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Intertextualidadenaaula
UMA ESCOLA QUE VIROU TEATRO
Em maio passado, a Escola Estadual
Maximiliano encontrava-se prestes
a ser fechada e seu auditório estava
sendo utilizado pela Secretaria
Estadual da Educação como arquivo
morto. Abandonado e sem
perspectivas de utilização, o
auditório estava condenado. A partir
da iniciativa de professores da escola
e o apoio da comunidade, em
especial do projeto Escola Aprendiz,
nasceu a proposta de revitalização
e adaptação do espaço para uma
pequena sala de espetáculos. A
Secretaria de Educação mostrou-se
favorável à iniciativa. A partir disto,
a ONG Aprendiz, a Subprefeitura de
Pinheiros e a própria escola
buscaram parcerias para viabilizar
o projeto, criando o Teatro da Vila.
Coube à Companhia de Teatro Os
Satyros assumir a responsabilidade
pela curadoria do espaço.

Ficha Técnica

"Achados e Perdidos":
Um professor formando
novos talentos
Mário Costaz, professor de teatro,
dedica-se há mais de 20 anos à
formação de novos atores. Para
tanto, criou em 2005 a Companhia
Artéria Teatral que, no momento,
apresenta a peça Achados e
Perdidos. Para o professor, falar
sobre o holocausto por meio de
outro prisma abre um novo olhar
sobre um tema que é sempre fonte
inesgotável de possibilidades
interpretativas, uma verdadeira
matéria-prima ideal para um grupo
de pesquisa, envolvendo jovens
atores. Entre os 15 atores da peça,
destaca-se a figura do
educomunicador Luiz Henrique
Altieri, da equipe do NCE/USP, no
papel de Hershel, médico judeu que
luta para salvar a família, ainda que
isso signifique a perda do seu
próprio filho. Altieri foi considerado
o melhor ator do XVI Festival
Estadual de Teatro Estudantil de
Tatuí, SP, em 2001, trazendo na
bagagem oito peças pelo Grupo
Pandeia

Teatro da Vila: Rua Jericó, 256 Vila Madalena

Espetáculo: Achados & Perdidos
Texto e Direção: Mário Costaz
Com: Companhia Artéria Teatral
Gênero: Drama
Elenco: 15 jovens atores
Duração: 80 minutos
Recomendação: Mínimo 12 anos
Estréia em: 22/09/2007
Sai de cartaz em: 30/11/2007

Acesso para deficientes: sim
Horário de bilheteria: 1 hora antes
do espetáculo
Telefone do Satyros (curadoria do
Teatro): 3258 6345
Sábados: 18h
Domingos: 19h
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00
(estudante, terceira idade e classe
artística)
Reservas: adm@arteriateatral.com.br
Contato:
arteria@arteriateatral.com.br
Site:
http://www.arteriateatral.com.br

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da
USP quer ouvir a opinião do leitor do JT
sobre as sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu alguma
das atividades sugeridas na coluna pais
e mestrese tem interesse em relatar a
sua experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em contato
por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

CENAS DA PEÇA

MARIA REHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Aintertextualidade éa condição de
um discurso ouvir e dialogar com
outro discurso, ainda que expresso
em linguagem diferente (a linguagemdoteatrodialogandocomalinguagem da dança; o texto literário
dialogando com o texto midiático,
etc.). Neste sentido, a intertextualidade é um dos fundamentos da
educomunicação, permitindo às
pessoas e comunidades imprimirem criatividade no tratamento de
temas complexos.
ÉoqueapeçaAchadosePerdidos
sepropõeafazernoespaçodoTeatro da Vila, na Vila Mariana, ao trazer para o público o tema da perseguição a crianças e adolescentes
emtodoomundo.Discutiressassituações-limite, em que o jovem se
senteperseguido etem defazerdeterminadas escolhas, é o tema da
aula de hoje, realizada em parceria
entreoJTeoNúcleodeComunicação e Educação (NCE/USP), coordenadopeloprofessorIsmardeOliveira Soares.
A atividade é direcionada às séries finais do ensino fundamental
(8ª e 9ª) e envolve as disciplinas de

