


O Kit de Cocriação do projeto “O que queremos para o Mundo?” 
é um material educativo para famílias, educadores e o público In-
fanto-juvenil, com propósito de gerar uma experiência transmídia 
do longa-metragem do projeto. A publicação tem como objetivo 
expandir as provocações trazidas pelo filme por meio de dinâmicas 
educativas, oficinas temáticas e novos conteúdos, servindo assim 
como uma ferramenta sócio pedagógica exponencial de criação de 
mundos.

No Kit de Cocriação você encontra: 

i. Livreto: 
• Textos
• Dinâmicas Educativas 
• Oficinas Temáticas 
• Fotos 

ii. Mídia: 
• DVD (O Filme; Vídeos das Oficinas; Animações; Trilha Sonora)

iii. Recortes:
• Tsurus e Cubos Dobráveis
• Câmera Imaginária, Claquete Mágica Dobrável e Óculos da Luz

iiii. Embalagem do Kit: 
• Caixinha de Papel;

 KIT DE COCRIAÇÃO 
O QUE QUEREMOS PARA O MUNDO?





APRESENTAÇÃO
Por Vanessa Fort

O que queremos para o mundo? Essa é uma pergunta que não é simples de 
responder. Uma parte dessa pergunta tem a ver com o que queremos ser, 
sendo que, antes disso, tem a ver com o que somos, ou “o que” estamos 
sendo. Em nosso caminhar, a vida vai tecendo acontecimentos e tecendo 
a nós mesmos. O que habita nossa cartografi a afetiva? O que é impor-
tante? Há um esforço para nos tirar aquilo que nos é fundamental: o que 
nos constitui comunidade e coletivo. Ao contrário disso, nos é oferecido a 
ideia de que todos somos iguais. Não o somos. Somos como a natureza: 
profundamente distintos. Viemos de lugares diferentes, temos histórias 
familiares e de vida diferentes, nos relacionamos com a natureza de diver-
sas formas e e isso precisa ser observado, apreciado e ouvido como tal. 

Nem sempre somos protagonistas das histórias. Muitas 
vezes somos espectadores, aqueles que brilham e se 

emocionam, que se modifi cam apreciando a história 
do outro. Isso é a força do diferente que precisamos 
reaprender em momentos tão incertos como esses 
que estamos vivendo. Falar do outro, sobre o outro, 
sobre a empatia, sobre alteridade pode causar uma 
ideia de que somos protagonistas no diálogo, quando 

falamos do outro. Não. Não necessariamente. Interes-
sar-se verdadeiramente pelo o outro, é escutá-lo, observá-

-lo na posição de protagonista de sua própria história. Temos 
que viver e inspirar as crianças a apreciarem, a conviverem, mas 
precisamos apreciar a escuta verdadeira. Observar e vibrar com 
o brilho do outro. 

O que queremos para o mundo? é uma pergunta diversa que precisa dar 
conta dessas realidades e histórias diferentes. Logo, o que queremos para 
o mundo tem a ver com o repertório de cada um, a transcendência desse 
repertório e tem a ver com ser o que a gente é. Não há respostas precisas, 
nem metodologias certas ou erradas; elas são próprias a cada contexto. 
Como podemos oferecer recursos para que as crianças possam investigar 
a si próprias, poder falar sobre si e por si mesmas? A iniciativa do fi lme é 
um dos muitos olhares possíveis para lidar com o diferente, sob o ponto de 
vista de quem é considerado diferente ao olhar da maioria de um contexto. 
Luzia (Olívia Blanc), também chamada por suas amigas de Luz, é a prota-
gonista dessa história no cinema, se enquadra dentro  crianças e adoles-
centes que se apresentam em um outro lugar. Em uma escola de classe 
média ela é colocada no lugar do diferente e se esforça para transcender 
esse lugar, descobrindo sobre si mesma na convivência e nos desafi os es-
colares. Trata-se de uma abordagem ao diferente por meio da conciliação, 
do diálogo e da liberdade de expressão. 

Essa simples pergunta sobre o que queremos para o mundo, traz como 
resposta novas perguntas. 

Quais seriam outros caminhos distintos para se falar do diferente? 
A perspectiva e a voz de quem fala é importante para sabermos sobre 
quem as são? 
Qual é a nossa responsabilidade ao classifi car o outro? 
O diferente como uma categoria reforça a naturalização de preconceitos? 
Como apoiar o fortalecimento das crianças para que elas sejam o que elas 
são e encarar os conflitos de maneira genuína e saudável? 
O espaço da escuta, entre a empatia e alteridade, seria capaz de abrir no-
vos mundos para aquele que deixa de ser escutado e passa a ser ouvido 
com profundidade?

