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Missão: 
Valorizar a educação como processo de transformação social, inspirado 
na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, pretende-se por meio da Arte, 
do Teatro e da Cultura, colaborar no aprendizado da criança e do 
adolescente, com vulnerabilidade social, interagindo-os com o mundo 
exterior, ampliar sua visão social, crítica, autocrítica, resgatar sua auto-
estima e contribuir na formação de cidadãos cultos, educados, 
conscientes, críticos e transformadores sociais. 
 

 
Local das Aulas: Escola Municipal “João Rodrigues Ferreira” 
Estrada do Regalado 81 – Jardim Itaussú – Mauá – São Paulo 

Telefone: (11) 4543-0923 / Vivo 9.9809-6269 
Email: gil.teuga25@gmail.com 

mailto:gil.teuga25@gmail.com
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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

CIA. TEATRAL TÉUGA fundada no dia 14 de agosto 1984, sempre 

empenhada com a política sociocultural do país, há 30 anos desenvolve o 

“Projeto Teatro para Todos”, a finalidade do projeto é levar crianças e 

adolescentes das escolas públicas para assistirem peças teatrais por valores 

acessíveis e reservar cortesias nas apresentações em teatros para creches, 

orfanatos e comunidades carentes. A companhia se apresenta no Grande ABC, 

Capital e Interior de São Paulo, levando espetáculos infantis e adultos com 

temas reflexivos e educativos, pois acredita que “a arte” principalmente o 

TEATRO, atua como veículo informativo, cultural e social. Outra importante 

ação da Companhia é fazer parcerias com Instituições Sociais e ministrar aulas 

de teatro em lugares de vulnerabilidade social. 

Em 2008 o fundador da Companhia, Gilberto Lima tem a iniciativa de 

criar mecanismos sociais para atender o público vulnerável de um dos bairros 

mais carente do município de Mauá, o Jardim Itaússu. O teatrólogo pela sua 

vasta experiência nas áreas artística, cultural e social, convida para este 

projeto: artistas, professores, funcionários públicos e liberais, a partir das rodas 

de conversas uma vez por mês, o Grupo amadurece a idéia e no dia 14 de 

agosto de 2008, no aniversário de 24 anos de fundação, a Cia. Teatral TÉUGA, 

passa a ser constituída legalmente como CIA. TEATRAL TÉUGA DE 

PROMOÇÃO E ACESSO A ARTE, AO TEATRO E A CULTURA. 

Organização Não-Governamental, instituição sem fins lucrativos, que 

atua na promoção e na defesa da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIRETOS HUMANOS, Artigo 22 proclamado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), “Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social (...) direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 

sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”. A Companhia 

Teatral TÉUGA e o Projeto Educacional, Cultural e Social “TÉUGA do 

Amanhã... Educar para Transformar” tem como objetivo contribuir na 

formação de cidadãos, realizando e desenvolvendo atividades de caráter 

artístico, cultural, educativo e social, através de estudos, pesquisas e análises 

das questões estruturais e conjunturais da sociedade e do Estado, promovendo 

Educação para a Cidadania e para a Paz, inclusive em parcerias com órgãos 

públicos e privados, sem exclusão de outros grupos e pessoas, adota como 

público preferencial crianças e adolescentes, com vulnerabilidade social por 

razões de ordem política, econômica, religiosa ou racial de baixa renda. 
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JUSTIFICATIVA 

    Segundo pesquisas da UNICEF, do MEC e outros indicadores sociais, 

anualmente cerca de três milhões de crianças e adolescentes brasileiros 

deixam a escola antes de completar o Ensino Fundamental, sendo que boa 

parte apresenta alfabetização deficiente e aprendizado comprometido. 

          Em 2000, segundo o Atlas de desenvolvimento humano no Brasil, 27% 

de crianças de 10 a 14 anos tinham menos do que 4 anos de estudo em Mauá. 

Segundo dados da UNICEF, em 2007, 98.000 crianças de 7 a 14 anos estão 

fora da escola. Já na faixa etária de 15 a 17 anos esse número salta para 

282.000.  

