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ATIVIDADES
PROPOSTAS
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DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE E SINESTESIA

Objetivo: Refletir sobre
identidade e como as questões
étnico-raciais estão colocadas
para cada participante; sobre
como se enxergam no mundo
e quais as relações entre ‘o
que eu sou, o que o outro
é e como as vivências se
complementam’. Transformar
as reflexões em produto
artístico que valorize a
identidade de cada um
dentro do grupo.

Materiais necessários:
Folhas de papel A4, canetas,
lápis de escrever, lápis de
cor, giz de cera, tintas,
pincéis, fita adesiva.

DESCRIÇÃO:
1º Etapa: Após ver a série, ou um dos
episódios, os alunos são convidados a
escrever uma Declaração de Identidade
Étnico-racial, sem se identificar, declarando
em primeira pessoa as seguintes questões:
quem sou; como me identifico em relação a
raça ou etnia; como enxergo meu lugar no
mundo; como a minha cor interfere ou não nas
minhas vivências; o que gosto ou não gosto
de fazer; quais são minhas características

enquanto jovem/adolescente; como estou hoje
e como me imagino daqui a cinco anos; entre
outras questões que pareçam relevantes aos
participantes declarar a partir do que viram no
vídeo e de como isso os toca.
O mediador deve entregar os primeiros
materiais (papel e caneta) e dar as instruções
aos participantes, além de estipular um prazo
de 5 a 10 minutos para que cada um produza
a sua declaração.

2º Etapa: Ao final do tempo estipulado,
o mediador recolhe os papéis e fixa-os
em um painel/mural (ou mesmo numa
parede) usando fita adesiva e pede
que os participantes se aproximem das
declarações, leiam cada uma delas
(leitura com os olhos, ainda num trabalho
individual, sem se comunicar com os
demais). Depois de um tempo de leitura e
observação dos textos, os participantes
são convidados a escolher um deles – que
não seja a seu – e retirá-lo do mural.

3º Etapa: De posse da Declaração de
Identidade que mais lhes chamou a
atenção, os participantes deverão agora,
individualmente, fazer uma leitura mais
atenta, e em uma folha de papel A4
produzir uma pintura ou uma poesia
a partir do texto escolhido. A ideia é
transformar aquela declaração em um
material artístico, de modo a ressaltar os
pontos que lhe tocam, com os quais se

identifica, algo que gostaria de valorizar no
autor do texto escolhido, e traduzir em arte
o que a Declaração de Identidade anônima
representou para si.
Caso opte por criar um desenho ou pintura
é importante que explore cores, formas,
símbolos, soltando a imaginação. Se optar
por trabalhar com a escrita poética, pode-se
explorar rimas, versos, rap, métrica, ritmo
ou mesmo a criação de uma melodia. No
processo de transformação da declaração de
identidade em produção artística – que aqui
estamos chamando de sinestesia – todas as
linguagens artísticas são potentes e devem
ser exploradas.

4º Etapa: No quarto momento da atividade,
após cada um ter finalizado suas obras, o
grupo se reúne e cada um apresentará sua
produção. Mostra-se o desenho ou lê-se
a poesia, em seguida faz-se a leitura da
Declaração de Identidade que inspirou a
criação daquela obra artística. O autor do
texto pode agora se identificar e receber a
produção artística de presente.
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RE-FORMANDO A FORMA

Objetivo Geral: Construir novos significados
para a bandeira nacional de modo que os
alunos se sintam autores de suas próprias
histórias e representados por esse símbolo.

Objetivo Específico: Refletir sobre a situação
da população negra no Brasil, sobre os
símbolos que contam a história oficial do país
(a que aparece nos livros de ensino regular) e
criar novos significados para esses símbolos
por meio da experiência estética.

