ARTE EM CENA
Gleiciane Lage Soares Poubel –gleicianelage@gmail.com.br
Edimarcos Velasque Cardoso de Souza –edimarcos2@gmail.comLara do Colto Alves laracoutooo@gmail.comYan Braga Martins - slendymanjao@gmail.com

Resumo
A ação de extensão, por meio da proposta “Arte em Cena” tem como característica a formação teatral
dos alunos do IFF campus Itaperuna, para que por meio de apresentações teatrais e oficinas temáticas
possam atuar como agentes de transformação social. O público a que se destina tal ação é a
comunidade interna e externa, ou seja, os nossos alunos, tanto os que participam do grupo de teatro e
os que participam das oficinas e assistem as apresentações e adolescentes, jovens e adultos de outras
instituições que assistem as apresentações tanto nos eventos da escola como nas apresentações
teatrais e oficinas externas. A proposta tem continuidade, entretanto, vem reformulada, atuamos
diretamente com os estudantes do IFF campus Itaperuna na formação teatral através de oficinas
temáticas e produção de espetáculos para apresentação na comunidade externa, contribuindo para
ampliação cultural do município e divulgação da escola com apresentações externas como também nos
principais eventos da escola.
As oficinas teatrais representaram um grande avanço na formação dos alunos do grupo que atuaram
ora como participantes, ora como oficineiros. O caráter dinâmico permitiu uma reelaboração constante
dos exercícios para que contribuíssem de fato com a formação dos atores ampliando a consciência
corporal e sentimento de pertencimento do grupo. Os alunos já realizaram algumas oficinas para outros
alunos da própria escola, de caráter mais curto como a que foi realizada no FestiFic e em escolas
públicas da região atendendo ao público externo, como também as de maior duração oferecida por meio
da extensão para formar alunos da escola para atuarem no Grupo de Teatro Parada Artística. A
formação da comunidade externa em oficinas de maior duração será o próximo passo, em articulação
com O CRAS dos bairros do Surubi e Frigorifico
As oficinas com a comunidade são elaboradas de acordo com o perfil de cada grupo. Contribuindo
assim para o processo de formação do grupo e da comunidade que nos acolhe. As oficinas, elaboradas
com base nos exercícios de Augusto Boal, têm como objetivo conscientizar os participantes de que são
“expect-atores”, ou seja, podendo utilizar a arte para se expressar e manifestar pensamentos e opiniões.
A oficina promove a ideia de que todos nós não devemos ser apenas consumidores de arte, mas
também produtores, contribuindo para o enriquecimento cultural e intelectual da sociedade em que
vivemos.
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