
PERESTROIKA

COMUNICAÇÃO,
LINGUAGEM   &

EXPRESSÃO





O MUNDO TEM SE 
MOSTRADO UM OCEANO DE 
INFORMAÇÕES TRAZIDAS 
PELA MODERNIDADE E 
SUAS MIL TECNOLOGIAS 
DE COMUNICAÇÃO.

PERESTROIKA

PERESTROIKA



E AÍ A GENTE TE 
PERGUNTA:  
COMO VOCÊ TEM 
REMADO SEU 
BARCO NESTAS 
ÁGUAS REVOLTAS?

PERESTROIKA

PERESTROIKA



"VIVEMOS EM TEMPOS LÍQUIDOS, 
NADA FOI FEITO PARA DURAR."

ZUGMUNT BAUMAN



PERESTROIKA

PERESTROIKA

SE ESTAMOS VIVENDO OS DESDOBRAMENTOS 
DE UMA MODERNIDADE LÍQUIDA, PRECISAMOS 
USAR AS PROPRIEDADES DO ELEMENTO-CHAVE 
DESSE TEMPO: A ÁGUA.
É hora de reaprendermos a nos comunicar, 
nos expressar com autenticidade, contar 
histórias genuínas das realidades que 
estamos criando.  Ser água é ser fluido 
para diluir barreiras, assumir formas 
variadas e ocupar espaços múltiplos.



Saber contar uma boa história para atrair o outro já não é 
mais uma opção, é o mínimo que precisamos fazer para gerar 
engajamento. Seja numa roda de amigos ou nos encontros 
familiares. Seja com seu público, audiência, clientes ou 
colegas. As nossas palavras ecoam, elas têm poder. 

PALAVRA É COMUNICAÇÃO.  
E COMUNICAR É COMPARTILHAR.

PERESTROIKA

PERESTROIKA

NOVOS TEMPOS PEDEM NOVAS NARRATIVAS. 



COMUNICAÇÃO,
SÃO A PARTIR DESSES QUESTIONAMENTOS, 
QUE NASCEM OS PRIMEIROS PROJETOS DE

DA TEMPORADA 2019 DA PERESTROIKA: 

CHORA PPT + CHORO SOLTO.

LINGUAGEM
EXPRESSÃO

&

PERESTROIKA

PERESTROIKA



BE WATER MY FRIEND."
BRUCE LEE

Busque sua essência criativa, dilua a solidez de suas certezas e let’s



UM CURSO TÉCNICO E FUNCIONAL SOBRE COMO CRIAR 
APRESENTAÇÕES IMPACTANTES E MEMORÁVEIS



O CHORA PPT, nosso curso de apresentações, 
é um big hit da Perestroika e continua firme 
e forte em nosso portfólio. Prepare-se para 
revolucionar seu modo de montar uma aula, 
vender um projeto, motivar seus funcionários 
ou desenvolver qualquer tipo de apresentação. 
Aqui vamos te ensinar a construir 
apresentações impactantes e memoráveis no 
Keynote, no PowerPoint ou no Prezi, através 
de storytelling e técnicas de layout. 

PERESTROIKA

CHORA PPT



Além de aperfeiçoar suas noções de layout 
(alinhamento, cores, imagens, etc), vamos te 
ajudar - utilizando o poder do storytelling - 
a transformar um aglomerado de slides em uma 
história com princípio, meio e fim.  
 
A notícia boa é que o ser humano é um 
bichinho fascinado por histórias. A notícia 
ruim é que você nunca mais vai conseguir 
ignorar esses aprendizados na hora de criar 
novas apresentações e até mesmo analisar as 
de outras pessoas.

SE LIGA NO PROGRAMA

PERESTROIKA

CHORA PPT



Storytelling é a mais antiga 
forma de passar conhecimento 
através das gerações. Claro, 
nossos antepassados não davam 
exatamente este nome, mas 
estiveram desde sempre apoiados 
na tradição oral. Esta "ciência" 
nada mais é do que a maneira 
como contamos uma história para 
que ela fique gravada na mente 
de quem ouve. Ela representa a 
maneira como olhamos para 
diversos fatos e formamos nossas 
opiniões, já que somos feitos 
inteiramente de histórias.

BLOCO
Vamos dar início ao nosso curso 
falando sobre storytelling, a 
linha lógica por trás do que se 
fala para construirmos 
histórias e discursos com 
técnica. Vamos trabalhar com 
tese e narrativa para entender 
porque uma apresentação deve 
sim ser tratada como uma 
estrutura, com picos 
emocionais, densidade de 
conteúdo e engajamento. Afinal, 
o seu público merece muito mais 
do que apenas um slide atrás do 
outro. 

