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Formação lúdica
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO
BANDO DE BRINCANTES:
O Bando de Brincantes tem a convicção de que o
mundo lúdico é fundamental ao ser humano em todas as
fases da vida. Na infância, a arte e a brincandeira são
indispensáveis ao desenvolvimento psíquico, cognitivo,
motor e emocional das crianças. O gosto da
descoberta, o desafio da criação, a adrenalina do
jogo são fontes de sabedoria e de prazer. No que diz
respeito à educação, acreditamos que só pode trabalhar a
expressão dos demais aquele que se permite experimentar e jogar
livremente. Assim, por meio de exercícios de relaxamento, jogos e brincadeiras,
propomos que os educadores busquem suas possibilidades de expressão, permitindo-se brincar
e libertando-se das amarras cotidianas dos comportamentos padronizados presentes no rótulo
de “adulto”. Assim, oferecemos oficinas e cursos destinados às crianças e aos educadores.
A proposta do Bando de Brincantes parte de uma reflexão sobre a importância dos
espaços imaginários na constituição do ser humano, com a proposição de atividades interativas
que instiguem, emocionem, divirtam e desafiem os sentidos. A reprodução indiscriminada de
imagens da estética dominante da indústria cultural, induz à padronização da percepção,
desvalorizando a criatividade e a diversidade de povos, de culturas, em suas diversas
expressões. Em seus cursos e oficinas, o Bando de Brincantes propicia a vivência com
diferentes elementos estéticos, buscando potencializar as habilidades e apresentar desafios.
Durante as oficinas artísticas é possível refletir sobre como aplicar um trabalho criativo e
expressivo junto às crianças, respeitando as diferentes fases de desenvolvimento. Nossa
intenção é trabalhar com proposições lúdicas que respeitem a integridade intelectual e a
percepção sensorial das crianças, por meio de construções visuais, sonoras e narrativas. Nessas
atividades, é possível explorar as potencialidades criativas,
artísticas e comunicativas, divertindo-se no mundo da
imaginação.
O Bando trabalhar a criatividade e a expressividade
utilizando recursos do teatro, da música, do circo, exercícios de
coordenação motora, contação de histórias, integração grupal e
jogos de imaginação. As atividades buscam motivar a curiosidade
e valorizar as habilidades de cada um, para que os oficinandos e
os orientadores de cada oficina possam desenvolver o trabalho a
partir do interesse pessoal e das habilidades particulares de
cada um. Percebendo que todos têm limitações e facilidades, há
a valorização da diversidade e um maior aproveitamento do
trabalho posterior nas oficinas, cursos e palestras.
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FORMAÇÃO DE ARTE-BRINCANTES
Curso de formação lúdico-pedagógica para profissionais que desenvolvem atividades
lúdicas para Educação Infantil. Os alunos receberão orientação sobre aspectos artísticos e
pedagógicos da arte para crianças por meio da análise de relações existentes entre arte,
brincadeira e criação cênica, demonstrando a importância de refletir sobre o universo infantil
no processo de criação artística para crianças.
A formação será prático-reflexiva. Assim, os orientandos ao realizar os diferentes
exercícios serão convidados a refletir sobre as seguintes questões:







Como criar atividades artísticas que encantem e divirtam, respeitando as
características específicas do desenvolvimento infantil, sem subestimar a
capacidade intelectual dos pequenos?
Que competências é preciso desenvolver para tanto?
Como instigar os sentidos e estabelecer um diálogo cognitivo adequado às
distintas fases da infância englobadas nesse projeto?
Como construir a cena, optando consciente e coerentemente por suas
características pedagógicas?
Como considerar a criança como parte ativa no processo, instigando a criatividade
e trabalhando a auto-estima?

Conteúdo programático:








Pensando as infâncias contemporâneas;
A constituição da criança como sujeito: um ser social;
Arte, brincadeira e expressão;
Teatro, Brincadeira e Criação: do faz-de-conta infantil à cena teatral profissional;
Aspectos artísticos e pedagógicos:
- Treinamento corporal e vocal;
- Técnicas de interpretação;
- Noções básicas de manipulação de bonecos na
“contação’ de histórias;
- Dramaturgia da cena;
- Textos e narrativas;
- Composição e vivência musical;
- Trilha e sonoplastia: som, ruído,
silêncio;
- Espaço e Luz;
- Despertando os sentidos.
Construção de um repertório de atividades lúdicas.

