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Colagem digital: Julia Resende. Belo Horizonte, 2021. Fonte: Pixabay.

APRESENTAÇÃO

A CHAMA: Corpos Arvoredos Plurais – 6ª Mostra da Escola de
Artes Visuais – Cefart/FCS, do Centro de Formação Artística e
Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, sob a curadoria de Celina
Lage, pretende refletir a respeito da relação corpo-natureza na
sociedade.
Por meio da mostra podemos lançar um olhar animador sobre
um tema tão necessário e atual, mas não novo. O ser humano
aplica métodos vulneráveis na exploração da natureza e,
consequentemente, causa perturbação da ordem natural. Devemos
nos atentar para a urgência de serem tomadas medidas de
reinserção da natureza no cotidiano e dos cuidados obrigatórios
que devemos ter com ela. Sem a natureza, a vida no planeta é
inconcebível.
O conjunto de obras selecionadas para a mostra apresenta uma
diversidade de artistas, materialidades e mídias, abrindo muitas
possibilidades de interpretação, demonstrando o quanto somos
múltiplos e temos nossas individualidades, mesmo quando nos
unimos e formamos um conjunto com afinidades.
Assim como as árvores, que possuem suas características e formas
singulares de se expandirem, florescerem e frutificarem, os seres
humanos também possuem suas particularidades. Não existe
apenas uma pessoa em cada um de nós, mas muitas interpretações
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da nossa existência que vive em corpos mutantes. A arte é um
reflexo dessa multiplicidade de corpos arvoredos plurais e suas
identidades.
A Cartilha Educativa desta exposição procura extrapolar os limites
das relações presenciais, compatibilizando a arte, o convívio com
a natureza e as mídias sociais, e explorando as novas formas de
comunicação evidenciadas pelo surgimento da pandemia. A mostra
e sua Cartilha Educativa almejam promover um evento artístico
adequado para esse período em um modelo virtual, bem como
proporcionar visibilidade para o projeto pedagógico, a trajetória e a
história da Escola de Artes Visuais do Cefart, oferecendo atividades
de interação com a narrativa da exposição.
Nesta Cartilha, elaborada pelos alunos do Curso Básico de ArteEducação, um dos Cursos que integram a Escola de Artes Visuais
do Cefart, você encontrará propostas para discutirmos sobre
as relações entre nossos corpos, a natureza e a arte em nosso
cotidiano. Com isso, o Curso Básico de Arte-Educação se nutre e se
multiplica em suas práticas pedagógicas voltadas para o público de
forma gratuita, promovendo assim a circulação de conhecimento,
intercâmbios de culturas e experiências transformadoras. As
atividades foram divididas por faixas etárias de público – infantil,
juvenil, adulto e idoso.
Para o público infantil, a proposta “Reflorestação (reflorestar +
coleção)” atende crianças de 5 a 8 anos. É um convite para observar
a natureza em uma experiência de inventário, seja por meio da
coleta de gravetos, gramas e folhas de diversos formatos, seja pelo
plantio de uma semente. Para isso, é preciso fazer um passo a passo
seguindo as fases: coleção, frotagem e reflorestar.
Para o público adolescente, a partir de 14 anos, a Cartilha Educativa
traz o convite “Bora se tecnoarborizar?”, atividade subdividida em
quatro propostas. “Bora conhecer a cidade?” tem como conceito a
comparação entre as imagens da antiga paisagem da cidade de Belo
Horizonte com a atual, oriundas de pesquisas fotográficas, tanto no
site do Arquivo Público Mineiro quanto nos registros fotográficos
pesquisados pelos adolescentes em arquivos pessoais, sites na
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internet ou pesquisa no Google Street View. A atividade também
pode ser realizada a partir dos arquivos de outras cidades. Com o
título “Bora conhecer as PANCs?”, este item é uma chamada para
conhecer o universo das Plantas Alimentícias não Convencionais –
PANCs. A sugestão é que o adolescente investigue sua memória
familiar e a relação das plantas com sua comunidade, utilizando a
tecnologia de celulares por meio de aplicativos de reconhecimento.
Em “Bora falar sobre consumismo?”, é proposta uma reflexão sobre
as diversas formas de consumo na sociedade globalizada. Como
atividade, o jovem deve construir uma miniexposição de memes
com os amigos. E “Sendo um Corpo Arvoredo” sugere uma atividade
relacionada ao tema da exposição e aos artistas homenageados
com obras do Acervo da FCS. Experimentando um filtro do TikTok,
o adolescente pode se tornar uma “árvore digital”.
Para o público adulto, a proposta “Natureza engarrafada: cada um
na sua garrafa” instiga reflexões ligadas ao momento de isolamento
em que vivemos e a como os corpos podem se relacionar com a
natureza nesse contexto. A ideia é que se crie um momento de
desaceleração por meio de uma mediação entre o corpo, a casa e a
natureza, chamando para a construção de um terrário em garrafa.
Seguindo o público adulto, porém pensando em um grupo específico,
a proposta “Arvoredos: corpos plurais e a memória” se destina aos
idosos. A ação educativa é um pedido de passagem para o tempo.
Lembrar de uma história, ouvir uma música, ler um poema são
experiências que essas atividades convocam, um convite de afeto.
Todas as práticas foram desenvolvidas pensando nas restrições
impostas pela pandemia e são um convite à ressignificação do nosso
estar no mundo diante de um novo mundo em isolamento.
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ESCOLA DE
ARTES VISUAIS
CEFART/FCS

A Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e
Tecnológica – Cefart/FCS oferece Cursos Básicos e de Formação
Inicial que visam preparar o aluno para a compreensão histórica,
social e artística dos aspectos teóricos inerentes à concepção e
montagem de exposições. As disciplinas oferecidas abordam a
elaboração de projetos culturais, pensamento curatorial, história
da arte, mercado, concepção do espaço expositivo, novas mídias,
suportes e a atuação no campo da arte-educação. A cada semestre
são oferecidos cursos de nível básico em Arte-Educação, Curadoria,
Expografia e o curso de Formação Inicial Continuada em Assistente
de Produção Cultural.
Com o objetivo de criar experiências inovadoras, produzir conteúdos
culturais e construir um repertório diversificado no conhecimento
das artes, os cursos da Escola de Artes Visuais foram estruturados
para pensar a arte em suas diversas atuações.
Nesse sentido, o curso Básico de Arte-Educação apresenta
programas e projetos educativos para as artes visuais,
relacionados à mediação cultural e a outras práticas educacionais,
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pensando a adequação de conteúdos a públicos diversos. O curso
Básico de Curadoria aborda os conceitos da curadoria e a atuação
do profissional em suas relações com o mercado, instituições,
público e história da arte. O curso Básico de Expografia investiga os
princípios e métodos para a exibição visual de obras e desenvolve
conceitos básicos para a percepção espacial de galerias e de
espaços alternativos. A Formação Inicial Continuada em Assistente
de Produção Cultural examina processos de planejamento e escrita
de projetos, captação de recursos, leis de incentivo à cultura,
financiamento colaborativo e viabilização para ocupação de espaços
públicos.
Além desses Cursos Regulares, a Escola de Artes Visuais também
oferece Cursos de Extensão e Cursos Complementares, visando
ampliar a formação dos alunos. O ingresso dos estudantes é feito
semestralmente, por meio de edital de seleção, publicado no site da
Fundação Clóvis Salgado (fcs.mg.gov.br) e divulgado pelo Instagram
(@fcs.palaciodasartes) e pelo Facebook (@fundacaoclovissalgado).
A Escola de Artes Visuais atua ainda no Educativo FCS, programa
ligado à Gerência de Extensão, que visa proporcionar ao público
experiências que o levem a uma compreensão das artes e a fomentar
a reflexão e a ampliação de conceitos relacionados à cultura e à
contemporaneidade. Os professores da Escola realizam pesquisa,
planejamento e execução de ações formativas no campo das artes,
desenvolvendo atividades artístico-pedagógicas ligadas à mediação
nas galerias de arte do Palácio das Artes e da CâmeraSete – Casa
da Fotografia de Minas Gerais e no Cine Humberto Mauro, por meio
do programa Cine Escola (ações suspensas temporariamente,
devido à pandemia da Covid-19). Com a interrupção das atividades
presenciais, o Educativo FCS assume o formato virtual como
alternativa para diminuir a distância e aumentar a interação entre o
público e as diversas linguagens artísticas que integram a Fundação
Clóvis Salgado. Com uma proposta de experimentação e inovação
em práticas de mediação, apresenta conteúdos divulgados pelas
mídias sociais e publicados no site da FCS (fcs.mg.gov.br/projetoeducativofcs/).
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Esse espaço educativo virtual conta com quatro eixos temáticos,
fazendo um passeio pelas Artes Visuais. A começar por Um Click
de Cultura, que traz contextualizações histórico-sociais, referências
diversas e reflexões inusitadas acerca da arte em geral. Para falar
sobre arte contemporânea, o Bora Falar de Arte? faz um convite
especial para investigarmos o universo das catalogações, dos
inventários e dos alfabetos, que vão de objetos comuns a artistas
variados, dialogando com o cotidiano de forma prática e em sua
potência poética. Além desses eixos, há também o estudo de
processos práticos, com atividades e muita diversão. Para o público
infantil, o Cineminha On-line traz indicações de curtas-metragens
(disponíveis on-line e gratuitamente), com sugestões de atividades,
brincadeiras, reflexões e curiosidades sobre esse universo em
movimento. Já o Criarte proporciona tanto a experiência de colocar
a mão na massa, ao incentivar o desenvolvimento de atividades
criativas, quanto a reflexão sobre artistas e materiais acessíveis
para esse encontro com a criação.
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Dia do Pequeno Artista, Palácio das Artes. Belo Horizonte, 2019. Foto: Mara Tavares
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Clarissa Tomasi. Belo Horizonte, 2021.

Autoras
Clarissa Tomasi
Desirée Kinoshita
Gabriella Diniz Mansur
Marúzia Moraes

crianças

REFLORESTAÇÃO
(REFLORESTAR +
COLEÇÃO)

INTRODUÇÃO
A atividade desta proposta faz pensar sobre a existência de natureza
em todo lugar. Mas você sabe o que é natureza e como podemos
preservá-la?
Quem mora em uma cidade grande, como Belo Horizonte, às vezes
até se esquece que existe natureza na cidade também. Se pensarmos
um pouco, vamos nos lembrar de praças, parques, quintais de
vizinhos e canteirinhos de calçada.
No seu bairro, tem alguma praça? As calçadas têm árvores? Os
vizinhos têm jardim? Tem alguma árvore na rua da sua casa? Como ela
é? Alta? Baixa? Florida? Cheirosa? Tem flores? Recebe passarinhos?
Formigas passam por ela? Na sua casa tem jardim? E uma hortinha,
será que tem?
Vamos descobrir onde está a natureza e construir uma coleção a
partir disso? Você já fez alguma coleção?
Os museus, por exemplo, fazem coleções. E sabe o que é mais legal?
As coleções de objetos e documentos dos museus sempre contam
uma história e têm uma importância que às vezes a gente nem
imagina, se olhar rapidinho.
E aí? Estão animados? Vamos começar!

13

fase 1
COLEÇÃO
>>

Público-alvo: crianças de 5 a 8 anos.

Atenção: Para fazer a coleta, é preciso
ter a supervisão de um adulto. Vale até
chamar a família toda para fazer uma
grande coleção.
>>

>>
-

Sugestão de música
para
a
atividade:
ouça “As árvores”, de
Arnaldo Antunes, aqui:
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=m_rbMKESz-g

Materiais necessários:
Folhas, flores e tudo que pode ser
encontrado na natureza
Lupa
Caixinha (para guardar o material
coletado)

Vai sair de casa? Procure nas
calçadas, na praça mais perto
da sua casa, ou até em algum
parque. Colete pedacinhos de
grama, gravetos e flores.
Quem sabe não encontre até
uma fruta madura em alguma
árvore?
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Foto: Clarissa Tomasi.

Colete tudo aquilo que achar
interessante na natureza: folhas
pequenas, grandes, gravetos,
flores. Vamos começar pela
casa? Procure no jardim, no
quintal, em vasos de plantas e
na horta.

// DICA
Procure pela diversidade! Em
vez de escolher dez folhas da
mesma planta, busque por
folhas, flores e sementes com
tamanhos e cores diferentes.
Quanto mais diversidade,
mais bonito vai ficar seu
inventário.

Para cada item da sua coleção,
anote onde encontrou, que dia
era, como era e, quem sabe,
conte uma história ligada a
ele! Registre todos os itens e
transforme um caderninho em
seu próprio catálogo, assim
como os de museus! Em
seguida, decida como organizar
sua coleção e tire uma foto!
Compartilhe com a gente usando
a hashtag #eucorpoarvoredo.

Exemplo de coleção. Imagem: Clarissa Tomasi.
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fase 2
FROTAGEM
>>

Público-alvo: crianças de 5 a 8 anos.

Atenção: Recomenda-se o acompanhamento
de um adulto durante a realização da atividade.
>>

>>
-

Materiais necessários:
Folhas e flores caídas das árvores
Materiais para desenho
(lápis de cor e giz de cera)
Folhas de papel

Sugestão de música
para a atividade: ouça
“A ordem das árvores”,
de Tulipa Ruiz, aqui:
w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=RDgZwVbcJKc

A partir da Fase 1, escolha algumas folhas ou flores para a
realização da frotagem, uma técnica que consiste em captar
desenhos e texturas de uma superfície.

