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Planta baixa de afetos

Objetivo geral: Refletir sobre a situação
dos povos Krenak que foram atingidos
diretamente pelo desastre ambiental de
Mariana – MG.

Objetivos específicos: Refletir sobre a
afetividade e memória dos espaços e como
eles influenciam diretamente na construção
da cultura de um povo; além de vivenciar
por meio de um jogo estético a possibilidade
da perda de um espaço, seus meios de
sobrevivência e de sua identidade cultural.

e familiares para se divertirem; se tem um
espaço onde gostam de ficar nas horas
vagas, se lembram de fatos importantes que
aconteciam nesses espaços durante a infância,
como, por exemplo, festas ou momentos
afetivos com os seus parentes.

A partir das memórias, o aluno deve desenhar
uma Planta Baixa desse lugar em uma folha
A4, usando lápis de escrever, buscando
ressaltar os detalhes e os afetos que possui
com o mesmo. Estipular um prazo de 10 a 15
minutos para essa etapa do trabalho.

Materiais necessários: Folha de papel A4,
lápis de escrever, pincéis, tinta guache marrom
(um pote grande que possa ser compartilhado
ou pequenos potinhos individuais).

DESCRIÇÃO:
1º Etapa:
Antes de assistir ao episódio, o mediador pede
que os participantes busquem individualmente
em suas memórias a imagem de como é o
local onde vivem. Como é a casa, se possui
quintal ou área de lazer, como é a rua, o
local onde costumam se reunir com amigos

(Caso seja necessário, utilizar a imagem acima para
ilustrar como é uma Planta Baixa, mas deixando claro
que para cada um o desenho será muito individual,
construído a partir da memória do seu espaço de
convivência com a família e com auxílio da imaginação.)

2º Etapa:

3º Etapa:

No segundo momento, os alunos são
convidados a enumerar em seu desenho
seus espaços preferidos, atribuindo
números em ordem crescentes (de 1 a
10, por exemplo), considerando o espaço
mais querido e o menos querido. Em
círculo, cada participante deve apresentar
seus desenhos ao coletivo, explicando
quais são os espaços desenhados e
porque gosta mais ou menos deles.

Após as apresentações, os educandos voltam
para o trabalho individual com seus desenhos
em mãos. O mediador, por sua vez, deve
distribuir a tinta marrom e os pincéis para cada
aluno, e orientá-los para que, ao dar o sinal (que
pode ser uma palma, um som de instrumento,
um grito), eles devem usar o pincel e a tinta
para fazer um grande risco sob o desenho, na
parte narrada. Então conduz a última parte da
dinâmica, narrando a seguinte história:

“Imagine que num belo dia de manhã, sua cidade/bairro foi
acometida por um desastre ambiental. Ao acordar você percebe
que uma grande enxurrada de lama tóxica, vem descendo
rapidamente de um grande morro e tomando conta de todos
os espaços habitados. É uma lama altamente destrutiva e se
aproxima de sua casa.
Com pressa, todos os moradores de sua cidade tentam salvar
seus pertences, seus familiares, seus amigos. Há uma situação
de pavor generalizado.
Você está muito assustado e preocupado com sua família e
sua casa, mas a lama tóxica não perdoa. Ela se aproxima cada
vez mais depressa e, antes que você possa fazer alguma coisa,
atinge sua casa, seu espaço favorito, aquele pelo qual você tem
maior apreço. Você perdeu seu lugar mais querido, onde podia
encontrar várias memórias positivas, que deixavam você feliz. Ali
você não poderá mais se divertir, nem descansar, muito menos
usufruir de seus pertences pessoais que ali estavam.
A lama agora atinge o seu quintal, sua área de lazer, seu
quarto, a cozinha, o banheiro onde você podia tomar um banho
quentinho ou bem gelado, como você gostava. O desastre é
rápido, e agora você já não tem mais sala, nem tv, nem o quarto
dos seus pais. Tudo se acabou. As brincadeiras que você fazia
ali não existem mais. Seus irmãos mais novos não vão conhecer
sua casa. Você não poderá mostrar as fotos da sua infância
para seus futuros amigos. Restaram apenas você e sua família.
Não há mais espaços de convivência, mas ainda há você e sua
família. E agora, o que fazer?”