           Os motivos que levam à evasão escolar são inúmeros e caracterizam a 

situação de vulnerabilidade social. Talvez o principal seja a marginalização 

sócio-econômica das famílias de crianças e adolescentes na faixa etária 

mencionada. À baixa escolaridade associada à baixa renda leva ao trabalho 

infantil e conseqüentemente a diversos tipos de exploração da criança e do 

adolescente.  

         Pelos dados divulgados pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura, Mauá 

é a 11ª cidade mais populosa do Estado de São Paulo, com 417.281 

moradores, segundo os indicadores do Censo 2010, apresentados pelo IBGE, 

o Jardim Itaússu, esta localizado em áreas de mananciais, situado sobre o 

Parque Estadual da Serra do Mar, é o distrito de Mauá menos desenvolvido, 

menos habitado e mais distante do centro, com índice muito alto de 

analfabetismo, doenças devido à falta de saneamento básico e problemas de 

entorpecentes.    

         A Cia. Teatral TÉUGA, através do seu Projeto Social, vem agindo na 

formação cidadã e inclusão social dos alunos atendidos, buscando trazer 

transformação, desenvolvimento humano, educação, participação social e 

garantir o direito da criança e do adolescente em condições de igualdade de 

acesso e permanência previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Artigo 53 “à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. 
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PROJETOS DESENVOLIDOS: 
(Interdisciplinares) 

 

➢ ENCONTRO CULTURAL: 

Roda de conversa com os pais, bimestralmente para socializar o andamento do 

Projeto TÉUGA do Amanhã, discutir melhoras para o Projeto, para o bairro e 

para o município, pensar global e agir local. 

 

➢ CONHECER, APRENDER E RESPEITAR: 

O objetivo é estimular o aluno a pesquisar, provocar a procura do 

conhecimento, colaborar com as matérias curriculares: português, matemática, 

geografia, historia e auxiliar na escrita e na oratória. Dentre os trabalhos já 

desenvolvidos, merece destaque: 

 

✓ Cem Anos da Imigração Japonesa; 

✓ Diversidades e Etnias; 

✓ Patativa do Assaré; 

✓ Estatuto do Idoso; 

✓ Páscoa Solidaria; 

✓ Reciclar e Reaproveitar; 

✓ Adote um livro e ganhe um amigo; 

✓ Descobrindo Minha Mãe; 

✓ Dia da Consciência Negra; 

✓ Cem anos de Luiz Gonzaga; 

✓ Cem anos de Mazzaropi; 

✓ Conhecendo Outras Artes; 

✓ Os Negros da Nossa Historia; 

✓ Conhecendo São Paulo; 

✓ Limpa Brasil... Sou Catador; 

✓ Horta Comunitária. 
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PARCEIROS E APOIADORES: 

 
➢ Secretaria Municipal da Educação de Mauá;  

 

➢ Escola Municipal João Rodrigues Ferreira;  

 

➢ Coordenadoria da Igualdade Racial e Étnica; 

 

➢ Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;                 

 

➢ Coordenadoria de Vigilância e Saúde;  

 

➢ Secretaria do Meio Ambiente; 

 

➢ União das Escolas de Samba de Mauá;     

 

➢ Câmara Municipal de Mauá;  

 

➢ Faculdade FACINTER e FIRP;               

 

➢ Teatro Municipal de Mauá; 

 

➢ Escola Estadual Visconde de Mauá; 

 

➢ Unidade de Saúde do Jardim Feital; 

 

➢ Xinha e Lú Cabeleleiros; 

 
➢ Mercado Lourencini; 

 

➢ Hortelã Modas; 

 

➢ Fátima Hair. 

 

➢ Agenda 21 
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OBJETIVO 

 O objetivo é sensibilizar e conscientizar a criança e o adolescente do seu 

papel social e transformador, para que eles tenham atitudes responsáveis que 

ajudem a construir uma sociedade mais justa e humanitária. Desenvolvendo 

potenciais, por meio da arte, colaborar com o exercício de sua consciência, seu 

espírito crítico e sua formação cidadã, é preparar este “adulto do amanhã” para 

a vida e não para o mero acúmulo de informações, trabalhar com o aluno por 

inteiro, com suas afinidades, suas percepções, suas expressões, seus 

sentidos, suas críticas e sua criatividade.  

