CADA PROJECTO ROOTS &
SHOOTS É UM PASSO PARA UM
FUTURO NO QUAL OS HUMANOS
PODEM VIVER EM PAZ, DUMA
FORMA SUSTENTÁVEL
AMBIENTALMENTE.
Jane Goodall

Arte em Paz
Nixon Franklin, Roots & Shoots Colômbia

O dia 21 de Setembro é o Dia Internacional da Paz. Neste dia, encorajamos as pessoas
celebrar a paz, neste caso através da arte. A arte é uma linguagem internacional, que pode ser
muito poderosa e ter um impacto nas nossas vidas. Através de actividades artísticas
desenvolvemos a nossa criatividade, melhoramos as nossas capacidades de comunicação,
compaixão e empatia. E, além de tudo isto, é divertido!
O Roots & Shoots dedica-se a ligar pessoas, animais e o ambiente para tornar o mundo um
lugar melhor. Aqui encontrará ideias artísticas para celebrar o Dia da Paz na sua escola, com os
seus amigos ou na sua comunidade.

Paz no teatro
Partilhe histórias e visões de paz na sua comunidade, através de pequenas peças de teatro ou
performances na rua.
O objectivo é juntar histórias de pessoas diferentes da sua comunidade (refugiados, jovens,
idosos, soldados, polícias, etc) e pensar como podemos viver em paz nas nossas diferenças.

Pombas da paz em árvores
Passo 1: Crie a sua própria pomba da paz, em papel reciclado. Dê asas à criatividade e
escolha a forma e as cores.
Passo 2: Escreva na sua pomba da paz (de forma clara, para se conseguir ler):
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O que é a paz para si?
Que coisas faz para tornar o mundo um lugar pací co?

Passo 3: Ligue as pombas entre si com um o. Escolha a sua árvore favorita e prenda as
pombas na árvores.
O objectivo é cobrir a árvore com várias mensagens, de várias pessoas, para que toda a gente
veja os desejos e pensamentos do grupo/turma sobre a paz e o que cada um pode fazer para
tornar o mundo um lugar pací co.

Poesia em paz
Passo 1: Sentar o grupo num círculo. Num pedaço de papel reciclado, uma pessoa escreve
uma ou duas linhas sobre o que pensa em relação à paz.
Passo 2: Essa pessoa passa o papel à próxima pessoa, que acrescentará uma ou duas linhas
ao poema.
Passo 3: Repetir, passando por toda a gente no círculo.
Passo 4: Ler o poema alto.
A ideia é escrever um poema colectivo. Depois de ler o poema, podem discutir em grupo as
ideias que cada um acrescentou ao poema, se o poema seguiu o rumo que esperavam ou não.
Este exercício pode ser repetido quanta vezes quiserem, com outros conceitos (respeito,
natureza, amor, etc).

Pintar um mural
Passo 1: Identi que um muro/parede que precise de cor (talvez um que tenha sido
abandonado ou esteja em más condições).
Passo 2: Seleccionar uma imagem. Deixem a vossa imaginação e criatividade livres!
Algumas ideias:

Logotipo Roots & Shoots
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Pombas da paz

Trepadeira pintada

Passo 3: Dividir em pequenos grupos. Cada grupo vai pintar parte do muro.
Parte 4: Pintem e divirtam-se! Se possível, tente encontrar tintas ecológicas.
Tem di culdade em arranjar fundos nanceiros para as tintas? Poderá propôr o projecto a alguma
marca de tintas e, como forma de agradecimento, incluir o logo da marca no muro (sugerimos num
canto inferior do muro).

Parte 5: Apreciem a vossa obra prima e partilhem-na! Directamente connosco e em redes
sociais.

Muro feito por grupo Roots & Shoots
Medellín, Colômbia

Esta actividade vai permitir duas coisas. A primeira é aproximar a turma/grupo durante o
processo, a segunda é funcionar como um “objecto de memória” desse momento. Sempre que
olharem para o muro, vão lembrar-se do dia em que pintaram em conjunto o muro e criaram
beleza para vocês e para todas as pessoas que passam pelo muro.

Árvore de pegadas
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Passo 1: Arranje um tecido branco grande (mínimo 6x5 metros). Cubra o chão com papel de
jornal (para proteger) e coloque o tecido por cima.
Passo 2: Pintar um tronco castanho no meio do tecido.

