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Prefácio 
 

Essa proposta pedagógica é o resultado da pesquisa realizada no Mestrado 

Profissional em Artes PROF-ARTES da UDESC, cujo objetivo foi desenvolver um 

trabalho somático com jovens do Ensino Médio, na Escola Estadual de Ensino Médio 

Professora Maria da Glória Viríssimo de Farias no município de Biguaçu na Grande 

Florianópolis – SC. 

As aulas podem servir de referencial ou guia principalmente para quem 

realiza trabalhos corporais. A proposta é de cunho teatral, favorecendo um diálogo 

entre a dança e o teatro, ou seja, através da Educação Somática e da Improvisação 

Teatral, iniciando um processo que também pode vir a ser de criação. Porém o foco foi 

iniciar processos de investigação corporal e teatral em caráter experimental na sala 

de aula. 

Nossos encontros foram alternados com exercícios de percepção corporal, 

jogos corporais, improvisação teatral e apresentações, nos quais procurei organizar 

parte das vivências e experimentações.  

O processo dessa pesquisa foi dividido em três etapas: a primeira, pautada na 

experimentação e conhecimento do corpo, a segunda, com base nos jogos e 

improvisações e na exploração de textos e conteúdos pesquisados para os temas 

geradores de cenas e por último as apresentações. 

Esse material é complementar ao artigo em que a fundamentação teórica é 

parte importante para o entendimento das escolhas, vivencias e do caminho 

percorrido. Assim como, estes se inserem no contexto escolar regular nas aulas de 

Artes, numa perspectiva de ampliar e problematizar o ensino da Educação Somática 

nesse ambiente.  

Desse modo, a Educação Somática abre caminhos de conhecimento do corpo 

dentro da escola e oferece uma reflexão real dos limites entre corpo e mente.  
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Fichamentos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia da Autora 
 
“Klauss falava de uma memória corporal, pois percebia o fato de 
que corpo e mente estão unidos nos processos de memória. O 
mesmo acontece com a questão da consciência. Fazia referência a 
uma consciência corporal, porque era a maneira que encontrava 
para expressar a indissolubilidade da relação corpo-consciência, 
corpo-mente. Diz-se do seu trabalho que é uma técnica de 
consciência corporal ou de educação somática, porém estas 
expressões não são do próprio Klauss. Ele nunca nomeou o que 
fazia; nem mesmo a expressão “Técnica Klauss Vianna” é sua. 
Além disso, a expressão “educação somática” ficou conhecida, no 
Brasil, apenas na última década.” (NEVES, 2008, p. 77 ).  
 

 
“A Técnica Klauss Vianna (TKV) pressupõe que, antes de aprender a dançar, é 
necessário que se tenha a consciência do corpo, de como ele é, quais suas 
limitações e possibilidades, para, com base nessa consciência, a dança 
acontecer. E quando a dança acontece? Quando o corpo está disponível ao 
movimento para realizar uma comunicação por meio de expressão corporal, 
com a manifestação da dança de cada um. Portanto, a Técnica Klauss Vianna 
propõe, antes de mais nada, uma disponibilidade corporal para o corpo que 
dança; o corpo que atua; o corpo que canta; o corpo que educa; o corpo que 
vive.” (MILLER, 2016, p. 51/52). 
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“Sentir o corpo realizando movimentos em cada uma dessas 
direções contrárias de tempo-espaço, reagindo uma à outra e 
tornar-se autoconsciente disso, perfaz a descoberta voraz que 
permeia o pensamento autodidata do professor atravessando todo 
o seu trabalho, conforme registra em seu livro A dança. O 
pensamento visionário de Vianna, de buscar um caminho de 
conscientização gradual dos ossos e articulações, dos vetores de 
força muscular e a partir daí, a geração de um estado alerta e de 
prontidão, tinha por objetivo agenciar a transformação da 
realidade para o processo criativo do ator e do bailarino.” 
(QUEIROZ, 2011, p. 66). 
 