A arte é uma grande e preciosa ferramenta de transformação e de 

conscientização sociopedagógica, ela é sinônimo de ação, formação, crítica, 

autocrítica, expressão, proposta e reflexão. De uma forma lúdica, ela difunde 

conhecimento e transforma atitudes, pretende-se que o aluno recrie e 

reinterprete constantemente sua visão de mundo e sua visão de si mesmo, 

experimente a descoberta e a interação com o outro situando assim seu 

espaço dentro de um grupo, da comunidade e seu lugar e importância no 

mundo. Visa-se não só trabalhar a arte em seus aspectos técnicos e sim utilizá-

la para potencializar a expressão do aluno e como laboratório social no qual 

tensões e sonhos são trabalhados, oferecendo a todas as oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e também de acesso à cultura, como meios de 

transformação da sua realidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desenvolver as mais diversas formas de expressão (corporal, gestual e 

verbal), a disciplina, a criatividade, senso coletivo e a socialização; 

• Conscientizar o aluno da sua responsabilidade social; 

• Trabalhar noções básicas de higiene e saúde; 

• Incentivar a leitura e o ensino formal; 

• Trabalhar diversidade, ética, cidadania e a cultura de paz. 
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PÚBLICO ALVO: 
Beneficiários Diretos: 

Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, regularmente matriculados 

em escola pública, com carteira de vacinação em dia e morador do 

Jardim Itaússu e circunvizinhos, no município de Mauá, São Paulo. 

 

Beneficiários Indiretos: 

Pais, mães, responsáveis e familiares dos alunos assistidos pelo projeto 

“TÉUGA do Amanhã” e a Comunidade do Jardim Itaússu e 

circunvizinhos, no município de Mauá, São Paulo. 

 

METAS: 

Indicadores Quantitativos:  

Atender em média 80 alunos, sendo 20 por cada oficina: teatro, brincar e 

aprender, ballet e canto coral, este número é para garantir e qualidade 

da aula.  

 

Mobilizar em média 300 pessoas entre pais, mães e familiares dos 

alunos, da Comunidade do Jardim Itaússu e circunvizinhos. 

 

Indicadores Qualitativos: 

Utilizaremos a arte para estimular o aluno: leitura, pesquisa, ensino 

formal, criatividade nas diversas possibilidades de expressão: verbal, 

corporal e gestual, comunicação (compreensão dos acontecimentos 

globalizados e argumentação), relacionamento interpessoal (família, 

escola e sociedade), saúde (corpo e mente), Estatuto da Criança e do 

Adolescente, (direitos e deveres), responsabilidade social e cultura da 

paz (mudanças de atitudes, comportamento, cidadania, ética, respeito 

as diversidades e as etnias). 

 

Com a Comunidade do Jardim Itaussú: rodas de conversa, palestras, 

“Compartilhando Conhecimentos”, (oficinas ministradas pelos próprios 

moradores), com essas ações mobilizar e conscientizar as pessoas, da 

sua importância como transformador social. 
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EQUIPE EXECUTORA: 

Equipe multiprofissional, formados por professores, pedagogos, artistas, 

profissionais liberais, psicólogos, nutricionistas, que tem a espiritualidade, como 

elemento fundamental da vida, de modo temático ou implícito, na mais 

profunda essência e aspiração, nos expressando pelos valores que buscamos 

cultivar no Projeto “TÉUGA do Amanhã” que são: fé, simplicidade, 

solidariedade, otimismo e respeito à diversidade, etnia e ao meio ambiente.  