DESCRIÇÃO:
1º Etapa: Após ter assistido à série, o
mediador expõe para a turma uma imagem
da bandeira do Brasil, pede que a observem,
em um segundo momento questiona se a
turma sabe quais os significados das cores
da bandeira e, a partir das respostas, pode
ilustrar com a imagem abaixo:

Observação: Nesta oficina estamos propondo
o uso da bandeira nacional, mas também é
possível trabalhar com o mapa do país ou
qualquer outro símbolo que tenha relevância
no contexto em que os alunos estão inseridos,
ou que ajude a contar a história da população
brasileira.

Materiais necessários: Uma bandeira do Brasil,
folhas de papel A4, cartolinas, giz de cera, cola,
tintas coloridas, lápis de cor, revistas ou jornais

Imagem retirada do site:
https://www.significados.com.br/bandeira-do-brasil/

Então o mediador divide os participantes em
grupos de três ou quatro pessoas e pede que
cada grupo produza, numa folha de papel A4,
uma cópia exata da bandeira nacional. Devese estipular um tempo de 5 a 10 minutos para
a tarefa e, ao final, todos os trabalhos ficarão
expostos em um local de visibilidade na sala
ou no local onde estiverem trabalhando.

2º Etapa: Depois de finalizar a primeira etapa, o mediador
pede que os participantes observem as bandeiras que foram
produzidas, enquanto lê ou mostra os seguintes dados:

O mediador poderá abrir o debate questionando os participantes sobre a
relação entre a bandeira que coloriram e os dados lidos; se os participantes
se sentem representados pelo símbolo ou se gostariam de poder (re)
significar a bandeira, criando uma forma que tivesse mais proximidade com
suas histórias e com o momento de resistência e “afrontamento” que os
povos negros têm vivido e realizado no país.
3º Etapa: A partir do diálogo, o mediador convida os grupos a recriarem
as bandeiras, transformando-as em um símbolo que represente suas
identidades e reflexões. Neste momento, os grupos irão ‘reformar a forma’
com os materiais (cartolina tinta, cola, pincéis, recortes de jornal), recriar a
bandeira e fazer uma exposição de suas bandeiras pela escola, a fim de que
todos possam apreciá-las.
REFERENCIAL: As propostas 1 e 2 foram elaboradas com
referência na obra A Estética do Oprimido (2009), de Augusto
Boal, criador do método Teatro do Oprimido, livro que pode ser
encontrado em PDF no seguinte link: http://biblioteca.emad.edu.
uy/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=782.
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(RE)SIGNIFICANDO AS
CAPAS DE REVISTA

Objetivos: Promover reflexão acerca
da estética de beleza, família e poder
econômico que é passada por meio de
capas de revistas e possibilitar que os
participantes recriem essas capas de modo
a sentirem-se representados.

Provocação: Numa breve pesquisa no
Google (na categoria imagens), buscando
por três assuntos “capa de revista beleza;
capa de revista negócios; capa de revista
família”, temos os resultados abaixo:

DESCRIÇÃO:
1º Etapa: O mediador pode iniciar a oficina
mostrando capas de revistas impressas, as
imagens acima ou fazendo uma pesquisa
simultânea com os participantes, caso
tenham acesso à internet no local onde
estão trabalhando. A partir da observação
das imagens encontradas, abre-se
um diálogo questionando que tipo de
beleza, família e negócios são mostrados
pelas capas de revistas e, ainda, se
os participantes da oficina se sentem
representados por elas.

2º Etapa: Em seguida, divide-se a
turma em duplas ou trios, distribuemse os materiais e propõe-se que os
alunos criem novas capas de revistas
ou recriem as já existentes.
Para a tarefa, podem-se
utilizar tinta, colagem,
recortes de revista
ou jornal,
desenhos e

símbolos, e as pessoas negras deverão ser colocadas
como protagonistas, ocupando espaços de poder e
representatividade em todas as categorias, profissões
e assuntos. Ao final da atividade, uma exposição das
novas capas será exibida pelo ambiente da escola.
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