 

 

“Os Jogos Teatrais são frequentemente usados tanto no contexto 
da educação como no treinamento de atores. Ao praticar, os 
jogadores desenvolvem liberdade pessoal dentro das regras 
estabelecidas e habilidades pessoais necessárias para jogar o jogo e 
irão internalizar essas habilidades e esta liberdade ou 
espontaneidade. Os jogos são baseados em problemas a serem 
solucionados.” (VIOLA, 2013, p. 12). 

 
 
 
“Atuar requer presença. Aqui e agora. Jogar produz esse estado. 
Da mesma forma que os esportistas estão presentes no jogo, assim 
também devem estar todos os membros do teatro no momento de 
atuar. Presença é uma palavra que infelizmente se tornou 
desgastada. Todos a usamos e pensamos que sabemos o que 
significa. Frequentemente sentimo-la numa outra palavra, 
ocasionalmente achamos que a alcançamos, mas nem sempre 
sabemos como encontrá-la e mantê-la. A presença chega através 
do intuitivo. Não podemos aproximar a intuição até que 
estejamos livres de opiniões, atitudes, preconceitos e julgamentos. 
O próprio ato de procurar o momento, de estar aberto aos 
parceiros de jogo, produz uma força de vida, um fluxo, uma 
regeneração para todos os participantes.” (VIOLA, 2013, p. 17). 
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“A improvisação é a arte do instante por excelência e é capaz de, 
em uma experiência compartilhada entre público e atores, refletir 
a realidade de ambos no momento mesmo em que se dá esse 
encontro. O nexo entre a informação e a improvisação é latente e 
se baseia em seu caráter imediatista na criação de histórias. 
Também a tradição da short story se encontra nos diversos 
formatos de improvisação que são compostos, em sua grande 
maioria, por cenas curtas, fragmentos de vidas e histórias criadas 
a partir de títulos do público. Entretanto, enquanto na 
informação jornalística essas histórias têm de ser plausíveis e 
verídicas, na improvisação podem ser contadas de diversas 
maneiras sem a preocupação com sua veracidade ou 
credibilidade, uma vez que se situam no terreno da ficção.” 
(MUNIZ, 2015, p. 53). 
 
 
 
“Os nossos "maus alunos", aqueles programados para não se 
tornarem nada, nunca vêm para a escola sozinhos. O que entra na 
sala de aula é uma cebola: várias camadas de desgostos da escola - 
medo, preocupação, amargura, raiva, insatisfação, renúncia 
furiosa e embrulhadas em torno de um passado vergonhoso, um 
presente sinistro, um futuro condenado. Olha, lá vêm eles, os seus 
corpos em processo de formação e suas famílias nas suas mochilas. 
A aula não pode realmente começar até que a carga tenha sido 
colocada no chão e a cebola descascada. É difícil de explicar, mas 
apenas um olhar, uma observação gentil, uma palavra clara e 
firme de um adulto atencioso, muitas vezes, é o suficiente para 
dissolver esses desgostos, clarear essas mentes e colocar essas 
crianças, confortavelmente, no presente do indicativo. 
Naturalmente, os benefícios são temporários; a cebola assentará 
de volta suas camadas fora da sala de aula, e nós teremos que 
começar tudo de novo amanhã. Mas é isso que é o ensino: começar 
de novo e de novo até alcançar o momento crítico em que o 
professor pode desaparecer.” (PENNAC, 2010, p.50). 
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Variantes do jogo de memória 
 

 
PRIMEIRA VARIANTE 

 
Para conhecer os alunos e iniciar essa parceria, as variantes que se 

seguem foram eficazes para o trabalho de presença e prontidão nos grandes 
grupos. Cada turma apresenta suas limitações e um tempo próprio para que 
todos estabeleçam um ritmo. Quando se atinge coerência e um estado de 
prontidão, podemos passar para outro exercício ou variante.  
A seguir descrevo alguns exercícios que se encaixam nesse primeiro estágio 
de acordar e despertar a atenção para o corpo. Começo com uma série de 
exercícios de memória. Agreguei elementos novos no mesmo exercício até 
conseguir chegar a um estado de prontidão. Isto surtiu efeito, muitos alunos 
disseram: De novo? E eu respondia: Parece, mas não é o mesmo, agregamos 
mais elementos, vamos lá! Nessa perspectiva dos exercícios procurei seguir 
os sete tópicos corporais: presença, articulações, peso, apoios, resistência e 
oposições. 
 