METODOLOGIA: 

          Baseado na pedagogia do oprimido de Paulo Freire, a pedagogia 

empenhada na luta da libertação, baseia-se na luta pela humanização, pelo 

trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação de pessoa liberta de si mesma 

e pela sua busca pelo conhecimento e reconhecimento das suas necessidades 

culturais e sociais. A pedagogia do oprimido, humanista e libertadora, passa a 

ser a ferramenta transformadora no processo permanente de libertação, por 

meio da reflexão e da ação.  

De tanto ouvirmos que somos incapazes, vamos produzindo uma baixa 

estima e em virtude disso, terminamos por nos convencermos da nossa 

“incapacidade”. As oficinas de artes começam por libertar o aluno da sua 

passividade, da sua condição de testemunha, ele passa a ser um cidadão 

ativo, pensante, com senso de crítica e autocrítica. A arte é transformadora, 

portanto, importante ferramenta contra a opressão, toda a ação humana 

modifica a sociedade e a vida em sua diversidade, contribuindo para a 

conscientização das questões sociais.  

O monitoramento e a avaliação serão feitos no primeiro momento pelo 

artista educador, a cada aula, por estar diretamente ligado ao aluno no 

campo da criação e estar totalmente envolvido com arte da sua oficina, tendo 

chances de conhecer mais e melhor o processo criativo da sua turma, levando-

se em conta, que estamos falando do indiscutível mistério baseado no 

inconsciente: a Arte, esta avaliação será confrontando-se objetivos propostos e 

alcançados. No segundo momento, a avaliação será pela equipe de 

profissionais, para uma reflexão dos avanços, dificuldades, desafios e 

possibilidades de crescimento do aluno, conseqüentemente promovendo trocas 

de experiências e fazendo da Arte um instrumento social. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

➢ Encontros semanais, uma vez por semana, aos sábados da 8h às 14h, 

esporadicamente aos domingos e feriados. 

 

➢ Aulas de teatro, brincar e aprender, ballet e canto coral das 9h às 12h 

 

➢ Lanche e socialização dos alunos das 9h/9h30m e 11h30m/12h. 

 

➢ Oração no início e no término de cada encontro; 

 

➢ Cada oficina além da sua linguagem própria irá trabalhar: criatividade, 

coordenação, percepção, socialização, integração, direitos e deveres; 

 

➢ Valorizar o ensino formal, através de pesquisa, provocando no aluno a 

descoberta da sua oficina, incentivando a comunicação, a escrita e a 

oratória, trabalhando: português, literatura, geografia e historia. 

  

➢ Passeios temáticos individual de cada oficina e passeios coletivos de 

socialização, cultura e entretenimento; 

 
➢ Comemoração dos aniversariantes do mês, que se realizará na primeira 

aula do mês seguinte; 

 

➢ Grande Encontro e Confraternização com breve relato e apresentação 

das oficinas. Roda de conversa com os pais ou responsáveis, sobre o 

aproveitamento do aluno. Palestras sobre: saúde da família, cidadania, 

álcool, drogas, meio ambiente, diversidade, etnia, cultura da paz e 

outros; 

 

➢ Oficina “Compartilhando Conhecimentos”, direcionado aos pais, 

responsáveis e Comunidade, que tem o objetivo de valorizar os 

conhecimentos dos moradores do Jardim Itaussú e circunvizinhos, nesta 

troca de aprendizado: pequenos reparos de roupas, troca de extensão 

de chuveiro, crochê, tricô, artesanatos, bordado e culinária; 

 

➢ Apresentações dos (as) alunos (as) em encontros culturais e datas 

comemorativas, fundamentadas em trabalho de campo. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

                       “Não é possível  refazer este país, democratizá-lo,  humanizá-lo,  tomá-lo sério,  
                         com adolescentes  brincando  de  matar gente, ofendendo  a vida, destruindo  
                         o  sonho,  inviabilizando   o  amor.  Se  a  educação   sozinha não  transforma a 
                         sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”  
                                                                                                           Paulo Freire 

 

Partindo da visão de mundo pela ótica do educador, filosofo e Patrono 
da Educação Brasileira Paulo Freire, a arte sensibiliza o ser humano e auxilia 
no desenvolvimento e na boa convivência com a família, com os amigos e com 
a sociedade em geral. 

