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Richard Thompson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Tem formação técnica em Recursos Humanos (2012) 

graduando em Pedagogia (2015) pela FJN Recife.  

Produtor Cultural pelo Funcultura e Fundarpe (2011), 

Colaborador do Coletivo Universo Lúdico (2014) e da 

equipe de Artes Conexção (2010). Arte-Educador, Bailarino 

Contemporâneo, intérprete e palestrante social com temas 

acerca dos Direitos Humanos (UFPE/2013). Suas 

publicações e Portfólio podem ser encontrados no site 

"Jovens Unidos em Ação" www.juanews.wordpress.com 

Dirige a produtora RT Produções, Pesquisador na área de 

Dança-Educação.  
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Prefácio 

Carlos Asáfe- Ministro de louvor 

 

_______________________________________________ 

Meu irmão me enche de orgulho saber que você trilha o 

caminho dos valorosos profetas, que a despeito das lutas e 

críticas desleais tens dado a cara pra bater em nome do 

que realmente acredita. 

Profetas andam só muitas vezes, vejo que você ama o que 

faz, por isso seja o melhor que puder ser como instrumento 

de Amor a Cristo em favor da missão.  A arte não é e não 

pode ser um caminho que só este mundo trilha. 
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Introdução 

_______________________________________________ 

                    Os Projetos pensados para agregar valores à 

sociedade tem caráter sistêmico, atendendo a um público 

diversificado que se insere na perspectiva dos direitos 

humanos de forma sustentável, onde a população recifense 

de qualquer classe ou faixa etária tem a oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades, talentos e dons 

artísticos através das múltiplas linguagens artísticas. 

Possibilitando uma percepção positiva dos espaços 

públicos da cidade, que vão muito além das funções de 

lazer e entretenimento para a qual se destinam 

primariamente. Dessa forma, através de ações interativas 

com as pessoas que vivenciam os espaços da cidade, dos 

parques e das praças, os projetos estimulam a adoção de 

atitudes responsáveis, inclusive para a valorização desses 

espaços como ambiente de conforto climático e a saúde 

socioambiental da cidade do Recife.  

                    A educação dos direitos humanos através das 

linguagens artísticas, requisita hoje uma mudança nas 

ações, na percepção e nos conceitos, contrapondo a uma 

visão de mundo que tem fragmentado a realidade, 

separando ideológica e culturalmente os seres humanos da 

natureza e reduzindo a importância dos patrimônios 

naturais frente às novas demandas de crescimento das 

atividades econômicas e de manutenção da lógica 

consumista. Nesse processo, é fundamental que sejam 

desenvolvidos espaços com atividades lúdicas, capazes de 

atrair a atenção e reestabelecer uma equilibrada vivência 

entre a sociedade e os recursos naturais de forma 
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sustentável e que não exija um recurso externo que seja 

impedimento de participação de qualquer sujeito que se 

disponha a ser um cidadão ativo através das contribuições 

das artes para construção de um mundo melhor. 

                    Com isso, as equipes formadas durante esses 

cinco anos (2010-2015) contemplam apresentações 

abertas as público de espetáculos de danças, oficinas, 

seminários, palestras, debates, workshops, teatro de 

mamulengos, brincadeiras, jogos, exposições fotográficas e 

exibição de filmes associados às temáticas socioculturais. 

Estas atividades têm capacidade de instrumentalizar os 

participantes que estejam em interação com a equipe para 

conhecer e interagir com o ambiente de forma a se 

tornarem sujeitos críticos e cientes da sua responsabilidade 

em manter o meio natural sustentável. A Educação dos 

Direitos Humanos através das artes nestes espaços 

públicos está inserida no caráter educacional informal, que 

busca o engajamento da sociedade na conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente, através da 

construção e redefinição de valores, atitudes e habilidades 

capazes de propiciar a atuação individual e coletiva 

pautada em princípios Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, 1948. ECA-Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 1990. Da Política Nacional de Educação 

Ambiental, 1999. ECA-Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 1990.  LDB- Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, 1996. PCN de Artes-Parâmetros 

Curriculares Nacional de Artes, 1998. Estatuto do Idoso, 

2003. 

                     



Resistindo com as Artes 10 

 

                     Nesse contexto, a atuação nesse período foi 

um importante instrumento de apoio e complementação a 

outros projetos que são desenvolvidos em escolas e 

através da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, como 

nos Núcleos de Educação Ambiental (NEAS) e nos 

Programas de Revitalização de Áreas Verdes (PRAV), 

entre outros; sendo ainda um instrumento potencializador 

para outras abordagens voltadas para a Educação de 

valores humanos e ações criativas e sustentáveis. 

                     Os projetos desenvolvidos estão voltados 

também para os grupos de estudo de todos os segmentos 

que existem de forma organizada no Recife, assim como 

igrejas, escolas, bibliotecas, grupos de arte, ONGs, 

crianças, jovens, adultos e idosos, alunos ou não de 

escolas das redes pública e privada do ensino infantil, 

fundamental, médio, técnico ou superior; frequentadores 

dos Parques e Praças da cidade; moradores dos bairros de 

entorno dos Parques e das Praças; visitantes, oriundos de 

outras cidades, Estados ou países através das redes 

sociais e compartilhamentos de ideias através dos sites, 

blogs, e no compartilhamento de vídeos além dos agentes 

multiplicadores: educadores, agentes comunitários, lideres 

comunitários, etc. 
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Cap I – Os Projetos (Breve Histórico) 

_______________________________________________ 

George Bernard Shaw 

 “Se a história se repete e o inesperado sempre acontece, 

quão incapaz precisa o homem ser de aprender com a 

experiência?”  

 

Primeira Formação 

                     O Grupo Conexção foi formado no dia 

26/09/2010 inicialmente pelos jovens Jedson, Fabio, 

Mariana, Richard, Tauan e Jéssica da comunidade de 

Brasília Teimosa e Pina a partir da insatisfação de não se 

sentirem incluídos em formatos de projetos culturais 

voltado para os jovens do bairro que contemplassem uma 

nova forma de aproximar a cultura das pessoas. Foram 

então unidos pela paixão da arte. A primeira equipe tinha o 

objetivo de levar a cultura através da dança para todos. 

Mostrando a grande riqueza que a expressão corporal pode 

causar através das misturas de ritmos, sons e movimentos 

conectados em um só produto final a ser exposto ao 

público. A primeira equipe nasceu então para realizar 

trabalhos em escolas, creches do bairro e todo espaço que 

nos fosse oferecido para mostrar a arte que pulsa nos 

corações e se organiza na mente destes jovens. 

                     Seis jovens de mundos diferentes unidos por 

uma visão ampla e de comum acordo em alcançar todo tipo 

de faixa etária, usando múltiplas faces e expressões 

artísticas do drama a comédia e da ficção a realidade. Além 
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da linguagem da dança, desejamos alinhar os espetáculos 

produzidos com os registros em filmagem e fotografia 

criados para oferecer um significado ao imaginário popular, 

que muitas pessoas pensam, mas não tem coragem de 

falar para o seu próximo ou não conseguem se expressar 

de forma clara. O nome do grupo inicialmente é também a 

essência dele, onde queremos transmitir que não só a 

dança mais também outras linguagens artísticas como: 

teatro, música e artes visuais devem estar interligadas as 

pessoas de uma forma gratuita e de qualidade. Esse é um 

diferencial do Conexção, trabalhar de forma social para o 

bem daqueles que não tem condições financeiras de 

desfrutar de espetáculos de qualidade técnica de forma 

gratuita a serviço da comunidade. 

                  Jovens de origem humilde provenientes da 

mesma comunidade que trabalharam juntos, interligados e 

compromissados um com o outro e conectados com o 

público através da educação artística e cultural da cidade. 

A inspiração da equipe nessa primeira formação foi 

proveniente de forma intuitiva daquilo que imaginamos o 

que o público desejaria ver a partir de levantamento feito na 

própria localidade e observações atentas a cada 

apresentação produzida de forma diagnóstica. 

                  Nesse primeiro momento onde os integrantes se 

reuniam na sede cedida pelo Cepoma - Centro de 

Educação Popular Mailde Araújo - Brasília Teimosa onde 

aconteciam os ensaios e reuniões do coletivo foi criado o 

primeiro espetáculo intitulado “Bonecos” que almejava 

revelar a importância da leitura e que ler não é um 

momento monótono e sem interação, mas que a partir de 

estímulos adequados a criança pode participar da história 
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imaginando aquilo que elas estão lendo e fazendo daquele 

momento além do lazer, um prazer. 

                  No mês de outubro, fizemos reuniões e estudos 

para criação e montagem do musical “Bonecos” que 

envolvia música, teatro e dança com figurinos e 

maquiagem coloridos e escolhemos a escola CMEI Bernard 

Van Leer, uma das escolas escolhidas pela equipe para 

iniciar nossa turnê em espaços de educação infantil do 

próprio bairro de Brasília Teimosa com o objetivo de 

alcançar as crianças, devido a comemoração do dia das 

crianças. Fomos muito bem recebidos tanto pela direção da 

escola como pelas crianças e atingindo êxito na realização 

da atividade proposta. Em seguida fizemos apresentação 

do mesmo espetáculo na Livroteca Brincantes do Pina.  

                  Para compor o espetáculo utilizamos uma 

abertura teatral e uma dança que envolvia cinco 

personagens caracterizados de bonecos que saiam de um 

grande livro de histórias infantis, onde uma das bonecas 

iniciara a história que ela mesma imaginava como fosse, 

deixando assim, a história mais divertida e dinâmica 

através da leitura. A finalidade de toda essa mobilização 

feita pela equipe era de incentivar as crianças a prática da 

leitura e estímulos a viverem seus momentos de sonhos e 

possibilidades próprios de sua idade.   

Curiosidade: 

                  A sede do Grupo Conexção na sua montagem 

inicial foi cedida pelo Cepoma através do projeto da 

biblioteca comunitária. No mesmo dia da fundação do 

grupo, a partir de uma brincadeira foi criado a Produtora de 

Arte RT Produções com a proposta de fotografar e filmar 
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festas de 15 anos, aniversários diversos, casamentos, 

eventos culturais da cidade do Recife e festividades em 

escolas e na comunidade. A RT Produções foi o abre alas 

para o Conexção, pois através da RT o grupo conseguiu 

sair da própria comunidade de Brasília Teimosa, alcançado 

os nossos primeiros parceiros o Cores do Amanhã na 

comunidade do Totó. 