SEGUNDA VARIANTE: 

 
Sentados no chão em círculo, cada participante fala o seu nome. Uma 

rodada no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Uma pessoa inicia 
falando seu nome e em seguida chama o nome de outra pessoa do círculo. 
Assim segue sucessivamente até que todos os participantes sejam chamados 
pelo menos uma vez. 
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Fotografia: Cristiano Prim 

 

 

TERCEIRA VARIANTE: 

Sentados no chão, cada um fala uma vez o seu nome, uma cor, uma 

comida e um lazer de sua preferência. Repetem uma vez no sentido horário e 

outra no sentido anti-horário.  

Uma pessoa inicia falando seu nome, cor, comida e lazer e em seguida 

fala o nome de alguém, a cor, a comida e o lazer que a pessoa falou até todos 

serem chamados uma vez. Fica assim: Izabel, azul, sushi, cinema, direciona o 

olhar para a pessoa e fala: Ana, roxo, pizza, skate. A Ana repete seu nome, cor, 

comida, lazer, olha para o João e diz: João, vermelho, strogonoff, videogame. 

 

QUARTA VARIANTE: 

Todos de pé repetem a primeira variante. Em seguida acrescentam o 

caminhar até a pessoa procurando realizar uma ação de cada vez. Por 

exemplo: depois de todos escutarem os nomes eu falo Izabel Gabriela e vou 
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até a Gabriela, a Gabriela repete o seu nome, fala outro e se desloca até ele 

(a). Geralmente no inicio apresentam dificuldade em separar as partes como 

falar e andar, mas depois de um tempo começam a coordenar melhor as 

ações. 

 

QUINTA VARIANTE: 

A mesma variante descrita anteriormente utilizando uma bolinha de 

borracha como acréscimo. Exemplo: Izabel olha para a Bianca, falo o nome 

dela, jogo a bolinha para ela e caminha em sua direção até o seu lugar. E 

assim sucessivamente até que todos tenham participado. Esses exercícios,  

trabalham  com a relação espacial, a coordenação motora, a percepção e a 

atenção, nos chama ao momento presente, o aqui e agora. No contexto 

escolar com turmas recém-chegadas à escola, servem também como 

apresentação, entrosamento e conhecimento do grupo e turmas de trabalho. 

Fotografia: Cristiano Prim 
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Variantes Espaciais 
 

PRIMEIRA VARIANTE: 

 

Caminhar pelo espaço respeitando o ritmo natural de cada um. Após uma 

palma ou se quiser usar um instrumento um toque no pandeiro, congelam. 

Duas palmas ou dois toques no pandeiro voltam a caminhar. Aos poucos 

aceleram o ritmo do caminhar até correrem sem se bater. Cada vez que 

estiverem imóveis devem procurar preencher e manter o espaço com 

equilíbrio, evitando buracos e pensando em manter o espaço organizado, 

distribuindo os corpos no espaço como se estivessem numa bandeja. 

 
Fotografia: Cristiano Prim 

 

Ainda caminhando pelo espaço observando o meu corpo, o meu 

caminhar, como sinto e percebo meu corpo nesse caminhar. Alterar o 

andamento: lento, normal e rápido. Procurar uma pessoa e segui-la, sem 
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necessariamente ficar evidente quem está sendo seguido. Alterando o 

andamento da caminhada. Voltar a caminhar livremente. Caminhar somente 

com os calcanhares, perceber e questionar como o corpo reage a essa ação. 

