
Formulário para marcação de um período semanal e comum aos interessadxs. 
 
Período de realização: março e abril de 2021. 
Tempo: 15h (2h por semana). 
 
Palavras-chave: Transformação; Autoria; Vitalização; Relação; Comunidade; Autonomia. 
 
Programa | Passo a passo | por dia de curso 
 
a) Partida textual e imagética para a escrita textual autoral. 5 imagens; 10 palavras; 6 
temas. Sugestões para a busca: maiores medos e desejos; aquilo que amplia a vida; aquilo 
que reduz a vida; desamparo; individuação; coletivização; ódio; prazer; sadismo; encanto; 
desencanto e preenchimento. 
Relacionar cada item às palavras-chaves sugeridas. Compartilhar itens com os 
participantes. Iniciar escrita. (2h). 
 
b) Escrita e compartilhamento de material inicial textual com os participantes. Escutas e 
retornos (2h). 
 
c) Pensar e aplicar o texto à cena. Iniciar plano de cenas e/ou do vídeo de cenas ou 
instantes | esquematização gráfica, textual e/ou prática dos elementos presentes à cena 
que será montada e apresentada em formato de vídeo. Em arquivo de vídeo postado 
(YouTube, Vimeo, Facebook) ou exibição por videoconferência. Decupagem e/ou divisão 
sequencial de cenas (ou instantes) (2h). 
 
d) Observação das cenas, em grupo. Ser público dos experimentos (2h). 
 
e) Retornos e discussões sobre os experimentos produzidos. Pregnância, duração, síntese, 
variação e comunicabilidade. Quais os pontos fortes; eventos e dados que podem ser 
transformados em outras manifestações artísticas; e como o experimento-resultante final 
relaciona-se às questões das palavras-chaves sugeridas no início (2h). 
 
f) Possíveis alterações nos experimentos-resultantes produzidos. Compartilhamento das 
intervenções nos processos. Possibilidades de difusão e divulgação do 
experimento-resultante (o vídeo, ou a cena produzida), por meio de quais plataformas, 
espaços e campos de atuação (2h). 
 
g) Formação e aprendizagem na criação. Expectativas frustradas; resultantes 
imprevistos; tópicos possivelmente apreendidos; problemas solúveis e insolúveis. 
Apresentação de cada participante e troca de contatos (2h). 
 
A hora restante refere-se aos períodos extras de dedicação, atendimento, 
acompanhamento, e produção - tanto dos participantes, quanto do ministrante.  