Nem sempre somos protagonistas das histórias. Muitas 
vezes somos espectadores, aqueles que brilham e se 

emocionam, que se modifi cam apreciando a história 
do outro. Isso é a força do diferente que precisamos 
reaprender em momentos tão incertos como esses 
que estamos vivendo. Falar do outro, sobre o outro, 
sobre a empatia, sobre alteridade pode causar uma 
ideia de que somos protagonistas no diálogo, quando 

falamos do outro. Não. Não necessariamente. Interes-
sar-se verdadeiramente pelo o outro, é escutá-lo, observá-

-lo na posição de protagonista de sua própria história. Temos 
que viver e inspirar as crianças a apreciarem, a conviverem, mas 
precisamos apreciar a escuta verdadeira. Observar e vibrar com 
o brilho do outro. 





O PROJETO

O Que Queremos para o Mundo? é um projeto transmídia que 
tem o objetivo de estimular a sensibilidade infantil em busca de 
inspirações para um mundo melhor. Por meio do audiovisual e 
sua relação com as expressões artísticas, diversas atividades 
e experiências estéticas são desenvolvidas para potencializar 
a criatividade e o protagonismo dos pequenos. São espaços de 
escuta lúdica para manifestação dos seus modos de ser e estar 
no mundo.

Com um olhar atento às subjetividades infantis, O Que Queremos 
para o Mundo? conecta-se às poéticas da infância e sua relação 
com as realidades. Uma conexão profunda com a imaginação 
das crianças, e seu potencial de invenção de paisagens próprias 
e compartilhadas.

Para alcançar essa universalidade de infâncias e sua diversida-
de, escolhemos uma série de símbolos que criam tonalidades à 
comunicação com os pequenos. O Coração, a Flor, o Beija-flor 
e o Sol, tão singelos e fortes na realidade e no imaginário das 
crianças, fazem parte de nossa linguagem.

O Coração representa o interior de todos 
os seres e a comunhão por meio do afeto.

A Flor é a relação e o cuidado com a natu-
reza e a sensibilidade.

O Sol, por sua vez, é a primeira energia, a 
expansão da consciência, a curiosidade 
sempre em busca do novo.

O Beija-flor representa a liberdade de ex-
pressão, sua graça e autenticidade.





O FILME 

O QUE QUEREMOS PARA O MUNDO?
Direção Igor Amin
Ficção, 70min, 2016, MG

Luzia é uma jovem tímida, mas dona de uma imaginação muito criativa 
e bem humorada. A partir de um trabalho escolar, se vê no desafio de se 
enturmar com suas colegas de sala para criar um trabalho de música. A 
partir daí Luz expande sua criatividade e tira suas ideias do mental para o 
real. Com a ajuda das amigas Sol, Bela e Lua, o trabalho escolar se trans-
forma em uma experiência única.

Elenco Olívia Blanc, Milena Megrè, Sofia Sgarbi, Helena Trojahn Carrion, 
Silvia Füller, Sérgio Leoni e Cecília Valentim.

Produção executiva Igor Amin e Vinícius Cabral
Roteiro Vinícius Cabral
Fotografia Malu Teodoro
Montagem Emília Aidar
Som Daniel Nunes
Direção de Arte Luiza Bastos e Débora Tavares 
Cenografia Luiza Bastos e Débora Tavares 
Figurino Matheus Brisola
Animação Lucassou
Trilha Sonora Polifonia Amor - Banda da Cada da Árvore e  
Pequeno Cidadão
Música Original Polifonia Amor - Banda da Cada da Árvore e Pequeno Ci-
dadão
Produtora Cocriativa Conteúdos Audiovisuais

Igor Amin | Idealizador, Produtor e Diretor
É artista multimídia, educador audiovisual e gestor sociocultural. Seus tra-
balhos artísticos são focados em cinema, educação e novas mídias. Em 
dez anos de sua vida profissional como artista, dirigiu 1 longa-metragem, 
6 curtas-metragens e mais de 30 vídeos de microduração exibidos em fes-
tivais nacionais e internacionais de cinema como o Pocket Films (Paris, 
França/Centre George Pompidou), Cinekid (Amsterdam, Holanda), CineEco 
Seia (Seia, Portugal), Noida International Film Festival (Greater Noida, Ín-
dia/Prêmio de Menção Honrosa do Juri) e no Festival do Cinema Brasileiro 
(Brasília, Brasil). Sócio-diretor da Cocriativa Conteúdos Audiovisuais, via-
biliza estudos e negócios em Audiovisual, Transmídia e Economia Criativa.

