FORMAÇÃO EM PAUTA
A programação Formação em Pauta, da Mostra acontece de 22 a 28 de março e apresenta
lives e estreias, envolvendo os produtos dos cursos da Escola de Cultura e Artes e
bate-papos sobre os processos de aprendizado. Vem conferir!

DIA 22/03- SEGUNDA-FEIRA
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - COLETIVO MULHERIL APRESENTA
“TRAVESSIA MULHERIL”
FORMATO: ESTREIA VÍDEO
HORÁRIO: 17H
Release: Ainda na programação da Mostra Pela Vida, o CCBJ convida o Coletivo Mulheril
(@coletiva.mulheril) para apresentar o espetáculo “Travessia Mulheril”, no canal do CCBJ
no YouTube. O projeto foi fomentado com recursos da Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
O grupo, composto por Ana Carolina Mandu (@aa_mandu), Francisca Firina (@firiina),
Lara Xerez Peixoto Ferreira (@lara.xerez) e Tulipa Magalhães (@tulipa_magalhaes_),
idealizou o projeto “Quantos silêncios compõem um corpo de guerra?”, contemplado
com o Edital 20/21 do Laboratório de Pesquisa em Dança do Centro Cultural Bom
Jardim.
Sinopse: De sempre, a língua prescreve as relações afetivas, poéticas e políticas. A língua
informa. Terminologias que muito dizem de quem é normal e de quem pode representar
a verdadeira “condição humana". Buscamos descentralizar a narrativa violenta de
silenciamento imposta em nossas peles e de nossas ancestrais, reencontrando a nós
mesmas por meio do movimento, incentivando e acolhendo a multiplicidade
espontânea de cada corpa, a fim, não de criar algo concreto, mas sim de capturar

momentos de ressignificação de nossas corpas e de quem somos. A investigação dessas
narrativas desviantes é importante para a manutenção de nossa memória enquanto
pova que historicamente teve sua imagem distorcida pelo olhar do colonizador.
Sobre o coletivo: MULHERIL conjunto de mulheres múltiplas numa retomada de
consciência e afirmação. É uma expressão anticolonial que permite a criação de novas
linguagens. É a fé no útero do mundo. A Coletiva nasce da encontra entre quatra
pretindias embarcadas na pesquisa "Quantos silêncios compõem as corpas de guerra?",
pergunta gestadora da investigação dos silenciamentos corporais e das retomadas dos
silêncios de cicatrização e cura. Rompendo com as couraças da estrutura colonial,
buscamos, nos limites das linguagens artísticas, bombas e flores para a construção das
corpas-combate: Imorais afrontosas e sagradas. Saudamos as mulheres que nos
antecedem e abrem as encruzilhadas existenciais para nós.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ
com legenda
QUANTIDADE DE ESTUDANTES DA ECA/CCBJ: 04
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - PROGRAMA DE CULTURA DIGITAL
APRESENTA LIVE “MEIO AMBIENTE E PLANTAS MEDICINAIS: SAÚDE COMO DIREITO”
FORMATO: TRANSMISSÃO AO VIVO YOUTUBE CCBJ
HORÁRIO: 18H
RELEASE: Dando continuidade à programação do dia, o Programa de Cultura Digital da
Escola de Cultura e Artes (ECA/CCBJ) apresenta nesta segunda-feira a live “Meio
Ambiente e Plantas Medicinais: Saúde como Direito". A troca de saberes tem origem no
curso de mesmo nome, que foi ofertado pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ entre os
meses de novembro e dezembro de 2020. Os convidados são Cacique Francisca Kariri,
da Comunidade Indígena Kariri Serra Grande, Queimada Nova (PI), Pajé Vitor Tabajara Canto da Várzea, Piripiri (PI), Ana Catarina Pereira, Jardim Jatobá, Fortaleza (CE), Silvia
Irene Valentim, Conjunto Ceará, Fortaleza (CE). A live acontece às 18h no canal do CCBJ
no YouTube.
O momento será conduzido pela professora Osarina Lima e por estudantes participantes
da turma do curso. A ação propõe apresentar à comunidade um pouco do que foi
estudado durante o curso sobre os conceitos de Saúde e Bem Viver, a partir do diálogo
de saberes das comunidades urbanas, camponesas e indígenas. Será apresentado
também o Inventário de Plantas Medicinais, publicação que foi tecida durante o curso,
fruto do conhecimento popular e da troca de experiências entre os sujeitos participantes