À medida que estamos experimentando, os participantes falam do que 

sentem. Caminhar usando somente o apoio dos metatarsos, a parte que 

antecede os dedos dos pés, ou ainda a meia ponta dos pés. Como o corpo 

reage a essa ação? Comentários. Caminhar usando somente o arco externo 

dos pés apoiando o chão. Como fica nosso corpo em consequência dessa 

ação? E por último caminhar usando somente os arcos internos do corpo no 

chão. Respeitar o tempo para perceberem e verbalizarem suas sensações.  

Ao som de músicas com diferentes ritmos e andamentos, proponho 

caminharem pela sala explorando os diferentes planos: baixo, médio e alto. 

Quando parar o som, cada um deve procurar um par. De frente para o seu par 

um inicia e escolhe uma parte do corpo para tocar, mexer, segurar e criar 

diferentes possibilidades com o corpo do seu par. Música novamente e todos 

seguem explorando movimentos com o maior número de articulações 

possíveis nos diferentes planos: baixo, médio e alto. Em seguida troca-se a 

pessoa, ainda com o mesmo par. Música novamente e troca-se o par. Dessa 

vez as partes tocadas devem ser sentidas com a mesma força em oposição, 

por exemplo: se movo o braço do meu parceiro com meu antebraço, a parte 

tocada no outro tenta estabelecer uma força proporcional e constante ao 

estímulo estabelecido. Seguimos até estarem soltos e se sentirem aquecidos 

para jogar. 
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SEGUNDA VARIANTE: 

Movimentos parciais e movimentos totais 

Hiperextensão – abandono – espaço articular 

Peso – partes – todo – Apoios – usar o chão e não usar – Resistência ao 

chão e entre as partes 

Nessa variante os exercícios são conduzidos com os tempos 

marcados: oito, quatro, dois e um tempo pensando no movimento e movendo-

se nos planos baixo, médio e alto, observando as passagens entre um plano e 

outro e alternando os movimentos de acordo com o comando do professor. 

 

 
Fotografia: Cristiano Prim 
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Os Jogos Teatrais 
 

 

As improvisações foram aliadas com histórias curtas trazidas pelos alunos e 

experimentadas durante as aulas de Artes. Foram realizados exercícios de 

improvisação, exercícios podendo usar histórias pessoais assim como histórias 

inventadas também. 

FLUXO  DE  PALAVRAS 
 
Andando pelo espaço, após uma palma do instrutor, formam-se duplas. O 

jogador 1 começa a fazer um fluxo de palavras que durará 30 segundos, 

enquanto o jogador 2 o ouve. Após ouvir o fluxo, o jogador 2 tenta contar uma 

história utilizando a maior parte das palavras ditas pelo colega que conseguir 

se lembrar. Depois, inverte-se o rol dos jogadores. Além da capacidade 

mnemônica, estamos trabalhando a habilidade de fazer todas as livres-

associações presentes no fluxo sem a interrupção do intelecto e de observar 

como esses rebotes podem constituir uma história. 

Exercício de improvisação com a turma 1ª02 

 

Foto de dispositivo móvel da autora 
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ESCADA DE STATUS 
 

Faz-se esse jogo em trios. O primeiro jogador entra com status alto e, depois de 
estabelecida uma ação em um determinado espaço, o outro jogador entra com o 
status mais alto, diminuindo o do primeiro, desenvolvem mais a cena até a 
entrada do terceiro, que entra com status ainda maior que o do segundo, 
estabelecendo uma nova relação. O objetivo desse exercício é estabelecer uma 
escada de status, sendo o primeiro baixo, o segundo alto, e o terceiro mais alto 
ainda. O terceiro jogador só se dirige ao segundo, que manda no primeiro, e o 
primeiro só se dirige ao segundo. Esse jogo é próximo das famosas cenas de 
fileiras do exército dos Trapalhões, na década de 1980. A proximidade entre os 
jogadores é fundamental. 
 