Passo a passo:
1. Coloque o papel sobre o material escolhido (folhas ou flores).
2. Friccione o giz de cera deitado ou o lápis de cor sobre a folha
de papel, de modo a registrar a textura.
Você pode acrescentar outros elementos embaixo do papel,
distribuindo-os para criar uma composição. Aí, basta friccionar
o giz de cera deitado ou o lápis de cor sobre a folha de papel
novamente.
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// DICA
Escolha folhas e flores com texturas diferentes.
Brinque de variar as combinações de cores.

Exemplo de frotagem. Imagem: Clarissa Tomasi.

// ATENÇÃO
Com o tempo, as folhas coletadas ficarão secas e murchas.
Após o registro de todas as fases, devolva o que foi coletado
à natureza.
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fase 3
REFLORESTAR
>> Público-alvo: livre (toda a família).
>> Atenção: Recomenda-se o acompanhamento

de um adulto durante a realização da atividade.

Sugestão de música
para a atividade: ouça
“Refloresta”, de Gilberto
Gil, Gilsons e Bem Gil,
aqui: www.youtube.com/
watch?v=YAQxp-rkFVM

>> Materiais necessários:
-

Vaso de planta ou pote reciclado
(garrafa PET, por exemplo)
Terra vegetal
Água
1 folha de papel toalha
Algodão
Pote com tampa
Sementes de alguma fruta cítrica
(laranja, limão ou mexerica)

Você sabia que nas ruas da cidade de Belo Horizonte existem
várias árvores frutíferas? Pés de amora, goiaba, manga,
pitanga, carambola e outras frutas bem gostosas?
No site “Fruta na Rua BH”, você encontra o mapa
dessas árvores frutíferas. Acesse o site para
saber se perto da sua casa existem árvores
que já foram catalogadas:
https://url.gratis/rFO1d
Agora que já sabe onde encontrar árvores frutíferas em
Belo Horizonte, que tal plantar algum pezinho de fruta?
Convidamos você a ter a experiência de plantar um pé de
fruta e acompanhar seu crescimento.
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1.
2.

3.

4.

Passo a passo:
Com a ajuda de um adulto, retire a semente da fruta escolhida.
Para que sua plantinha cresça mais rápido, é interessante
fazer a germinação. Lave as sementes e seque-as com um
papel toalha. Em seguida, retire a primeira casca que envolve
as sementes. Umedeça um pedaço de algodão e coloque-as
em um pote com tampa. Após 5 a 15 dias, as sementes estarão
germinadas e prontas para serem plantadas.
De acordo com o vaso em que você vai plantar, coloque a terra
vegetal até preenchê-lo. Em seguida, coloque as sementes bem
na superfície e umedeça a terra.
Regue a mudinha a cada 3 dias na primeira semana. Depois,
basta molhar para manter a terra úmida. No período de
frutificação, regue seu pezinho de fruta com abundância.

// DICA
Para que sua plantinha cresça bem saudável, é importante
observar seu desenvolvimento, trocando-a de vasinho quando
já estiver maior.
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Desenho base: Professora Keity Faccin. Técnica mista - colagem digital, frotagem e foto: Gabriella Diniz Mansur. Belo Horizonte, 2021.
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Colagem digital: Julia Resende. Belo Horizonte, 2021. Fonte: Pixabay.

Autores
Abraão Veloso
Adriana Martins
Beatriz Fóscolo
Julia Resende

adolescentes

BORA SE
TECNOARBORIZAR?

INTRODUÇÃO
As propostas voltadas ao público adolescente têm como objetivo
propor um diálogo entre a tecnologia e o meio ambiente. Topa
visualizar, curtir e compartilhar essa ideia com a gente?
Em um mundo globalizado como o nosso, onde a informação “corre a
todo momento” e os ambientes estão em constante transformação,
a opinião dos mais jovens se faz cada vez mais necessária. Sendo
assim, gostaríamos de convidar você, caro jovem, a construir
sua opinião crítica sobre o assunto e a dar um toque pessoal nas
discussões que serão propostas por nós.
Para iniciarmos essa conversa, reflita sobre algumas questões:
você já cogitou utilizar o TikTok como uma plataforma para expor
seu aprendizado? E construir um meme com os seus pensamentos
sobre aquele conteúdo legal da Escola? Talvez utilizar um filtro para
se transformar em um corpo arvoredo? E fazer uma montagem
digital com fotos do local em que você vive, comparando como era
a vegetação no passado e no presente?
Abra o seu coração e o seu celular e adentre o mundo da tecnologia,
mas pensando sobre como nos relacionamos com o meio em que
vivemos.
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bora conhecer
A CIDADE?
>> Público-alvo: a partir de 14 anos.
>> Materiais necessários:
- Celular/Computador para pesquisa de imagens
- Materiais de desenho de sua preferência

(lápis e papel bastam, mas podem ser usados tecido,
colagem, caneta, marcador de texto, giz, entre outros)

Introdução
Você conhece a cidade de Belo Horizonte? Já pensou em como ela
surgiu, ou como se transformou ao longo do tempo? Convidamos
você a conhecer um pouco dessa história e a se questionar sobre
o papel do meio ambiente nessa jornada.

Planta geral da cidade de Belo Horizonte, 1895. Autor: Comissão Construtora de Belo Horizonte.
Fonte: Wikipédia.
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Considerada pelo jornal Estado de São Paulo (Estadão), em 2010,
como uma das cinco capitais mais verdes do Brasil, há mais de cem
anos, nascia Belo Horizonte, um lugar único, feito para substituir a
antiga capital colonial de Minas Gerais, Ouro Preto. A nova cidade
foi totalmente planejada por engenheiros e arquitetos. Para tal
feito, utilizaram um espaço já habitado: a Vila Curral Del Rei, que
foi descaracterizada em prol da construção da nova capital.

Panorama da Serra
do Arraial do Curral,
entre 1894 e 1895.
Fonte: Acervo Comissão
Construtora da Nova
Capital de Minas Gerais
– Museu Histórico Abílio
Barreto.

Comissão Construtora
da Nova Capital, entre
1894 e 1895. Ao centro,
Aarão Reis, engenheiro
chefe da Comissão
Construtora, portando
a planta da Cidade de
Minas. Fonte: Acervo
Comissão Construtora
da Nova Capital de
Minas Gerais – Museu
Histórico Abílio Barreto.
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Planejou-se uma cidade dividida em três áreas: uma área urbana,
uma área suburbana e uma área rural. Sua inauguração aconteceu
em 12 de dezembro de 1897, quando ainda estava em obras e com
seu plano de construção parcialmente concretizado.

Delegacia de Polícia,
Arraial de Belo
Horizonte, entre 1894
e 1895. Fonte: Acervo
Comissão Construtora
da Nova Capital de Minas
Gerais – Museu Histórico
Abílio Barreto.

Prédio da Secretaria da
Educação em construção,
entre 7 de agosto de
1894 e 11 de novembro
de 1896. Fonte: Arquivo
Público Mineiro.