 

Cap II - As Vivências (Espetáculos) 

Josh Billings 

 “Bom senso é a capacidade de ver as coisas como são e 

fazê-las como devem ser feitas.” 

 

 

Segunda Formação 

                           No dia 26/09/2011 o Grupo Conexção 

passa por uma transformação em relação aos seus 

integrantes que dos seis que compunha a equipe inicial, 

nesse segundo momento passa a permanecer dois 

integrantes Jedson Santos e Richard Thompson e juntos 

sem murmurar em nenhum momento, consolidaram e 

renovaram os primeiros trabalhos já realizados pelo grupo 

em toda a cidade multicultural do Brasil, o Recife.                               

Essa nova formação exigiu algumas modificações e 

adaptações em nosso repertório, um deles foi à renovação 

do primeiro espetáculo. 
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                            Bonecos (2011) Espetáculo Infantil que 

aborda o tema do cuidado e proteção que é feito das mães 

aos filhos no seu surgimento no mundo das descobertas, 

ideias, aprendizagens e construções fora da sua 

companhia e leito materno. Este espetáculo que antes 

contava com cinco personagens caracterizados de 

bonecos, passou a contar com apenas um boneco (Richard 

Thompson) e um fotógrafo (Jedson Santos). Também 

tivemos que revisar e fortalecer os princípios criados por 

todo o elenco inicial para dar continuidade aos ideais da 

equipe. Ainda contando com o Cepoma que sempre nos 

cedeu o espaço para a realização dos ensaios e criações 

artísticas. Mantemos os encontros semanais de acordo 

com nossa disponibilidade de horários e criamos o nosso 

primeiro espetáculo de dança contemporânea Palavras 

(2011). 

                               Palavras (2011) Solo contemporâneo 

onde a partir da fala, o corpo revela suas muitas 

expressões à palavra dita com gestos e sentimentos 

próprio do seu ser. Intervenção Urbana que nasce da 

expressão corporal unida à delicadeza infantil, a erudição 

do ambiente acadêmico e a profundidade emocional do 

mundo adulto. As formas, figuras e desenhos em cena 

representam um pouco de tudo o que há no Brasil, real e 

folclórico: a mistura das etnias, os contos populares e um 

mundo mágico de elfos, fadas, dragões, unicórnios, 

sereias, bois voadores. Enfim, toda essa riqueza imaterial 

que faz parte do inconsciente coletivo brasileiro e que 

contém a palavra como elo principal para se tornar 

realidade.                                
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                              A duração da intervenção urbana do 

trecho do espetáculo palavras era de um minuto e vinte e 

dois segundos. O bailarino Thompson junto com o parceiro 

Jedson conseguiu depois de contatos e de receber muitas 

portas fechadas e de recusa, levar este espetáculo para a 

ONG Casa Menina Mulher (Boa Vista) fazendo os dois 

turnos manhã e tarde, tendo a aprovação das adolescentes 

e equipe de funcionários do espaço. Na comemoração de 

Carnaval do Movimento Social e Cultural de Grafitagem 

Cores do Amanhã no Totó fizemos nossa estreia com o 

espetáculo Palavras. Primeiras conquistas que nos fizeram 

estar motivados a continuar. Realizados de ter cumprido 

uma meta planejada.                                

                              Antes de sairmos para apresentar o 

espetáculo Palavras em outros bairros do Recife, fizemos 

primeiramente uma prévia na nossa própria comunidade de 

Brasília Teimosa levando para a orla de Brasília, hoje, dita 

formosa. Fizemos a intervenção também ao lado do Paço 

Alfândega e Faculdade Joaquim Nabuco Recife no centro 

da cidade do Recife. Reforçamos e deixamos mais claros 

em nossas reuniões no Cepoma quais seriam as visões, 

missões e valores do Grupo para permanência no mercado 

das artes e chegamos depois de muito diálogo no seguinte 

conceito: O Conexção é um grupo de estudo de arte 

Contemporânea que através de pesquisas de campo em 

ocupação de espaços urbanos tem feito uma conexão entre 

as mais diversas linguagens artísticas como: Audiovisual, 

Teatro, Música, Expressão Corporal (Dança), Leitura 

Dinâmica, Performances entre outros conectados em um 

só projeto/produto final.                                                                                                     
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                              Temos uma visão de se fortalecer a 

cada dia como liderança em performance estando próximo 

a sociedade, oferecendo possibilidades inovadoras de 

conectividade, focando em suas expectativas e 

necessidades diversificadas, contribuindo como agente de 

evolução social por meio de uma gestão sustentável. 

Nossos valores estão pautados no respeito ao cidadão; 

Integridade; Lealdade com a Instituição; Legalidade; 

Profissionalismo. Nossa comunicação deve ser clara e 

precisa; Nosso gerenciamento deve ser em equipe, 

consistente e focado; nosso relacionamento com clientes e 

colaboradores devem ser transparente e baseado na 

responsabilidade e confiança entre as partes. 

                              Os eixos trabalhados no Conexção são: 

identidade visual autêntica nos produtos finalizados, cultura 

que vem de dentro da equipe e exposta para o mercado e o 

público, comunidade como base da nossa prática e estudo 

e planos de ação combatendo problemáticas já existentes. 

Com a boa aceitação do público ao nosso primeiro trabalho 

Palavras que inclusive nos rendeu o prêmio de melhor 

maquiagem artística de dança contemporânea pelos 

participantes do Evento Sexta Cultural onde fui consagrado 

como bailarino contemporâneo em 2011, cada conquista foi 

motivação e inspiração para continuarmos investindo na 

equipe ainda sem apoio e Patrocínio sabíamos que 

tínhamos uma longa jornada a ser percorrida com foco 

organizamos as ideias e sempre buscamos retirar do papel 

e efetivar na prática os projetos criados em coletivo. 

                              As Primeiras conquistas que nos 

sentimos realizados de ter cumprido um objetivo e atingido 

uma meta foi propulsora para a criação do nosso segundo 
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espetáculo voltado para o lado social que sempre foi ponto 

importante nas nossas criações e discussões. Surge dessa 

forma o espetáculo Sentidos. 

                        Sentidos (2011) Performance artística que 

nasce da percepção das sensações de origem interna e 

externa do corpo humano investigando cada sentindo e ato 

executado em cena.  O movimento explorado na 

performance faz menção à limitação que um corpo sã 

detém realizar na sua possibilidade em relação a um corpo 

que tem seus sentidos geneticamente afetados como os 

deficientes visuais, auditivos e paraplégicos, mas que por 

força maior nos mostra uma capacidade extraordinária de 

realizar o que se propõem sem limitação alguma ao homem 

que julgamos “normal” sem deficiência. Por fim, o 

espetáculo Sentidos resulta na sensibilidade e consciência 

que devemos ter do próximo e na entrega total dos nossos 

sentidos a causas que julgamos importantes para 

construção de um mundo melhor. 

                              Realizamos essa intervenção na 

comemoração do São João do Movimento Social e Cultural 

Cores do Amanhã, tendo uma recepção do coletivo de 

grafitagem e da comunidade do Totó bastante acolhedora 

ao nosso trabalho de pesquisa. Tendo o registro em fotos, 

documentos impressos e vídeos sempre presentes. Esse é 

um dos nossos princípios ter o registro de todos os eventos 

participados como documentos e mapeamento desta 

cultura marcada neste período histórico. 

                              No mesmo tempo que acontecia todas 

essas modificações no Conexção começavam a se 

estruturar a Produtora RT Produções com a missão de 
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realizar registro de eventos sociais, espetáculos, 

aniversários, Show e etc. em busca da concretização do 

desejo de uma sociedade mais democrática e participativa 

em suas propostas comunicacionais e estéticas. Com a 

visão de auxiliar os indivíduos enquanto membros de 

grupos sociais a construir sua própria percepção de mundo, 

através dos princípios éticos e de inclusão trabalhados a 

partir de vivência e experimentos com a arte digital atual Os 

valores foram criados pautados no respeito ao cidadão, 

integridade, lealdade com a instituição, legalidade, 

profissionalismo, comunicação clara e precisa entre os 

participantes, gerenciamento em equipe, relacionamento 

com o público e os colaboradores transparente e baseado 

na responsabilidade e confiança entre as partes 

interessadas.  

Curiosidades:                             

           Passamos também a se preocupar em organizar 

tanto no Grupo Conexção quanto na Produtora RT 

Produções meios de comunicação para que o público 

entrasse em contato conosco como em site, blogs, 

youtube, email, flickr, Orkut, facebook, twitter, telefones 

disponível para dar acessibilidade ao público interessado 

em entrar em contatos para realizarmos eventos ou fazer 

participações em comemorações comunitárias. A RT 

Produções por ser uma produtora é mantida através de 

contrato remunerado, mas o Conexção como instituição 

filantrópica, que é uma instituição sem fins lucrativos. 

Existe para fazer prevalecer um ideal do coletivo sempre 

atuando conscientes para construção de um mundo 

melhor. 
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Mateus (18:20) 

 “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu 

estarei entre vós.” 

 

 

Terceira Formação 

                            No dia 26/09/2012 o Conexção passa por 

mais uma renovação de elenco com uma nova formação de 

equipe bem mais fortalecida e com um repertório 

construído bastante rico e vasto. Na terceira formação, o 

Conexção conta com os integrantes Richard Thompson e 

Poliana Dantas; Houve um renovo e uma expansão incrível 

para a equipe. Unidos e sem murmurar em nenhum 

momento das dificuldades, consolidamos e renovamos 

conceitos e princípios das duas formações anteriores sem 

perder a essência construída pelo grupo de levar um 

trabalho de qualidade técnica e gratuito ao público. 

                            Nessa terceira formação a equipe se 

constitui a partir de vivências e um olhar de dois 

universitários que dedicam suas vidas a Deus, família, 

relacionamentos profissionais, estudos, trabalhos formais 

em paralelo as artes. Com o tempo dividido para as muitas 

atividades do dia a dia, não pudemos mais cumprir os 

horários de reuniões no espaço do Cepoma e passamos 

agora a se reunir em livraria e espaços públicos da cidade 

do Recife. O contato interno do grupo também se efetivava 
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por intermédio das redes sociais (Email, facebook) e 

telefone. A contribuição dessa nova formação foi de 

extrema importância para dar a equipe uma visibilidade 

maior no meio artístico da cidade do Recife. 