Vinicius Cabral | Produtor e Roteirista
Vinícius Cabral é sócio diretor da Cocriativa Conteúdos Audiovisuais, em-
presa voltada ao desenvolvimento de projetos audiovisuais transmídia. 
Desde 2012, Vinícius co-idealiza e coordena projetos de formação, como 
oficinas de Processos Audiovisuais Cocriativos, residências, webséries e 
produções colaborativas. Também é responsável pela idealização de pro-
jetos transmídia, voltado sempre à roteirização dos conteúdos como do “O 
que queremos para o mundo?”, projeto que possui uma série para a web, 
série de TV em interprogramas, longa metragem e exposição multimídia. 
Ultimamente, tem se especializado na concepção e roteirização de conte-
údos transmídias voltados ao público adolescente, como no caso da série 
“Canal Televisão - Um morro do barulho”.

Classificação indicativa Livre 
CPB B16-006649-00000
Assista o filme em 
www.vimeo.com/igoramin/oquequeremosparaomundo 
(Senha: polifonia)





LONGA DÁ VOZ ÀS CRIANÇAS E PÕE O 
CINEMA A SERVIÇO DAS INQUIETAÇÕES DOS 
ADOLESCENTES
Publicado por Walter Sebastião | 24/01/2016 | Jornal Estado de Minas

Longa-metragem do diretor mineiro Igor Amin dá voz às crianças e põe o 
cinema a serviço das inquietações dos adolescentes. Banda das jovens 
atrizes vai tocar na sessão de estreia
 O que queremos para o mundo? Essa pergunta dá título ao fi lme que es-
treia hoje na 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes, na cidade histórica mi-
neira. O primeiro longa do diretor Igor Amin, de 29 anos, quer – declara-
damente – trazer a estética, o processo e o olhar contemporâneo para a 
produção dedicada ao público infanto-juvenil.

O fi lme conta história de Luzia (Olívia Blanc). Garota tímida de óculos e 
com difi culdades de se expressar, ela aproveita um trabalho da escola de 
música para repensar suas limitações. Aos 12 anos, forma uma banda de 
rock com as amigas Bela (Helena Trojahn Carrion), Lua (Sofi a Sgarbi) e Sol 
(Milena Megrè). “Meu fi lme dá voz às crianças”, avisa Igor. 

A canção Polifonia amor, composta pelas garotas, é um dos eixos de O 
que queremos para o mundo?. Escrito por Vinícius Cabral, parceiro de Igor 
na produtora Cocriativa, o roteiro surgiu de entrevistas com garotos que 
experimentam a passagem da infância para a adolescência.

“Meu fi lme é fi cção, drama e introspectivo, com animações e muito mu-
sical. Com leveza, mostra que, quando conseguimos conectar o mundo 
dentro de nós com o que está fora, a gente descobre o que quer para o 
mundo”, afi rma Igor Amin.

OFICINA 
O singular processo de realização do longa – trabalho com não atrizes e 
a preparação para que elas compusessem realmente uma canção, além 
das pesquisas – reafi rma o espírito colaborativo, que atravessou toda a 
produção. Isso passou pela busca de recursos (crowdfunding, prêmios e 
dinheiro dos próprios realizadores), avançando até o modo como os dire-
tores gostariam de apresentar o trabalho. O cineasta observa que tudo foi 
decidido antes de saber se o longa seria aceito em festivais ou se chegaria 
ao circuito comercial. A preferência foi apresentá-lo em escolas acompa-
nhado de ofi cina com o tema “O que queremos para o mundo”.

“Em vez de diretor, prefi ro ser chamado de educador audiovisual”, afi rma 
Igor Amin, fi liado, orgulhosamente, à arte-educação. “Chegou a hora de 
produzir conteúdo de qualidade para o público infanto-juvenil, tanto na 
escola e na TV quanto no cinema e internet. O que existe com esse perfi l 
é pouco e não aparece. Nosso modo de trabalhar mostra não uma ten-
dência, mas uma necessidade dos tempos que estamos vivendo”, diz ele, 
avisando que valoriza conteúdos ligados à cultura brasileira.