Importante destacar que o título de Capital Verde não existiu
desde o seu começo, uma vez que em seu planejamento não foram
considerados seus cursos d’água. O local escolhido para construir
Belo Horizonte se deve à qualidade e à fartura das águas das bacias
dos ribeirões Arrudas e do Onça. De forma contraditória, já na
planta, o projeto urbanístico de Aarão Reis – à exceção do Arrudas
– ignorou solenemente essa abundância de cursos d’água.
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Trabalhos de tubulação
no Ribeirão Arrudas.
Ao fundo, Comissão
Construtora da Nova
Capital. Março de 1896.
Fonte: Acervo Comissão
Construtora da Nova
Capital de Minas Gerais –
Museu Histórico
Abílio Barreto.

Hoje em dia, ainda podemos observar vários dos espaços planejados
e das propriedades construídas na época do nascimento da cidade
com seus prédios originais. Um exemplo é o Parque Municipal
Américo Renné Giannetti, patrimônio ambiental mais antigo de
Belo Horizonte.

Vista de coreto e hotel
Othon Palace do Parque
Municipal de Belo
Horizonte. 2013.
Autor: Glaussius.
Fonte: Wikimedia.

Em março de 1894, foi incluída no projeto da Capital a decisão de
transformar a chácara de Guilherme Ricardo Vaz de Mello em área
de lazer para a população, dando origem ao Parque Municipal.
Com área de 182 mil metros quadrados, o Parque localiza-se no
hipercentro, região mais adensada da cidade. Ele desempenha
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relevante papel no equilíbrio entre o processo de urbanização e a
preservação do meio ambiente. O objetivo inicial era criar uma área
verde no coração da cidade, que servisse de acalento e descanso
para os moradores da nova capital.

Entrada geral do Parque
Municipal Américo
Renné Giannetti, entre
1894 e 1895.
Fonte: Acervo Comissão
Construtora da Nova
Capital de Minas Gerais
– Museu Histórico
Abílio Barreto.

Se você não mora na capital mineira e quer pesquisar sobre a
sua região, se baseie no que já conhece sobre a formação de
Belo Horizonte e procure informações sobre a história da sua
cidade. Faça isso antes mesmo de iniciar a atividade. Você pode
pesquisar no site oficial da prefeitura e/ou em sites de instituições
de preservação da memória, como museus e arquivos públicos.
Também pode perguntar aos seus familiares mais velhos. O
importante é mergulhar na sua história!
Proposta
Convidamos você a fazer uma ação criativa.
Ela nascerá de uma comparação entre os
registros históricos fotográficos da capital
belo-horizontina disponibilizados pelo Arquivo
Público Mineiro (www.mg.gov.br/servico/
a c e s s ar- o -a c er vo - d o -ar qui vo - p ub l i c o mineiro-internet) e os registros atuais
encontrados por você a partir de uma visita,
virtual ou presencial, a esse mesmo ambiente.
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Lembre-se de, ao fazer a atividade sobre outra cidade, procurar
por instituições de preservação da memória local e/ou registros
que algum conhecido tenha guardado.
Etapas
1. Escolha um lugar para explorar. Procure na internet fotografias

antigas do local visitado e tente notar as semelhanças, aquilo
que permaneceu inalterado ao longo do tempo e o que está
diferente, o que desapareceu e o que surgiu de novo.
2. Durante a visita, pense no meio ambiente: quais parques existem
perto da sua casa? Existia ou existe algum rio por perto? Quantas
árvores você vê pelo caminho? Como o comércio, as casas e
os veículos se comunicam com a cidade? Existe um fluxo muito
grande de pessoas ao redor? Se for possível, faça uma visita
segura (considerando o contexto da pandemia). Quando estiver
no ambiente, fotografe as partes que achar mais interessantes.
Caso não seja possível visitar presencialmente, procure por
fotografias na internet ou faça uso do Google Street View e salve
prints dos trechos favoritos.
3. Agora, vamos juntar o que produzimos! Faça uma criação em
desenho que una as duas épocas desse mesmo local. Você pode
deixar que tudo se misture na imagem ou pode usar elementos
no seu desenho que diferenciem o que é atual do que é antigo.
Tente variar os materiais (de lápis para caneta, por exemplo),
variar uso das cores, entre outros. Você pode também procurar
aplicativos de edição gratuitos e, em vez de desenhar, fazer
uma colagem digital. Use o que você mais gostou e exercite sua
criatividade! Lembre-se: não existe certo ou errado em arte. O
importante é explorar, se permitir e se expressar. Ao terminar
sua obra, se pergunte: o que você gostaria de ver atualmente em
sua cidade? Você criaria alguma área verde (parques, praças,
por exemplo)?
4. Publique suas criações nas mídias sociais usando a hashtag
#eucorpoarvoredo e compartilhe-as com outras pessoas que
fizeram o mesmo exercício que você. Quais reflexões vêm à
cabeça vendo todos esses resultados?
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Veja algumas indicações de artistas que
usaram fotografias em seus trabalhos
contemplando o momento antigo e o atual:
www.hypeness.com.br/2013/04/seriefotografica-sobrepoe-passado-epresente-no-vietna/
www.flickr.com/photos/mrsultan
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bora conhecer
AS PANCS
>> Público-alvo: a partir de 14 anos.
>>
-

Materiais necessários:
Computador ou celular
Aplicativo de reconhecimento de plantas
Aplicativo de vídeo

As flores e folhas
da Capuchinha são
comestíveis e deliciosas.
Fonte: Pixabay.

Introdução
Você já ouviu falar em PANCs, as plantas alimentícias não
convencionais? Sabe o que elas têm a ver com o consumo consciente
e com a qualidade de vida? Sabia que elas podem estar bem perto de
você? Vamos descobrir onde?
Nossa sociedade está cada vez mais desnutrida. E isso não está
ligado à quantidade e sim à qualidade do que comemos. Alimentos
ultraprocessados e com baixos valores nutricionais são os mais
consumidos todos os dias. Nós nos afastamos demais da natureza.
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Mas é dela que vem uma ótima alternativa para melhorar a saúde, a
qualidade de vida, diminuir o consumo excessivo e o impacto ambiental
que provém de grandes plantações, respeitar a memória, a cultura, a
biodiversidade local e a sazonalidade.
As PANCs estão em todo lugar. São plantas que em algum momento
foram consumidas por comunidades, mas caíram no esquecimento.
Muitos de nós temos pais, avós, parentes ou vizinhos que consumiam
folhas de almeirão roxo, azedinha, inhame ou peixinho da horta,
por exemplo. Muita gente as chama de ervas daninhas. Mas muitos
não sabem que são excelentes fontes de nutrientes, além de serem
fáceis de cultivar ou, melhor ainda, nascem espontaneamente. Em
tempos de economia em crise, o cultivo de PANCs pode ser uma ótima
alternativa para alimentar nossos corpos tão plurais.

Flor da planta Serralha,
cujas folhas são
comestíveis e altamente
nutritivas.
Fonte: Pixabay.

