Livro, CD e
atividade de
artes
integradas
na escola

Jogos de inventar, cantar e dançar
recebeu:

Prêmio Açorianos de Música de Melhor CD
Infantil 2010

Prêmio Tibicuera de Teatro em 2012
Troféu Vasco Prado na Jornada de
Literatura de Passo Fundo de 2011
Edital PRODAV 5 de audiovisual:
A minissérie de animação
JOGOS DE INVENTAR
Estreia nas TVs de todo o Brasil em 2018!!!
Viva!!!

Jogos de inventar,
cantar e dançar
Está em sua terceira edição.

O trabalho foi escolhido quatro
vezes pela plataforma
EU FAÇO CULTURA,
em realização
do Ministério da Cultura,
sendo utilizado em escolas de todo
o Brasil.

Jogos de inventar, cantar e dançar
foi analisado na dissertação de
mestrado
“Bando de Brincantes: um caminho
dialético no teatro para crianças”,
disponível para download no site
www.bandodebrincantes.com.br
O artigo sobre o trabalho foi
publicado pelo CBTIJ (Centro
Brasileiro de Teatro para a Infância e
Juventude), o que garante
material teórico-pedagógico de
qualidade para os educadores.

Além disso, todas as escolas que adotam o livro e CD
Jogos de inventar, cantar e dançar,
recebem sugestões de atividades pedagógicas em pdf e
encontro de formação para os educadores com a autora
Viviane Juguero.

E para as crianças?
As escolas que adotam o livro e CD
Jogos de inventar, cantar e dançar,
recebem uma atividade lúdica com a presença dos
brincantes
Viviane Juguero e Éder Rosa.

As atividades lúdicas realizadas com
as crianças,
com base no livro e CD

Jogos de inventar,
cantar e dançar
envolvem

Literatura
Música
Expressão corporal
Teatro de Bonecos

Viviane Juguero é doutoranda no PPGAC/UFRGS. É
artista, idealizadora e coordenadora do Bando de
Brincantes e integrante do CBTIJ/ASSITEJ (Centro
Brasileiro / Associação Internacional de Teatro para a
infância e Juventude). Recebeu prêmios de teatro e
música. Como dramaturga, teve encenados os textos
Desencontros (2004), Quaquarela (2012) e Ecos de Cor e
Cór (2015), dirigidos pela autora; Cristina (2005), dirigido
por Dilmar Messias; Canto de Cravo e Rosa (2007),
Antígona BR (2008), Jogos de Inventar, Cantar e Dançar
(2010), Ori Oresteia (2015), O Método Arbeuq (2016) e O
Cavalo de Santo (encenado na Alemanha, em 2016 e
2017), dirigidos por Jessé Oliveira.

Em 2018 estreia na televisão como autora de minissérie Jogos de Inventar,
produzida pela Bactéria Filmes, além de estrear a peça Bibobidebibiquéti,
também de sua autoria, com direção de Dilmar Messias. Dirigiu o Teatro de
Arena, criou a Faculdade de Produção Cênica da FATO e compôs o corpo docente
da Pós-Graduação em Pedagogia da Arte da FACOS e do curso de Formação de
Professores “O Lúdico na Educação Ambiental” da UFRGS. Viviane já ministrou
cursos e palestras em mais de setenta cidades brasileiras. Possui artigos e livros
publicados.

Éder Rosa é artista do Bando de Brincantes, onde
trabalha como ator, acrobata, oficineiro, na criação de
materiais cenográficos e na produção executiva. No
Bando, atuou nos espetáculos Canto de Cravo e Rosa,
Jogos de Inventar, Cantar e Dançar e Quaquarela, pelo
qual recebeu, em 2013, o Prêmio Tibicuera de Melhor
Ator. Nesse trabalho, também assina a preparação
corporal e a criação e confecção de materiais
cenográficos. Em 2017, Éder Rosa participou da equipe
de criação de vozes dos personagens da minissérie de
animação audiovisual Jogos de Inventar, de autoria de
Viviane Juguero e produção da Bactéria Filmes.

Como oficineiro, no Bando de Brincantes, ministrou oficinas de acrobacias e
brincadeiras populares, em realizações do SESC, Secretarias da Cultura, Ministério
da Cultura e da Educação. Éder atuou como acrobata, ator e oficineiro, durante três
anos, na equipe do Circo Girassol, onde realizou performances e os espetáculos
Misto Quente, Circo Eletrônico, O Mundo da Lua e Pão e Circo, sob a direção de
Dilmar Messias, além de ter sido professor da Oficina Livre de Técnicas Circenses
para Crianças, de 2009 a 2011. Trabalhou com o Grupo Caixa Preta, de 2005 a 2016,
atuando em Berço explendido (2004); Hamlet Sincrético (2005-2011), Antígona BR
(2008-2009) e Ori Oresteia (2015), todos com direção de Jessé Oliveira.

O livro / CD Jogos de Inventar, Cantar e Dançar é um livro/jogo
no qual a música, a literatura e a arte visual trabalham de forma muito
engajada, despertando as mais distintas percepções. Os poemas e
ilustrações convidam as crianças a terem uma posição ativa na
composição dos sentidos, em suas múltiplas possibilidades. A cada página,
poemas e ilustrações convidam a criança para fazer uma viagem musical
por uma faixa do CD, em uma grande brincadeira.
O vocabulário utilizado nos poemas busca não subestimar a
capacidade de compreensão das crianças e instigar a curiosidade. A
escolha de palavras ocorreu de forma que as qualidades sonoras
destacassem a musicalidade da fala na fluência narrativa. No CD, as
sonoridades trabalham com timbres e ritmos diversos, desde
sintetizadores até instrumentos vocalizados, piano, violão, caixinhas de
fósforo, copos e muito mais. As letras das músicas são uma gostosa
brincadeira, convidando a imaginar, cantar e dançar.

Jogos de Inventar, Cantar e Dançar é fruto de um intenso trabalho
artístico-pedagógico que Viviane Juguero realizou, com crianças de zero a seis
anos. As canções foram compostas e experimentadas em atividades lúdicas
com centenas de crianças em escolas de Educação Infantil, no período
compreendido entre 2003 e 2007.
A obra é um convite para uma brincadeira com diversos elementos
que fazem parte das descobertas das crianças sobre o corpo, os animais, a
natureza, meios de locomoção e diferentes instrumentos musicais. As alusões
são completamente lúdicas, enfocando a expressividade artística a partir de
possibilidades de ressignificação e associação.
As ilustrações de Monika Papescu convidam a novas percepções e a
associações muito divertidas, apostando em combinações de cores, jogos de
luz e sombras e traços característicos da multiplicidade étnica do Brasil.
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Como funciona?
1.

A escola adquire todos os livros/CDs conjuntamente e recebe a nota fiscal;
2. Acontece o encontro pedagógico com educadores e
os livros/CDs são entregues;
1. A escola desenvolve o projeto com as crianças;
2. Acontece a atividade lúdica de artes integradas com os brincantes
Viviane Juguero e Éder Rosa.

Quanto custa?
Peça um orçamento por meio dos contatos apresentados na página seguinte,
informando o número de alunos de sua escola.

Contatos:
(51) 3392-0181
(51) 99818-8918 (whatsapp)
(51)99718-8918
brincar@bandodebrincantes.com.br
producaobando@bandodebrincantes.com.br
www.bandodebrincantes.com.br