história,línguaportuguesaeeducação artística. A aula foi elaborada
por Gustavo Dainezi, graduando
de Relações Públicas da ECA/USP,
eMariaSaleteSoares,mestreeeducomunicadora do NCE-USP.
CENÁRIO HISTÓRICO
HershelRutman,sobrevivente do holocausto e morador
do bairro do Bom Retiro, em São
Paulo,aoescreverorelatoADestruição de Volkovysk - Polônia, ofereceuaoprofessorMário Costazo argumento para produzir o roteiro e
dirigirapeçateatralAchadosePerdidos.
Na Polônia, durante a 2ª Guerra
Mundial, Janusz Korczak mantém
um abrigo para crianças num guetoemVarsóvia.Quandoosnazistas
vêm buscar as crianças para leválasao campo de extermíniode Treblinka,Henrik,ummeninodoorfanato consegue se esconder e leva
consigo sua melhor amiga: Sophie.
Esta é uma das histórias. Outras
duas se somam ao drama, que, ao
longo da narrativa, acaba por reunir sincronicamente, mas em temposelocaisdistintos(Polônia,década de 40, e Brasil, ano 2000), perso-
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DESENVOLVIMENTO
1º momento
Numa atividade preliminar
de caráter interdisciplinar, professores de arte-educação, história e
línguaportuguesapropõemqueos
alunos busquem nos livros didáticose nosnoticiários dejornais erevistas acontecimentos relacionadosaperseguiçõesajovensecrianças. Podem exemplificar com o caso do holocausto judeu, que envolveu crianças e famílias inteiras.
Éoportunoqueosalunosprocuremoutrosfatosexemplares,como
o desaparecimento de crianças na
Argentinanotempodaditaduramilitar; a morte de crianças na guerra
no Iraque; os infanticídios na África; a violência urbana, mais próxima de nós, que sacrifica crianças e

adolescentesemcidadescomoSão
PauloeRiodeJaneiro.Paralelamente, devem verificar os símbolos que
estão relacionados a esse tipo de
violência(porexemplo,acruzsuástica, no caso do holocausto).
2º momento
Sugere-seumcontatodaclassecom
algum documentário em vídeo sobreotemadaperseguiçãoacrianças
e adolescentes. Caso seja possível,
programarcomaclasseaidaaoTeatro da Vila para assistir à peça Achados & Perdidos, que aborda essa temática.Sãohistóriasdecriançasque
passampormomentosdeforteinstabilidadee buscamasualiberdade.
Quatro famílias, duas na contemporaneidade e duas judias, no
período do nazismo, têm suas
criançasobrigadasadeixarsuascasas, a enfrentar desafios em um
mundo hostil e perturbador e obrigadas a arranjar os próprios meios
para sobreviverem.
Aidentificaçãodosalunoscomos
personagens é quase imediata, o
que facilita a reflexão sobre as questões que estão sendo discutidas. O
professor pode conduzir algumas
questõessobreliberdade,caminhos
eescolhascomosquaisosjovens,fre-

Anote

O Brasil conquistou o 3º lugar em‘Inovação em Comunidade’ do Prêmio Microsoft Educadores
Inovadores. O projeto foi desenvolvido na E.E. Francisco F. Freitas, de Serra Azul, SP.