                            Com o olhar mais amadurecido e seguro, 

sempre revisitando os trabalhos já realizados. Em 2011, 

Richard Thompson foi motivado a se tornar um produtor 

cultural pela Funcultura e Fundarpe, além das participações 

mais efetivas pela Agenda Cultural da cidade do Recife. 

Essas contribuições trouxeram uma perspectiva de 

abrangência nos trabalhos realizados e de somar ideias 

que se unem as intervenções urbanas acontecidas nas 

ruas e aos espetáculos encenados nos melhores teatros da 

cidade. Além do olhar investigativo e diferenciado para um 

mundo globalizado e que comunica suas verdades através 

de causas e ideais de pessoas que se conectam através de 

pensamentos e atitude em prol de um bem comum que é a 

causa humana. Que acreditamos ser o mais valioso bem 

imaterial que temos; O trabalho do homem enquanto 

indivíduo ético e cidadão que se compromete em 

pensamentos e atitudes consciente com a libertação de 

pensamentos de senso comum dos que nos cercam. 

                            Por meio a tantas mudanças e em oração 

a Deus, iniciamos a montagem dos novos trabalhos a 

serem realizados pela cidade do Recife, cumprindo um 

calendário anual (2012) para atingir o público de diversos 

bairros espalhando a arte e cultura as pessoas que 

transitam nesses espaços comunitários.  

Travessia (2012) Interação e intervenção Urbana onde a 

dança se faz agente para ocupação de espaços dentro da 
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arquitetura do movimento, investir nas ações banais para 

entrar no mundo imaginário e transformá-lo em movimento. 

Como os espaços urbanos tem sido parte do processo 

criativo da equipe de Estudo, temos o cotidiano como 

agente fonte de inspiração. Realizamos essa atividade 

proposta em frente ao cinema São Luiz no centro da cidade 

do Recife. 

Flutuar (2012) Interação entre os espaços urbanos e a 

sociedade cada vez mais apressada e muitas vezes 

desatenta às singelezas que acontecem nos espaços 

transitados por elas mesmas. Intervenção Urbana realizada 

na Praia de Boa Viagem, Praia de Gaibu e Praça de Casa 

Forte. 

Entre Paredes (2012) O grupo de Estudo de Arte 

Contemporânea Conexção encontrou uma modalidade de 

interação entre os espaços urbanos e a sociedade cada 

vez mais apressada e muitas vezes desatenta a singelezas 

que acontecem nos espaços transitados por elas mesmas. 

Intervenção Urbana realizada na Ponte de Ferro da cidade 

do Recife. 

Dialética I Ato (2012) Transcorre no discurso proposto 

pelo corpo e suas expressões direcionadas a Deus que 

acompanha a trajetória do homem em Terra e o intento do 

seu coração para com o seu próximo. Foi realizada a 

primeira montagem do nosso primeiro espetáculo de dança 

contemporânea pelo solista bailarino contemporâneo 

Richard Thompson na Vila Moacir Gomes no bairro de 

Brasília Teimosa. 

Leva-me (2012) Mostra uma forte expressão facial 

mediante a um corpo que comunica sua gratidão a Deus e 
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seu interesse em ser levado pelo som e movimento do 

espírito santo. Primeira coreografia gospel criada por 

Richard Thompson, ela é um divisor de águas para o 

firmamento do trabalho na linha da dança contemporânea 

ministrada por ele.  

Musical da Broadway Cats (2012) Traz a flexibilidade do 

gato e o seu renovo em analogia a lua. Força, garra e 

determinação compõem essa canção com uma expressão 

facial marcante. Coreografia que nos levou para a primeira 

apresentação no teatro da Casa da Cultura em parceria 

com o Ballet Rosana Ayrabesk. 

Esconderijo (2012) Revela a essência do homem 

contemporâneo em suas multifuncionalidade no trabalho e 

o cansaço causado pelo excesso de atividades em 

contrapartida da demonstração de singeleza que cada 

indivíduo trás em si. Coreografia que surgiu de um sonho 

do bailarino Thompson e se tornou real. Apresentado 

inicialmente no Colégio e Curso Radier e no Paço 

Alfândega. 

Projeto Cantando na Rua- (2012) Projeto Cantando na 

Rua tem o objetivo de enaltecer as diversas músicas que 

compõem o MPB (Música Popular Brasileira) através do 

lúdico nas ruas da cidade. Esse foi o primeiro projeto 

pensado dentro do Conexção que se iniciou na Faculdade 

Joaquim Nabuco Recife e partiu para o CEFET (PE). 

Curiosidades: 

                      Quisemos renovar os espetáculos 

vivenciados nas formações anteriores e não deixar perder 

em memória o que já tinha sido vivido nas outras equipes. 

Até para deixar o repertório mais forte e consolidado no 
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mercado. O ano de 2012 foi de investimento no Conexção 

e nos anos posteriores recebemos do público o carinho e 

força imaterial e impagável para permanecer com toda 

dedicação e amor oferecida de forma espontânea às artes. 

E sempre agregando valores ao próximo a partir de 

pesquisas nesse campo tão vasto que é a nossa cultura. 

Valorizando os artistas da nossa região acabou sendo um 

lema visto na prática do conexção. 

 

Quarta Formação (Coletivo Universo Lúdico) 

Richard Thompson 

 “A arte não tem função de trazer respostas prontas, mas 

sim provocações”. 

_______________________________________________ 

             Projeto de parceria iniciado a partir de uma 

proposta de atuação do Conexção para realização de 

contação de história na livraria cultura do Paço Alfândega e 

Rio Mar (2014). Para este trabalho acontecer precisamos 

convocar outros participantes, foi quando em meio a 

diversos encontros e reuniões que surgiu o coletivo 

universo lúdico com Lucas Amorim, Rebeca Rodrigues, 

Renata Lima e Richard Thompson. Cumprimos com 

excelência o convite feito através da proposta construída 

dentro do coletivo do pocket show temático de contação de 

história. Foi um sucesso! Trabalho intitulado “Turnê Mato” 

realizadas nas principais praças e parques da cidade do 

Recife e a gravação de um documentário como registro da 

experiência. 
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             Participar deste projeto surgido em meio às 

inquietações e pesquisas dos jovens estudantes e 

investigadores de arte no Conexção rendeu a todos os 

colaboradores um olhar de mundo mais crítico e sensível 

sobre arte-educação e, sobretudo no fortalecimento da 

amizade, do coletivo e da equipe que agora passa ser 

percebida como uma grande família que tem muito a 

acrescentar e agregar valores na troca de experiência um 

com o outro e na relação dialógica que se tem com o 

mundo. 

             Foi um momento de entrega e experimentação 

muito grande onde cada integrante se entregou ao máximo 

ao projeto e houve muito comprometimento forte de cada 

um nas ações que propunham sempre não se deter aos 

estereótipos sociais já pré-estabelecidos e que se permitia 

a cada encontro vivenciar situações prazerosas e de ricas e 

profundas reflexões. 

Curiosidades: 

             Nos encontros e reuniões do Coletivo que eram 

feitos pelas praças da cidade, trabalhávamos com jogos de 

improviso, músicas, danças espontâneas e propostas 

teatrais que nos tirassem do lugar comum. Houve também 

a expansão e criação de figurinos e novas ideias para 

compor as maquiagens artísticas além da preocupação 

com o uso de som portátil nas apresentações, expressão 

corporal e facial desenvolvida em cada integrante. 
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Quinta Formação (Ministério de Artes Conexção) 

_______________________________________________ 

Lucas Amorim  

“Se você não tenta arriscar, você não sai do lugar”.  

_______________________________________________ 

         Projeto iniciado a partir do contexto dos integrantes 

nesta etapa da equipe. Passado pelos projetos anteriores a 

equipe mais uma vez estudou e investigou juntos o novo 

ambiente que cada um estava inserido e que por 

coincidência foi percebido que todos estavam conectados 

pela arte e unidos por Deus, pois o novo elenco é formado 

por Tennyson Benjamim, Fernanda Ribeiro, Richard 

Thompson, Williane Nádja. Todos participantes de 

ministérios na igreja batista oriundas de diversos bairros do 

Recife. 

         Como ponto de partida foi realizada uma oficina no 

ministério de dança Jovens da benção da igreja batista do 

Ibura-PE, onde houve um estudo bíblico inicial, 

aquecimento e alongamento, lançamento da nova 

coreografia “Em teus passos” e uma oração final.  Muito 

produtivo esse encontro. As inusitadas e inúmeras 

circunstâncias que nos aproximou foram também elas que 

nos afastou dos trabalhos. Os planos são dos homens, mas 

o realizar vem de Deus. 

             Houve nesse meio tempo o interesse de 

evangelizar as comunidades de entorno do Recife através 

da dança, mas o envolvimento dos participantes em 

faculdades, TCCS, compromissos ministeriais na igreja e o 

trabalho formal inviabilizaram a consumação de vários 
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projetos pensados em grupo. Além dos casamentos que 

surgiu. Tudo muda se transforma e acontece, mas as artes 

sempre permanecem vivas. 

         Atualmente, Richard Thompson que resistiu a todas 

essas formações se encontra fortalecido e alicerçado na 

palavra de Deus e nas artes pelas experiências vividas e 

contribuições de cada pesquisa na arte da dança nessa 

caminhada processual que se dar de forma continuada. Ele 

se tornou técnico em Recursos Humanos pela Faculdade 

Joaquim Nabuco Recife (2012) graduando em Pedagogia - 

FJN Recife. É especialista na supervisão de treinamento e 

Desenvolvimento de pessoas, assim como, na avaliação 

por competência - Fafire (2012). Atuou como crítico de 

cinema com participação na comissão julgadora do XVII 

Cine PE - Festival do Audiovisual pela Categoria 'Júri 

Popular' (2013). Participante para audição do Cirque Du 

Soleil (Canadá,2013) Produtor Cultural pelo Funcultura e 

Fundarpe CPC-2691/11 (2011) e suas publicações podem 

ser encontradas no site "Jovens Unidos em Ação" 

(http://juanews.wordpress.com/). Diretor Geral da Produtora 

RT Produções cujo o canal no youtube é localizado 

"rtproducoesmix" (2014). Participou como colaborador do 

grupo de estudos de arte contemporânea "Conexção - 

Conectados em Ação"(2010), onde atuou como bailarino e 

coreógrafo contemporâneo DRT 3875/PE, intérprete teatral 

e palestrante social com temas acerca dos Direitos 

Humanos ministrado na UFPE no curso de Letras Inglês 

(2013) e palestrante no Seminário de Dança-Educação nas 

turmas de Pedagogia FJNR (2013). Foi membro e 

colaborador do Coletivo Universo Lúdico- Uma Equipe de 

contação de história, teve participação ativa na turnê 
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"Mato" apresentada nas praças e parques da cidade do 

Recife e na livraria Cultura do Paço Alfândega e Shopping 

Rio Mar (2014).  

