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Resumo: 
O projeto ‘Teatro na Comunidade’ é um projeto de extensão vinculado ao programa ‘Música no
IFRS, campus Osório’. Iniciou suas atividades em 2018 sob direção das bolsistas Beatriz Aguiar
e Laisa Tresoldi, ambas alunas do 4º ano do Ensino Médio Integrado (EMI) e com experiência
em teatro pelo Grupo Teatral 1° A.T.O da cidade de Osório/RS, além de um bolsista PIBEX e
duas estudantes voluntárias que ajudam na logística de produção e iluminação dos trabalhos. O
projeto tem como objetivos oferecer oficinas de teatro em dois níveis de aprendizagem, montar
espetáculos, esquetes teatrais e apresentar estas na comunidade interna e externa ao campus:
espaço públicos, escolas, festivais de teatro, entre outras possibilidades. As oficinas são
desenvolvidas semanalmente para os alunos do EMI (selecionados através de uma inscrição e
de sorteio), em dois dias e horários destinados: segundas-feiras das 18h às 21h e quartas-feiras
das 12h15min às 13h30min. As estudantes voluntárias e o bolsista (autores deste resumo)
trabalham nos bastidores deste projeto, fazendo as inscrições, organizando os espaços de
ensaios, fazendo contatos com possíveis locais de apresentação, cuidando da sonorização e
iluminação das peças desenvolvidas, entre outras tarefas. Como resultados trazemos: a
participação de 14 alunos na oficina de teatro para iniciantes e 5 participantes que formam um
grupo teatral que está no seu segundo ano de atividades; uma produção eficaz nas coxias;
pontualidade nas atividades; criação da iluminação da peça de conclusão do grupo; a
montagem de 5 enquetes e de um espetáculo teatral. Sendo assim, o projeto cumpre seu
objetivo, de ofertar a prática do teatro aos alunos do EMI e de levar cultura para a comunidade
externa do campus, agregando a rica cultura teatral da cidade de Osório. Este trabalho ‘de
bastidores' talvez não seja tão visível para o público, mas é de suma importância uma vez que
divide as tarefas das bolsistas que assumiram a direção e o desenvolvimento das oficinas,
assim, podem dedicar seu tempo e energia para a criação, planejamento e desenvolvimento das
mesmas.
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