Folhas de Tanchagem
que, além dos chás,
também podem ser
consumidas. Fonte:
Pinterest.
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Proposta
Nesta atividade vamos conhecer um pouco mais sobre o lugar em
que vivemos, nossa memória familiar e a relação com as plantas
em nossa comunidade. E para isso podemos usar a tecnologia a
nosso favor. Vamos fazer uma exploração?
Etapas
1. Converse com seus parentes, vizinhos, conhecidos sobre as
PANCs e descubra se algum deles conhece, já fez uso, se
costumavam ou costumam consumir esses alimentos não
convencionais. Anote todas as suas descobertas.
2. Observe se existem plantas que nasceram espontaneamente
na sua casa ou rua, em cantos, frestas. Agora é a hora da
exploração! Fotografe todas as plantas encontradas. Você pode
fazer essa busca pela internet também, se não for possível sair
ou se não encontrar nenhuma planta por perto.
3. Agora é a hora de reconhecer as plantas que você descobriu.
Você pode utilizar a tecnologia para ajudar no reconhecimento,
fazendo o download de aplicativos de celular que reconhecem
as plantas por meio das fotografias das mesmas. Sugerimos os
aplicativos PlantNet, Google Lens ou PlantSnap (Android e IOS).

Exemplo do uso de
celular para a realização
da atividade. Fotografia:
Ana Beatriz Fóscolo.
Belo Horizonte, 2021.
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4. Agora chegou a hora do desafio número 1! Que tal cultivar uma
PANC em sua casa? Depois você pode fazer uma receita com
ela! Sugerimos o peixinho da horta. Você vai precisar de algum
recipiente, que pode ser uma garrafa PET cortada ao meio e com
3 furinhos embaixo, um pouco de terra e sementes ou uma muda
da planta. Deixe sua plantinha em lugares iluminados, mas não
debaixo do sol pleno. Não esqueça de regar frequentemente
para seu peixinho não secar (a terra tem que estar úmida, mas
não encharcada). Compartilhe a experiência em suas redes
sociais usando a hashtag #eucorpoarvoredo.

Folhas de Peixinho da
Horta, super fáceis de
cultivar. Fonte: Pixabay.

Receita feita com as folhas
de Peixinho da Horta pela
Bela Gil. Fonte: Facebook
Bela Gil Oficial.
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5. O próximo desafio é uma sugestão de vídeo no TikTok! Junte
todas as fotos e informações que você encontrou e faça um
vídeo curtinho para compartilhar com seus colegas as suas
descobertas. Nosso objetivo é engajar todo mundo em nossa
atividade. Então, assim que terminar, poste em suas redes
sociais com a hashtag #eucorpoarvoredo e participe da nossa
grande rede de corpos arvoredos!
5.1 Baixe o aplicativo TikTok na PlayStore (celular Android) ou
AppStore (celular iOS).
5.2 Crie uma conta seguindo as instruções do aplicativo e fique
logado com sua conta.
5.3 Em “realizar upload” adicione as fotos que você encontrou
e em “texto” coloque as informações. Tente testar os filtros,
transições e músicas que o aplicativo permite usar para deixar
o seu vídeo mais legal!
Aqui está um exemplo:
https://vm.tiktok.com/ZMeM4AgUE/

Saiba mais informações sobre
o plantio e receitas:
www.dci.com.br/saude/peixinho-dahorta/11758/amp/
www.youtube.com/watch?v=fSrYRaGpS4Q

referência
SARTORI, Valdirene Camatti et al. Plantas Alimentícias Não Convencionais.
Caxias do Sul, RS: Educs, 2020. Disponível em: www. ucs.br/site/midia/
arquivos/ebook-plantas-alimenticias.pdf. Acesso em 2 mar. 2021.
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Flor da planta Serralha. Fonte: Pixabay.

bora falar sobre
CONSUMISMO?
>> Público-alvo: a partir de 14 anos.
>> Materiais necessários:
- Computador com internet
- Câmera do celular

Introdução
Gostaríamos de propor uma reflexão: para consumirmos os
alimentos, os objetos, as nossas roupas, precisamos tirar nossas
matérias-primas da natureza. O que você sabe sobre o consumo
nos dias de hoje? Ele se tornou algo excessivo? Como ele interfere
na sua qualidade de vida?

Imagem ilustrativa.
Fonte: Ryan McGuire por
Pixabay.

Vivemos em um mundo globalizado, ou seja, as nossas relações
sociais, econômicas, afetivas, culturais, estão interligadas em
uma grande rede de comunicação e fluxos de informações. As
duas principais criações responsáveis pelo grande fluxo de
informações e, consequentemente, pela capacidade do mundo
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de se tornar conhecido por completo são a internet e os meios
de comunicação (TV, rádio, telefone, entre outros). Nunca foi tão
rápida a possibilidade de saber o que está acontecendo do outro
lado do mundo.

Imagem ilustrativa.
Fonte: Pixabay.

E para isso funcionar, precisamos de um sistema de produção
de bens de consumo, algo que chamamos de “A economia dos
materiais”. Ela é composta por cinco etapas, na seguinte sequência:
extração, produção, distribuição, consumo e descarte. É claro
que esse consumo excessivo não é sustentável e repercute
negativamente na qualidade de vida do ser humano.
Para entendermos melhor esse processo e como
nossos corpos atuam nessa lógica, indicamos o
curta “A história das coisas”: www.youtube.com/
watch?v=ZokqG0_dXmI

A História das Coisas.
Fonte: Youtube.
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Após assistir ao vídeo, se pergunte: onde isso se expressa na sua
cidade? Você consegue nomear uma “economia dos materiais”
presente na sua região? Quais práticas consumistas você encontra
em sua rotina? Sua cidade possui algum plano de controle de
poluentes?
Um exemplo que podemos pensar é como Belo Horizonte conseguiu
o título de uma das cinco capitais verdes, conferido a ela pelo
jornal Estadão em 2010. Para que tal título fosse conquistado,
projetos como o “Programa de Recuperação Ambiental de Belo
Horizonte Drenurbs” foram lançados. Seu objetivo era priorizar
a reintegração dos cursos d’água à paisagem, em detrimento
da canalização como única solução para a drenagem. Em 2010,
inclusive, o projeto recebeu uma menção honrosa no Metropolis
Awards, premiação organizada pela Associação Mundial de
Maiores Metrópoles, que contemplou projetos e experiências que
se concentravam na melhoria da população residente em regiões
urbanas.

Proposta
Bora praticar! Vamos criar um meme!
Etapas
1. Chame duas pessoas para fazer a atividade com você. Pode ser
pelo Whatsapp, plataformas de reuniões on-line ou até mesmo
quem mora com você.
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Meme exemplo. Imagem:
autores da proposta.
Belo Horizonte, 2021.