CHORA PPT

CHORA PPT

STORYTELLING

O CURSO CONTA COM  
4 AULAS, DIVIDIDAS 

EM 2 BLOCOS DE CONTEÚDO



Nessa parte do curso, vamos 
entender como um bom layout 
envolve um conjunto de   
fatores, imagens e conceitos.  
Aqui trabalharemos com layout, 
imagens, agrupamento, contraste, 
alinhamento, cores, fontes, 
composição, vídeos e áudios, 
destacando a utilização de 
recursos de animação a favor do 
seu storytelling e apresentando 
diferentes situações onde gráficos 
podem resolver aquele slide cheio 
de informação com várias dicas 
de construção de layout ou onde 
um bom alinhamento pode trazer 
mais fluidez e harmonia para  
a sua apresentação.

BLOCO
Além disso, teremos ótimas 
dicas de onde encontrar imagens 
que expressem os conceitos 
desejados e como baixar, editar 
e entender os direitos de uso 
de imagens,vídeos e áudios.

CHORA PPT

CHORA PPT

LAYOUT

O CURSO CONTA COM  
4 AULAS, DIVIDIDAS 

EM 2 BLOCOS DE CONTEÚDO



Na temporada 2019 já temos 
confirmados CHORA PPT em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. Mas, também estamos 
abrindo a oportunidade para levar 
esse curso para a sua cidade, caso 
você tenha interesse só entrar em 
contato com a gente.

VEJA A SEGUIR OS DETALHES DE DATAS 
E INVESTIMENTO DE CADA CIDADE.

CHORA PPT

CHORA PPT

QUANDO E ONDE?



CHORA PPT

CHORA PPT

RIO DE 
JANEIRO

6 X R$299,00
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018

ACESSE ESSE LINK PARA SE 
INSCREVER AGORA MESMO: 

HTTP://BIT.LY/CHORAPPTRJ

2OH ÀS 23H

11 12

S T Q Q S S D

13 14 15 16 17

MARÇO 2O19

https://www.perestroika.com.br/matriculas/1009/


PORTO 
ALEGRE

CHORA PPT

CHORA PPT

6 X R$225,00
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018

ACESSE ESSE LINK PARA SE 
INSCREVER AGORA MESMO: 

HTTP://BIT.LY/CHORAPPTPOA 

2OH ÀS 23H

08 09

S T Q Q S S D

10 11 29 3O 31

ABRIL 2O19

https://www.perestroika.com.br/matriculas/1005/


CHORA PPT

CHORA PPT

SÃO 
PAULO

6 X R$299,00
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018DATAS AINDA A DEFINIR



PINHO FORNARI  
O Pinho já cursou geologia, teve uma gravadora, mas foi como diretor 
de criação na publicidade que se tornou referência em apresentações. 
Acredita que para qualquer desafio, seja um relatório ou uma 
estratégia global, é preciso desenvolver um material que nos deixe 
seguros, prenda a atenção e, obviamente, atinja seu objetivo. Sua 
experiência vem de trabalhos para marcas como Nike, Mercedez-Benz, 
Red Bull, Ambev e Globo. 

PROFESSOR

CHORA PPT

CHORA PPT

DE PORTO ALEGRE E SÃO PAULO



CARLOS DENISIESKI    
Carlinhos é designer gráfico, já trabalhou na Tátil, Ana Couto, 
e nos principais escritórios de design do Rio e de Porto Alegre. 
Também é sócio-fundador da Macaco Ciano Estúdio Design, além de 
ministrar cursos e workshops de fotografia, design e branding 
em universidades e empresas, pelo Senai-Cetiq. Em 2015, deixou  
a coordenação de design do grupo Reserva e trabalha hoje com 
projetos editoriais, moda, cultura e gestão de marca.

CHORA PPT

CHORA PPT

PROFESSOR DO RIO DE JANEIRO



UM CURSO PRÁTICO SOBRE ORATÓRIA PARA QUEM BUSCA  
PERFORMAR APRESENTAÇÕES IMPACTANTES E MEMORÁVEIS



O CHORO SOLTO é um curso prático que vai 
desmistificar os principais elementos do 
falar em público e te oferecer ferramentas 
para você se comunicar melhor no trabalho, em 
apresentações, em palestras/aulas, na vida. 
Vamos trabalhar com linguagem corporal, 
preparação vocal, entender as diferentes 
formas de construção de narrativa e te fazer 
fazer as pazes com as suas vulnerabilidades.

