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Ementa

Ao trazer a experiência estética em primeiro plano, este 

percurso tem como propósito nutrir o campo sensível 

do(a) educador(a) por meio de práticas atelierísticas que 

convidam a estados de abertura e investigação criativa do 

corpo, das materialidades plásticas, da natureza, bem 

como ao registro dos itinerários poéticos vividos por cada 

um(a) ao longo dessa jornada. Como desdobramento das 

experiências atelierísticas, propõe-se também a 

interlocução com campos teóricos que abordam e 

entrelaçam as temáticas em questão - corpo, arte, 

natureza, infâncias e educação -, dialogando com práticas 

pedagógicas vivenciadas nos contextos educativos formais 

e não formais. 



O curso está organizado em dois módulos: um no 1º e outro 

no 2º semestre de 2023, que funcionam de forma 

independente.

As aulas serão aos sábados quinzenais, das 9h às 17h com 

intervalo para almoço (12h às 14h) e 5 encontros às quintas 

à noite, das 19h às 21h. 

MÓDULO 1: 30h aos sábados + 10h durante a semana = 40h 

5 sábados imersivos (6h) + 5 noites de 5ª f. (2h)

15/04 (sábado) + 20/04 (5ª f.) 
06/05 (sábado) + 11/05 (5ª f.) 
20/05 (sábado) + 25/05 (5ª f.) 
03/06 (sábado) + 15/06 (5ª f.) 
17/06 (sábado) + 22/06 (5ª f.)

MÓDULO 2: 30h aos sábados + 10h durante a semana = 40h 

5 sábados imersivos (6h) + 5 noites de 5ª f. (2h)

19/08 (sábado) + 24/08 (5ª f.)
02/09 (sábado) + 14/09 (5ª f.)     
16/09 (sábado) + 21/09 (5ª f.)
07/10 (sábado) + 19/10 (5ª f.)
21/10 (sábado) + 26/10 (5ª f.)

Curso total: 80h



Objetivos

Viver experiências artísticas, brincantes, corporais e 

com a natureza em processos sensíveis de educar(-se).  

As propostas visam ampliar poeticamente as práticas 

educacionais, proporcionando autoconhecimento, 

ativando a criatividade e partilhando experiências 

para aprendizagens significativas e transformadoras.

Público

Este curso é voltado para profissionais da educação, 

artistas e pessoas interessadas nas infâncias, que 

queiram viver experiências de ateliês e partilhar 

reflexões sobre suas próprias práticas em processos 

educativos com crianças. 

Metodologia

Os encontros têm como fundamento saberes da 

experiência mobilizados por meio de práticas 

atelierísticas e referenciais teóricos que colocam em 

interação corpo, arte, natureza e infâncias. Os 

registros das experiências vividas serão também um 

importante recurso metodológico neste processo 

formativo.



Cada professor (a) terá um encontro imersivo a 

cada módulo mais uma aula teórica na quinta-feira. 

Ao final de cada módulo, o fechamento será com 

todos os professores.

Temas:

“Entre Ter e Ser Corpo”, com Lívia Lage 

“Somos Natureza”, com Mariana Benchimol

“O Ateliê como Linguagem”, com Bia Jabor

“Corpo, Sintonia e Conexões”, com Rodrigo Maia 



PROGRAMA

“Entre Ter e Ser Corpo”, com Lívia Lage 

As aulas-experiências “Entre ser corpo e ter corpo” 
têm a intensão de oportunizar reflexões sobre o 
corpo como condição primordial da vida e, por isso, 
tão exuberante em expressões principalmente nos 
bebês e crianças.  Mas como os percursos de 
aculturação incidem sobre a construção dos corpos?  
Como condicionam os sentidos, as expressividades, a 
sensibilidade? Como interferem nos modos como 
acolhemos nós mesmos e os outros na dimensão 
corporal? As aulas propõem experiências sensíveis 
que orientam a práticas lúdicas de investigação de si, 
de cuidado de si, de interação com o outro, de 
reconhecimento das nossas corporeidades na 
convivência coletiva, no ambiente social e natural. 
(Re) animar a dimensão corporal é meio de nos 
aproximarmos das lógicas primárias de existência, 
das formas como as crianças operam, das linguagens 
expressivas das quais lançam mão, das poéticas que 
brotam de seus fazeres, que jamais prescindem do 
corpo. Reavivar a sensibilidade do adulto-educador é 
oportunidade de empatizar e melhor acolher a 
criança. 