2. Nosso objetivo é expressar visualmente as respostas das
perguntas que fizemos a você após assistir ao vídeo “A história
das coisas”. Quais foram os sentimentos e expressões que você
esboçou ao vê-lo? Quais são as possíveis situações que podemos
passar ao ir comprar algo? Vocês conseguem expressar os
estágios do meio ambiente quando ele se insere na economia
dos materiais? Dica: faça três fotos por integrante do grupo,
assim terão uma ótima sequência de emoções! Vocês podem
tirar fotos, procurar registros de áreas verdes da sua cidade,
fazer montagens, fazer desenhos, entre outros. Exercite sua
criatividade! Lembre-se: todos nós podemos nos expressar
artisticamente.
3. Registre tudo, organize uma miniexposição do que o grupo
pensou para a turma de vocês e compartilhe em suas redes
sociais com a hashtag #eucorpoarvoredo.

referência
A HISTÓRIA das Coisas (versão brasileira). [S.I]: The Story Of Stuff, 2007.
(21 min.), son., color. Youtube. Disponível em: www.youtube.com/ watc
h?v=ZokqG0_dXmI. Acesso em: 06 mar. 2021.
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sendo um
CORPO ARVOREDO
>> Público-alvo: a partir de 14 anos.
>> Materiais necessários:
- Celular
- Aplicativo TikTok

Introdução
A exposição CHAMA: Corpos Arvoredos Plurais - 6ª Mostra da
Escola de Artes Visuais - Cefart/FCS conta com obras dos artistas
Carlos Wolney, Frans Krajcberg e Mario Fraga. O trabalho de cada
um deles explora formas de se enxergar, interpretar, representar e
interferir na natureza. As obras de Wolney, por exemplo, possuem
árvores em formatos não muito convencionais. Considerando isso
e o título da mostra, que tal se cada um de nós se transformasse
em um corpo arvoredo? Vamos criar!
Proposta
Para essa atividade, vamos experimentar um filtro do TikTok e
criar nosso próprio corpo arvoredo.
Etapas
1. Baixe o aplicativo TikTok na PlayStore (celular Android) ou
AppStore (celular iOS).
2. Crie uma conta seguindo as instruções do aplicativo e fique
logado nela.
3. Na barra de pesquisa, digite “Linha Congelante” e clique na
opção existente dentro da categoria “Efeitos”.
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Frames de vídeo
exemplo. Vídeo: Abraão
Veloso. Belo Horizonte,
2021.

4. Experimente o filtro uma vez clicando no ícone da câmera
para entender: a linha congela por onde ela passa, dando a
possibilidade de esticarmos objetos no vídeo ou nosso próprio
corpo. Na parte de cima da tela é possível escolher também a
música de fundo.
5. Agora que já entendeu, transforme-se em um corpo arvoredo
com esse filtro! Use objetos ou as próprias mãos, movimentese e veja o que consegue criar de forma livre. Divirta-se até
conseguir um resultado que goste! Poste nas redes sociais
usando a hashtag #eucorpoarvoredo e veja também o resultado
de outras pessoas. Caso não queira deixar o vídeo no TikTok
em si, é possível publicá-lo de forma privada para que possa
ainda assim salvá-lo em sua galeria. Dessa forma, ele pode
ser aproveitado em suas outras redes sociais!

Vídeo exemplo:
https://youtu.be/7d9QohibODE
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Desenho sobre papel com intervenção digital: Dayane Melo. Belo Horizonte, 2021.
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adultos

NATUREZA
ENGARRAFADA:
CADA UM NA SUA
GARRAFA
Autoras
Dayane Melo
Luciana Lage
Rozângela Gontijo

INTRODUÇÃO
Tempos de pandemia pedem que a reflexão se torne uma prática entre
todas as pessoas, assim como a necessidade de desacelerar, mudar
hábitos e encontrar uma nova maneira de viver. Natureza engarrafada
é uma metáfora para o isolamento físico. É você estar encerrado em
uma bolha, sendo visto e vendo o mundo através das paredes de vidro
das redes sociais.
A CHAMA: Corpos Arvoredos Plurais - 6ª Mostra da Escola de Artes
Visuais - Cefart/FCS propõe investigar a relação entre essa nova
maneira de viver e a natureza. Ou seja, uma reflexão sobre a relação
entre a nossa casa, que nos protege da pandemia, e outras questões
mundiais de extrema urgência, como a preocupação com o meio
ambiente.
Carlos Wolney, Mario Fraga e Frans Krajcberg, artistas presentes
na mostra, traduzem essa preocupação com a natureza e a
sustentabilidade no mundo, reforçando a necessidade de se continuar
pensando sobre a relação humanidade/natureza.
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“Natureza engarrafada” propõe uma mediação entre seu corpo, sua
casa e a natureza, por isso fazemos um convite a você, leitor, para
que a sua relação com a natureza aconteça de forma desacelerada,
relaxante, criativa, ambientalmente sustentável e o melhor de tudo,
sem precisar sair da sua “garrafa”. Aliás, é disso que você vai precisar,
uma garrafa! Mas, aqui, a garrafa pode ser levada ao significado literal,
ainda que representando o ambiente em que vive e, muitas vezes,
trabalha, que se tornou não só limitação, mas também refúgio, sendo
onde permanece seguro.
Esse objeto pode ser, sim, visto como muito mais que um recipiente
no qual armazenamos líquidos até, enfim, descartar após essa ação.
A artista brasileira Cláudia Tavares, por exemplo, usa garrafas em
sua narrativa como forma de levar, metaforicamente, chuva ao seco
povoado de Floresta, no sertão de Pernambuco. Ao armazenar a
umidade que a incomodava em seu ateliê, ela conseguiu ajudar
moradores locais a manter vivo e molhado um jardim que a ajudaram
a construir.
Pensando além do vidro, a tcheca Veronika Richterová aposta na
sustentabilidade ao reciclar garrafas PET em esculturas e luminárias
e, para preservar essa história, criou ao lado do marido, Michal Cihlář, o
PET-ART Museum, uma coleção que contém por volta de 3000 garrafas
de diferentes países, incluindo o Brasil, ainda em constante expansão.
“Natureza engarrafada: cada um na sua garrafa” traz como
oportunidade o enxergar da possibilidade de vida apesar do
enclausuramento. O olhar de que, não importa há quanto tempo
estejamos fechados, nossos corpos seguem florescendo como os
arvoredos ao nosso redor.
>> Público-alvo: adultos.
>> Materiais necessários:

Uma ou mais garrafas de vidro sem cor, vazias e limpas, de
qualquer tamanho que desejar ou tiver disponível
- Funil
- Terra e areia
- Sementes ou mudas de plantas
-
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-

Água
Pedras ou outros objetos ornamentais naturais, como folhas e
galhos

Materiais complementares: restos de materiais usados em
sua produção artística que seriam descartados, como papel, linha,
tecido e lascas de madeira, entre outros.
>>

Proposta
“Natureza: na·tu·re·za, sf.
(...) Conjunto de elementos naturais. Aquilo que constitui um ser
em geral. (Filosofia) Essência ou condição própria de um ser ou
de uma coisa. (...) Aquilo que é próprio do indivíduo.” (MICHAELIS
ON-LINE, acesso em março de 2021.)