MÍDIAS MÓVEIS 
O que queremos para o mundo? nasceu de ofi cinas de vídeo com as crian-
ças. “Percebia que elas viam, produziam e sentiam os fi lmes de uma for-
ma muito sincera e lúdica. Criança entra no fi lme, vai além da imagem. 
Isso me encantou”, conta Amin. Ele dirigiu dois curtas (Dona árvore e Os 
sonâmbulos), além de “curtíssimas” experimentais, todos disponíveis no 
YouTube.





CIRCUITO DE EXIBIÇÕES EDUCATIVAS

Apesar da expansão do conteúdo audiovisual para crianças e 
adolescentes no Brasil, ainda é escasso os conteúdos de qua-
lidade. Boa parte dessas produções não conseguem atingir em 
cheio seu público, muitas delas por falta de estratégias de dis-
tribuição: são exibidas em salas de cinema tradicionais e são 
esquecidas no interior ou outros centros do país. Além disso, 
muitas obras apresentam conteúdos que não pensam comple-
tamente na criança: são filmes feitos por adultos que esquecem 
de trabalhar a linguagem infantil. Ou seja, há uma escassez de 
conteúdo infanto-juvenil nacional que realmente fale para as 
crianças e chegue até elas. O projeto O QUE QUEREMOS PARA 
O MUNDO? – CIRCUITO DE EXIBIÇÕES EDUCATIVAS preenche 
essas lacunas. O próprio filme foi cocriado com outras crian-
ças e todas as suas abordagens de exibição levam em conta a 
participação do público infanto-juvenil presente. É um projeto 
que tem o filme como fio-condutor, mas que ao longo de sua 
produção atuou em outras plataformas (oficinas de sucesso) e 
produtos (série no Gloob) que retornaram à sociedade. Então, 
não se trata apenas de um filme: todo o seu processo, todos 
os seus produtos são aproveitados para construir um conteúdo 
relevante e efetivo.

A ideia do filme O QUE QUEREMOS PARA O MUNDO? partiu da 
experiência do proponente com o projeto “O que queremos para 
o mundo?” em plataformas multimídia (internet e televisão), em 
intervenções em redes sociais e também por meio de oficinas 
em escolas e festivais ambientais e culturais. Em um segun-
do momento, surgiu o programa realizado para o canal infantil 
Gloob, da Globosat, que estreou em setembro de 2012. Ou seja, 
o CIRCUITO DE EXIBIÇÕES EDUCATIVAS é um projeto resultante 
de uma longa caminhada de aprendizado que criou a base para 
a criação de uma abordagem infanto-juvenil, que trata crianças 
como protagonistas de suas vidas, como vozes ativas dentro de 
seu contexto atrelando Cinema + Formação para mais de 3.000 
crianças. Na primeira edição do Circuito de Exibições Educati-
vas, iremos percorrer as 10 macrorregiões do estado de Minas 
Gerais, passando de cidade em cidade com nosso filme e rea-
lizando uma experiência transmídia, aquela que se expande da 
mídia até seu objetivo maior: a educação de novos olhares.





DINÂMICAS EDUCATIVAS

O projeto “O que queremos para o mundo?” se inspira em al-
guns conceitos e atitudes para transformar reflexões que tecem 
a contemporaneidade em processos de aprendizagem individu-
ais e coletivos. O campo de investigação do projeto perpassa 
por ideias como Acessibilidade, Comunicação Não Violenta, 
Criação Musical, Yoga para Crianças, Mobilidade Urbana, Cons-
trução Sustentável e Alimentação Agroecológica.

Em uma reflexão mais objetiva, que nos permite a interpretação 
livre dessas ideias, acreditamos que a Acessibilidade pode ser 
um fi ltro para a entrada aos espaços internos e externos, capaz 
de encontrar o sentido da natureza de si e do outro por meio da 
empatia e do altruísmo. A Comunicação Não Violenta é efi caz 
no que se trata do apoio entre as relações de abordagem mais 
sutil e atenta às distinções entre a diversidade dos seres vivos. 
Somos capazes de evitar assim o uso do medo, da vergonha, 
da acusação, da ideia de falha, da coerção ou das ameaças. A 
troca da comunicação provinda pelo instinto, pela comunica-