Exercício de improvisação com a turma 1ª15 

 

Fotografia de dispositivo móvel da autora 
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SIGA O SEGUIDOR 
 
Time de dois. Um jogador é o espelho, o outro o gerador dos movimentos. O 
diretor inicia o jogo de espelho normal e então diz: _ Mudança! Para que os 
jogadores invertam as posições. Essa ordem é dada a intervalos. Quando os 
jogadores estiverem iniciando e refletindo com movimentos corporais amplos, 
o diretor dá a instrução: _ Os dois espelham! Os dois iniciam! Os jogadores então 
espelham um ao outro sem iniciar. Isso é capcioso - os jogadores não devem 
iniciar, mas devem seguir o iniciador. Ambos são ao mesmo tempo o iniciador e 
o espelho (ou seguidor). Os jogadores espelham a si mesmos, sendo espelhos. 
Instrução: Espelhe! Saiba quando inicia! Mudança! Espelhe só o que você vê, não 
o que pensa que vê! Mudança! Faça movimentos corporais amplos! Siga o 
seguidor! 

 

 
Fotografia: Cristiano Prim 
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JOGO DO OLHAR 
 

Todos andam pelo espaço e cada um encontra uma dupla e começa o jogo, 
utilizando o olhar direto, o indireto e o não olhar, prestando atenção nas 
sensações que cada tipo de olhar provoca. A partir daí acontece uma 
transformação do estado de cada improvisador, que deve evidenciar-se em seu 
corpo. Variações  
1: inserir 3 palavras  
2: inserir texto livre  
*Observação: Nesse exercício deve-se buscar uma relação entre o olhar, o 
corpo e a sensação. A partir disso, com a inserção de texto, pode-se ir 
aprofundando na relação surgida no círculo de possibilidades de cada relação 
encontrada. Aqui nesse jogo os alunos usaram os textos de sua escolha. 
 

CÍRCULO DO OBJETO IMAGINÁRIO 
 
Faz-se uma roda. Um primeiro jogador começa a fazer gestos soltos. A partir da 
escuta desse gesto, sem nenhuma pressa, ele começa a realizar associações 
que vão levando-o até um objeto específico sendo manipulado. Quando esse 
movimento de manipulação estiver claro, o jogador seguinte deve começar a 
imitá-lo, assim que conseguir, o primeiro jogador para sua ação. O segundo 
jogador deve ir, pouco a pouco, soltando seu movimento até voltar à abstração 
e, a partir desta, encontrar outra manipulação de outro objeto e passá-lo ao 
próximo na roda. Esse exercício tem como principal objetivo trabalhar a 
ansiedade do improvisador em escolher racionalmente e definir 
antecipadamente suas ações. Partir do movimento abstrato e ir chegando a 
uma manipulação concreta permite ao jogador deixar que as associações 
surjam de maneira mais solta, sem a necessidade de controlá-las todo o tempo. 
O ideal é que a passagem do movimento abstrato para a ação concreta se dê da 
maneira mais fluida possível, sem pular nenhuma etapa. 
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JOGO DAS AÇÕES 
 
Dois improvisadores começam uma pequena improvisação a partir da escolha 
de uma ação concreta, por exemplo, um molda o barro e o outro é o barro sendo 

moldado. Os outros jogadores observam. Em qualquer momento, um 
improvisador que observa a cena pode bater uma palma e a improvisação é 
congelada, o improvisador que bateu a palma assume a posição de um de seus 
companheiros e deve seguir a improvisação a partir da posição congelada, mas 
mudando a situação anterior. O objetivo do jogo é exercitar a capacidade de 
adaptação às sugestões externas, permitindo que um improvisador que está 
fora do jogo treine uma observação ativa e sua habilidade de provocar uma 
mudança a partir do que já está construído, ou seja, quebrar a rotina a partir do 
círculo de possibilidades. 
 