Fotografia digital:
Gabriela Fernanda.
Belo Horizonte, 2021.

Fotografia digital:
Gabriela Fernanda. Belo
Horizonte, 2021.
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Passo a passo
1. Após limpar a garrafa e, se desejar, retirar o rótulo, posicione o
funil no bocal para facilitar seu trabalho. Caso não possua funil
à disposição, é possível criar um usando um pedaço de papel.
2. Prepare o ambiente dentro da garrafa, cobrindo seu fundo com
terra e areia. Se preferir, use terra específica para plantio.
3. Coloque a planta ou semente com cuidado dentro da garrafa.
4. Cubra a raiz ou semente com mais terra e areia.
5. Adicione pedras, galhos, folhas e outros elementos ornamentais
naturais.
6. Não se esqueça de regar sua planta imediatamente e, depois,
pelo menos uma vez por semana, ou o quanto achar necessário!

Como proposta adicional a essa atividade, sugere-se dar um
novo significado à palavra “natureza”, dessa vez se referindo à
sua própria natureza e essência, ou seja, à sua produção artística.
Para isso, você precisará de outro recipiente.
Com a nova garrafa ainda vazia e usando o funil se necessário,
vá depositando - da maneira que preferir - os restos do material
utilizado em suas produções, enchendo-a até onde achar necessário.
Se quiser, deixe-a próxima ao seu ambiente de trabalho, de forma
que possa sempre adicionar um novo “resto” enquanto produz.
Assim, a vida que cresce ali dentro não será de uma planta, mas
a sua própria.

Acesse o passo a passo dessa proposta também
em: www.youtube.com/watch?v=HHOt6V-2CVw
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Fotografia digital: Gabriela Fernanda. Belo Horizonte, 2021.

Ao final da produção, compartilhe o resultado em suas redes sociais
usando a hashtag #eucorpoarvoredo para que outras pessoas
possam apreciá-la. Não deixe de navegar por meio dela para ver mais
resultados dessa e de outras propostas!

referências
D’ERRICO, Clarissa; PARAMPAL, Daniela. G de Garrafa. Fundação Clóvis
Salgado, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: fcs.mg.gov.br/ g-de-garrafa/.
Acesso em: 02 mar. 2021.
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“Ipê Amarelo”, Fátima Silva. Belo Horizonte. Fonte: arquivo pessoal.
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idosos

ARVOREDOS:
CORPOS PLURAIS
E A MEMÓRIA
Autores
Alberto Silva
Érika Lima
Fátima Silva

INTRODUÇÃO
Um convite para criar a partir de suas memórias e da sua relação
com a natureza!
“Para entrar em estado de árvore é preciso partir de
um torpor animal de lagarto às três horas da tarde,
no mês de agosto.
Em dois anos a inércia e o mato vão crescer em
nossa boca.
Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato
sair na voz.
Hoje eu desenho o cheiro das árvores.”
(Trecho IX de “Uma didática da invenção”,
In: “O livro das ignorãças”, Manoel de Barros.)
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>> Público-alvo: idosos.
>> Material necessário:
- Câmera fotográfica ou celular com câmera

“Abraça-me com ternura”, Fátima Silva. Belo Horizonte. Fonte: arquivo pessoal.

Proposta
1. Como forma de se inspirar para iniciar sua criação, tente se
lembrar de poemas e músicas que mencionam elementos da
natureza, como árvores, flores, animais, terra, chuva, sol e mar.
Se possível, ouça as músicas, leia os poemas, sinta-os. Ao fazer
esse convite, propomos um deslocamento do olhar, um encontro
com o sensível, mas o referencial é também livre. Se preferir,
busque uma obra estética, seja ela uma música, um poema, uma
fotografia, uma pintura, entre outras. O importante é que seja do
seu gosto e que desperte a sua sensibilidade.
2. A partir da experiência estética com a obra escolhida,
convidamos você, então, a buscar aquele lugar do passado, o
lugar da memória, seja ele físico ou poético. Esse local há de
ter certamente um arvoredo, uma árvore jovem ou antiga, que
encantou seus olhos e o(a) deixou boquiaberto(a).
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Sugestão de música para
a atividade: ouça “Meus
Oito Anos”, poema de
Casimiro
de
Abreu,
musicado por Silvino
Neto e interpretado por
Carlos Galhardo, aqui:
www.youtube.com/
watch?v=OrJ5meyL07g

3. Agora, imagine: se essas árvores pudessem
falar sobre as histórias que você viveu debaixo
delas, o que elas diriam? E se elas fossem
capazes de produzir imagens que contassem
essas histórias, como seriam? Se você pudesse
relacionar sua história com o aroma, a cor e a
textura de alguma planta encontrada em sua
cidade, qual planta escolheria?

Lembre-se de que esta proposta é um convite
e de que o mais importante é sua sensibilidade,
é transformar suas memórias em arte. Assim,
o resultado dessa experiência pode assumir o
formato que desejar. Sinta-se à vontade para criar imagens, textos,
ou apenas se encontrar com o sensível. Após finalizar, compartilhe
conosco suas criações e memórias ligadas à natureza. Para isso,
registre tudo com uma câmera fotográfica ou com a câmera do
seu celular e publique-as em suas redes sociais usando a hashtag
#eucorpoarvoredo.

“Ipê Amarelo”, Fátima
Silva. Belo Horizonte.
Fonte: arquivo pessoal.

Como forma de auxiliar nesse “despertar das lembranças”,
compartilhamos algumas recordações relacionadas às árvores de
Belo Horizonte com você.
E pensar que toda essa área já foi circulada por nascentes e
vegetação de cerrado, onde colhíamos muricis, ananás, olho de pinto,
sangue-de-cristo, gabirobas, cagaitas, marmelada de cachorro,

53

e mais outros tantos frutos típicos do cerrado... Borboletas nos
manacás e nas quaresmeiras, cigarras que anunciavam quando
começariam ou terminariam as temporadas de chuvas. Moitas
inteiras de alecrim do mato que a gente usava para varrer o chão
de terra e deixar a casa perfumada. Margaridinhas multicoloridas,
com as quais presenteávamos nossas professoras, e muitas
marias-fecha-porta, que teimávamos em trazer só para ver se
iriam murchar de verdade. De relíquia dessa época, restam alguns
quintais, com uma ou outra árvore frutífera. Um deles, com um ipê
amarelo “fincado” em 1967.

“Quaresmeira”, Fátima
Silva. Belo Horizonte. Fonte:
arquivo pessoal.

