
PROPOSTA DAS OFICINAS DO CURSO DE VERÃO 2019 

 

OFICINA:  UPCYCLING - RESSIGNIFICANDO ROUPAS 

Facilitador: Antônio Pinto  

O que significa o UPCYCLING?  

A Técnica do Upcycling (Um novo ciclo) é um projeto de transformação das roupas usadas para uma nova vida 

de uso. A ideia é colocar a mão na massa e transformar peças que já existem em roupa nova. A ideia é a 

ressignificação. O velho transformado em novo. E não precisa saber costurar, viu? Qualquer pessoa pode 

transformar suas roupas.  

... em outras palavras:  

Novas formas de reuso daquilo que você achava que não tinha mais utilidade, é o que iremos fazer nesta oficina 

aqui, aproveitar algo sem valor comercial que seria descartado e transformá-lo em algo diferente, também resume 

um pouco do que é upcycling. 

OFICINA: MÚSICA – O CANTO NA EVOLUÇÃO DE NOSSA ESPIRITUALIDADE 

Facilitador: Eliahne Brasileiro e Eriberto  

Como a música influencia nosso desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual, nos ajudando na nossa 

evolução. 

Sabemos que tudo na vida é ressonância e que educação é basicamente ressonância. Nosso corpo musical é 

formado por vibrações que poderíamos denominar canto e o movimento das células.  

Os sons chegam aos nossos ouvidos em ondas vibracionais buscando um sistema de organização sonora que gere 

uma harmonia, um padrão.  

O som tem o poder de harmonizar ou desarmonizar assim como as palavras constroem ou destroem.  

Por esse motivo, a importância do uso das palavras tanto na fala como no canto seja ele considerado sagrado ou 

popular, age como elemento de cura e permitem aprofundar o dialogo corpo-espirito. A proposta da oficina é 

desenvolver dinâmicas e técnicas de cantos para animações e /ou celebrações ritualísticas utilizando-se de técnicas 

que permitem aprimorar a concentração, a audição, a afinação vocal, e ainda ampliar o campo de criação da 

literatura musical. 

OFICINA: CIRANDA DE BORDADO - BORDANDO CAMINHOS DE RESISTÊNCIA 

Facilitadoras: Luciana Eugênio e Vanda Fernandes 

Esta oficina é dedicada aos amantes das artes manuais, em particular do bordado livre, que entre linhas, agulhas, 

tecidos, muita criatividade e ousadia fazem um mergulho agradável no universo das manualidades, redescobrindo 

o bordado como linguagem significativa de ser e estar no mundo enquanto mediação para construção de caminhos 

de resistência. Inspirados na cultura local e nas experiências de educação popular, contaremos histórias bordado 

visitando a memória de nossos ancestrais. 

OFICINA: DANÇA CIRCULAR   

Facilitadora: Conceição Almeida e Fátima Alves 

Dançar é Mover o Dom… 

“ Não movemos apenas corpos no espaço, 

Mas ideias e energia de nosso espaço interior, 

e imaginar isso é muito libertador, 

muito estimulante.” Bill T. Jones 



A Dança é viva, é vida e se ajusta ao conteúdo proposto pelo Curso de Verão.  

O movimento intitulado Danças Circulares nasceu com o coreógrafo alemão/polonês Bernhard Wosien quando, 

em 1976, visitou a Comunidade de Findhorn, no norte da Escócia pôde apresentar, pela primeira vez, uma 

coletânea de Danças Folclóricas para os residentes obtendo grande sucesso pela sua forma e metodologia 

proposta, utilizando a dança como um caminho para a totalidade. 

A proposta da Oficina é utilizar a Dança Circular e a partir do corpo, do movimento, abrir espaço e diálogo interior 

para levando os participantes ao encontro da harmonia, equilíbrio e expansão da consciência amorosa.  

A dança integra pelas mãos, pelo círculo, pelo centro, pelo contato com o outro, pela energia de uma música e de 

uma coreografia e nesse processo os participantes são levados ao despertar da cooperação, alegria, integralidade… 

e convidados a descobrirem o caminho da autonomia e da emancipação para o bem viver.  

OFICINA CINEMA DE BOLSO 

Facilitador: Edinaldo Felipe 

A oficina Cinema de Bolso realizada em 2017 pela Cine Cururu e coletivo Tentalize apoiado pela 

Brazilfoundation vem com a proposta de usar o midiativismo (que utiliza a internet para contrapor a narrativa dos 

veículos ligados aos Conglomerados de mídia.) como ferramenta de produção audiovisual para reproduzir 

atividades e ações usando celular como uma ferramenta midiática na garantia pelos direitos humanos. 

A proposta da oficina é incentivar e desenvolver diversas formas de uso do celular para produção de conteúdos 

de comunicação como ferramenta de promoção, expressão de garantia do direito a comunicação e os direitos 

humanos. 

OFICINA COLORINDO A VIDA – PINTURA EM TECIDO 

Facilitadores: José Mauro e Socorro Alves  

Muitas vezes a dura realidade nos impede de enxergarmos a beleza e o colorido da vida. A proposta da Oficina 

Colorindo a Vida é refletirmos a realidade atual colocada durante as palestras do Curso De Verão e partir das 

reflexões baseadas nas nossas experiências podermos ressignificar nosso olhar diante da realidade e juntos 

encontrarmos um novo jeito e uma nova forma de colorimos as nossas vidas bem como daqueles e daquelas que 

nos rodeiam. 

OFICINA ESPIRITUALIDADE DO CUIDADO 

Facilitadores: Claudete Araújo e Elizabeth Renneberg  

Essa oficina se propõe a lhe conectar novamente com as pessoas através do toque, do tato e do contato humano. 

Jesus se relacionava com as pessoas através do toque. Ele tocava as pessoas (Mc 8,22-16) e as pessoas tocavam 

nele (Lc 8, 43-50). Formavam uma comunidade de cura. Isso é cuidar. O cuidado é uma atitude de “ocupação, de 

preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro” (Leonardo Boff). Somos convidados a 

cuidar do nosso planeta Terra e da sua sustentabilidade; a cuidar da nossa história e dos acontecimentos que nela 

se processam; a cuidar do nosso corpo e da nossa saúde; a cuidar da cura integral do ser humano; a cuidar da 

nossa espiritualidade. Nestes dias do Curso de Verão vamos experimentar cultivar uma espiritualidade brasileira 

que congrega a tudo e a todos, que aproxima as pessoas na sua individualidade e as conecta numa vida coletiva; 

que aproxima corpos que se comunicam e que partindo de princípios éticos nos leva a experimentar a verdadeira 

face de Deus. Venha conosco nesta jornada de mergulhar na espiritualidade do cuidado. Traga sua bíblia, seu 

corpo, sua mente aberta e seu coração apaixonado para beber da Fonte nestes dias de deserto e meditação. A 

oficina oferecerá reflexão a partir das vivências que serão construídas ao longo da semana com as experiências 

dos participantes que se unirão às experiências das matrizes religiosas, num objetivo de fazer nossa casa se tornar 

‘uma casa comum’ sem exclusão e sem marginalização. 