PERESTROIKA

CHORO SOLTO



PERESTROIKA

CHORO SOLTO

SE LIGA NO PROGRAMA

O curso conta com a mistura da METODOLOGIA 
EXPERIENCE LEARNING, baseada na experiência da 
própria Perestroika e da METODOLOGIA DA 
WHATEVER SCHOOL, baseada no movimento. E será 
através do processamento e armazenamento de 
suas memórias que vamos trabalhar esses 
métodos de aprendizagens, te fazendo absorver 
o conteúdo de forma mais genuína e verdadeira. 
As nossas lembranças são fixadas em nosso 
cérebro junto com um estado de humor, a partir 
das emoções. Então prepare-se para se mexer. 
Quando você se mexe, abre espaço para o novo 
entrar.  Essa é a premissa do nosso trabalho.



CHECK IN 

No nosso encontro inaugural, vamos estabelecer 
as intenções e expectativas do grupo com o 
curso. A ideia aqui é de promover a integração 
e firmar conexões. 

Esse momento inicial vai permitir que as trocas 
aconteçam de maneira mais colaborativa, orgânica 
e natural ao longo de todo o percurso.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

FERNANDA BAFFA  
Fernanda Baffa é comunicóloga de 
formação, idealizadora da Whatever 
School e sócia-diretora da Perestroika.

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#CONEXÕESEMPÁTICAS



SAINDO DA SUA ZONA DE SEGURANÇA 

Todo mundo erra. E está tudo bem. Nessa aula 
faremos uma vivência intensa em cima de nossos 
medos e bloqueios. Por meio de técnicas de 
improviso e reflexões sobre os exercícios, vamos 
desvendar como a autenticidade nos coloca em uma 
posição de confiança e poder. Como não desviar 
dos nossos medos e ter responsabilidade pelo que 
sentimos nos leva a uma posição de mais ousadia, 
prontidão e capacidade de errar. 

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

RODRIGO VERGARA  
Jornalista formado pela USP, foi editor das revistas Vida 
Simples e Superinteressantee editor assistente na Folha de 
S.Paulo. Já trabalhou com conteúdo na Natura e hoje pesquisa 
as linguagens da improvisação teatral e do clown, como 
ferramentas de desenvolvimento de indivíduos e equipes.

PROFESSOR



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#PRONTIDÃO 
#RECONHECIMENTO 

#ABERTURA 
#ENTREGA 

#PRESENÇA 
#CORPO 

#MEDODEERRAR

#OUSADIA 
#ZONADECONFORTO 
#VULNERABILIDADE 

#COLABORAÇÃO 
#NÃOACERTO 

#EXPECTATIVAS 
#IMPROVISO 

#COMPROMETIMENTO



A RESSONÂNCIA DA VOZ 

Este encontro tem o intuito de investigar a diversidade dos sons que podem 
ser produzidos pela voz e pelo corpo através de exercícios que promovem uma 
atitude interior auto-perceptiva, ampliando e modificando a escuta de si 
mesmo e do ambiente sonoro. O contato com a riqueza dos fonemas, a 
experiência da respiração e ressonância livres, canções, jogos rítmicos e 
melódicos, tudo isso será experimentado de uma maneira suave, lúdica e 
consciente. No canto e no pulsar do corpo revelar uma nova voz e autorizá-
la a se projetar no mundo!

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

LU HORTA  
Lu Horta é cantora e compositora. Participou da 
formação do grupo de percussão corporal “Barbatuques” 
do qual faz parte até os dias de hoje. Trabalha como 
professora de canto e percussão corporal em São Paulo.

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#TIMBRE 
#ECO 

#ALCANCE 
#HARMÔNICO 

#PAUSA 
#RESPIRAÇÃO 

#PREPARAÇÃOVOCAL 
#CORPO 

#VOZ 
#BRILHO 



ENTENDENDO O SEU PÚBLICO 

Um dia especial para conhecer técnicas na hora de 
conversar e apresentar projetos para diferentes pessoas, 
com diferentes histórias de vida e visões de mundo. Como 
ter a empatia necessária para entender o que interessa a 
cada pessoa na hora de contar uma história ou apresentar 
algo? Como descobrir novas possibilidades e como nos 
colocar com autenticidade para cada uma dessas conversas.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

AMNAH ASSAD 
Amnah Assad é sócia da NOIX.co, rede que trabalha com pesquisa, 
articulação e experiências com foco em movimentos socioculturais 
e projetos de cultura. Já trabalhou na Box1824, LiveAD e FLAGCX 
e direcionou a carreira em criar estratégias criativas com base 
em tendências culturais e no comportamento do consumidor.