Foram duas mudas, uma cor-de-rosa e outra amarela, plantadas no
mesmo dia; porém, só a primeira vingou. Quando surgiu um boato
de que era um santo remédio para cura de miomas e neoplasias
diversas, foi como corrida ao ouro. Todos queriam mudas ou favas
para cultivar. Ao florescer, é escandalosamente belo; todas as
folhas caem e ficam somente as flores, como um buquê gigante.
Vizinhos e anônimos passam para fotografar e me vem um título:
“A la recherche du temps perdu” (“A procura do tempo perdido”).
Ainda buscando o passado, iremos pela região da Ressaca para
chorar um pouco o antigo balneário, que fora considerado por alguns
como parte integrante do conjunto arquitetônico da Pampulha. A
soma de natureza bucólica e sofisticação era representada pela
piscina olímpica com água corrente natural, potável e translúcida.
“Tudo era belo e cantante”. Tanto na parte interna do Clube, que
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também funcionava como cassino; quanto na externa, e ainda mais
pela ala da estrada de cascalho, encontrávamos jardins selvagens
onde a natureza caprichava com todos os tons de roxos e lilases,
vermelhos rosáceos. Casas de joão-de-barro, beija-flores, rolinhas,
andorinhas e canários cantando nos arvoredos era cena constante.
Além das colheitas de plantas medicinais, também capturávamos
joaninhas para fazer remédio contra asma, bronquite e resfriado.
Voltemos à mata do zoológico (Fundação Zoo-Botânica) que ainda
resiste. Atravessando a estrada interna, saímos pelo portão norte
e encontraremos o que foi o espelho d’água da Lagoa da Pampulha
na margem totalmente assoreada, parte dela transformada em
parque ecológico (para salvar nossa dignidade e a cidade jardim).
Caminhemos pelo entorno da Lagoa até chegarmos na saída para
Venda Nova e encontraremos o motivo de todo esse percurso: uma
árvore maravilhosa, altaneira, com o tronco pomposo, com uma
copa tridimensional. Essa árvore resume tudo o que tridimensional
significa. É majestosa, intrigante, com um caule robusto, uma árvore
de encher os olhos! Essa “belezura” é o somatório de tudo o que
alia a arte e a natureza. O tronco é obra do coletivo “Hunko Letivo”,
de Saulo Pico e equipe, e as folhagens são obra da natureza, numa
simbiose estarrecedora.
Quem tem olhos de ver, não perca a oportunidade: veja. É um
espetáculo à parte de arte urbana.

“Fotomontagem”, Fátima
Silva. Belo Horizonte.
Fonte: arquivo pessoal.
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“Ipê Amarelo”, Fátima Silva. Belo Horizonte. Fonte: arquivo pessoal.

FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Governador Romeu Zema Neto
Vice-Governador Paulo Eduardo Rocha Brant
Secretário de Estado de Cultura e Turismo Leônidas Oliveira
Secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo
Bernardo Silviano Brandão
Subsecretário de Estado de Cultura Maurício Canguçu
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
Presidente Eliane Parreiras
Diretora de Relações Institucionais Cristina Schirmer
Diretora Cultural Luciana Salles
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças Marina Emediato
Diretora do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart Marta Guerra
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA – CEFART
Direção Marta Guerra
Gerência de Extensão Fabrício Martins
Gerência de Ensino Piedra Magnani
Coordenação de Ensino
Guilherme Brant
Secretaria Escolar Felippe Werneck
Orientação Pedagógica Claudia Fonseca
Coordenação da Escola de Música
Guilherme Brant
Coordenação da Escola de Dança
Sarah Lignani
Coordenação da Escola de Teatro
Paulo Maffei
Coordenação da Escola de Artes
Visuais Mariana Rodrigues
Coordenação da Escola de Tecnologia
da Cena Geraldo Octaviano e
Cristiano Araújo
Coordenação da Residência para
Pesquisas Artísticas Gabriel Coupe
Assessoria Administrativa Leia Araújo

Assessoria Gestão Artística Emília
Saud e Maria Cesarina Magalhães
Produção Mylene Youssef
Assistentes de Produção
(Montadores) Eduardo Muller e
Lucas Teixeira
Apoio Administrativo Unidade Palácio
das Artes Débora Melo e Edna Dias
Apoio Administrativo Unidade
Liberdade Michelle Barreto e Carlos
Eduardo
Gestão Tecnológica Cefart Virtual
Ewelyn Felice
Midiateca Adilson Ferreira e
Francisco Olegário
Recepção Maria do Socorro de Sá
Gerente Appa Fernando Assis
Coordenação Pedagógica Appa
Priscila Toledo
Edição de vídeos Gilberto Goulart

58												

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Assessora-Chefe Júnia Alvarenga
Assessoria de Imprensa Thamiris Rezende (Coordenadora), Daniel Helvécio
(Jornalista), Maria Eliana Goulart (Revisão Editorial) e Paulo Lacerda (Fotografia)
Design Gráfico Clério Ramos (Coordenador), Ângela Peres (Designer) e Luciana
Campello (Designer)
Mídias Digitais Anelise Hott (Coordenadora) e Ana dos Anjos (Social Mídia)
Edição de Vídeo Marco Túlio Ulhôa
ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES – APPA
Presidente Felipe Vieira Xavier
Vice-Presidente André Lacerda
Diretor Financeiro Guilherme Domingos
Analista Financeira Andréia Santos
Assessora Financeira Pâmela Perdigão
Superintendente de Auditoria Agostinho Resende Neves
Gerente de Projetos Fernando Assis
Assessora Pedagógica Priscila Toledo
Coordenador de Comunicação Daniel Moreira

59

60 											

Parque Municipal. Imagem do arquivo ASCOM/APCBH.

FICHA TÉCNICA CARTILHA

Desenvolvida por estudantes e professoras do Curso Básico de ArteEducação da Escola de Artes Visuais do Cefart/FCS.

PROFESSORAS
Ana Luiza Emerich – Revisão e orientações sobre material didático-pedagógico
Clarissa de S. P. de Errico – Orientações sobre grid e layout
Isa Carolina – Orientação para o texto de apresentação
Naiara Rocha Viana – Projeto gráfico, revisão e orientações para as imagens das
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Adriana Martins – Bora se tecnoarborizar?
Alberto Silva – Arvoredos: corpos plurais e a memória
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Clarissa Tomasi – Reflorestação (reflorestar + coleção)
Dayane Melo – Natureza engarrafada: cada um na sua garrafa
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Érika Lima – Arvoredos: corpos plurais e a memória
Fátima Silva – Arvoredos: corpos plurais e a memória
Gabriella Diniz Mansur – Reflorestação (reflorestar + coleção)
Julia Resende – Bora se tecnoarborizar?
Luciana Lage – Natureza engarrafada: cada um na sua garrafa
Marúzia Moraes – Reflorestação (reflorestar + coleção)
Rozângela Gontijo – Natureza engarrafada: cada um na sua garrafa
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FICHA TÉCNICA CHAMA
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Nathália Bruno
Orientação Nathália Bruno
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Dia do Pequeno Artista, Palácio das Artes. Belo Horizonte, 2019. Foto: Mara Tavares.
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