
Quintalizarte
OFICINAS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

Núcleo Reinventachão



Baseado na intervenção artística “Quintal de
estar” (veja descrição abaixo), este ciclo de oficinas
propõe uma série de exercícios que visam a realização de
processos de criação de intervenções artísticas.

O objetivo geral é que os participantes conheçam e
experimentem esses processos, criando e performando eles
mesmos alguns experimentos práticos. Acreditamos que a
intervenção, e todos os processos de criação artística envolvidos,
estimulam os potenciais coletivos de criatividade, expandindo
percepções e possibilidades nas formas de estar, interagir e
compreender as pessoas e seus espaços.

Os	participantes	não	precisam	ser	artistas	para	participar	das	oficinas.



As	oficinas

Inicialmente pensadas para acontecer em 5 a 7 encontros,
com duração de 3 a 4 horas cada, segundo o seguinte roteiro:

Primeiro bloco (1 encontro): introdução.
I) Nós apresentamos para os participantes cada performance
individual da intervenção “Quintal de estar”, de modo a prepará-los
para acompanhar e observar uma “saída”, na qual realizaremos as
performances de fato para o público.

II) Saímos então para realizar a intervenção, no espaço público
(calçadas, praças etc.) ou outros espaços compartilhados, da instituição
que oferece a oficina ou outros ainda. É uma apresentação para
pessoas que nada sabem sobre a ação. Logo depois, conversamos com
os participantes para avaliar as impressões, os resultados e o processo
de criação que utilizamos. Isso pode ocorrer no mesmo lugar onde
realizamos a intervenção, se possível, ou então voltamos para a sala
onde realizamos as oficinas.



Segundo bloco (4 a 6 encontros):

Neste bloco, as atividades podem ou não acontecer ao
mesmo tempo, e mais de uma vez, dependendo das
particularidades do grupo, do número de encontros e de outras
condições não previstas.

I) Começamos com uma série de exercícios de
sensibilização: O que aconteceu na intervenção em nosso
primeiro encontro? As performances mexeram comigo? Como?
Por que? Por que podemos considerar isso uma intervenção
artística? Por que fazer intervenções artísticas?

Aqui, o grupo pode escolher, por exemplo, um tema
(ou temas) para criar suas próprias intervenções.

II) Com base nisso, passamos para exercícios de
criação, nos quais os participantes vão criar e planejar suas
próprias performances/intervenções.

Quando necessário, porque não é sempre o caso,
nós ensaiamos e produzimos as performances/intervenções.
III) Uma vez pronto, o grupo vai para a rua ou outros
espaços compartilhados, públicos ou não, para realizar as
performances/intervenções. E, como no primeiro encontro,
no final fazemos uma conversa sobre o que aconteceu.

O grupo pode retrabalhar as performances e fazê-
las novamente em um próximo encontro.

Como atividade final, propomos uma conversa:
como continuar a partir do que já fizemos? Como podemos
estabelecer práticas para futuras intervenções?

Até 20 participantes.

A partir de 13 anos, com possibilidade de seguir critérios de
separação por faixa etária ou não.

Sugestão de 5 a 7 encontros de 3 a 4 horas (15 a 28 horas no
total).



Sobre	o “Quintal	de	estar”.

Sinopse:
“Quintal	de	estar”	
–	intervenção	
arcsdca	em	que	o	
público	participa	
de	jogos	e	
brincadeiras,	em	
meio	a	danças	e	
canções.	Os	
artistas	abordam	
as	pessoas	em	
espaços	diversos,	
apresentando	
performances	
curtas,	lúdicas	e	
interativas.



Link	do	vídeo	"Quintal	de	estar	- Núcleo	Reinventachão":

https://www.youtube.com/watch?v=lFzmEa4Bz6M

Link	do	vídeo	da	versão	infantil	"Abracadabra,	isto	é	um	quintal!":

https://www.youtube.com/watch?v=x1S1sAz7qHo

Com uma pequena roleta, um
violão e um balaio recheado, dois
artistas circulam cantando e
convidando as pessoas, sozinhas
ou em pequenos grupos, para
“brincar e fazer arte no quintal”.

Em	cada	abordagem,	uma	performance	
é	 sorteada,	 e	 então	 pode	 acontecer	
dança,	 dança	 circular,	 canções,	
literatura,	 manipulação	 de	 objetos,	
culinária,	em	gostosas	brincadeiras	com	
artes	integradas.

Em	 espaços	 compartilhados,	 nas	 passagens,	 na	 calçada	 e	 na	 praça;	
lugares	 abertos	 e	 fechados:	 a	 intervenção	 propõe	 transformar	
qualquer	espaço	em	um	“quintal	de	estar”,	onde	podem	ocorrer	outras	
formas	de	encontro	e	interação,	com	o	público	no	lugar	central,	dentro	
do	quintal	e	bem	à	vontade.

Repertório
• Músicas	 folclóricas	 e	 outras	 inéditas,	 especialmente	 criadas	

para	 o	 Quintal	 de	 estar,	 relacionadas	 à	 cultura	 popular,	 e	
executadas	ao	vivo,	com	voz,	percussão	e	violão;	

• Danças	inspiradas	em	danças	de	roda;	também	danças	híbridas	
(com	forte	influência	indígena	e	afro-brasileira).	

• Poemas,	causos,	pequenos	contos	populares,	folclóricos	ou	de	
autor.	 Literatura	 de	 cordel,	Manuel	 Bandeira,	 Lenilde	 Freitas,	
Fernando	Pessoa,	são	algumas	das	fontes	que	nos	inspiraram.	

• Receitas	 de	 culinária	 popular.	 São	 de	 comer,	 mas	 nós	
dançamos,	 cantamos	 e	 jogamos!	 Naturalmente,	 os	
participantes	levam	a	receita	para	casa,	no	final.	



O Núcleo Reinventachão é um núcleo de criação e
performance em artes integradas, que articula intervenção artística,
dança, música, contação de histórias, improvisação e processos de
criação coletiva. Entre os seus trabalhos estão a contação de histórias
intercultural “Ciranda de histórias“, “Lili e a pedra mágica“ (contação de
histórias para crianças pequenas); as intervenções artísticas “Quintal de
estar“, “Isso aí que você sabe“ e “Abracadabra, isto é um quintal!”.
Também criaram e ministraram o curso “Interculturalidade em
movimento“, articulando dança, música e ritmo.

Integrantes:
Tamara	Grigorowitschs,	dançarina	e	contadora	de	histórias.
Luciano	Antonio	Carvalho,	músico	e	ator.

Contato:

tamara.arteeducacao@gmail.com
reinventachao@gmail.com

++5511983520109
https://reinventachao.wordpress.com/
https://www.facebook.com/nucleoreinventachao/