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#TRADUÇÃO 
#ADAPTAÇÃODEDISCURSO  

#ESCUTAATIVA 
#OBSERVAR 
#INTERAGIR 

#PERCEPÇÃO 
#PONTOSDEVISTA



QUEM SOU EU E COMO TE CONTO ISSO? 

A ideia deste encontro é buscar na trajetória de cada um pontos 
de apoio para compor a melhor maneira de se auto-representar 
(legitimidade) e assim, se apresentar ao mundo. O que em mim 
melhor diz sobre mim? Como revelo isso de maneira autêntica e 
confortável? Quais os elementos dos quais posso lançar mão para 
melhor e de maneira mais completa me apresentar? Nesse encontro 
vamos expor a ideia de depoimento pessoal através de histórias 
de vida e as principais características dos 4 arquétipos do/a 
guerreiro/a, do/a visionário/a, do/a curador/a e do/a mestre/a.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

CLAUDIA SHAPIRA 
Claudia Schapira é membro fundadora do 
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos 
(coletivo teatral de teatro hip-hop), 
onde tem centrado a sua atuação como 
dramaturga, diretora e figurinista. 
Recebeu prêmios como Mambembe, 
Pananco-Coca-Cola, Shell e Governador 
do Estado.

PROFESSORA

LUAA GABANINI 
Luaa Gabanini é professora de corpo na 
Escola Superior de Artes Célia Helena e 
no Teatro Escola Célia Helena.  Membro 
fundadora do Núcleo Bartolomeu de 
Depoimentos, onde pesquisa a 
performatividade, a dança, e o corpo 
cênico. 

PROFESSORA

*AULA EXCLUSIVA NA EDIÇÃO DE SP



COMO FAÇO PARA SER LIDO, COMO QUERO SER LIDO? 

Vamos trabalhar os conteúdos do encontro anterior agora de 
maneira ativa, com dinâmicas corporais, explodindo a ideia de 
personagem e se aproximando das próprias potencialidades a partir 
dos arquétipos propostos, como instrumentos para recriar e dar 
forma a si mesmo. Longe de se tornar outra coisa, é muito mais o 
se conhecer, ser capaz de elaborar os seus próprios métodos e 
formas na construção da sua apresentação.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

CLAUDIA SHAPIRA 
Claudia Schapira é membro fundadora do 
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos 
(coletivo teatral de teatro hip-hop), 
onde tem centrado a sua atuação como 
dramaturga, diretora e figurinista. 
Recebeu prêmios como Mambembe, 
Pananco-Coca-Cola, Shell e Governador 
do Estado.

LUAA GABANINI 
Luaa Gabanini é professora de corpo na 
Escola Superior de Artes Célia Helena e 
no Teatro Escola Célia Helena.  Membro 
fundadora do Núcleo Bartolomeu de 
Depoimentos, onde pesquisa a 
performatividade, a dança, e o corpo 
cênico. 

PROFESSORA

*AULA EXCLUSIVA NA EDIÇÃO DE SP

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#AUTOREPRESENTATIVIDADE 
#LINGUAGEMCORPORAL 

#CORPONOESPAÇO 
#RASTREAMENTO 

#RODADEAFETO  
#LUGARDEFALA 

#AUTOCONHECIMENTO 

#LEGITIMIDADE 
#AUTENTICIDADE 

#ATUAÇÃO 
#PRESENÇA 

#ARQUETIPOS 
#IDENTIDADE 

#NATURALIDADE



CONSTRUINDO NARRATIVAS 

A nossa visão de mundo é uma coleção de histórias sobre fatos que 
acreditamos.  Aqui vamos falar sobre storytelling, a linha lógica 
por trás do que se fala para construirmos histórias e discursos 
com técnica e estrutura. Um momento inspirador para driblar o 
excesso de informação e contar histórias surpreendentes, com foco 
na mensagem certa e apropriação das técnicas narrativas, através 
de frameworks e ferramentas. Aqui estudaremos porque uma 
apresentação deve ser tratada como uma história, com estrutura 
narrativa, picos emocionais e densidade de conteúdo.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

JULIA DUARTE 
Julia Duarte é Diretora Criativa da Box 1824 
e finalista no SXSW e bronze no Facebook 
Studio Awards. Também trabalha em um projeto 
autoral, cunhado Tristezinha do Bem, que 
reúne desenhos e poesia.