“Somos Natureza”, com Mariana Benchimol

Tem a intenção de nutrir educadoras e 
educadores com experiências sensíveis, 
poéticas, artísticas e brincantes com a natureza 
que somos e com a natureza que nos cerca. 
Trata-se de vivenciar atividades que percorrem e 
entrelaçam esses campos, criando repertórios 
para o trabalho com as infâncias e o 
autoconhecimento. Pensaremos currículos, 
práticas e teorias político-pedagógicas que 
trazem as aprendizagens aos diversos contextos 
escolares. Serão realizadas oficinas de produção 
de materiais escolares ecológicos em vivências 
que trazem a estética da natureza como 
possibilidade de criação, aprendizagem e 
pertencimento; além de fazerem refletir sobre 
os ideais capitalistas de consumo e felicidade. 
São percursos que endossam uma percepção de 
que fazemos parte de Gaia, de uma Terra viva e 
sistêmica, onde o que fazemos está diretamente 
ligado com o que chamamos de meio ambiente.



“O Ateliê como Linguagem”, com Bia Jabor

O ateliê como linguagem parte do princípio da 
estreita relação entre os processos artísticos com 
os de aprendizagem, em especial na primeira 
infância. O ateliê é o lugar da experimentação, da 
pesquisa e da possibilidade de criar novos nexos 
entre pensamentos, materiais e objetos através da 
criação. O objetivo é trazer a experiência do fazer 
artístico para a prática pedagógica dos professores, 
propiciando um pensar-fazendo com as mãos, 
experimentando linguagens expressivas 
conectadas aos sentidos e ao sensível. Para que 
possamos escutar as “cem linguagens” da criança, 
é fundamental que estejamos abertos para 
explorar, conhecer, desvendar, investigar as 
matérias e materialidades do mundo e assim 
ampliar nossos próprios repertórios e os que 
podemos oferecer às crianças. Artistas e suas 
práticas irão nos inspirar para explorar obras de 
arte e seus infinitos caminhos e possibilidades de 
interação, através de seus processos de pesquisa e 
seu pensamento pedagógico, produzindo um 
discurso transversal e de renovação de saberes 
entre arte e educação.

“Em vez de um espaço físico, acredito 
que o verdadeiro ateliê seja um estado de 

espírito” - Leila Gandini



“Corpo, Sintonia e Conexões”, com Rodrigo Maia 

Como regenerar nosso ambiente interno e 
externo? Como podemos atravessar e ser 
atravessados por práticas, experiências e diálogos 
horizontais entre ruas, florestas, quilombos, 
escolas e academias? Inspirados nas linguagens 
das artes e das culturas ameríndias e 
afrodiaspóricas, vamos em direção ao ser criativo. 
Através de jogos, dinâmicas lúdicas e cinestésicas, 
mobilizaremos a singularidade e espontaneidade 
em nossa corporeidade. Escutar o corpo em suas 
relações espaço-temporais e sensoriais e observar 
as inúmeras qualidades de tensão – das mais sutis 
às mais vigorosas –, pode ampliar as 
possibilidades de contato, sintonia e conexões. A 
essência desta proposta reside na descolonização 
de nossos pensamentos e ações para ressignificá-
las. Buscaremos a construção do cuidado de si 
compartilhado como nos inspiram os ancestrais.





Bia Jabor

Bia Jabor é artista, educadora e curadora 
educacional. Desde 2018, está à frente da Casa 38,
espaço independente e multidisciplinar de 
investigações artísticas, corporais e brincantes. Nos
últimos anos vem se dedicando ao trabalho com a 
primeira infância, com formação na Itália, no
Grupo de Estudos Internacional: “A Abordagem de 
Reggio Emilia para a Educação da Primeira
Infância”, e na Colômbia, no curso “Arte + Pedagogia: 
Experiência Educativa aeiotu para a Primeira
Infância”. É Especialista em “Processos de Escuta 
Antropológicas das Infâncias”.