Curiosidades: 

Todo olhar e trabalho nas artes partiu das igrejas o que 

seria comum ter o maior apoio dela nos eventos realizados, 

mas que na prática quem abraçou este trabalho de verdade 

foram pessoas do universo da dança do ventre. O que me 

faz sentir eternamente grato pelo acolhimento e carinho 

recebido. 

            Sempre revisitando as formações anteriores me 

possibilitou expandir o processo criativo como coreógrafo e 

bailarino contemporâneo e pelas montagens de novas e 

criativas coreografias, o resultado foram convites, novas 

parcerias e participações em grandes eventos de dança 

ocorrida na multicultural cidade do Recife. 
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Projeto do Livro “Conectados em Ação” 

 

Equipe Técnica: Richard Thompson, Jedson Santos e 

Fábio Monte; 

Parceiros: Ballet Rosana Ayrabesk, RT Produções, Rick 

Gel, Livraria Disal (Pina) 

Arte Total, Igreja IBCB; 

Participação: Richard Thompson, Rosana Alves, Equipe do 

Ballet Rosana Ayrabesk, Ricardo José de Jesus e Jedson 

Santos. 

 

1. Introdução 

 

                    O Grupo Conexção tem caráter sistêmico, 

atendendo a um público diversificado, e se insere na 

perspectiva dos direitos humanos de forma sustentável, 

onde a população recifense tem a oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades e dons através das 

múltiplas linguagens artísticas. Possibilitando uma 

percepção positiva dos espaços públicos da cidade, que 

vão muito além das funções de lazer e entretenimento para 

a qual se destinam primariamente. 

Dessa forma, através de ações interativas com as pessoas 

que vivenciam os espaços da cidade, dos parques e das 

praças, o Conexção estimula a adoção de atitudes 

responsáveis, inclusive para a valorização desses espaços 

 

4 
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como ambiente de conforto climático e a saúde 

socioambiental do Recife. 

 

2. Justificativa 

 

A educação dos direitos humanos através das linguagens 

artísticas, requisita hoje uma mudança nos ações, na 

percepção e nos conceitos, contrapondo a uma visão de 

mundo que tem fragmentado a realidade, separando 

ideológica e culturalmente os seres humanos da natureza e 

reduzindo a importância dos patrimônios naturais frente às 

novas demandas de crescimento das atividades 

econômicas e de manutenção da lógica consumista.  

Nesse processo, é fundamental que sejam desenvolvidos 

espaços com atividades lúdicas, capazes de atrair a 

atenção e reestabelecer uma equilibrada vivência entre a 

sociedade e os recursos naturais.  

Com isso, o Grupo de Estudo contempla apresentações de 

espetáculos de teatro, danças, oficinas, teatro de 

mamulengos, brincadeiras, jogos, exposições e exibição de 

filmes associados às temáticas socioculturais. Estas 

atividades têm capacidade de instrumentalizar os 

participantes para conhecer e interagir com o ambiente de 

forma a se tornarem sujeitos críticos e cientes da sua 

responsabilidade em manter o meio natural sustentável. 

A Educação dos Direitos Humanos através das artes 

nestes espaços públicos está inserida no caráter 

educacional informal, que busca o engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente, através da construção e redefinição de 
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valores, atitudes e habilidades capazes de propiciar a 

atuação individual e coletiva pautada na Política Nacional 

de Educação Ambiental, 1999. 

Nesse contexto, o Conexção é um importante instrumento 

de apoio a outros projetos que serão desenvolvidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente da cidade, como os Núcleos 

de Educação Ambiental (NEAS) e o Programa de 

Revitalização de Áreas Verdes (PRAV), entre outros 

parceiros; sendo ainda um instrumento potencializador para 

outras abordagens voltadas para a Educação de valores 

humanos e ações criativas e sustentáveis. 

 

 3. Objetivos 

 

3.1 Geral 

Ampliar o desenvolvimento das ações do Grupo Conexção 

nos espaços públicos disponíveis na cidade do Recife, 

como forma de difundir e consolidar a educação de valores 

humanos no contexto não formal. 

 

3.2 Específicos 

a. Transformar os espaços públicos em espaços de 

referência para práticas vivenciadas de transformação 

de olhares humanos através das artes; 

b. Sensibilizar a população sobre a necessidade da 

adoração a Deus através das artes em espaços 

públicos da cidade além das igrejas; 
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c. Possibilitar a reflexão sobre ações humanas e sociais 

pré-estabelecidas, à preservação dos direitos 

humanos e o combate às poluições (visual e sonora). 

 

4. Participantes do projeto  

 

O projeto está voltado aos grupos de estudo de todos os 

segmentos que existem de forma organizada no Recife, 

assim como, parceiros do Grupo e jovens, crianças e 

idosos, alunos ou não de escolas das redes pública e 

privada do ensino fundamental e médio; frequentadores 

dos Parques e Praças da cidade; moradores dos bairros de 

entorno dos Parques e das Praças; visitantes, oriundos de 

outras cidades e outros Estados, além dos agentes 

multiplicadores: educadores, agentes comunitários, lideres 

comunitários, etc. 

 

5. Metas 

 

Objetivos Metas 

Transformar os espaços 

públicos da cidade em 

espaços de referência para 

práticas vivenciadas de arte-

educação. 

Desenvolver pelo menos 1 

(uma) ação nos espaços 

públicos da cidade visando 

despertar a população sobre 

as questões dos direitos e 

valores humanos. 

Sensibilizar a população 

sobre a necessidade de 

Ampliar 50% a participação 

das comunidades de 



Resistindo com as Artes 33 

 

conservação do patrimônio 

histórico e natural dos 

parques, praças e demais 

espaços verdes da cidade. 

entorno; 

 

Estabelecer pelo menos 2 

(duas) parcerias com 

instituições públicas, 

privadas e da sociedade civil 

para viabilizar espaços que 

deem suporte às atividades 

do Conexção; 

 

Produzir 1(um) folheto sobre 

os parques e praças e 

destacando o papel dos 

recursos naturais como 

melhoria da qualidade de 

vida. 

Possibilitar a reflexão sobre 

práticas sustentáveis 

relacionadas à gestão dos 

resíduos sólidos e das 

águas, à preservação da 

fauna e da flora, e ao 

controle das poluições 

(visual, sonora, do ar). 

Realizar 1 (uma) palestra 

durante um ano enfocando 

as questões do instrumento 

da arte como fonte 

humanizadora de mentes e 

atitudes voltado para um 

público livre e também 

alunos de escolas públicas e 

privadas; 

 

Realizar pelo menos 1(uma) 

ação do Conexção por mês 
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durante o ano; 

 

Realizar 12 Ações 

itinerantes durante um ano. 

 

6. Metodologia 

 

                A ação deste trabalho de pesquisa que resultará 

num livro será desenvolvida com abordagem, ao público 

em geral, num processo convidativo-induzido. A partir daí, 

serão realizadas breves explanações acerca do projeto e, 

em seguida, será iniciada os próximos espetáculos e 

palestras. Após a programação, será entregue o material 

didático do Grupo relacionado com o tema em questão. 

              O material didático é um importante instrumento 

para auxiliar o participante a incorporar na sua vida o 

conteúdo abordado, assim como para auxiliá-lo a 

multiplicar o aprendizado. Desta forma, é necessário que a 

linguagem do material seja de fácil compreensão textual, 

assim como que seja dotado de recursos visuais atrativos. 

 

 

9. Identificação de parceiros 

O projeto já possui parceria com algumas instituições que 

contribuem na realização de suas atividades. As que já 

participam das ações do Conexção são: 

a. Ballet Rosana Ayrabesk – Cia de dança 

localizada no bairro do Pina e que trabalha na 
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valorização dos talentos da comunidade. Acompanha 

o grupo Conexção desde 2012 até os dias atuais. 

b. RT Produções – Produtora de Arte que trabalha 

com a perspectiva de um novo olhar de mundo 

através da fotografia e do audiovisual. Acompanha o 

grupo Conexção desde sua formação inicial em 2010 

até os dias atuais. 

c. Rick Gel – Locutor e repórter parceiro do 

Conexção desde 2013 quando realizou várias 

entrevistas importantes e esclarecedoras para o 

público nas redes sociais. 

d. Livraria Disal – Firmou parceria com o Grupo 

Conexção desde o lançamento do nosso primeiro 

DVD “Dialética I Ato” em 2013 e segue no lançamento 

e coletiva de imprensa deste livro previsto para o ano 

de 2014. 

e. Arte Total – Parceria firmada desde a concepção 

do nosso primeiro DVD “Dialética I Ato” em 2013, 

fizeram a arte da capa do DVD e toda a edição do 

espetáculo em fotografia e filmagem 

f. IBCB – Igreja Batista Central de Brasília 

Teimosa, que acompanha o Grupo Conexção desde 

2009 até os dias atuais no apoio a divulgação dos 

projetos no bairro de Brasília Teimosa. 

 

10.  Comunicação do Projeto 

 

Para cada divulgação do Livro: Conectados em Ação do 

Grupo Conexção será elaborado e enviado release para os 

parceiros através dos meios eletrônicos. 
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a. Material impresso e digital pelas redes sociais 

 Folder do Conexção com os contatos dos participantes 

da equipe; 

 Banners temáticos para o dia do lançamento do livro e 

para a coletiva de imprensa na Livraria Disal. 

b. Internet 

 Blog (conectadosemacao.blogspot.com); 

 Site (www.juanews.wordpress.com); 

 Redes Sociais (Thompson Conexção- Grupo Conexção 

“Estudos de Arte”). 

