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RESUMO  

A ação de extensão/componente curricular 

UFSCOMUNIDADE-TEATRO foi um Curso de Teatro para 

alunas e alunos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Olga Benário, localizada no bairro Santos 

Dumont em Aracaju, ministrados por nove alunas e 

alunos do Curso de Licenciatura em Teatro e uma aluna 

e um aluno do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 

da UFS, sob supervisão das professoras Márcia Baltazar 

e Christine Arndt de Santana, ambas do Departamento 

de Teatro da UFS. 



A ideia inicial era fazer um 

espetáculo itinerante no bairro 

Santos Dumont com um elenco 

misto de alunas e alunos da 

Escola Olga Benário e alunas e 

alunos do curso de Teatro da 

UFS. 



Professora Dra. Márcia 

Baltazar 



O pedido da escola era que trabalhássemos 

com a leitura e a encenação de um texto que 

de alguma forma abordasse o tema dos 

Direitos Humanos. 



Professora Mary Jane, Dias da 

Silva professora de Língua 

Portuguesa da Escola Olga 

Benário , que fez o projeto 

solicitando uma ação do curso 

de Teatro da UFS. 

Mary Jane esteve presente em 

todos os nossos encontros na 

escola. 



A Profa. Dra. Christine 

Santana orientou a 

escolha e a leitura de 

textos. 







Foram sete encontros aos sábados 

na  escola.  

Curso com carga horária maior que 

15 horas . 

Além de encontros de planejamento 

às sextas feiras no Departamento de 

Teatro/UFS. 



O NAVIO NEGREIRO 01\12\2018 





O grupo de 

alunas e alunos 

da UFS 

apresentou uma 

adaptação do 

poema O Navio 

Negreiro , de 

Castro Alves, no 

sábado de 

comemoração do 

dia da 

Consciência 

Negra na escola. 

























Houve também uma visita à escola da Profa. 
Dra. Shirley Silveira Andrade, do 
Departamento de Direito da UFS, numa 
quinta-feira.  
A profa. proferiu uma palestra para os alunos 
e as alunas dos nonos anos sobre direitos 
humanos e o contexto local. 



Alunos e alunas da 

UFS também 

dirigiram as alunos 

da Escola Olga 

Benário em 

exercícios cênicos. 



A Profa. Christine 

Santana orientou a 

leitura de textos 

teatrais relacionados 

a Direitos Humanos 

e Diversidade Social. 
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