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DETALHES DA AÇÃO

RESUMO:

O projeto intitulado " O Teatro como instrumento de inclusão nas escolas públicas de Satuba"
teve como objetivo promover ações inclusivas dentro do Programa Artifal através de estudos e
discussões sobre conceitos e legislações que culminaram com produções teatrais e debates sobre as
formas de eliminação de barreiras as quais dificultam a autonomia, a permanência e a saída com êxito
de estudantes com necessidades específicas. Verifica-se que a problemática da exclusão encontra-se
muitas vezes associada a diversas formas de preconceito oriundas de parte das famílias e comunidade
escolar. Reitera-se que as dificuldades educacionais ora expostas ocorrem como consequência da falta
de conhecimento sobre os direitos da pessoa com necessidades específicas e das incipientes formações
para os profissionais envolvidos. Nesse contexto, as ações do Artifal em escolas públicas de Satuba
integraram o conhecimento à arte como estratégias de sensibilização de grupos envolvidos os quais
atuaram como multiplicadores de inclusão no ambiente escolar. A metodologia adotada foi composta
de estudos, formação de grupo teatral, oficinas, elaboração de textos, montagem e apresentação de
peça seguida de reflexões sobre a temática trabalhada. O caráter educativo e cultural tem impacto
social no que se refere às discussões sobre a inclusão no ambiente escolar e na vida, além do contato e
valorização da arte como ponte para o protagonismo juvenil, a eliminação de barreiras e as
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transformações individuais e coletivas na busca da igualdade de condições para os cidadãos e respeito
às diferenças.

OBJETIVOS E METAS:

Objetivo Geral

Promover estudos, debates e oficinas sobre a inclusão na escola; - buscar conhecimento sobre
as necessidades específicas através de legislações e conteúdos sobre o tema; - dialogar sobre as
diversas formas de preconceito direcionadas às pessoas com necessidades específicas nas escolas;
-desenvolver um grupo de teatro no Campus Satuba; -formar plateias e cidadãos críticos; -adaptar
textos sobre a inclusão para o teatro, seguindo os temas propostos no debates; - estimular a busca do
conhecimento por meio da arte; - contribuir para o acesso da comunidade às produções culturais
através do teatro; -incentivar o protagonismo infanto-juvenil; -sensibilizar o público sobre a
importância da inclusão no ambiente escolar e na sociedade; - colaborar para a formação de cidadãos
conscientes

METODOLOGIA:

1.Formação de grupo teatral (divulgação, inscrições); 2. Estudos sobre a inclusão sob vários
aspectos: conceitos e terminologias; 3.A Lei Brasileira de Inclusão, TDAH e autismo: pesquisas,
produção textual e sensibilização com os estudantes do Ifal e bolsistas; 4. Produção de painel sobre o
TDAH em parceria com o Napne (semana de conscientização do TDAH- na primeira semana de
agosto); 5. Participação na 50 ª Reunião do Forpae (Satuba), através do tema "Ações inclusivas no Ifal
- construções e práticas". Na ocasião, os estudantes apresentaram uma dramatização, um recital e
dança (Figura - 1); 6. Oficinas de teatro (método de Improvisão Teatral/ Jogos teatrais - Viola Spolin);
7. Visita a escolas públicas de satuba (Escola Estadual Manoel Gentil do Vale Bentes e Escola de
Ensino Fundamental Josefa Silva Costa); 8. Produção do texto teatral baseado nas pesquisas
realizadas; 9. Ensaios; 10. Apresentação teatral.

RESULTADOS:

Maior interação entre os participantes do grupo; - Despertar do interesse sobre a inclusão de
pessoas com deficiência; - Conhecimento sobre as necessidades específicas e respeito às diferenças; -
Satisfação do público alvo sobre o tema; - Valorização da arte teatral como instrumento de
aprendizagem e reflexão sobre a realidade; - Parceira com o Napne e Pipad.
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Figura 1: Apresentação da peça: “A inclusão é o melhor caminho".
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