_______________________________________________ 

Carl Yastrzemski 

 “Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros.” 

_______________________________________________ 

 

Cap III - Os Parceiros (Apoio) 

                    No dia 26/09/2013 a equipe Conexção inicia 

uma parceira com a Livraria e Distribuidora Disal no Bairro 

do Pina, que teve uma recepção boa e interesse em se 

tornar um dos espaços residentes dos trabalhos criados. 

Iniciamos com a parceria no Cepoma no ano de 2010 

quando fomos procurar apoio cultural oferecido de forma 

gratuita na comunidade de Brasília Teimosa e tivemos 

nosso projeto aprovado pela organização social Mailde 

Araújo para desenvolver nossas atividades e encontros 

iniciais neste espaço físico concedido. 
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Primeira Formação 

                 Nossos primeiros parceiros oficiais ocorreram 

um ano após o início das atividades na comunidade do 

Totó com o Movimento Cultural Cores do Amanhã no ano 

de 2011. Onde aconteceram apresentações de nossas 

intervenções de acordo com atividades culturais a partir de 

datas comemorativas promovidas por eles na comunidade 

do Totó.  

 

Eventos Importantes: 

                 Participação no evento Sexta Cultural o qual 

consagrou Richard Thompson como bailarino 

contemporâneo. 

Segunda Formação 

                 Firmamos na segunda formação alguns apoios 

como nas escolas da comunidade de Brasília Teimosa: 

Umberto Gondim, Enoque Coutinho, Bernardo Van Lee, 

Biblioteca comunitária do Pina, ONG Casa Menina Mulher 

no centro da cidade do Recife, Igreja Central de Brasília 

Teimosa (IBCB). 

Eventos Importantes: 

 

Terceira Formação 

                 Nesta formação conquistamos apoio nas igrejas: 

Casa da Benção no Ibura, Igreja de Jardim Beberibe em 

Olinda, Ballet Rosana Ayrabesk no Pina, Fábio Monte com 

a Arte Total Produções, Daniel Lackberg, RT Produções, 
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Rick Gel, Livraria Disal no Pina, Evento do Sarau das Artes 

no Pina. 

Eventos Importantes: 

             Gravação do primeiro DVD de Dança 

Contemporânea Gospel intitulado Dialética I Ato, 

ministrações em parceria com o Grupo João Teimoso pelo 

projeto Guerrilha Cultural no Sarau das Artes. 

Quarta Formação 

                    Nesse momento expandimos as ministrações 

das coreografias em eventos importantes em parceria com 

o Ballet Rosana Ayrabesk, Lira Produções e o Coletivo 

Universo Lúdico. 

Eventos Importantes: 

                 Festival de Dança Estudantil 2013 realizado no 

Teatro Barreto Junior, I Abril dos Clássicos realizado no 

teatro Beberibe no Centro de Convenções em Olinda-PE 

(2013), Férias com Contação de História na Livraria Cultura 

do Paço Alfândega e Rio Mar (2014). 

 

Quinta Formação 

                        Período que as parcerias já se consolidam 

pelos trabalhos na área e dança-educação anteriormente 

desenvolvidos por Richard Thompson em oficinas, 

palestras e diversas apresentações. Contamos com o apoio 

de pessoas da dança do ventre como: Maya Dave, 

Esmeralda Viana, Adri Campos, Roberta Brado, o Ballet 

Rosana Ayrabesk, Fábio Monte, Jedson Santos, Daniel 

Lackberg. 
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Eventos Importantes: 

                     I Festival de Dança Gospel intitulado “Adorar o 

adorado” no teatro Fafire (2014), I Seminário de Dança-

Educação da faculdade Joaquim Nabuco Recife (2014), 

Festa Cigana (2014), I Festival Dança Arte Solidária pelos 

Animais no Teatro da Fafire (2014), Participação no I 

Mercado árabe em Recife (2014), Ensaio Fotográfico na 

Livraria Disal e no Recife Antigo (2014). 

 

Cap IV – Coletivo Universo Lúdico 
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Projeto do Coletivo Universo Lúdico 

 

1. Introdução 

 

                    O Coletivo Universo Lúdico tem caráter 

sistêmico, atendendo a um público diversificado, e se 

insere na perspectiva dos direitos humanos de forma 

sustentável, onde a população recifense tem a 

oportunidade de desenvolver suas potencialidades e dons 

através das múltiplas linguagens artísticas. Possibilitando 

uma percepção positiva dos espaços públicos da cidade, 

que vão muito além das funções de lazer e entretenimento 

para a qual se destinam primariamente. 

Dessa forma, através de ações interativas com as pessoas 

que vivenciam os espaços da cidade, dos parques e das 

praças, o Coletivo estimula a adoção de atitudes 

responsáveis, inclusive para a valorização desses espaços 

como ambiente de conforto climático e a saúde 

socioambiental do Recife. 

 

Equipe Técnica foi composta por: 

Lucas Fernando Amorim (Mentor do Projeto), Richard 

Thompson (Colaborador),  

Rebeca Rodrigues (Colaboradora) e Renata Lima 

(Colaboradora). 

 

 

4 
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Parceiros 

Livraria Cultura (Paço Alfândega e Rio Mar), RT Produções 

(Pina), Rick Gel (Brasília Teimosa), Livraria Disal (Pina), 

Arte Total (Areinha). 

 

Participantes 

Lucas Fernando Amorim, Richard Thompson, Rebeca 

Rodrigues, Letícia Souza,  

Renata Lima, Fábio Monte e Daniel Lackberg. 

 

2. Justificativa 

 

A educação dos direitos humanos através das linguagens 

artísticas, requisita hoje uma mudança nos ações, na 

percepção e nos conceitos, contrapondo a uma visão de 

mundo que tem fragmentado a realidade, separando 

ideológica e culturalmente os seres humanos da natureza e 

reduzindo a importância dos patrimônios naturais, dos 

valores éticos e humanos, frente às novas demandas de 

crescimento das atividades econômicas, da manutenção da 

lógica consumista e cada vez mais individualista.  

Nesse processo, é fundamental que sejam desenvolvidos 

espaços com atividades lúdicas, capazes de atrair a 

atenção e reestabelecer uma equilibrada vivência entre 

pessoas de diferentes culturas, classes sociais, religiões e 

sexualidades. Além disso, O Coletivo Universo Lúdico tenta 

passar mensagens de valorização dos recursos naturais.  
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Com isso, o Coletivo contempla apresentações de 

espetáculos de teatro, danças, oficinas, teatro de 

mamulengos, brincadeiras, jogos, exposições, exibição de 

filmes e, nosso grande diferencial, a contação de histórias 

em formato de pocket show. Tudo isso, associado às 

temáticas socioculturais. Estas atividades, tem capacidade 

de despertar o senso crítico do público, para que este 

passe a olhar seu meio social, seja sua casa, seu bairro, 

sua escola ou até sua cidade, de forma que pense em 

novas maneiras de melhorá-lo  

A Educação dos Direitos Humanos através das artes 

nestes espaços públicos está inserida no caráter 

educacional informal, que busca o engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente, através da construção e redefinição de 

valores, atitudes e habilidades capazes de propiciar a 

atuação individual e coletiva pautada na Política Nacional 

de Educação Ambiental, 1999. 

Nesse contexto, o Coletivo é um importante instrumento de 

apoio a outros projetos que serão desenvolvidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente da cidade, como os Núcleos 

de Educação Ambiental (NEAS) e o Programa de 

Revitalização de Áreas Verdes (PRAV), entre outros 

parceiros; sendo ainda um instrumento potencializador para 

outras abordagens voltadas para a Educação de valores 

humanos e ações criativas e sustentáveis. 
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 3. Objetivos 

 

3.1 Geral 

Ampliar o desenvolvimento das ações do Coletivo nos 

espaços públicos disponíveis na cidade do Recife. Além 

disso, tentar alcançar a criança em lugares em que ela 

convive como escolas, parques e praças públicas, livrarias, 

shoppings, zoológicos e, também, comunidades carentes 

da região.  

 

3.2 Específicos 

d. Transformar a mentalidade das pessoas, para que 

enxerguem as artes como meio de alcance da 

efetivação dos direitos humanos; 

e. Possibilitar a reflexão sobre ações humanas e sociais 

pré-estabelecidas, à preservação dos direitos 

humanos e o combate às poluições (visual e sonora). 

 

4. Participantes do projeto  

O projeto está voltado aos grupos de estudo de todos os 

segmentos que existem de forma organizada no Recife, 

assim como, parceiros do Grupo e jovens, crianças e 

idosos, alunos ou não de escolas das redes pública e 

privada do ensino fundamental e médio; frequentadores 

dos Parques e Praças da cidade; moradores dos bairros de 

entorno dos Parques e das Praças; visitantes, oriundos de 

outras cidades e outros Estados, além dos agentes 

multiplicadores: educadores, agentes comunitários, lideres 

comunitários, etc. 
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5. Metas 

Objetivos Metas 

Transformar os espaços 

públicos da cidade em 

espaços de referência para 

práticas vivenciadas de arte-

educação. 

Desenvolver pelo menos 1 

(uma) ação nos espaços 

públicos da cidade visando 

despertar a população sobre 

as questões dos direitos e 

valores humanos. 

Sensibilizar a população 

sobre a necessidade de 

conservação de valores 

éticos e morais, para que 

haja uma melhor vivência 

entre as pessoas. 

Ampliar 50% a participação 

das comunidades de 

entorno; 

 

Estabelecer pelo menos 2 

(duas) parcerias com 

instituições públicas, 

privadas e da sociedade civil 

para viabilizar espaços que 

deem suporte às atividades 

do Coletivo; 

 

Produzir 1(um) folheto sobre 

os parques e praças e 

destacando o papel dos 

recursos naturais como 

melhoria da qualidade de 

vida. 

Possibilitar a reflexão sobre Realizar 1 (uma) palestra 
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práticas sustentáveis 

relacionadas à gestão dos 

resíduos sólidos e das 

águas, à preservação da 

fauna e da flora, e ao 

controle das poluições 

(visual, sonora, do ar). 

durante um ano enfocando 

as questões do instrumento 

da arte como fonte 

humanizadora de mentes e 

atitudes voltado para um 

público livre e também 

alunos de escolas públicas e 

privadas; 

 

Realizar pelo menos 1(uma) 

ação do Conexção por mês 

durante o ano; 

 

Realizar 12 Ações 

itinerantes durante um ano. 

