrínsecas no teatro de Kantor. 
Arte, vida, repetição são para ele ecos, refl exos de realidade anterior. Na repetição, como na vida ou na 
arte, o supérfl uo se esvai, o essencial fi ca. Consultar referências.

20- Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

20.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na ofi cina.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ARTÍSTICO

21 – Visita ao teatro II

21.1 – O arte-educador, junto a equipe de coordenação do projeto e centros, irão organizar uma visita para 
assistirem uma apresentação teatral. Diferente daquele apresentada no inicio da ofi cina, pois agora os adolescentes 
possuem uma maior vivência teatral.

22 - Conscientizar sobre a importância da continuidade e inicio da cenografi a.

22.1 - Roda de conversa. Montar cenografi a de apoio para as cenas. Relaxamento e alongamento. Roda de conversa, 
avaliação e despedida. É importante criar um ambiente que identifi que a história que estamos contando. Neste 
trabalho, se vê a construção coletiva como eixo fundamental e de desenvolvimento do processo.

23 - Apoiar e desenvolver o interesse por concretizar o projeto.

23.1 - Roda de conversa. Montar cenografi a de apoio para as cenas e continuidade, ensaiar e repetir*.

24 – Ensaio IV 

24.1 – Relaxamento e alongamento. Roda de conversa, avaliação e despedida. Nesta etapa do processo também 
se trabalha a continuidade. 

25 – Ensaio V

25.1 - Relaxamento e alongamento. Roda de conversa, avaliação e despedida. Nesta etapa do processo também 
se trabalha a continuidade. 
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26 – Ensaio VI

26.1 - Relaxamento e alongamento. Roda de conversa, avaliação e despedida. Nesta etapa do processo também 
se trabalha a continuidade. 

27 – Apresentação no centro

27.1 – Os adolescentes irão apresentar aos funcionários e familiares as construções coletivas. Objetiva-se trabalhar 
a autoestima. Ao final roda de conversa, avaliação e despedida.

28 – Ensaio geral

28.1 – Ensaio geral para apresentação em um teatro.

29 – Apresentação externa

29.1 – Os adolescentes irão apresentar a peça elabora em um teatro. Essa experiência com o palco, a iluminação 
e a plateia é o exercício máximo da oficina. Ela será seguida de um debate com o público, proporcionando uma 
troca de saberes. Bem como uma avaliação geral da oficina e das apresentações.

30 - Aula não descrita nas possibilidades a serem trabalhadas.

30.1 - Descrever detalhadamente o que foi desenvolvido na oficina.
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Teatro do Oprimido
Nasceu Ana Maria da Silva, em 20 de maio de 1965, no bairro de São Miguel Paulista, 
São Paulo. Tornou-se arrimo de família aos 9 anos e aos 13 iniciou sua militância política 
em movimentos sociais e partidários. Em 1989 participou do Movimento de Alfabetiza-
ção de Jovens e Adultos — MOVA, como Educadora no bairro de Cidade Ademar. Poste-
riormente fez parte do Centro Cultural Paulo Freire (Jabaquara), local em que descobriu 
que suas ações eram de uma Arte-Educadora. Em 2002, na Gestão da Marta Suplicy, foi 
Coordenadora em Ermelino Matarazzo do Projeto Bolsa Cultura, para isto recebeu o pre-
sente de fazer o curso do Teatro do Oprimido com o Augusto Boal e sua Equipe. Somando 

a Pedagogia da Libertação de Paulo Freire e o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, em parceria com José Geraldo 
da Silva (Zgê) escreveu o Projeto FormAção em Cena, onde o objetivo é utilizar a arte como ferramenta para a 
Formação Cidadã e o Protagonismo. Em 2003, foi Coordenadora do Grupo de Teatro do Orçamento Participativo 
de SP. Desde então ministra Oficinas de Teatro do Oprimido em escolas municipais, instituições e entidades. Está 
no Projeto Arte na Casa desde 2009 e foi assim que se tornou Ana Borboleta. Como eterna aprendiz, segue na luta 
por uma sociedade justa e igualitária para todas e todos. Hoje, sua família e amigos são os exemplos de lutas e 
conquistas, e a certeza de que revendo posturas e atitudes, um outro bairro, uma outra cidade, um outro mundo 
é possível.