Formação lúdica

ATIVIDADES LÚDICAS PARA BEBÊS
A realização de atividades lúdico-afetivas com bebês desde a
fase da gestação é extremamente importante tanto para a
felicidade da criança no momento em que está de sua vida, quanto
para seu desenvolvimento emocional, social, motor, cognitivo,
expressivo, etc.
Na oficina que será ministrada na Casa de Cultura, Viviane
Juguero, coordenadora e artista do Bando de Brincantes, vai
abordar alguns tópicos importantes em seu trabalho há muitos
anos e que agora fazem parte de sua pesquisa de mestrado no
PPGAC da UFRGS.

São eles:
 O lúdico no desenvolvimento do bebê: som, imagem, movimento, fabulação, jogo
dramático infantil.
 A relação da criança interior do adulto com o bebê atual.
 Antes do nascimento: a importância de conversar e cantar para o bebê.
 As cantigas de ninar: canções folclóricas; aconchego; toque; olhar; identidade.
 O corpo do bebê: um corpo manipulado se constitui como individualidade. Afeto;
segurança; identidade. Descobrindo as extremidades; o corpo fala; a construção
de uma imagem corporal.
 Os diminutivos (da rima pobre à identificação afetiva).
 Tatibitati X linguagem do bebê: retroalimentação cognitivo-afetiva.
 Eu sou eu – reafirmando a identidade.
 Os cinco sentidos.
 Pequenas histórias – a entonação da voz, os timbres, o toque; personagens novos
e cores.
 A aproximação, a abordagem, a
conquista e o jogo.
 O ritmo no corpo.
 Cantando na rotina.
 Brincando, cantando e criando sempre.
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BRINCADEIRA, ARTE E EXPRESSÃO
Para
propor
atividades
expressivas, tanto no âmbito da
educação quanto no da arte, é
preciso que o profissional se
permita experimentar e jogar
livremente,
utilizando
sua
sensibilidade e ferramentas
técnicas que, muito longe de
criarem
regras,
são
facilitadoras dos processos de
criação
e
realização.
A
metodologia de trabalho é
prático-reflexiva.
Assim,
primeiro há a vivência das atividades e
exercícios e, a partir dessa experiência, são feitas algumas
reflexões conforme cada tópico: corpo e voz; brincadeiras folclóricas; atividades
lúdico-interativas, a partir de elementos teatrais e musicais; aspectos da criação
artístico-educativa.
CRIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Técnicas de contação de histórias; diálogos de
mundos lúdicos; processos de criação;
exercícios para desafiar os sentidos; contação
de histórias interativa.
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JOGOS CIRCENSES
A arte circense trabalha o indivíduo como um todo, pois,
para desenvolver habilidades físicas diferenciadas em
relação aos movimentos cotidianos, a pessoa precisa
encontrar um equilíbrio pessoal que possibilite a
concentração necessária à realização dessas atividades.
Além disso, como o circo trabalha com a idéia do
fantástico, as oficinas circenses instigam o lúdico e
provocam o desenvolvimento das capacidades criativas.
Dessa forma, quando aprendem os fundamentos das
técnicas circenses, os alunos estão aptos a criarem seus
próprios números, estendendo essa percepção de autonomia
criativa às demais áreas de suas vidas.
O circo trabalha com o risco, com a incerteza, com a dúvida.
Dessa forma, dilata os sentidos, desafia, instiga à pesquisa e à
experimentação. Na oficina JOGOS CIRCENSES, os alunos
poderão experienciar diferentes técnicas circenses,
desenvolvendo a motricidade, ampliando o condicionamento
físico e a consciência corporal, trabalhando a expressividade
e a relação de cumplicidade e confiança com o grupo, em
momentos que propiciam a compreensão de que o prazer
pode estar aliado à disciplina e à organização.
Quando a oficina é oferecida a
educadores, os mesmos redescobrem as
potencialidades de seus corpos, identificam
suas limitações e ficam muito confiantes ao
perceber que podem superar seus limites
independente de suas idades ou forma física
atual. Essa percepção ocasiona que os
professores enfrentem com mais criatividade e
flexibilidade os desafios diários da sala de aula.
Técnicas estudadas:
exercícios de aquecimento; acrobacias de solo;
portagens; malabaris básico; swing; pernas-de-pau.
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Oficina

BRINCADEIRA E CANÇÃO
A oficina apresenta brincadeiras
ligadas a canções. São utilizadas
algumas
cantigas
folclóricas
e
canções compostas por Viviane
Juguero, em anos de trabalho
dedicados
à
criação
de
atividades
de
arte
para
crianças.