Fotos de dispositivo móvel da autora 
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STOP 
 
Primeira parte: Todos os improvisadores estão se movendo pelo espaço, a 
partir de uma música ou outro estímulo externo, trabalhando os distintos 
segmentos de seu corpo, diferentes dinâmicas e diferentes qualidades de 
movimento. No momento que o treinador diz “stop!” todos devem parar e fixar 
um gesto. A partir desse gesto, devem iniciar uma pequena improvisação que 
pode ser somente corporal e abstrata ou se aproximar de uma história, 
utilizando ou não a voz. O objetivo desse exercício é estimular a escuta do 
próprio corpo e reagir a partir de uma posição não cotidiana e abstrata. É 
fundamental um silêncio inicial antes de começar a improvisação, a fim de ouvir 
a si mesmo e rebotar a partir dessa escuta.  
 
Segunda parte: Segue a mesma dinâmica do exercício anterior, mas realizada 
entre dois improvisadores que, ao toque de “stop!”, devem começar uma 
improvisação conjunta, partindo sempre da escuta do gesto congelado. O 
objetivo aproxima-se aos do exercício anterior, além de trabalhar a escuta 
individual e a escuta do companheiro, criando uma improvisação em conjunto.  
Esses exercícios também podem ser realizados para trabalhar cada um dos 
motores. No “stop” o instrutor nomeia um motor e, ainda a partir da escuta do 
gesto congelado, o improvisador deve começar sua cena sozinho ou em duplas, 
trios etc. 
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HISTÓRIAS PESSOAIS 
 
Escrever uma história que teve ou tem um significado até hoje, ou por ter 
proporcionado uma reflexão mais profunda e algum tipo de mudança efetiva ou 
por ser uma espécie de divisor de águas no percurso da sua história de vida. 
Visitar as memórias e trazer suas próprias narrativas. Alguns alunos 
compartilharam suas histórias com os colegas de classe outros somente 
escutaram as histórias que foram lidas em sala. 
 

Fotos de dispositivo móvel da autora 
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MAPA OU ROTEIRO DE AÇÕES 

 

 

Organizar uma sequência de ação podendo escolher uma ou mais partes do 

corpo para conduzir essa ação. Mantendo e sustentando o máximo possível a 

intenção das partes escolhidas, se sentir que perdeu a sensação da parte 

escolhida, retoma e tenta buscar a sensação novamente. Os alunos 

formaram grupos para organizar o seu trabalho, sua sequência de ações que 

poderia ser gerada por temas de natureza diversa ou inspirada nas histórias 

pessoais dos integrantes do grupo. 

 
TEMA GERADOR 

 

 

Dos textos dos alunos, saíram diversos temas que foram traduzidos por 

sentimentos, tais como: medo, raiva, arrependimento, solidariedade, 

preconceito, amor, alegria, dúvida, insatisfação, angústia, tristeza, solidão, 

admiração, sofrimento, fome, dor, compaixão, paixão, amizade, desejo. 
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Fotografia: Dispositivo Móvel da Pesquisadora 
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APRESENTAÇÕES 

 
 

Grupo A – Tema: Conflitos de amizade.  

Elas não se conheciam e se descobriram nas aulas. Gostam de funk, 

sabem dançar as coreografias de funk, passei a conhecer com elas. Porém 

para o trabalho, o desafio seria fazer algo que elas ainda não haviam feito. E 

foram determinadas. Criaram o roteiro, escolheram várias músicas, foram 

ensaiar na escola muitas vezes no contra turno. O tema escolhido foi os 

conflitos que existem entre os amigos. 

 
APRESENTAÇÃO DA TURMA 1ª03 

 

 
Fotografia: Cristiano Prim 
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Fotografia: Cristiano Prim 
 

 
Fotografia: Cristiano Prim 
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Fotografia: Dispositivo Móvel da Pesquisadora 
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Fotografia: Dispositivo Móvel da Pesquisadora 
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Grupo B - Tema: Solidariedade e intolerância gay. 

Um garoto que tinha muitos amigos de escola e sentia vontade de se assumir, 

mas em casa a pressão e o preconceito o impediam. Até que ele se enche de 

coragem e conta para as amigas de classe. Elas comemoram dançando e 

brincando juntas. 