É no ambiente educativo, de uma forma lúdica que devemos difundir 
conhecimentos e praticas do bom convívio e respeito a si mesma, do meio em 
que se vive e ao Meio Ambiente. 

Esperamos difundir a preciosa contribuição da arte na formação cultural, 

educacional e social desses alunos, colaborando na construção da identidade 

dessas crianças e adolescentes e no que isso poderá refletir, enriquecer e 

valorizar na vida deles como cidadãos. 

Partindo da educação como nós entendemos: aquela que faz do ato 

educativo uma pedagogia do descobrimento, a educação e a cultura precisam 

caminhar juntas, elas são fundamentais na construção de uma sociedade mais 

justa, fraterna, inclusiva e consciente. 

           As aulas de artes tende a ter significativas mudanças no aprendizado da 

educação formal, independente da realidade social e cultural do aluno. Na arte 

reside à maravilha e o fascínio, elementos fundamentais para sonhar, e os 

sonhos são vitais para o desenvolvimento e saúde da nossa imaginação na 

arte, na educação, no aprendizado e, sobretudo na vida. 

Que a crianças e o adolescente tenham nova perspectiva e um novo 

lugar na organização da vida social, num processo reflexivo e crítico, 

influenciando positivamente na transformação de comportamento, que passe a 

pensar, perceber e reconhecer o mundo em que se vive e, conscientizar-se do 

seu papel social dentro de uma democracia humanitária, ampliando seu 

repertório intelectual e cultural, passando ele a ser também um agente 

transformador.  
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FATOS & FOTOS 
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                 RELATÓRIO DAS AULAS E FOTOS 
 
Janeiro: “Somos Recomeço” 
Foi realizado matrícula e renovação, aulas realizadas uma vez por semana 
(sábados), meta de atendimento 60 alunos entre crianças e adolescentes, no 
período da manhã. Dinâmica com a Equipe TÉUGA.  
 

Fevereiro: “Somos Alegria” 
Início das aulas dia 13/02/16, primeira atividade foi com texto PRA VIVER UM 
GRANDE ENCONTRO (autor desconhecido), o intuito desta atividade dar as 
boas-vindas e dar possibilidades de autoconhecimento e de conhecer o outro. 
Utilizamos jogos Teatrais para descontrair o trabalho em grupo. Técnicas 
Utilizadas: jogo dos nomes, jogos de concentração, jogos de descontração, 
expressão corporal, interpretação, expressão vocal, plano baixo, médio e alto. 
Comemoração dos aniversariantes do mês como forma de socialização e 
confraternização. 
 

Março: “Somos Aprendizes” 
A proposta do mês de março foi trabalhar técnicas que estimulem a 
sensibilidade do aluno: ritmo, improviso, construção de cena a partir do 
improviso e expressão corporal. Os alunos foram divididos em quatro grupo e 
criaram pequenas cenas, um assistia o outro e comentavam a cena motivando 
a crítica e auto crítica. Páscoa valores morais e religiosos. Comemoração dos 
aniversariantes  
 

Abril: “Somos Democráticos” 
A proposta do mês de abril foi trabalhar socialização e construção de um texto 
a partir da vivência do grupo, montagem de pequenas cenas retratando os 
acontecimentos vividos. Iniciamos noções de palco (italiano e arena), plateia, 
coxia, figurino e maquiagem, conversamos sobre Tiradentes no intuito de 
desenvolver senso crítico sobre o que é democracia, depois construímos 
cenas e fizemos debates. Comemoração dos aniversariantes do mês. 
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Maio: “Somos Amor” 
Recebemos a Caravana “TODO CANTO DA CIDADE”. A proposta do mês foi 
trabalhar a Mulher Mãe em um todo. Construção de cena a partir da proposta 
escolhida para respeitar a diversidade feminina, surgiu a proposta de fazer uma 
performance sobre as “MÃES” e apresentar para elas. Bate papo sobre a 
Divas do Teatro, debate sobre a Lei Áurea. Trabalhos também higiene 
pessoal, expressão corporal e mímica. Comemoração dos aniversariantes. 
 