 

6. Metodologia 

 

                A ação deste trabalho será desenvolvida com 

abordagem, ao público em geral, num processo convidativo 

e bastante atraente para a criança. A partir disso, serão 

realizadas breves explanações acerca do projeto e, em 

seguida, será iniciada os próximos espetáculos, palestras e 

ações artísticas.  

              O figurino dos integrantes do Coletivo, a dança e a 

poesia que são apresentadas são importantes instrumentos 

para auxiliar a criança e o público a incorporar na sua vida 

o conteúdo abordado, assim como para auxiliá-lo a 
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multiplicar o aprendizado. Dessa forma, é necessário que a 

linguagem do trabalho seja de fácil compreensão textual, 

visual e auditiva, pois assim o público poderá compreender 

a mensagem de forma divertida e simples. 

 

8. Indicadores 

 

Avaliação Atividades Indicadores Meios de 

verificação 

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
o
n
te

ú
d

o
 

 

 

Ações de 

divulgação 

 

 

Meios de 

divulgação 

utilizados 

 

Materiais 

produzidos 

Registro 

fotográfico, 

vídeos e 

relatórios do 

projeto 

Palestras e 

exposições 

socioambientais 

Envolvimento 

dos 

participantes 

Número de 

participantes 

Envolvimento 

dos parceiros 

Número de 

entidades 

Espetáculo 

Realizado 

Quantidade e 

qualidade do 

material 

produzido 

Percepção 

da equipe do 

projeto 

Frequência 

de utilização 

Nível de 

interesse 

demonstrado 

Participação 

nas 

atividades 
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pelos 

participantes 

Percepção 

da equipe 

técnica 

 

 

 

Representatividade 

Equilíbrio na 

participação 

de pessoas 

Lista de 

Presença 

Fichas de 

inscrição 

Faixas etárias 

contempladas 

Lista de 

presença 

Fichas de 

inscrição 

Participação 

institucional 

Quantidade 

de parcerias 

estabelecidas 

Divulgação do 

Evento 

Conteúdo do 

material 

informativo 

Qualidade 

das matérias 

veiculadas 

Retorno dos 

contatos 

realizados 

Meios de 

comunicação 

utilizados 

Listagem de 

todos os 

meios e 

formas de 

comunicação 

utilizadas 

Número de 

participantes 

nas 

atividades 
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Número de 

contatos, 

visitas e 

encontros 

institucionais 

de divulgação 

Relatórios de 

contatos, 

visitas e 

encontros 

Número de 

matérias 

veiculadas 

nos meios de 

comunicação 

Clipping do 

projeto 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
R

e
s
u
lt
a
d
o

 

Conhecimento, 

valores e 

habilidades 

despertados nos 

participantes para 

com a questão dos 

direitos humanos. 

 

 

Sensibilização 

para as 

questões 

ambientais 

Percepção 

dos 

participantes 

Evidência do 

discurso dos 

participantes 

captados por 

meio das 

atividades 

realizadas e 

de dinâmicas 

de grupo 
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O despertar do 

sentido de 

pertencimento à 

cidade  

Aumento da 

percepção da 

realidade 

local e do 

meio 

ambiente 

Evidências 

nos discursos 

e nas 

iniciativas 

captados por 

meio das 

atividades 

realizadas e 

de dinâmicas 

de grupo. 

 

9. Identificação de parceiros 

O projeto já possui parceria com algumas instituições que 

contribuem na realização de suas atividades. As que já 

participam das ações do Coletivo são: 

g. RT Produções – Equipe e Produtora de Arte da 

Sociedade Civil que trabalha com a perspectiva de um 

novo olhar de mundo através da fotografia e do 

audiovisual. Acompanha o grupo Conexção desde sua 

formação inicial em 2010 até os dias atuais. 

h. Livraria Cultura – Através do Contador de História 

Ailton Pedro por meio do Projeto Rodas da Cultura, 

desenvolvido pela Cia da Boca.  

i. Rick Gel – Locutor e repórter parceiro do 

Conexção desde 2013 quando realizou várias 

entrevistas importantes e esclarecedoras para o 

público nas redes sociais. 

j. Livraria Disal – Firmou parceria com o Grupo 

Conexção desde o lançamento do nosso primeiro 

DVD “Dialética I Ato” em 2013 e segue nno 
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lançamento e coletiva de imprensa deste livro previsto 

para o ano de 2014. 

k. Arte Total – Parceria firmada desde a concepção 

do nosso primeiro DVD “Dialética I Ato” em 2013, 

fizeram a arte da capa do DVD e toda a edição do 

espetáculo em fotografia e filmagem 

 

10.  Comunicação do Projeto 

 

Para cada divulgação do Projeto: Será elaborado e enviado 

release para os parceiros através dos meios eletrônicos. 

c. Material impresso e digital pelas redes sociais 

 Folder do Coletivo com os contatos dos participantes da 

equipe; 

 Banners temáticos para os eventos realizados de forma 

interna ou externa; 

d. Internet 

 Redes Sociais (Coletivo Universo Lúdico). 

 

12. Cronograma de atividades 

Descrição 

Janeiro  

 

Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Atividades de 

planejamento 

 

x x x    
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Elaboração do 

Projeto  

 

x x x    

Reuniões com 

parceiros  

 

  x x x  

Mobilização das 

comunidades 

  x x 

 

x  

Coletiva de 

Impressa na Livraria  

   x x  

Monitoramento e 

avaliação 

 

   x x x 

Relatório mensal de 

atividade 

 

  x x   

Relatório anual de 

avaliação das 

atividades  

    x x 
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Cap V – Missões Através das Artes 

Ramalho Junior 

“Não conseguimos mudar muita coisa no externo hoje 

em dia, mas podemos sempre tentar mudar a nós 

mesmos”. 

_______________________________________________ 

 

1. Introdução 

 

A RT Produções iniciou suas atividades em parceria com a 

biblioteca comunitária do CEPOMA Maílde Araújo em 

Brasília Teimosa com o intuito de popularizar o 

Desenvolvimento dos dons e talentos da pessoa humana a 

partir de um trabalho tridimensional que aborde a teoria 

tríade de estudos propostas por Delsarte, que é o corpo, 

mente e espírito. Trabalhar com crianças e jovens das 

comunidades da cidade do Recife constitui um desafio e 

uma atividade de caráter essencial no processo de 
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mudanças de hábitos da população e, consequentemente, 

na melhoria da qualidade de vida. 

O desenvolvimento de ações de vivência prática nos 

espaços urbanos disponíveis na cidade do Recife tem 

permitido a difusão e consolidação da educação pessoal 

através das artes no contexto não formal, utilizando a 

infraestrutura disponível dos espaços urbanos que 

transitamos, nos parques e nas praças da cidade criando, 

assim, uma conexção entre a teoria da educação de 

valores humanísticos e a vivência prática. 

A RT Produções tem caráter sistêmico, atendendo a um 

público diversificado, e se insere na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, onde a população recifense 

tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades 

quanto ser social através das artes numa percepção 

positiva dos espaços públicos da cidade, que vão muito 

além das funções de lazer e entretenimento para a qual se 

destinam primariamente. 

Dessa forma, através de ações interativas com as pessoas 

que vivenciam os espaços da cidade, dos parques e das 

praças, enquanto equipe, estimulamos a adoção de 

atitudes ambientalmente responsáveis, inclusive para a 

valorização desses espaços como ambiente de conforto 

climático e a saúde socioambiental do Recife. 

Atualmente a cidade do Recife tem diversas áreas verdes 

públicas, classificadas como jardins, canteiros, praças e 

parques. No entanto, dada à dinâmica cotidiana da cidade, 

estes espaços têm sua importância pouco reconhecida pela 

população, o que torna necessário o desenvolvimento de 

atividades que resgate a relação positiva entre a sociedade 

e os recursos naturais. 
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Equipe em sua sexta formação atual é composta por: 

Richard Thompson, Fábio Monte, Daniel Lackberg, Jedson 

Santos e Ivaneide Ferreira. 

Parceiros 

Livraria Disal (Pina), Cores do Amanhã (Totó), Cepoma 

(Brasília Teimosa), Ballet Rosana Ayrabesk (Pina). 

Apoio 

Arte Total, Livraria Disal, Ballet Rosana Ayrabesk e Igreja 

IBCB. 

 

2. Justificativa 

 

A educação de valores sociais, culturais e políticas através 

das linguagens artísticas, requisita hoje uma mudança nos 

ações, na percepção e nos conceitos, contrapondo a uma 

visão de mundo que tem fragmentado a realidade, 

separando ideológica e culturalmente os seres humanos da 

natureza e reduzindo a importância dos patrimônios 

naturais frente às novas demandas de crescimento das 

atividades econômicas e de manutenção da lógica 

consumista.  

Deste modo, a educação através do ensino das temáticas 

transversais de ética socioambiental deve propiciar 

reflexão, sobretudo no que se refere à mudança de atitudes 

com vistas à melhoria da qualidade de vida na Terra, de 

modo que as problemáticas ambientais possam ser 

compreendidas e enfrentadas criticamente pela sociedade 

e pela arte. 
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É necessário, portanto, possibilitar a sensibilização da 

população, para que esta se torne responsável pela 

conservação e desenvolvimento de ambientes naturais 

saudáveis, através do estímulo a visitação e a valorização 

das áreas verdes, informando sobre o papel do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental da cidade.  

Nesse processo, é fundamental que sejam desenvolvidos 

espaços com atividades lúdicas, capazes de atrair a 

atenção e reestabelecer uma equilibrada vivência entre a 

sociedade e os recursos naturais.  

Com isso, a RT Produções em seus projetos contempla 

apresentações de teatro de mamulengos e dança, 

brincadeiras e jogos, exposições e exibição de filmes 

associados às temáticas socioculturais além de Workshop 

e oficinas que contemple sempre a participação da 

comunidade local e a interação com outros coletivos. Estas 

atividades têm capacidade de instrumentalizar os 

participantes para conhecer e interagir com o ambiente de 

forma a se tornarem sujeitos protagonistas de suas ações, 

seus projetos e ideias.  