 

 
Fotografia: Dispositivo Móvel da Pesquisadora 

 

 
Cenário construído pela turma 1ª15 – Fotografia: Cristiano Prim 
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APRESENTAÇÃO DA TURMA 1ª03 
 

 

Fotografia: Cristiano Prim 
 

 

 

Fotografia: Cristiano Prim 
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APRESENTAÇÃO DA TURMA 1ª15 
 

 

Fotografia: Cristiano Prim 
 
 

 
Fotografia: Cristiano Prim 
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Grupo C – Tema: Boneca gente que dança o que sente! 

 

Elas contam que sempre tiveram vontade de ser como a Emília do Sítio do 

Pica Pau Amarelo, que não tinha papas na língua, fazia e falava o que 

pensava. Este grupo não entregou o roteiro. 

 
 

APRESENTAÇÃO DA TURMA 1ª06 
 

Fotografia: Cristiano Prim 
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Fotografia: Cristiano Prim 

 

 

 

Fotografia: Cristiano Prim 
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Grupo D - Tema: Encontro da galera! 

 

Eles gostam de se juntar pra rir e conversar, pra encrencar uns com os 

outros e dançar... 

 

APRESENTAÇÃO DA TURMA 1ª07 

 

Fotografia: Cristiano Prim 
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Fotografia: Cristiano Prim 
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COMENTÁRIOS DOS ALUNOS 
 
 

Jamais imaginei que se fizessem brincadeiras pra se 
fazer teatro. Conhecemos mais sobre o teatro! 
 
 
 

Fizemos experiências de teatro corporal! 
 
 
 

Olhamos mais pra dentro de si pra nossa história e até 
trouxemos pra sala fatos sobre nós e nossa história, 
deixando a aula interessante! 
 
 
Parei de julgar cada detalhe em mim e nos outros, me 
respeitei mais e o próximo também, isso deixou a nossa 
convivência melhor e mais sadia. 
 
 
Agora conhecemos um pouco mais dessas coisas e 
passamos a ter uma nova percepção delas, sabemos 
então que eles querem expressar algo com essas artes. 
 
 
Nos conhecemos mais, conhecemos um pouco sobre cada 
um de nós. Foi algo bastante interessante, eu 
particularmente gostei.  
(Luiz Arthur 1ª08) 

 
 
Quando comecei nas aulas de Artes era muito difícil por 
causa da minha timidez, mas aos poucos fui me 
envolvendo e melhorou. Fui chamada para trabalhar no 
CITRAN de Biguaçu atendendo o público e sei que as 
aulas de Artes me ajudaram no meu trabalho.  
Isadora 1ª15. 
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Eu aprendi a expressar minhas emoções com o corpo, 
aprendi como é interpretar peças, e a trabalhar em 
equipe, conheci as características dos meus 
companheiros de sala através das aulas de Artes, no 
começo do ano ninguém se conhecia e ninguém se falava 
e agora aprendemos a conviver como turma, tivemos 
sorte de pegar uma professora que nos dá incentivo para 
conhecermos a dança o teatro etc. Marlon Amaral 1ª 08. 
 
 
 
Aprendemos a fazer movimentos que nos levam a 
explorar o nosso corpo, a trabalhar em equipe, a fazer 
pequenas cenas e várias outras coisas interessantes. 
Através dos jogos corporais percebemos várias coisas 
interessantes em relação ao nosso corpo, às nossas 
articulações. Percebemos também as diferenças no corpo 
do outro com as nossas diferenças.  
Nathany de Souza. 1ª08. 
 
 
 
 
Comecei a prestar atenção no meu corpo na minha 
postura, minha maneira de andar, minha maneira de 
me comportar. A mesma coisa nas outras pessoas, 
comecei a perceber isso também. Wesley Dutra 1ª02. 
 
 
 
 
Eu, na minha opinião, comecei a enxergar as coisas de 
outro modo, comecei a me expressar sem sentir 
vergonha. Paola de Souza 1ª02. 