Jogos Dramáticos I
Adilson Magno de Faria, 40 anos, nascido em São Paulo, ator e arte-educador em Teatro. 
Experiência de mais de 18 anos em Teatro, com apresentações pelo Brasil e no exterior. 
Todo o seu conhecimento foi desenvolvido na prática, no “fazer teatral”. Sempre enga-
jado politicamente participou e participa de ações e movimentos sociais. Suas principais 
influências são: o Dramaturgo e Diretor Celso Cruz ao qual já trabalha a mais de 15 anos, 
o Diretor Ilo Krugli do grupo de teatro Vento Forte. É educador desde 1996 e trabalha na 
Fundação Casa desde Setembro de 2009 ministrando aulas de teatro para adolescentes 
que cumprem medida socioeducativa em regime de internação.

Jogos Dramáticos II
Elisa de Oliveira, 36 anos, brasileira, nascida em São Paulo. Formada em Artes Cênicas 
pela RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), especialidade interpre-
tação, opção gestual, 2005, Madrid/Espanha. Atriz, arte-educadora, professora e diretora 
de teatro. Com vinte anos de carreira, dez deles dedicados ao teatro gestual na Espanha, 
Portugal e Brasil, aprofundou-se nas mais variadas técnicas corporais com mestres como 
Marcel Marceau, seus discípulos diretos e de Jacques Lecoq. Experiência como atriz em 
diversas montagens teatrais, incluindo uma extensa trajetória em teatro de rua, além de 
haver dirigido cerca de seis espetáculos. Experiência como professora de teatro gestual 

para crianças, adolescentes e adultos há mais de sete anos. 
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no projeto após o fechamento desta publicação. Nada mais justo citá-los e agradecê-los por participarem da 
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Um agradecimento especial à Vaneri de Oliveira, que durante muitos anos dedicou seu talento, ternura e 
profissionalismo junto as adolescentes das Fundação Casa e Ação Educativa. 

“Sou Vaneri de Oliveira, tenho 46, mas comecei a trabalhar na CASA com 21 anos. Atuei como professora e descobri, 
a duras penas, que para alfabetizar era preciso trazer o lúdico para o processo. Alfabetizei através do canto, do 
teatro e da dança, poderia relatar coisas lindas... Sou sul-são-caetanense, é assim que se fala aos nascidos na 
minha terra. Em 1992, quando o fogo destruiu o antigo quadrilátero, a escola permaneceu em pé, intacta! Foi 
quando, num workshop, contatei as Danças Brasileiras, por sinal, em roda, com Vitor Trindade e Isadoura. Então, 
senti a força do círculo que passou a fazer parte do meu caminho e de quem passava por mim. Em 1998 contatei 
as danças dos povos, através das Danças Circulares — hoje a modalidade com a qual atuo na CASA e na vida — 
com Mônica Goberstein e Renata Ramos que me iniciaram no caminho da “Psicopedagogia através da Dança”, 
proposta pelo bailarino e coreógrafo polonês Bernhard Wosien, desenvolvida na Comunidade de Findhorn/
Escócia. Dada minha formação acadêmica em Psicologia, e um olhar mítico-simbólico, foi natural perceber nesta 
modalidade mais do que o simples dançar: um universo que resgatava mitos e olhares de diversas culturas; 
colocava o corpo em movimento educando-o em si e no meio oferecia um rico recurso de dinâmica grupal que 
sensibilizava para a disciplina, tolerância, diversidade; despertava valores e a possibilidade deste adolescente ter 
um contato saudável com ele mesmo e com outros. A dança tomou tamanho espaço na minha vida que acabei 
por sair da Fundação como funcionária, também por acreditar que poderia fazer mais pelo adolescente longe 
das suas imposições político-estruturais. Continuei na CASA por outros vínculos, entre eles a Ação Educativa. 
Aqui compartilho um caminho/olhar para este trabalho e sei que os caminhos mudam, pois mudam nossos 
adolescentes... como muda o mundo... giram... giram... dançam! Querendo ou não, sempre dançamos!” 
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Todos os trabalhos artísticos presentes nesta publicação foram produzidos pelos adolescentes e jovens que 
participaram das oficinas de arte e cultura  promovidas pela Ação Educativa, nos centros de internação e 
internação provisória da Fundação Casa.  Os nomes e imagens dos adolescentes  que cumprem medidas 

socioeducativas foram alterados respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente.