Lívia Lage

Trabalha com linguagens corporais nos processos 
formativos de crianças e adultos, em espaços de 
aprendizagem formais e não formais desde 2002. É 
graduada em Dança Contemporânea e em 
Pedagogia; especialista em Educação Infantil e 
Mestre em Educação (PUC-RJ); Professora da 
Técnica de Alexander e estudiosa da Abordagem 
Pikler. É professora de Expressão Corporal na 
educação infantil; co-criadora e educadora no 
programa “Criança e Natureza em Estado de Arte” 
na Casa 38; professora do Pró-Saber, além de 
desenvolver outros projetos formativos voltados 
para educadores e crianças. 



Mariana Benchimol

É mãe, pedagoga, oceanógrafa e mestre em 
geografia. Desde 2002, realiza pesquisas e trabalhos 
em escolas inovadoras e projetos de educação, 
cultura e meio ambiente; e junto a comunidades 
tradicionais e povos originários. Tem vasta 
experiência em cargos de gestão, facilitando 
processos coletivos com o uso de ferramentas 
participativas e brincantes. Participa de grupos de 
cultura popular há muitos anos e busca experiências 
e inspirações no Brasil profundo. Mariana idealiza 
uma pesquisa-prática chamada Ateliê da Floresta, 
com arte e natureza. Em paralelo, é pesquisadora e 
articuladora do Movimento dos Quintais Brincantes e 
pesquisadora no Gitaka, da UNIRIO. 

Rodrigo Maia

Artista, Psicólogo e Educador, trabalha em projetos 
que mesclam corporeidades, ecologia, performances 
e artes visuais. Colaborador artístico e educador dos 
projetos: “Croatã” e “Fronteiras” - Projetos 
internacionais que trabalham no campo artístico, 
educacional e ambiental – foco na agroflorestal e 
bioconstrução. Mestrando em Psicossociologia de 
Comunidades e Ecologia Social - EICOS/UFRJ; Pós-
graduado em Especialização do Ensino da Arte: UERJ -
EAV/Parque Lage; Pós-Graduado em Preparação 
Corporal nas Artes Cênicas pela Faculdade Angel 
Vianna.





INVESTIMENTO

3 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 
módulo, sendo a primeira no ato de inscrição. 
Vencimentos em 10/04, 10/05 e 10/06. E 10/08, 
10/09 e 10/10. Será concedido 10% de desconto para 
pagamento à vista.

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO

Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de 
Inscrição

Canais de Pagamento:

o Depósito bancário no Banco Itaú (341), ag. 0389, 
cc: 06231-6, CNPJ: 68586957/0001-03

o PIX para prosaber@prosaber.org.br

o Cartão de crédito ou débito: Aceita-se pagamento 
com cartões de crédito Visa ou Mastercard. A 
operacionalização do pagamento por cartão 
(crédito ou débito) deverá ser realizada na 
Secretaria do Pró-Saber, em horário agendado 
através dos nossos canais de contato.

Envio do comprovante de pagamento para o e-mail 
prosaber@prosaber.org.br

OBSERVAÇÕES

As inscrições serão realizadas até o dia 10 de abril (1º 
módulo) e 10 de agosto (2º módulo) de 2023.

A inscrição somente será confirmada mediante a
apresentação do comprovante de pagamento,
conforme orientações para inscrição acima.

Será concedido 10% de desconto para pagamento
único de grupos a partir de 3 participantes.

Devolução dos valores pagos:

1. Em caso de desistência:

Antes do início do curso: os valores pagos serão
devolvidos considerando-se o desconto de
encargos e taxas.

Após o início do curso: os valores pagos não
serão devolvidos.

2. Em caso de não formação da turma: os
valores pagos serão devolvidos integralmente.

A realização do curso está sujeita à quantidade
mínima de alunas/os.

O certificado de participação pressupõe a 
participação em 75% da carga horária total.

Vagas limitadas!

https://forms.gle/gev8jLE4sazLVQVa9
mailto:prosaber@prosaber.org.br
mailto:prosaber@prosaber.org.br