Os espaços naturais possibilitam a construção de 

conhecimentos que contribuem para o empoderamento de 

pensamentos, valores e atitudes ecológicas, além de 

oportunizar experiências diretas com o mundo natural e 

promover práticas de sustentabilidade no uso dos recursos 

ambientais para potencializar momentos de aquecimento, 

alongamento, discussões e debates, arte-terapia e 

dinâmicas de grupos.  

A Educação Ambiental nestes espaços verdes está inserida 

no caráter educacional informal, que busca o engajamento 

da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 
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meio ambiente, através da construção e redefinição de 

valores, atitudes e habilidades capazes de propiciar a 

atuação individual e coletiva (Política Nacional de 

Educação Ambiental, 1999). 

Nesse contexto, a RT Produções é um importante 

instrumento de apoio a outros projetos que serão 

desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade, 

como os Núcleos de Educação Ambiental (NEAS) e o 

Programa de Revitalização de Áreas Verdes (PRAV), entre 

outros parceiros; sendo ainda um instrumento 

potencializador para outras abordagens voltadas para a 

Educação de valores humanos e ações sustentáveis. 

 

Objetivos 

3.1 Geral 

Ampliar o desenvolvimento das ações da Produtora RT 

Produções nos espaços verdes disponíveis na cidade do 

Recife, como forma de difundir e consolidar a educação de 

valores humanos no contexto não formal a partir de 

atividades relacionadas com o contato em grupo e 

encontros para debates a cerca dos projetos. 

 

3.2 Específicos 

 

f. Transformar os espaços verdes em espaços de 

referência para práticas vivenciadas de educação de 

valores humanos e processos artísticos; 

g. Sensibilizar a população sobre a necessidade de 

conservação do patrimônio histórico e natural dos 
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parques, praças e demais espaços públicos da cidade 

assim como os contidos na própria comunidade que 

muitos desconhecem; 

h. Possibilitar a reflexão sobre práticas ambientalmente 

sustentáveis relacionadas à gestão dos resíduos 

sólidos e das águas, à preservação da fauna e da 

flora, e ao controle das poluições (visual, sonora, do 

ar) utilização de expressões artísticas e produtos para 

combater e alertar a população sobre tais práticas. 

 

4. Participantes do projeto  

 

O projeto está voltado aos jovens, crianças e idosos, 

alunos ou não de escolas das redes pública e privada do 

ensino fundamental e médio; frequentadores dos Parques e 

Praças da cidade do Recife; moradores dos bairros de 

entorno dos Parques e das Praças; visitantes, oriundos de 

outras cidades e outros Estados, além dos agentes 

multiplicadores: educadores, agentes comunitários, lideres 

comunitários, etc. 

 

5. Metas 

 

Objetivos Metas 

 

Transformar os espaços 

públicos da cidade em 

espaços de referência para 

 

Desenvolver pelo menos 1 

(uma) ação nos espaços 

verdes da cidade visando 
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práticas vivenciadas de arte-

educação, debates e 

discussões de projetos em 

grupo. 

 

despertar a população sobre 

as questões ambientais e 

sustentáveis a partir de 

intervenções artísticas 

elaboradas pelas equipes do 

projeto. 

 

 

 

Sensibilizar a população 

sobre a necessidade de 

conservação do patrimônio 

histórico e natural dos 

parques, praças e até da 

própria comunidade de 

espaços verdes não 

habitadas e até esquecidos 

que compõem a cidade. 

Ampliar 50% a participação 

das comunidades de 

entorno; 

 

Estabelecer pelo menos 2 

(duas) parcerias com 

instituições públicas, 

privadas e da sociedade civil 

para viabilizar espaços que 

deem suporte às atividades 

da RT Produções; 

 

Produzir 1(um) 

folheto/fanzine sobre um 

tema discutido em grupo 

com referência dos parques 

ou praças que foi local do 

debate, destacando o papel 

dos recursos naturais como 

melhoria da qualidade de 

vida. 
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Possibilitar a reflexão sobre 

práticas sustentáveis 

relacionadas à gestão dos 

resíduos sólidos e das 

águas, à preservação da 

fauna e da flora, e ao 

controle das poluições 

(visual, sonora, do ar) 

através de um produto 

artístico como: livreto, 

revista, fanzine, videoarte, 

fala povo, grafite em camisa, 

customização de roupas, 

teatro, dança, música, 

poema e poesia e etc. 

. 

Realizar 1 (uma) 

palestra/oficina/workshop 

em um dos espaços cedidos 

pela Oi Kabum ou 

comunidade durante o 

projeto enfocando as 

questões do instrumento da 

arte como fonte 

humanizadora de mentes e 

atitudes voltados para um 

público livre; 

 

Realizar pelo menos 1(uma) 

ação da RT Produções uma 

vez por mês junto a 

comunidade; 

 

Realizar 12 Ações 

itinerantes durante um ano. 

 

 

6. Metodologia 

 

Nos Parques, Praças e demais espaços públicos, as ações 

deste projeto serão desenvolvidas com abordagens, ao 

público em geral, num processo convidativo-induzido. A 

partir daí, serão realizadas breves explanações acerca do 

projeto e, em seguida, será iniciada a atividade lúdico-
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educativa programada para o dia. Após a atividade 

explicativa do projeto e de um aquecimento e alongamento 

corporal, todo o debate e discussão será levantamentos 

para construção coletiva de material didático relacionado 

com o tema em questão e no fim das 

oficinas/workshop/palestra a entrega de um certificado. 

O material didático é um importante instrumento para 

auxiliar o participante a incorporar na sua vida o conteúdo 

abordado, assim como para auxiliá-lo a multiplicar o 

aprendizado que ele absorveu. Desta forma, é necessário 

que a linguagem do material seja de fácil compreensão 

textual, assim como que seja dotado de recursos visuais 

atrativos que ele mesmo possa ter a possibilidade de em 

equipe compartilhar com ajuda da equipe e sua 

colaboração pessoal na montagem do seu próprio material. 

Dentre os materiais disponíveis para as dinâmicas 

educativas voltadas para o público infanto-juvenil, o uso de 

jogos teatrais é um meio capaz de auxiliá-lo neste processo 

de autorreflexão sobre suas práticas cotidianas. Da mesma 

forma, histórias contadas oralmente por moradores da 

comunidade e mitos e lendas das mesmas e até de livros, 

matérias de jornais e revistas dos acontecidos atuais 

alcança não apenas o público infanto-juvenil, como também 

o de adultos. 

O objetivo com estas histórias é também criar personagens 

que se inter-relacionem nas histórias temáticas da 

comunidade e que alcancem o carisma do público, com a 

finalidade de facilitar a identificação social com as 

temáticas abordadas. Estes personagens serão também os 

protagonistas do teatro de mamulengos, das peças e 

esquetes teatrais, podendo figurar futuramente outros 
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elementos de promoção dos objetivos do Projeto, com 

exemplo campanhas de sensibilização (impressa e áudio-

televisivo). 

 

6.1 Método de Trabalho 

 

O processo pedagógico das dinâmicas utilizadas neste 

projeto está relacionado a um conjunto de técnicas, 

instrumentos e recursos visando atingir os objetivos 

propostos e as metas estabelecidas, que pode ser 

classificado como: 

Audiovisuais: Técnicas que permitem observar situações 

ocorridas em lugares e momentos diferentes, além de 

permitir a projeção dos participantes a situações cotidianas, 

o que possibilita a reflexão sobre pensamentos e atitudes. 

A utilização dessas técnicas complementa o conteúdo que 

está sendo desenvolvido, além de que permite a 

adequação da linguagem aos diversos públicos. Neste 

sentido são realizadas: 

 Palestras e exposições temáticas e transversais a 

cerca de valores humanos; 

 Exibição de teatro de fantoche, peças e esquetes 

teatrais, filmes e/ou documentários sobre identidade, 

conservação e preservação ambiental, cultura e arte 

social; 

 Contação de histórias, dialogar com grupos culturais 

da própria comunidade e das comunidades vizinhas. 



Resistindo com as Artes 62 

 

Dinâmica de grupo: Técnica que estimula a interiorização e 

leva ao autoconhecimento. Dentre as atividades realizadas 

nos Projetos da RT Produções destacam-se: 

 Na pele dos outros: provoca a empatia em relação 

aos animais e outros seres humanos e a partir de 

simulações acerca da poluição e redução dos 

ecossistemas e crescimento desordenado das áreas 

urbanas; 

 Minha sementinha: aborda os ciclos de vida do 

homem em Terra e estimula o contato e manejo das 

mesmas no ambiente que se vive; 

 Pesca ecológica: aborda a correta disposição dos 

resíduos sólidos e tratamento dos corpos hídricos 

através de uma pescaria que promove a retirada dos 

resíduos sólidos dos ambientes aquáticos e a correta 

destinação dos mesmos; 

 Jogos de improvisação teatral e musical com 

temáticas ambientais e de respeito aos direitos 

humanos e suas diferenças. 

Oficinas: São entendidas como forma de produção coletiva 

do conhecimento, com base no princípio de que todos têm 

a aprender e a ensinar: 

 Oficinas de arte-educação e/ou arte-terapia; 

 Oficinas de plantio de mudas de árvores nativas da 

floresta atlântica em cedida em parceria com a 

prefeitura da cidade nas comunidades e residências 

autorizadas por moradores; 

Debates: Técnica que pretende desenvolver a habilidade 

mental dos participantes, fortalecendo a autorreflexão e a 
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autoconfiança, e favorecendo o desenvolvimento da 

argumentação lógica e crítica. 

 Papo-cabeça: sensibilização dos moradores e 

visitantes dos parques sobre a necessidade de 

conservação do patrimônio físico, histórico, cultural e 

natural dos ambientes públicos. 

 Completando as frases: abordagem acerca do 

cenário global e/ou local e práticas individuais e 

coletivas resultando na sensibilização e diálogo com 

os participantes à medida que suas frases vão sendo 

completadas; 

Estudo do meio: proporciona as condições para o 

conhecimento dos mais significativos elementos da 

natureza e da comunidade. Possibilita ver, ouvir, tatear, 

cheirar, sentir, perceber o ambiente, e oferece meios para 

que possa pensar sobre o que a percepção sensitiva 

informou, e refletir sobre a contribuição de cada um ao 

meio do qual somos participantes e não meros 

espectadores. 