Junho: “Somos Brasileiro” 
A proposta do mês de junho foi discutir o Folclore Brasileiro e foi montado 
pequenas cenas baseadas no folclore e apresentado na Festa Junina da 
escola. Comemoração dos aniversariantes do mês como forma de socialização 
e confraternização. 
 

Julho: “Somos Filhos” 
Proposta do mês de julho foi trabalhar vários jogos de interpretação, 
improvisação, voz, canto, construção de personagem, noções práticas de 
figurinos e maquiagem. Montamos uma performance para o “Dia do Pais”. 
Comemoração do aniversariante do mês como forma de socialização e 
confraternização. 
 

Agosto: “Somos Capazes” 
A proposta do mês de agosto foi trabalhar o teatro de arena e apresentar a 
performance “VIVA MEU PAI”, estiveram presentes aproximadamente 150 
pessoas. Tivemos um bate papo com os alunos sobre as mudanças que as 
aulas de teatro trouxeram para suas vidas. Reunião com os pais onde foi 
abordado compromisso com a O.N.G., a responsabilidade com aula, o 
comprometimento com o filho, o comportamento, disciplina e assiduidade. 
Comemoração do aniversariante do mês como forma de socialização e 
confraternização. 
 

Setembro: “Somos Responsáveis ” 
A proposta do mês de setembro foi trabalhar o MEIO AMBIENTE preservação 
e respeito a Natureza. Foi trabalhado também jogos de interpretação, 
improvisação, cenas de responsabilidade social e sobre meio ambiente. 
Comemoração dos aniversariantes do mês como forma de socialização e 
confraternização. 
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Outubro: “Somos Crianças” 
A proposta do mês de outubro foi trabalhar as “HISTÓRIAS E MÚSICAS 
INFANTIS”, leitura de alguns trabalhos, debate sobre os conteúdos 
descobertos, iniciamos leitura de contos, cada conto lido foi construído uma 
cena para motivar a criatividade e incentivar o gosto pela leitura. Os alunos 
trouxeram músicas infantis atuais e da época de seus pais. Entre as histórias 
lidas o grupo escolheu o texto “O PALHAÇO IMAGINADOR” de Ronaldo 
Ciambroni, foi realizou uma apresentação na escola com presença dos 
familiares. Os alunos se divertiram confeccionando os figurinos e os adereços 
de cena. No dia da apresentação fizeram a sua própria maquiagem.  
Comemoração dos aniversariantes do mês e do Dia da Criança. 
 

Novembro: “Somos Fruto de uma Miscigenação” 
A proposta do mês de novembro foi trabalhar diversidades, etnias e 
miscigenação, com pesquisa e entrega de trabalho sobre “Abolição”. 
Discutimos sobre discriminação e preconceito, para enriquecer e conscientizar 
a importância do respeito e da convivência em sociedade, os alunos realizaram 
cenas abordando esses temas e em seguida discutimos sobre o que é 
discriminação e preconceito. Para ilustrar a importância da data 22 de 
novembro “Dia da Consciência Negra”, levei uma programação da Exposição 
Personalidades Negras, mostrando assim a importância da raça negra em 
nossa cultura, seja na crença, na literatura, nas artes ou na culinária. 
Comemoração dos aniversariantes do mês 
 

Dezembro: “Somos Família ” 
A proposta de dezembro foi trabalhar a família, aproveitando o tema de natal, 
falamos sobre amor, paz, união, fé, esperança e amor. Os alunos fizeram 
várias cenas onde foi discutida a importância da família, como base para o 
nosso crescimento moral e intelectual. Fizemos o encerramento do ano com 
um grande “FESTA COM A FAMÍLIA”, onde participaram pais, mães, irmãs, 
irmãs, primos, primas, tias, tios e também alguns amigos. Foi entregue bola e 
uma caixa de bombom para as crianças e um panetone para as famílias. 
Comemoração dos aniversariantes do mês, um momento para se trabalhar 
confraternização, respeito e a amizade. 
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