ção mais intuitiva. Criação Musical é a capacidade de traba-
lharmos processos com o elemento etéreo, uma matéria su-
til permeada pelas vibrações que geram narrativas sonoras, 
capazes de tocar nosso campo afetivo. Yoga para Crianças 
como uma prática de reestabelecimento da consciência cor-
poral e mental, onde nosso corpo se torna um templo para 
nos acolher e nos estabelecer no aqui e agora. Mobilidade 
Urbana como um debate sobre a importância de se praticar 
alternativas de deslocamento no espaço urbano ou rural, sem 
necessariamente utilizar recursos não renováveis que degra-
dam o meio ambiente e nos torna seres que se deslocam em 
contextos de stress. A Construção Sustentável como prática 
da observação da natureza e como esta se constrói de forma 
interdependente, inserida em um ecossistema que contribua 
para o acolhimento de todos os seres. E por fi m, a Alimenta-
ção Agroecológica, já que nossa primeira necessidade básica 
é a alimentação e muitas vezes somos limitados a alimen-
tar no ritmo desenfreado do sistema socioeconômico vigen-
te, onde a nutrição viva do corpo deixa de ser uma prioridade 
para nosso desenvolvimento.



Quiz OQPM? (Em postais): 1 Apresentador (Folhas de Pergun-
ta, Figurino lúdico com óculos da Luz, Claquete para ação, Mi-
crofone Sem Fio, Sampler com Sons - Cômicos e de Talkshow, 
Lista das escolas participantes) convida 3 Crianças para irem a 
Tela participar da Dinâmica.

Dinâmica 1) Acessibilidade;
Reflexão: Com as novas tecnologias temos acesso a quase to-
das as informações que quisermos. Porém, estamos esquecen-
do de nos conectar com nós mesmos e com o outro. Acessar 
mundos é a capacidade de entendermos que convivemos com 
o diferente e que esta troca nos permite o acesso ao outro e a 
nós mesmos.
Pergunta: Em qual momento do fi lme as meninas conseguem 
acessar a experiência que personagem Luzia vive no fi lme?
Dinâmica: 3 crianças são convidadas a colocar um Tapa Olho 
da Luz (sendo necessários, portanto, 3 tapa olhos) para tentar 
identifi car o maior número de sons da natureza possível vindos 
da plateia. 

Dinâmica 2) Comunicação Não Violenta; 
Reflexão: Somos seres diferentes com várias histórias para 
compartilhar. Muitas vezes essas histórias acontecem na esco-
la, quando somos crianças e jovens. Lembra aquela vez quando 
foi debochado por um ou uma colega, pois fez algo diferente do 
que acreditam que é certo? E você, que sem perceber debochou 

daquele que é diferente? 
Pergunta: Em qual momento do fi lme uma comunicação com 
abordagem violenta acontece?
Dinâmica: 3 crianças no palco contam, entre elas, suas his-
tórias e trocam de personagem para que a plateia identifi que 
de quem são as histórias, praticando assim a empatia com o 
outro.

Dinâmica 3) Criação Musical; 
Reflexão: Seria possível fazer uma música sem sabermos to-
car nenhum  instrumento? Música é uma expressão das nos-
sas emoções com ritmo, melodia e batida do coração.
Pergunta: O que acontece nos ensaios das meninas durante 
o fi lme?
Dinâmica: Um convite para composição coletiva da trilha so-
nora do fi lme. Meninos e Meninas, divididos nos lados direto e 
esquerdo, batem o pé no chão 3 vezes e batem palma 3 vezes 
no ritmo da trilha. Na pausa, todos colocam as mãos entre 
a boca e gritam “Ah ha”. 3 crianças no palco cantam com o 
microfone a letra “Som Ver, Polifonia Amor”. 

Dinâmica 4) Yoga para Crianças; 
Reflexão: Os sábios antigos já sabiam a importância da nos-
sa mente e corpo andarem juntas, unidas e conectadas. Eles 
inclusive inventaram uma série de posições e exercícios para 
equilibrar nossas emoções e nos tornar saudáveis.



Pergunta: Que tipo de emoções você sentiu ao ver o fi lme?
Dinâmica: Vamos praticar Yoga? 3 crianças são convidadas a 
irem a Tela para praticarem uma posição que mexe com o corpo 
por todas as partes. “Padh’ásana” - levante o braço, coloque 
para cima com as palmas das mãos juntas e na contagem da 
plateia você vira os braços para direita e volta para o centro, vira 
pra esquerda e volta para o centro, desce até o chão e volta para 
o centro, inclina para traz e volta ao centro, e fi naliza com uma 
“gangorra” para baixo.