(Observação: O mediador poderá narrar os espaços conforme percebeu nas
apresentações que eram os favoritos dos alunos. Também pode criar um clima de
possibilidade de escolha dos lugares que os alunos preferem perder primeiro. A cada
espaço narrado, a tinta avança sob o desenho.)

4º Etapa: Após finalizar o jogo, abrir uma roda de
diálogo, ouvindo dos alunos como se sentiram,
o que pensaram durante a dinâmica, quais as
sensações e reflexões.

5º Etapa: Tendo conversado com os alunos,
deixando que eles se expressem e digam como
se sentem, partir para a apreciação do episódio
“A lama matou nosso riso” e, ao final, mais uma
roda de debate, relacionando a dinâmica com
a situação dos indígenas Krenak. O mediador
pode pensar, junto com os participantes, em
possibilidades de recriarem essa dinâmica para
toda a escola ou em outros meios – artísticos
ou não – de abrir esse debate com os demais
colegas na escola.
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Nas entrelinhas
do jornal/real

Objetivos: Explorar a técnica
do Teatro Jornal para refletir
esteticamente sobre o desastre
ambiental que atingiu a comunidade
indígena que vive às margens do Rio
Doce –MG.

Materiais necessários: Recortes
de jornal e matérias que noticiam
o desastre ambiental de Mariana
– MG (procurar notícias que falem
do acontecimento em 2015 e da
situação atual).

Sugestões de materiais:
(http://brasil.estadao.com.
br/noticias/geral,desastrede-mariana-2anos-em-busca-dapropria-historia-e-dereparacao,70002072236)

(http://g1.globo.com/
minas-gerais/desastreambiental-em-mariana/)

(http://www.bbc.
com/portuguese/
brasil-41873660)

(http://mundoeducacao.
bol.uol.com.br/biologia/
acidente-mariana-mg-seusimpactos-ambientais.htm)

DESCRIÇÃO:
1º Etapa: Após assistir à série ou a um episódio, dividir os alunos
em grupos e pedir que dialoguem sobre o que assistiram. Depois
de cinco minutos, distribuir os recortes de jornal com matérias
que falem do desastre em Mariana. Pedir que leiam em grupo o
recorte, relacionem a leitura com os vídeos apreciados e anotem
as principais percepções e os pontos mais importantes para o
grupo (estipular um prazo de 10 minutos).

2º Etapa: A partir do que
leram e anotaram, pedir
aos grupos que criem uma
cena teatral improvisada,
com base em um telejornal
para noticiar a tragédia
ocorrida.

Esse telejornal pode ter um teor de sátira, ou
uma tragicomédia, de modo a levantar os
principais pontos que chamaram a atenção dos
alunos e provocar identificação em quem irá
assistir. Podem-se incluir nas cenas elementos
como entrevistas, repórter de rua, enquete com
os espectadores, previsão do tempo, vinhetas
de abertura e fechamento do jornal, notícias
de esporte, entre outros. Todos os elementos
devem explorar a situação dos povos atingidos
pelo desastre, neste período de dois anos
desde o acidente.

3º Etapa: Apresentações das cenas de cada
grupo e debates a partir do que foi mostrado
(neste momento, tanto o mediador quanto os
demais alunos podem dar
dicas para melhoria das
cenas e da compreensão do
assunto).

4º Etapa: Organização
das cenas em uma ordem
tal, que elas possam ser
apresentadas para o
restante da escola, como um
pequeno espetáculo teatral.

(Observação: O ideal é que, ao final das
apresentações, os alunos abram um fórum de
debate com os espectadores, para que possam
contar de onde partiram o tema e as criações
cênicas que produziram, além de refletir sobre
possíveis medidas que a comunidade escolar
poderia tomar para cobrar uma solução para
o caso junto aos responsáveis pelo acidente
ambiental.)

Referencial: A
proposta nº 2
foi criada com
referência nas
técnicas de Leitura
Simples e Improvisação, que fazem parte
do Teatro Jornal, componente do método
Teatro do Oprimido, criado por Augusto
Boal. Para saber mais sobre o método
podem-se consultar as obras Teatro do
Oprimido e outras poéticas políticas ou
Jogos para atores e não atores.
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