nagens de histórias parecidas. Em
todos,háomesmodesejo:aliberdade.
OBJETIVO
Discutir e relacionar os acontecimentos históricos marcantes de perseguição a crianças e
jovensafatosdaatualidadeedocotidiano dos alunos.
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qüentemente,se deparamnavida.
3º momento
O professor reúne os alunos num
grande círculo e pede que relatem
os resultados de suas pesquisas e
de seus contatos com os temas
abordadosno documentário ou na
peça de teatro.
Conforme o andamento das exposições, o professor incentiva comentários sobre temas polêmicos
recentes e estimula os alunos a discutirem momentos difíceis vividos
por eles mesmos.
Oprofessordeveouvircomseriedade e serenidade, sem realizar julgamentos.Aofinal,buscaráelucidar
as causas de tais acontecimentos e
dos preconceitos que os geraram a
partirdereferênciasapropriadas,de
natureza histórica, antropológica,
sociológicaoureligiosa.
4º momento
Parafinalizar,osalunosvãosededicaraexpressarotemadediferentes
maneiras. Elesdevem serdivididos
emgrupos, deacordocomsuasafinidades. Um grupo irá montar,
com o auxílio do professor de educação artística, uma dramatização
sobre momentos cruciais na vida
dos jovens.

Outrogruporesgataossímbolos
relacionados à violência, expondo
num jornal mural o resultado de
suas buscas. Um terceiro grupo
monta um jornal digital, por meio
deum blog, abordandoacausa das
perseguições a jovens e crianças.
Finalmente, outro grupo realiza
um programa jornalístico de rádio,
gravando depoimentos pessoais a
respeitodeperseguiçõeseescolhas
de vida.
PAPEL DO EDUCADOR
O professor deve ouvir e respeitar histórias de vida de
seus alunos, buscando levá-los a
uma compreensão do papel que
cada um deve desempenhar na vida e na interação com os demais.
Nesse sentido, é importante que o
educador saiba incentivar discussões e promover um diálogo, de
modoaconscientizarosalunossobre as causas da violência e sobre
como agir em momentos difíceis
da vida.
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Consultoria educomunicativa
do NCE-USP: Izabel Leão, Ana
Paula Ignácio, Carmen Gattás,
Luci Ferraz.
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Semináriosobrea
RevoluçãoRussa

Consultaonline
sobremateriais

Mostrafalada
escravidão

AUniversidadeFederalde
SãoPaulo(Unifesp)realiza
de5a7denovembrooseminário
internacionalgratuito“Revolução
Russa,90anos”.Oevento,que
traráaoBrasilespecialistasinternacionaisparadebaterotema,
acontecenosdias5e6,naCasade
CulturaJaponesa(CidadeUniversitária-USP).Jánodia7,osdebates
serãonoanfiteatrodaUnifespGuarulhos.Informaçõespelotelefone
11-3091-3754

Pormeiodositewww.educacao.sp.gov.br,nolink“MaterialEscolar2008”apopulaçãoea
comunidadeescolarterãoacessoa
partirdedezembroumsistema
onlinedeentregadematerialescolarcomolivros,cadernoselápis,
entreoutrositens,nas5.300escolasestaduais.Aotodo,aSecretariadeEstadodaEducaçãoenviará
5.231.127kitsdematerialescolar
àsescolas,comgastode
R$88milhões

ParacelebraroDiaNacional
daConsciênciaNegra,aEstaçãoCiênciarealizaatéodia22
dedezembroaexposiçãogratuita
NavioNegreiro,quetrazumretratodoprocessodeescravidão,o
tráficoecomérciodesereshumanoseoutrosdetalhesdesseperíodo.AEstaçãoCiênciaficanaRua
Guaicurus,1394,Lapa,SãoPaulo.
Informaçõespelosite
www.eciencia.usp.broupelo
telefone:11-3673-7022

Garrafaspettransformadasemmobília
Após30diasrecolhendo
5.624garrafaspet,200
alunosdoensinomédiodaEscola
EstadualJoãoMarcianodeAlmeida,nomunicípiodeFranca,interior
doEstado,transformaramtodo

essematerialemsalasdejantar,
racks,sofáseváriosoutraspeças
demobília.Oobjetivodoprojetoé
levaroconceitodamatemáticaà
prática,poisnoprojetoosalunos
usamconceitosdegeometria

Aintertextualidade
permiteàspessoas
ecomunidadesimprimir
criatividadeno
tratamentodetemas
complexos”, SALETESOARES,
MESTREEEDUCOMUNICADORADONCE-USP