Dinâmica 5) Mobilidade Urbana;
Reflexão: Hoje em dia parece que se você não tem um carro, fi ca 
difícil o transporte na cidade ou fazer uma viagem. O transporte 
automotivo vem de uma fonte não renovável e também nos li-
mita a passar em trajetos pré-defi nidos. 
Pergunta: Quais são os transportes que Luzia utiliza com fontes 
renováveis durante o fi lme?
Dinâmica: Convidamos 3 crianças para montar um transporte 
coletivo que seja sustentável. Eles darão um nome para o veí-
culo e irão passear pela sala como se estivessem fazendo seu 
trajeto para escola. Ao voltar, eles contarão para nós o que vi-
ram. Com quem falei? O que eu posso levar de bom para casa?

6) Construção Sustentável; 
Reflexão: Para construirmos uma casa da árvore, você pode uti-
lizar os recursos da própria natureza para montar sua morada. 

Quem nunca quis morar ou brincar em uma Casa da Árvore?
Pergunta: Por que foi importante uma casa da árvore para a 
banda da Bela, Lua, Luz e Sol? Qual o momento mais marcan-
te da casa?
Dinâmica: 8 crianças vão ao palco montar uma Casa da Árvo-
re com seu próprio corpo e irão se transformar em armários, 
portas, telhados, Fogão e Banheiro. A plateia tenta adivinhar 
o que tem na casa.

7) Alimentação Agroecológica;
Reflexão: Dizem por aí que quanto mais colorido seu prato, 
mais rico em vitaminas. Tem alimentos que são colhidos na 
natureza ou na sua horta que não precisamos colocar agro-
tóxicos e remédios para acelerar seu processo. Alimentos 
Industrializados são processados e armazenados em emba-
lagens que retiram os nutrientes do alimento com o tempo, já 
os alimentos agroecológicos são ricos e ajudam sua saúde.
Pergunta: Quais tipos de ingredientes tinham no almoço cole-
tivo no sítio da vó da Luzia?
Dinâmica: 3 crianças serão convidadas a virarem mestre 
cucas. Com ajuda da plateia, pedem sugestão de uma lista de 
ingredientes agroecológicos para criarem um prato maluco e 
saudável.





O Guia Educativo abaixo visa a sistematização dos processos 
de execução das Oficinas Temáticas do projeto “O que quere-
mos para o mundo?”, desde a Pré-Produção até a difusão dos 
conteúdos produzidos. Para facilitar aos multiplicadores, todo o 
processo está descrito abaixo, com possíveis alterações devido 
à variações de faixa etária e número de participantes. Todas as 
nossas oficinas possuem um propósito maior, sendo elas:

a) Luz, Câmera, AÇÃO! (Propósito: Escuta Empática) 
b) Cartas à Natureza (Propósito: Contato com a Natureza) 
c) Desenhos Animados (Propósito: Comunicação Não Violenta) 
d) Pequenos Futuristas (Propósito: Acessibilidade)
e) A Vila do Pequeno Iogui (Propósito: Yoga para Crianças)
f) Origamis Animados (Propósito: Lendas Milenares) 
g) Som Ver Polifonia Amor (Propósito: Educação Musical) 
h) O Mundo do Pedal (Propósito: Mobilidade Urbana)
i) Na Cozinha de Alice (Propósito: Alimentação Agroecológica) 
j) Estúdio da Casa da Árvore (Propósito: Construção Sustentá-
vel) 
l) Mural dos Sonhos (Propósito: Imaginação e Fantasia)
 
Comunicação só existe quando é um processo que transforma. 
E para ter transformação é preciso de sintonia entre almas e co-
rações. Por isso, as oficinas “O que queremos para o mundo?” 
fazem parte da essência desse projeto. Encontros entre facili-
tadores, multiplicadores e crianças, onde elas são incentivadas 
a criar e compartilhar suas expressões, valorizando sempre a 
escuta empática do outro e interdependências das relações de 
criação de mundos.