do
curso.
Acesse
o
inventário
de
http://bit.ly/CursoMeioAmbientePlantasMedicinais
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ

plantas

medicinais

em:

MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - CURSO BÁSICO DE TEATRO APRESENTA
"MASCARAZINHA VERMELHA”
FORMATO: ESTREIA VÍDEO
HORÁRIO: 19H
RELEASE: Dentro da programação da Semana da Mostra Pela Vida, o Programa da Escola
de Teatro com a turma do CCBJ trouxe sua contribuição: em metodologias ativas no
cenário de Isolamento social, o Curso Básico de Teatro veio trazer à jovens e adultos o
Fazer Teatral em uma nova perspectiva: o encontro virtual. O Teatro “a arte do
encontro” foi desafiador, contudo o resultado da esquete é a comprovação de que é
possível. O vídeo vai ao ar no canal do CCBJ no YouTube, às 19h.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ
Material: https://www.youtube.com/watch?v=2P3KLKmqjPo
FICHA TÉCNICA: OFICINA BÁSICA DE TEATRO / TURMA - 2020 /ALUNOS: Ana Kezia
Moura Medeiros/ Israel da Costa Campos/ Layane Costa de Almeida/ Lívia Raquel da
Silva Oliveira/ Magnum Cesar Matos Cavalcante/ Maria Gleiciane Silva Damasceno/
Raquel Vieira de Sousa /PRODUÇÃO: CIA VIV'ARTE/ SUPERVISÃO VISUAL Allan Diniz
DIA 23/03- TERÇA-FEIRA
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - PROGRAMA DA ESCOLA DE TEATRO
APRESENTA “JANELAS VIRTUAIS ABREM POSSIBILIDADES DE MUNDO”
FORMATO: ESTREIA VÍDEO
HORÁRIO: 14H
RELEASE: Iniciando a programação do segundo dia da Semana da Mostra Pela Vida, o
CCBJ trouxe o Programa da Escola de Teatro da Escola de Cultura e Artes (ECA/CCBJ)
apresentando os vídeos “Janelas virtuais abrem possibilidades de mundo”, uma
vídeo-performance com as crianças do curso teatro e infância, em que memórias,
narrativas e corporalidades brincam na espacialidade virtual, na busca por estratégias
inventivas para provocar afetividades e encontros no contexto de isolamento provocado
pela pandemia. Vídeo em processo.

. O vídeo estreia às 14h no canal do CCBJ no YouTube.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ

MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - CURSO “RECICLANDO VIDAS ATRAVÉS
DA SUSTENTABILIDADE INCLUSIVA” DO PROGRAMA DE TEATRO DO CCBJ EXIBE
PRODUTO FINAL
FORMATO: ESTREIA VÍDEO
HORÁRIO: 17H30
RELEASE: Continuando com a programação de estreias da Semana da Mostra Pela Vida,
o Centro Cultural Bom Jardim traz o curso “Reciclando vidas através da sustentabilidade
inclusiva”, do Programa de Teatro da Escola de Cultura e Artes do CCBJ, que apresentam
um vídeo de encerramento. A professora Cristina e algumas de suas alunas das duas
turmas do curso falam sobre suas relações com o artesanato, com o curso e expõem
alguns produtos que fizeram durante as aulas. O vídeo estreia às 17h30 no canal do CCBJ
no YouTube.
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - LIVE “RACISMO AMBIENTAL E OS
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: UM OLHAR DESDE OS POVOS”
FORMATO: TRANSMISSÃO AO VIVO
HORÁRIO: 18H
RELEASE: Continuando com a programação de lives da Semana da Mostra pela Vida, o
CCBJ apresenta a live “Racismo ambiental e os conflitos socioambientais: um olhar
desde os povos”. A transmissão acontece às 18h no canal do CCBJ no YouTube e terá
como convidadas Ceiça Pitaguary, Cleomar Ribeiro e Saney Souza, importantes
referências na busca por transformações sociais. O bate-papo será mediado por Rogéria
Rodrigues, Coordenadora do Instituto Terramar.
Sinopse: Em um contexto de pandemia em que há o agravamento das violações de
direitos nos territórios originários, tradicionais e urbanos, seremos brindados com as
presenças de três mulheres de luta: Ceiça Pitaguary, Cleomar Ribeiro e Saney Souza importantes referências na busca por transformações sociais - para partilharem um
pouco das suas vivências no enfrentamento e resistência frente aos conflitos
socioambientais que perpassam suas gentes e seus territórios. O momento será potente
para socialização, escuta e aprendizagens sobre injustiças e racismo ambientais.
Mediadora: Rogéria Rodrigues socioambientalista, defensora de direitos humanos,
pedagoga, pós graduada em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável.
Coordenadora geral das ações de campo do Instituto Terramar.
Ceiça Pitaguary: Liderança Indígena, Coordenadora da Federação dos Povos e
Organizações Indígenas do Ceará - FEPOINCE e Assistente Técnica da Coordenadoria de
Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial - CEPPIR e Presidente do
Conselho Local de Saúde Indígena Pitaguary.
Cleomar Ribeiro: Cleomar Ribeiro Aracatiense, mulher quilombola, pescadora e
Presidente da Associação Quilombola do Cumbe.

Saney Souza: Mulher preta, poeta, pesquisadora militante, estudante de serviço social
na UERJ, integrante da coletiva As Caboclas, da Coletiva Popular de Mulheres da Zona
Oeste e da Rede Carioca de Agricultura Urbana.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ

DIA 25/03- QUINTA-FEIRA
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - CCBJ RESULTADOS DO CURSO BÁSICO
EM AUDIOVISUAL DA ESCOLA DE CULTURA E ARTES
FORMATO: FLYER
HORÁRIO: 14H
RELEASE: Compondo a programação da Semana da Mostra Pela Vida, o CCBJ divulga a
página do Extensivo em Audiovisual no Site do CCBJ. Lá, é possível encontrar fotos,
relatos dos alunos, janela de projetos em desenvolvimento, link dos 4 filmes produzidos
no curso, resultado de exercícios, mosaico de todos os professores, entre outras coisas
Para conferir, acesse:
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - "NÓS CONSEGUIMOS CONTINUAR":
VÍDEO DE ENCERRAMENTO DO CURSO BÁSICO DE DANÇA
FORMATO: ESTREIA
HORÁRIO: 14H
RELEASE: Compondo as estreias de vídeos de finalização de cursos da Escola de Cultura
e Artes do CCBJ, a Semana da Mostra Pela Vida apresenta o vídeo “Nós conseguimos
continuar”, o vídeo de encerramento do Curso Básico de Dança. O vídeo estreia no canal
do CCBJ no YouTube às 14h.Em tempos difíceis, as dores e angústias parecem ser
maiores do que qualquer coisa, mas olhando umas para as outras e enchendo os nossos
corações de amor, foi possível lembrar do quão importante é para nós dançar.
Sinopse: Pela dança nos encontramos e pela dança ressignificamos a vida em um
momento de pandemia, e hoje nós podemos reafirmar: conseguimos continuar! E que
assim seja, na dança e na vida. Trabalho desenvolvido nas turmas de Formação Básica de
Longa Duração em Dança (Turmas Infantil, Ciclo I e Ciclo II), sob supervisão e proposição
das professoras Dorotéia Ferreira e Letícia Vasconcelos, montagem de vídeo de Dudu
Oliveira.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ

MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - PROGRAMA DA ESCOLA DE TEATRO EXTENSIVO DE TEATRO APRESENTA “COMO SE AINDA EXISTÍSSEMOS”
FORMATO: ESTREIA VÍDEO
HORÁRIO: 18H30
RELEASE: Continuando com a programação da Semana da Mostra Pela Vida, o CCBJ
apresenta o vídeo “Como se ainda existíssemos”, produzido para encerrar o curso
Extensivo de Teatro da Escola de Cultura e Artes do CCBJ. O vídeo estreia às 18h30 no
canal do CCBJ no YouTube.
Sinopse: No presente, online, em quadros e telas, como se ainda existíssemos. O que
tanto esperamos? Que vacina poderá nos salvar da descrença num mundo que cada vez
mais mina nossas potências de vida? “É que a gente é metade, a gente sempre para na
metade”. Com dramaturgia coletiva e composições com textos dos atores, além de
Samuel Beckett, Sarah Kane e Miró da Muribeca, a segunda turma do Curso Extensivo
em Teatro do Centro Cultural Bom Jardim apresenta o experimento cênico de conclusão
do curso. Na busca inquieta de pensar sobre esperança, amor e morte a partir da
relação fraturada que estabelecemos com o mundo contemporâneo, ”Como se ainda
existíssemos” se pergunta onde, afinal de contas, encontraremos nossa ânsia de vida.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ
DIA 28/03- DOMINGO
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - PROGRAMA DE CULTURA DIGITAL
APRESENTA LIVE “CULTURA DIGITAL: EXPERIÊNCIAS DE PROCESSOS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS”
Formato: LIVE
HORÁRIO: 16H
RELEASE: Continuando com a programação de lives da Semana da Mostra Pela Vida, o
Programa de Cultura Digital da Escola de Cultura e Artes do CCBJ apresenta a live
“Cultura Digital: experiências de processos de ensino-aprendizagem em ambientes
virtuais”. A live acontece às 16h no canal do CCBJ no YouTube e será mediado por Diêgo
Barros, supervisor do Programa de Cultura Digital da ECA/CCBJ, que estará
acompanhado pelos professores Dani Guerra, Raisa Christina, Marcello de Souza, Artur
Pires e Gabura.
A live "Cultura Digital: experiências de processos de ensino-aprendizagem em ambientes
virtuais" se propõe a compartilhar com a comunidade que acompanha as ações da
Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ) algumas
metodologias pedagógicas que foram utilizadas nos cursos ofertados pelo Programa de

Cultura Digital durante o atual período de pandemia, onde professores e estudantes
foram desafiados cotidianamente a se reinventar enquanto sujeitos participantes do
processo educativo. Além disso, está previsto um diálogo sobre as potencialidades e as
adversidades do ensino remoto.
Acesse: http://bit.ly/YoutubeCCBJ
MOSTRA PELA VIDA - FORMAÇÃO EM PAUTA - CCBJ DIVULGA ABA NO SITE DOS
CURSOS EXTENSIVOS DE TEATRO, MÚSICA E TÉCNICO DE DANÇA
FORMATO: FLYER
HORÁRIO: 19H
RELEASE: Compondo a programação da Semana da Mostra Pela Vida, o CCBJ divulga a
mais nova página do site oficial do equipamento: dentro da página da Escola de Cultura
e Artes foi criada uma aba dos Cursos Extensivos de Teatro, Música e Técnico em Dança.
Lá, é possível encontrar informações sobre os produtos dos alunos do curso, professores
envolvidos, módulos, ementas e muito mais. Para conferir, acesse:

