Em diálogo com o encerramento da “Ocupação Lydia Hortélio” realizada pelo Itaú Cultural,
a Oca Escola Cultural e a Casa das 5 Pedrinhas convidam para um encontro com
Lydia Hortélio, Adelsin, Lucilene Silva e Peo (Maria Amélia Pereira).
Dia 06/09, sexta-feira - 20:00 h às 22:00 h -

Palestra com Lydia Hortélio
A CRIANÇA NOVA... A CRIANÇA ETERNA...:
Imagens da Cultura Infantil através dos tempos,
Paralelos com o Brasil contemporâneo
O Brinquedo no Mundo
O Brinquedo no Brasil
O Brinquedo de cada um...
Pinturas, gravuras, desenhos, poemas, aforismas, cantigas, fotografias no Brasil contemporâneo.
Dia 07/09, sábado das 09:30 h às 20:00 h

Oficinas com Lydia Hortélio, Adelsin, Lucilene Silva, equipe e monitores da Oca
9:30 h às 10:00 h - Café e cadastramento das oficinas
10:00 h às 12:30 h
Oficina 1 - Música Tradicional da Infância com Lydia Hortélio
Prática do repertório de músicas e brincadeiras tradicionais registradas ao longo de quase 50 anos por todo o
Brasil e registradas nos CDs “Abra a Roda Tindô lê lê”, “Ô Bela Alice” e “Céu Terra 51”.
Prática e reflexões sobre “Um século de Música da Infância no Sertão da Bahia”, baseada na pesquisa realizada
com 4 gerações no Município de Serrinha, repertório esse gravado no CD “Ô Bela Alice”.
Oficina 2 - Oficina de brinquedos com Adelsin
Um mergulho na multiplicidade de movimentos que pertencem à experiência da infância do ser humano criança.
Tudo começa com a descoberta do próprio corpo e de suas possibilidades expressivas. Seguem a interação com o
ambiente e com os outros seres. Surge então o brincar com os objetos e a criação dos próprios brinquedos: uma
extensão do seu ser na maravilhosa jornada de se descobrir “humanamente divino”.
Vontade, imaginação, escolha de materiais e ferramentas, desafios da realização, acaso, interação com a natureza
são os caminhos naturais das construções das crianças. Na oficina brincamos e construímos. Entre um brinquedo e
outro conversamos sobre a importância de cada gesto.
12:30 h às 14:00 h almoço

14:00 h às 16:30 h
Oficina 3 - Brincadeiras corporais e jogos tradicionais com Lucilene Silva
Esta oficina contemplará o repertório de brincadeiras e jogos da tradição brasileira, buscando refletir sobre sua
diversidade, gestos, linguagem de movimento e relação com a natureza, com o cotidiano, com a cultura local e com
o desenvolvimento da criança: brincadeiras de corda, bola, elástico, amarelinha, cinco pedrinhas, bolinha de gude
e pião.
Oficina 4 - “O brincar na dança e a dança no brincar” com a equipe e monitores da Oca Escola
Cultural: Vera Cristina Athayde, Blec Paulo, Jorge Fofão e Fernando Altenfelder.
Nesta oficina a equipe Oca, formada por especialistas na dança e música brasileira, compartilharão a
experiência de diálogo entre música, dança e brincadeira e as possibilidades de resultados criativos e artísticos
desse encontro.
16:30 às 17: 00 Intervalo
17:00 h às 19:00 h

Brincar, a revolução que falta.
Uma conversa entre Lydia Hortélio, Peo, Lucilene Silva e Adelsin e um momento para refletirmos juntos sobre
ações conjuntas em favor da preservação da infância e dos espaços de brincar.
19:00 h às 20:00 h

Apresentação do Espetáculo “Si colomi”
Traduzindo a beleza e musicalidade da infância brasileira, “Si colomi” corresponde a uma performance artística
construída a partir do diálogo entre brincadeira, música e dança desenvolvidos pela OCA-Escola Cultural, localizada
em Carapicuíba/SP. Está pautada num repertório registrado nas últimas cinco décadas por Lydia Hortélio, Lucilene
Silva e Adelsin e traz a linguagem do corpo e do movimento presentes na cultura infantil, representadas no tempo e
no espaço por um repertório de muitas gerações e lugares que simbolizam a criança brasileira de todos os tempos.

Valor por pessoa R$275,00 incluindo a palestra, a participação em duas oficinas, a roda de conversas, o
espetáculo Si Colomi e o almoço do sábado.
A OCA - Escola Cultural fica localizada na Aldeia de Carapicuíba, Rua Xapuri, 600, Jardim Colonial, Carapicuíba SP, CEP 06343-020
Contatos: contato@ocaescolacultural.org.br
casadas5pedrinhas@gmail.com, (11)4146-87119 e (11)99104-7380
Faça sua inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwgjWa-rfx-U5vPyLfxpCtYIeiIvrUEIbccxBu-eLZq0_pg/viewform?usp=pp_url