 O formato base das oficinas atuais traz a possibilidade de 
execução sobre os mais variados temas, faixas etárias e 
quantidade de público. Sendo ideal que sejam conduzidas 
por no mínimo um multiplicador e no máximo 20 crianças 
por bloco (10 por oficina/horas). Diversas formas de cocria-
ção podem e devem ser exploradas durante o processo que 
consiste basicamente em:

ETAPAS:
1. Pré-produção

2. Dinâmicas de socia-
bilização 

DESCRIÇÃO:
Preparação de materiais e 
ambientes, realizar cadastro 
das crianças e responsáveis 
para banco de dados do pro-
jeto e recolher autorização do 
uso de imagens.

Podem ser utilizadas diver-
sas brincadeiras relaciona-
das ao tema proposto; Obs.: 
Nesse momento, o segundo 
instrutor inicia a produção 
de um registro espontâneo, 
como fotografias stopmotion 
e pequenos vídeos que irão 
entrar no vídeo produto final 
da oficina (editado posterior 
à oficina).



3. Sensibilização

4. Reflexão

5. Gravação no Mini-estúdio

6. Edição e Difusão

Para a discussão do tema de 
forma simples e com tempo 
suficiente para que todos se 
expressem e sejam ouvidos. 
Escutar e se fazer ouvir é muito 
importante nesse momento de 
trocas;

Produção e materialização da 
ideia, seja em formato de cartas, 
desenhos animados ou escultu-
ras, o vídeo é o empoderamento 
e a forma de mostrar que todos 
podem difundir suas ideias para 
um mundo melhor.

O momento da gravação é o 
mais curioso e divertido, pois to-
dos podem exercer as diferentes 
funções, entre dirigir, filmar e ser 
filmado. As crianças  descobrem 
e experienciam as variadas for-
mas de produção audiovisual.

Vídeos serão exibidos sem cor-
tes e editados posteriormente. 
Obs.: Em oficinas de maior 
duração cuja demanda seja o 
vídeo como produto final, deve 
ser reservado um espaço para 

intervalo de no mínimo 1 
hora. Neste momento de 
pausa deverá ser promovida 
outra atividade, a ser 
executada pelo contratante 
ou contratado como, por 
exemplo, lanches e atividades 
recreativas.

Geralmente os vídeos são 
exibidos sem edição e sem 
cortes para os pais e alunos 
juntos. Acontece uma 
mistura de sentimentos no 
momento em que os pais 
e as crianças se veem na 
projeção. Assistir a todo o 
processo que acabaram de 
viver, registrado por eles 
mesmos e como suas ideias 
são expostas e divulgadas 
para o mundo, faz com que 
eles se sintam parte e com 
voz ativa para construir um 
futuro brilhante.

7. Exibição e Celebração





Início da Oficina: 1) Apresentação do projeto e símbolos 
do projeto OQPM? Os símbolos serão 
demonstrados e as crianças dirão o que 
acham que significa cada um, sendo que:
O coração significa: Amor por todos os 
seres; a flor: o cuidar da natureza; O bei-
ja-flor: a liberdade de expressão; o sol: a 
expansão da consciência.

2) Dinâmica de apresentação dos nomes:
(Todos em pé e dispostos em um grande 
círculo, cada um (a começar pelo instru-
tor) diz o nome e uma atividade que gosta 
de fazer seguida de um gesto. Todos repe-
tem o nome e o gesto do colega).

3) Sensibilização: Todos em círculo para 
a roda de conversa. Iniciar com perguntas 
como: A) quem já gravou um vídeo? B) o 
que é necessário para se fazer um vídeo? 
C) antes de existir a câmera como eram 
produzidas as imagens?  

4) Empoderamento:  Explicar para as crian-
ças que elas estão ali para fazer um vídeo 
sobre suas ideias para um mundo melhor, 
através de desenhos e depois a gravação 
da mensagem. Neste momento acontece 
um convite para que todos sejam diretores 
do vídeo e todos recebem um adesivo para 
fazer parte do time OQPM?.

5) Discussão sobre o tema do vídeo: As 
crianças por meio de linguagem simples, 
serão levadas a refletir sobre a situação 
atual do mundo. Perguntas como: A) o 
que há de mais bonito no mundo? B) quais 
os sentimentos que existem no mundo? 
C) o que há de ruim? D) o que fazemos ou 
já vimos alguém fazer para o mundo ser 
melhor? E) o que você faz para construir 
um mundo melhor?

6) Visualização:  Momento em que todos 
fecham os olhos, o monitor conduz uma 
respiração profunda e pede para que visu-
alizem uma tela branca com um ponto co-
lorido no meio, essas cores vão se espa-
lhando pela folha e se transformando em 
variadas formas, as ideias para um mun-
do melhor vão tomando cores e formas.