A musicalidade é uma das primeiras
formas de comunicação da criança com o mundo. O
timbre do choro, a melodia da voz da mamãe, o ritmo da
batida do coração, a troca de velocidade e intensidade nas falas
são alguns exemplos de como o bebê começa a perceber o mundo. Assim, a
musicalidade está intimamente ligada a momentos de brincadeira e de aconchego. A
oficina vai propõe brincadeiras interativas que aliam a sonoridade a diferentes tipos de
movimentos, desafiando a coordenação motora e provocando a troca de carinho.
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Observações importantes:
Para a realização dos oficinas práticas acima, precisamos de sala ampla, apenas com
cadeiras ao redor com amplo espaço vazio no meio.
Os oficinandos devem comparecer às oficinas com roupas e sapatos flexíveis e
confortáveis, evitando saias e sapatos de salto alto.

OFICINAS TEÓRICAS
Dramaturgia - caminhos entre o texto dramático e o discurso da cena: como trabalhar
a leitura de textos teatrais na escola. Em quê essa leitura pode contribuir? Quais suas
características particulares? Qual a abordagem ideal para cada faixa etária?
Prosa sobre Simões Lopes Neto. O regionalismo. A identidade gaúcha. A linguagem
campeira. Como abordar o obra desse autor de forma interessante e envolvente? Qual
a sua importância na literatura brasileira?
A importância da Arte na Educação - aspectos importantes relativos à construção do
sujeito autônomo, criativo, crítico e sensível, que sabe construir sua visão de mundo em
cada contexto e não a partir de generalizações do senso comum.
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BREVE CURRÍCULO DOS MINISTRANTES DAS OFICINAS:

Viviane Juguero é Bacharel em Interpretação Teatral e Especialista em Teoria do
Teatro pelo DAD/UFRGS, onde, atualmente cursa mestrado sobre os elementos
artísticos e pedagógicos do teatro para crianças. Tem em seu currículo dezenas de
espetáculos de teatro, música e circo para adultos e crianças, além de ministrar cursos
sobre arte e produção cultural. Realiza intenso trabalho dedicado a crianças desde
2003, além de ministrar cursos sobre o tema. Como escritora, possui textos para
teatro, contos, poemas, canções e artigos publicados. Viviane foi diretora do Teatro de
Arena de Porto Alegre na gestão 2007-2010. É a idealizadora do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Cênica (Faculdades Monteiro Lobato - FATO. No Bando de
Brincantes, atuante desde 2003, a Viviane é idealizadora, coordenadora, artista (atriz,
escritora, compositora e cantora), professora e produtora.

Éder Rosa é ator, acrobata e professor de técnicas circenses. Atuou, nos espetáculos
HAMLET SINCRÉTICO e ANTÍGONA BR do Grupo Caixa-Preta, com direção de Jessé
Oliveira, dentre outras realizações do mesmo grupo. Na equipe do Circo Girassol, com
direção de Dilmar Messias, realizou diversas performances e os espetáculos MISTO
QUENTE, PÃO E CIRCO, O MUNDO DA LUA e CIRCO ELETRÔNICO, além de ter sido
professor da Oficina Livre de Técnicas Circenses para Crianças, de 2009 a 2011. No
Bando de Brincantes, Éder Rosa é ator de CANTO DE CRAVO E ROSA e de
QUAQUARELA, espetáculo no qual é responsável pela preparação corporal e criação e
confecção de materiais cenográficos. Faz parte da equipe de DING, LING, RATAPLÁ,
trabalhando também, na produção executiva geral. É professor das oficinas de JOGOS
CIRCENSES para crianças, adolescentes e educadores.

REALIZE AS OFICINAS NA SUA ESCOLA OU INSTITUIÇÃO!
Entre em contato e solicite um orçamento.

CONTATOS:
www.bandodebrincantes.com.br
brincar@bandodebrincantes.com.br
(51) 3391-0181 / 9818-8918 / 9718-8918 / 9203-6181