Passo 5: Depois de feita, podem expor a árvore numa zona colectiva. Pode ser o espaço onde
o grupo R&S se encontra, a sala de aula, um corredor da escola, …
Tal como a actividade do muro, esta vai permitir duas coisas: aproximar a turma/grupo durante
o processo e funcionar como “objecto de memória” desse momento. Sempre que olharem para
a árvore exposta, vão lembrar-se do dia em que a pintaram em conjunto e criaram beleza para
vocês e todas as pessoas que passam pela árvore.
Esta árvore é também um símbolo da paz: cada pessoa contribui para a paz. Cada “pegada”
representa o que cada pessoa faz pela paz no grupo, na turma, na escola, na família…

Ser uma árvore
Passo 1: Dividir em 5 grupos diferentes. Cada um irá representar uma parte da árvore.
Raízes: As razões são uma parte muito importante porque elas absorvem os nutrientes do solo. As pessoas
neste grupo vão estar junto ao chão, a “absorver” todos os nutrientes com as suas mãos.
Tronco: É a parte mais forte da árvore. Dá-lhe equilíbrio e transporta todos os nutrientes das suas raízes.
Pessoas neste grupo estão conectadas às raízes e estão de pé, completamente rmes e fortes.
Ramos e folhas: Os ramos seguram as folhas, que transformam energia solar em energia química, que vai
alimentar a árvore. Os ramos irão agarrar as folhas, desenhadas, nas suas mãos, à procura do sol para obter
energia.
Flores e frutos: As ores são as partes reprodutivas das árvores. Portanto, quem zer parte deste grupo tem
que estar preparado para encontrar os polarizadores e atraí-los. Os frutos contêm as sementes que,
eventualmente, irão tornar-se a nova árvore. Os frutos aparecem depois das ores. A ideia é que, depois do
processo de or para fruto, a semente irá soltar-se e tornar-se uma nova árvore (isto pode ser feito por ainda outro
grupo).
Polinizadores: Pássaros, mamíferos, insectos, etc. Este é um papel-chave. É graças aos polarizadores que
temos tantas árvores e ores. Alguns membros do grupo poderão agir como polarizadores, alimentando-se de
ores e carregando o pólen até outras árvores.
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Passo 2: Construir a árvore das raízes para cima, organizando o grupo da seguinte forma:
raízes, tronco, ramos e folhas, ores.
Passo 3: Os polinizadores visitam as ores e essas ores transformam-se em frutos.
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Passo 3: Decidir onde vai ser pintada a copa da árvore. Reunir diferentes tintas de cor verde e
amarela. Idealmente, use uma tinta ecológica. Se tiver di culdade em arranjar as tintas, veja a
sugestão dada no projecto do muro (passo 4).
Passo 4: Pedir ao grupo/turma que passe por cima do recipiente com tinta com os pés
descalços e, depois, que passe por cima do local de nido para a copa, desta forma:

Passo 4: O fruto cai e torna-se uma nova árvore.
Passo 5: Repitam quantas vezes quiserem. É divertido e irão ver as plantas duma nova
perspectiva.
Com esta actividade, a turma vai ser “unida” como um organismo vivo e que todos fazem
parte. Esta árvore é também um símbolo da paz: cada pessoa contribui para a paz. Cada grupo
contribui para a árvore da mesma forma que cada um de nós contribui para a paz no grupo, na
turma, na escola, na família…
O facto de “serem” uma árvore é também uma actividade teatral, o que ajuda as pessoas a
perderem as inibições, divertirem-se em conjunto e criarem uma ligação de con ança entre
elas.

Paz no trabalho
Passo 1: Dividir em diferentes grupos (o número de grupo depende do número de pro ssões
escolhidas).
Passo 2: Cada grupo tem 30 minutos para explorar e fazer uma chuva-de-ideias sobre como a
pro ssão escolhida contribui para a paz.
Passo 3: O grupo tem que pensar como pode representar essas re exões visualmente?
Exemplos: poemas, desenhos/pinturas, teatro, teatro com fantoches, …
Passo 4: Depois de todos os grupos terem terminado de preparar/fazer, devem expor as
representações visuais num círculo e partilhar sobre as re exões de cada grupo em relação a
cada pro ssão.
Com esta actividade, a turma/grupo vai compreender que a paz é algo presente no dia-a-dia
das pessoas e que, mesmo não parecendo, cada um de nós está a contribuir, através das
nossas pro ssões, para a paz.

O que mais?
Estas são algumas sugestões, mas cada grupo/turma poderá criar as suas próprias formas de
celebrar a paz através da arte.
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Partilhe fotogra as das suas celebrações artísticas directamente connosco ou publiqueas nas redes sociais, usando #RootsandShoots e #PeaceDay