7) Câmera Imaginária: a câmera mági-
ca entra em cena para fotografar a ideia 
visualizada, enquanto as crianças estão 
de olhos fechados algumas câmeras de 
brinquedo serão colocadas na roda para 
que  elas tirem fotos do que imaginaram. 
A câmera funciona com todos contando 
juntos: 1,2,3 CLIC! Depois dessa dinâmica 
as crianças vão imprimir as fotos da ima-
ginação desenhando nas folhas de papel.



Gravação:

Edição:

Exibição:

DICAS E CHECKLIST:
 
Materiais:
(check-list)

Pré-produção:

Recepção:

• Autorização de imagem
• Símbolos do projeto

A preparação da oficina deverá iniciar pre-
ferencialmente uma hora antes da chega-
da das crianças. O ambiente deverá estar 
forrado com EVA no chão, materiais como 
lápis e folhas dispostos em caixas, devi-
damente apontados e funcionando.
O mini-estúdio com a câmera digital, tri-
pé e cadeira devem ser montados em 
ambiente iluminado de preferencia com o 
logo do projeto ao fundo.

As crianças serão recebidas por um mo-
nitor do local ou do projeto, devidamente 
identificado, que dará as informações aos 
pais, bem como a autorização de imagem. 
É preferível que eles não estejam no local 
com as crianças, para que a criatividade 
e espontaneidade não sejam comprometi-
das durante o processo.
Durante a entrada dos participantes, o 
ambiente deverá ter projeções com vídeos 
do projeto e/ou músicas para ambienta-
ção enquanto tiram os sapatos e se dis-
põem em círculo no EVA.

Conforme as crianças vão terminando os 
desenhos elas serão dispostas em trios 
para revezar entre câmera, claquete e 
apresentação dos desenhos.
Para que não haja dispersão convidamos 
para que todos falem juntos: LUZ, CÂME-
RA, AÇÃO!

Os vídeos serão editados posteriormente 
e veiculados nas páginas do projeto e do 
contratante. A exibição das ideias acon-
tece sem edição e sem cortes para os es-
tudantes e pais.

Ao final da oficina os estudantes ganham 
um tsuru e enceramos com um abraço 
coletivo.

• Folhas A4
• Lápis de colorir, giz de cera e canetinhas
• Apontador, lápis de escrever e cola
• Câmeras e claquetes de brinquedo
• Origamis e adesivos do projeto
• Projetor
• Caixas de som
• Tripé
• Microfone/lapela
• Câmera
• EVA (para forrar o chão)

O que você quer para o mundo?
Faça você mesmo (Produza um vídeo inspirado em nossas oficinas 
e compartilhe nas redes sociais usando a hashtag 
#oquequeremosparaomundo)



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
O QUE QUEREMOS PARA O MUNDO?

LICENCIANTE: 
Nome:___________________________________________________________________________
Representante legal do (a) menor:_________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________________
CPF:_____________________________RG:_____________________________________________
Nacionalidade:_________________Profissão_________________________________________

LICENCIADA: 
COCRIATIVA CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS LTDA
Situada à Rua Padre Odorico nº 128, sala 306, São Pedro, BH / MG
CNPJ 15.571.863/0001-96

EVENTO: 
Nome do Evento: Sessão educativa filme “O Que Queremos para o Mundo?”
Data da Realização:  

O LICENCIANTE, neste ato, autoriza a LICENCIADA a utilizar a sua imagem, voz  e 
o  material (vídeo) produzido pelo LICENCIANTE. A presente LICENÇA é concedida 
exclusivamente para o evento/visitação acima indicado. A  presente LICENÇA  se 
destina à utilização pela LICENCIADA nos vídeos institucionais referentes à LICEN-
CIADA e demais subsidiárias, para veiculação a qualquer tempo em qualquer tipo 
de mídia, incluindo mas não se limi-tando à mídia impressa, televisiva, via telefone 
e Internet, bem como em qualquer suporte físico, incluindo mas não se limitando 
a CD, DVD e VHS. A  presente LICENÇA  tem caráter gratuito, não exclusivo, é por 
tempo indeterminado e válida para todo o território nacional.  

Sendo esta forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 
assinam o presente em (02) duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

___________________, ___ de ____ de 20__
       
_________________________________________           ___________________________________
                       LICENCIANTE                                                           LICENCIADA
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