 Passeio da lagarta: os participantes percorrem um 

trecho do parque, vendados e guiados pela equipe, 

sendo estimulados a perceber o ambiente (fauna e 

flora locais) a partir de sentidos além da visão, tais 

como, tato, audição e olfato; 

 Descobrindo a natureza local: proporciona 

conhecimento sobre a biodiversidade dos espaços 

naturais locais, considerando seus aspectos e seus 

benefícios para o meio ambiente. 
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6.2 Ações propostas  

 

O projeto da RT Produções se propõe desenvolver diversas 

atividades lúdicas em espaços cedidos pela Oi Kabum e da 

própria comunidade. Na verdade, já foram realizadas 

algumas ações pontuais de forma itinerante, em vários 

pontos da cidade. 

Nesse contexto, desejamos desenvolver as atividades de 

forma dinâmicas e lúdicas por um técnico da equipe e 

auxiliares da própria comunidade, os quais possam atender 

ao público infanto-juvenil, juvenil e adulto que se encontra 

em interesse de colaborar com o projeto. Ressalte-se que 

muitas vezes o público adulto também adere à atividade 

desenvolvida. Percebeu-se nas ações já realizadas 

excelente participação, bem como, uma crescente 

receptividade e adesão às dinâmicas realizadas.  

Para a nova fase do projeto, a proposição é que as 

atividades sejam realizadas com o objetivo de possibilitar 

que cada ação tenha a participação de instituições 

parceiras no incremento das atividades, além da inclusão 

de novos espaços como Oi Kabum Recife, bibliotecas 

comunitárias e também ações de encontros e debates nas 

praças da cidade do recife. 

 

7. Avaliação 

 

O processo de avaliação será de forma constante e 

periódica durante todo o ciclo de vida do projeto. Será 

realizada pela equipe do projeto, parceiros e participantes, 

considerando: 
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a) Avaliação de resultado: o cumprimento dos objetivos e 

das metas estabelecidas, no período de tempo 

previsto.  

b) Avaliação do processo: a avaliação da forma como o 

projeto é conduzido procurando verificar o método 

aplicado na perspectiva de atender os objetivos 

propostos, verificando a coerência, qualidade e 

viabilidade das técnicas e instrumentos pedagógicos 

utilizados durante o projeto. 

c) Avaliação de impacto: refere-se aos impactos sociais 

e ambientais que os objetivos propostos causaram na 

área do projeto. 

Para cada atividade realizada será elaborado um Relatório 

quantitativo e qualitativo. Estes Relatórios serão avaliados, 

tendo em vista a necessidade de acompanhar a 

capacidade das estratégias elaboradas em corresponder às 

metas do Projeto. Da mesma forma, esta avaliação será 

um importante instrumento para a etapa de Planejamento 

futuro. 

Ao final, será elaborado um relatório final com as 

informações quantitativas e qualitativas, com registros 

fotográficos, vídeos e junção de todo material visual 

utilizado e produzido, incluindo possíveis matérias 

jornalísticas. 

 

8. Indicadores 

 

Avaliação Atividades Indicadores Meios de 

verificação 
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fotográfico, 

vídeos e 

relatórios do 

projeto 
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dinâmicas teatrais  
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dos 

participantes 

Número de 

participantes 
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Percepção 

dos 

participantes 

Dinâmicas de 

avaliação 

aplicadas ao 

final da 

atividade 

 

 

 

Representatividade 

Equilíbrio na 

participação 

de meninos e 

meninas 

Lista de 

frequência 

Fichas de 

inscrição 

Faixas etárias 

contempladas 
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presença 
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Participação 

institucional 
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de parcerias 

estabelecidas 
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informações sobre 

a questão 

ambiental 

Conteúdo do 

material 

informativo 
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das matérias 

veiculadas 

Retorno dos 

contatos 

realizados 

Meios de 

comunicação 

utilizados 

Listagem de 

todos os 

meios e 

formas de 

comunicação 

utilizadas 
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Número de 

participantes 

nas 

atividades 

Número de 

contatos, 

visitas e 

encontros 

institucionais 

de divulgação 

Relatórios de 

contatos, 
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encontros 

Número de 

matérias 

veiculadas 

nos meios de 

comunicação 
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projeto 
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Conhecimento, 

valores e 

habilidades 
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com a questão 

ambiental e 

sustentabilidade 

em parceria com a 

arte. 
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questões 

ambientais, 
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e cultura 

através das 

artes. 

Percepção 

dos 

participantes 

Evidência do 

discurso dos 

participantes 

captados por 

meio das 

atividades 

realizadas e 

de dinâmicas 

de grupo 
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O despertar do 

sentido de 

pertencimento à 

cidade junto a 

comunidade que 

se vive 

Aumento da 

percepção da 

realidade 

local e do 

meio 

ambiente 

através da 

sensibilização 

artística 

Evidências 

nos discursos 

e nas 

iniciativas 

captados por 

meio das 

atividades 

realizadas e 

de dinâmicas 

de grupo. 

 

 

9. Identificação de parceiros 

 

O projeto já possui parceria com algumas instituições que 

contribuem na viabilização e no apoio necessário para 

realização de suas atividades, porém, nas parcerias 

deverão ser estabelecidas. As que já participam são: 

l. Cepoma - Associação civil, sem fins lucrativos, 

com o objetivo de desenvolver através da literatura e 

do maracatu o protagonismo de crianças e jovens 

assim como sua inserção no mercado de trabalho 

Escola como eixo pedagógico e que valorize o saber 

ancestral das comunidades.  

m. Arte Total - Sociedade civil, sem fins lucrativos, 

com o objetivo de registrar momentos festivos de 

moradores da comunidade em suas festas, eventos 

sociais e artísticos através das fotos e vídeos. 
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n. Livraria Disal – Concedeu o espaço para a 

equipe fazer reuniões, ensaios e debates quando 

fossem necessários encontros. 

 

 

10.  Comunicação do projeto 

 

Para cada atividade da RT Produções, serão elaboradas e 

enviadas release para os meios de comunicação. 

e. Material impresso 

 Folder ou Fanzine das atividades pontuais em parceria 

com a comunidade; 

 Histórias em quadrinho temáticas; 

 Portfólio com temas abordados nos encontros; 

 Banners temáticos. 

f. Internet 

 Blog (www.rtproducoes.blogspot.com); 

 Site (www.juanews.wordpress.com); 

 Redes Sociais (criação de páginas pelos próprios 

participantes que se habilite e proponha que contenha a 

nomenclatura do Projeto trabalhado). 
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Considerações Finais  

Richard Thompson 

“Perguntas existenciais que norteiam o nosso pensar e 

fazer arte como sujeito humano”. 

 

                              Finalizo este trabalho de Pesquisa e 

Investigação de vivência e trocas de experiências com 

pessoas de talentos diversos presentes na cidade do 

Recife. Com o sentimento de mais um dever cumprido e 

meta alcançada por saber que a cada dia me esforço para 

entregar mais do meu melhor em tudo que me envolvo 

reconhecendo minhas falhas e limitações e contribuindo na 

formação de uma sociedade que desejamos mais justa e 

participativa socialmente. 

                            Enquanto equipe, propomos transformar 

os espaços públicos em espaços de referência para 

práticas vivenciadas de transformação de olhares humanos 

através das artes; Sensibilizar a população sobre a 

necessidade da adoração a Deus através da dança em 

espaços da cidade para além das igrejas; Possibilitar a 

reflexão sobre ações humanas e sociais pré-estabelecidas, 

à preservação dos direitos humanos e o combate às 

poluições (visual e sonora). 

                  Os Projetos pensados em coletivo estão 

voltados aos grupos de estudo de todos os segmentos que 

existem de forma organizada no Recife, assim como 

igrejas, escolas, bibliotecas, grupos de arte, ONGs, 

crianças, jovens, adultos e idosos, alunos ou não de 

escolas das redes pública e privada do ensino infantil, 
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fundamental, médio, técnico ou superior; frequentadores 

dos Parques e Praças da cidade; moradores dos bairros de 

entorno dos Parques e das Praças; visitantes estrangeiros, 

oriundos de outras cidades, Estados e países ou 

multiplicadores: educadores, agentes comunitários, lideres 

comunitários entre outros que venham somar e contribuir 

positivamente nestes projetos. 

 

Depoimento 

______________________________________________ 

Richard Thompson 

“Como agente multiplicador de informações e produtor 

cultural transformador da minha própria história, tenho a 

cada dia me fortalecido com a causa social, desejo 

contribuir junto com meu próximo para a construção de um 

mundo melhor, pois não custa nada tentar. A arte tem me 

levado a lugares que jamais imaginei chegar, me retirou da 

zona de conforto, me fez conhecer pessoas e lugares que 

levarei no meu coração. Trabalhos incríveis e momentos 

compartilhados que não tem preço levam comigo a 

experiência como pagamento de tudo que vivi e se Deus 

permitir ainda viverei com as pessoas que se dispor a ir 

mais fundo em conhecer e obter um maior entendimento na 

verdadeira adoração dedicado ao nosso Senhor Jesus 

através das Artes”. 

 

Conheça e Adquira outros produtos da RT Produções: 

Fale Conosco: WWW.juanews.worpdress.com 
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DVD Dialética I Ato (Dança Contemporânea) 

 

Trilha Sonora do Espetáculo Dialética I Ato (Espetáculo de 

Dança Contemporânea) 
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Livretos de Frases reflexivas sobre trabalho em Equipe 

 

Programa Via Web que aborda temas e questões sociais 

disponível no nosso canal no youtube: rtproducoesmix 

 

 

Squeeze (Garrafa Térmica) 

 

Bolsa da Coleção Arte a Serviço do Reino 
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Camisa Modelo Regata da Coleção Arte a Serviço do Reino 

 

Camisa Modelo de Manga da Coleção Arte a Serviço do Reino 
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Sinopse 

                  Este trabalho de pesquisa que resulta no livro 

“Resistindo com as Artes”. Trás a história, curiosidades, 

depoimentos e experiência de pessoas conectadas em 

diversos projetos sociais e artísticos que se unem através 

das multifaces da arte num recorte de cinco anos de 

vivências em prol de uma sociedade melhor. 

 

 

1°Edição 