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#MENSAGEM  
#EMISSOR  

#RECEPTOR  
#FRAMEWORK 

#NARRATIVA  

#TESE  
#STORYTELLING  

#ESTRUTURA  
#TRAMA



ENSAIO ABERTO 

Faremos deste momento um ensaio aberto no estilo do TEDx. Aqui, 
cada aluno terá a oportunidade de trazer um conteúdo através de 
uma apresentação de tema livre, mas com um formato específico. 
As performances, por sua vez, serão avaliadas através de uma 
dinâmica muito divertida, que vai envolver a todos da turma. 
Vamos colocar em prática tudo que foi aprendido ao longo do 
curso: praticar presença de palco e levantar a platéia.

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

AULA

FERNANDA BAFFA  
Fernanda Baffa é comunicóloga de 
formação, idealizadora da Whatever 
School e sócia-diretora da Perestroika.

PROFESSORA

JULIA DUARTE 
Julia Duarte é Diretora Criativa da 
Box 1824 e finalista no SXSW e 
bronze no Facebook Studio Awards. 
Também trabalha em um projeto 
autoral, cunhado Tristezinha do Bem, 
que reúne desenhos e poesia.

PROFESSORA



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

#ENTREGA  
#INTEGRAÇÃO  

#CORAGEM  
#EXPOSIÇÃO  

#VERDADE 

#FECHAMENTO  
#PITCH  

#COLABORAÇÃO  
#COMPARTILHAMENTO 

#DIVERSÃO  



PERESTROIKA

CHORO SOLTO

QUANDO E ONDE?
Na temporada 2019 já temos confirmados CHORO 
LIVRE em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. Mas, também estamos abrindo a 
oportunidade para levar esse curso para a sua 
cidade, caso você tenha interesse só entrar 
em contato com a gente.

VEJA A SEGUIR OS DETALHES DE DATAS 
E INVESTIMENTO DE CADA CIDADE.



CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

SÃO 
PAULO

2OH ÀS 23H

11 12

S T Q Q S S D

13 14 15 16 17

FEVEREIRO 2O19

18 19 2O 21 22 23 24

6 X R$472,50
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018

ACESSE ESSE LINK PARA SE 
INSCREVER AGORA MESMO: 

HTTP://BIT.LY/CHOROSOLTOSP 

http://bit.ly/chorosoltoSP


6 X R$472,50
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

RIO DE 
JANEIRO

2OH ÀS 23H

18 19

S T Q Q S S D

2O 21 22 23 24

MARÇO 2O19

25 26 27 28 29 3O 31

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

ACESSE ESSE LINK PARA SE 
INSCREVER AGORA MESMO: 

HTTP://BIT.LY/CHOROSOLTORJ

http://bit.ly/chorosoltoRJ


6 X R$445,50
PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

INVESTIMENTO PARA QUEM PAGAR EM 2018

DEPÓSITO OU DINHEIRO

PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO

DEPÓSITO OU DINHEIRO

PORTO 
ALEGRE

2OH ÀS 23H

6 7

S T Q Q S S D

8 9 1O 11 12

MAIO 2O19

13 14 15 16 17 18 19

CHORO SOLTO

CHORO SOLTO

ACESSE ESSE LINK PARA SE 
INSCREVER AGORA MESMO: 

HTTP://BIT.LY/CHOROSOLTOPOA

http://bit.ly/chorosoltoPOA


CHORA

PERESTROIKA COMUNICAÇÃO

LINGUAGEM EXPRESSÃO

FAÇA OS 2 CURSOS E 

GANHE 15% DE DESCONTO

& CHORO
QUEREMOS QUE VOCÊ TENHA UMA EXPERIÊNCIA 
COMPLETA, ABRANGENDO TANTO A ESFERA TÉCNICA 
QUANTO A PRÁTICA. COMO ESSES CURSOS SÃO 
TOTALMENTE COMPLEMENTARES, QUE TAL APOSTAR NO 
COMBO?



AS VAGAS SÃO LIMITADAS E OS VALORES 
APRESENTADOS NESTE MATERIAL SÃO 
ESPECIALMENTE PARA QUEM PAGAR 

AINDA EM 2018.



FE@PERESTROIKA.COM.BR
FERNANDA BAFFA

MARINA OLIVEIRA

+55 11 959 591 287

+55 11 991 805 671

OU

MAOLIVEIRA@PERESTROIKA.COM.BR

CHEGA MAIS!


