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“ O mais miserável entre os homens é o que falta de conhecimento”. 
Franca Rame (1929-2013)
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1. Introdução

Em 9 de outubro de 1997, Dario Fo ga-
nhou o Prémio Nobel de Literatura, 
prémio que a Academia Sueca em sua 
motivação oicial também estendeu 
a Franca Rame pelo seu papel funda-
mental no percurso histórico e artístico 
que levou ao alto reconhecimento.

No ano seguinte, os dois artistas, 
ícones do Teatro Mundial, decidiram 

fundar o “Comitato il Nobel per i Disabili” (Comité Nobel para os 
Deicientes - CND) para empregar a quantia do prémio em favor dos 
deicientes e outros grupos desfavorecidos.

Em seus 20 anos de existência, o Comité iniciou projetos e colabo-
rações com associações e organizações em toda a Itália e no exterior 
para apoiar, direta e indiretamente, pessoas em diiculdades, também 
visando aprimorar a arte como ferramenta de inclusão social.

A im de implementar o seu compromisso a uma escala supranacio-
nal, o CND tem vindo a analisar, durante alguns anos, o planeamento 
europeu, identiicando assim o Programa Erasmus+ como uma ex-
celente ferramenta para intervenções que conjugam inclusão social, 
arte e aprendizagem.

A nova diretriz de ação levou-nos ao projeto “TELL ME - Theatre 
for Education and Literacy Learning of Migrants in Europe”, apre-
sentado no âmbito do KA2 Erasmus+ Parcerias Estratégicas de Inova-
ção - Setor de Educação de Adultos e inanciado pelo ano de 2016 do 
programa da UE.

GÉNESE, ESTRUTURA E 
PERCURSO DO PROJETO

Editado por Jacopo Fo e Nazzareno Vasapollo

PARTE I
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2. Contexto, background e lógica de design
 

Quando no interior do Comité se começaram a discutir as prioridades 
nas quais concentrar os seus esforços no acesso aos inanciamentos da 
UE, começamos, sic et simpliciter, a partir de dois dos principais pilares 
de competências que possuímos: o Teatro e a intervenção em favor da 
desvantagem social.

Também, mas não apenas, na onda da forte sensibilidade do período 
para a questão migratória, o potencial do Teatro em oferecer uma con-
tribuição para a inclusão social daqueles que gostamos de deinir novos 
cidadãos europeus pareceu imediatamente evidente e declinável em vá-
rias direções. A aprendizagem de línguas pareceu ser a mais relevante, 
já que a diiculdade em dominar a linguagem é um dos componentes 
mais importantes da insegurança material, social e psicológica que um 
“estrangeiro” pode experimentar no processo de sua difícil integração 
(social, ocupacional, cultural...) em qualquer país.

Os conhecimentos matemáticos não podem ser considerados avulsos 
ou menos fundamentais daqueles linguísticos, pois, além de serem con-
tíguos ou, talvez até mais, parte deste último, são essenciais no conjunto 
de aprendizagens úteis para o processo inclusivo. Devemos pensar na 
necessidade de resolver grandes e pequenos problemas inanceiros, para 
expressar adequadamente um pensamento descritivo que requer núme-
ros e / ou medidas, para obter uma qualiicação básica...

Em relação ao que foi acima descrito, a universalidade do teatro, o seu 
ser linguagem “natural” e ao alcance de todos, é uma medida de quan-
to, ao deixar de lado a sua identidade “espetacular”, ele pode desempe-
nhar um papel poderoso no mecanismo complexo de relacionamento e 
aprendizagem.

A partir da análise resumida até o momento, o objetivo identiicado foi, 
consequentemente, o estabelecimento de métodos experimentais para 
o uso do Teatro para apoiar os processos de aprendizagem e inclusão 
social dos migrantes. As atividades historicamente referenciadas a este 
objetivo são inúmeras, mas, atualmente, não foram encontradas expe-
riências suicientemente estruturadas que possuam as características de 
reconhecibilidade na paisagem educacional geral.

Dentro e ao redor do próprio Comité, projetos que integraram teatro 
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e aprendizagem foram realizados no passado. Referimo-nos a dois Wor-
kshops inanciados em 2013 pelo EU LLP-Grundtvig Program, que foram 
concebidos, geridos e didaticamente liderados por recursos subsequente-
mente envolvidos fortemente no TELL ME: Andrea Anconetani, Maurizio 
Bertolini, Jacopo Fo e Nazzareno Vasapollo:

- Theatre as a Tool for Relationship in the Literacy of Adults,
- MATheatre - Performing and Playing in Adult Mathematical
   Literacy.

Tendo em conta o anteriormente referido, voltou-se então a atenção para 

o programa Erasmus+, um instrumento disponibilizado pela União Eu-
ropeia para a inovação no domínio da aprendizagem em todas as suas 
formas: educação, formação proissional, educação de adultos ...

O segmento Erasmus+, mais adequado para o objetivo identiicado, 
pareceu ser a Ação-chave 2 para o estabelecimento de Parcerias Estraté-
gicas no domínio da Educação de Adultos (KA2 EDA), uma vez que esta 
ação foi criada para inovar as práticas educativas setoriais. Geralmente, 
isso é procurado dando a possibilidade a organizações de diferentes 
países de formar um consórcio para criar e disseminar produtos in-
telectuais, bem como organizar atividades formativas a estes relacio-
nadas.

Concluindo, a égide do programa Erasmus+ e a coordenação por uma 
estrutura fundada por um Prémio Nobel podiam, com razão, ser consi-
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derados pontos de partida com uma certa relevância para constituir um 
produto metodológico completo, composto por vários elementos inte-
grados e que pudesse aspirar a representar um padrão europeu de alto 
nível, grande visibilidade e forte impacto.

3. Estrutura e calendarização do projeto

No ano de 2016, no âmbito da iniciativa Parcerias Estratégicas de apoio 
à Inovação Erasmus+ KA2 foram inanciados 10 dos 114 projetos apre-
sentados. TELL ME foi aprovado com uma pontuação de 95,5/100, re-
sultando 2º com 0,50/100 de diferença em relação ao 1º classiicado.

A estrutura das atividades do projeto destinadas a perseguir os objeti-
vos identiicados foi modelada de acordo com as diretivas de referência 
do programa Erasmus+ que prevêm:

- realização de Outputs Intelectuais (OI);
- atividades de formação para a produção de OI;
- divulgação de resultados, também através de Eventos Multiplicado-
  res nos países parceiros; 
- meetings entre os parceiros do projeto para a implementação de
  ações de gestão, investigação e produção.

3.1 - Outputs Intelectuais

Na fase de design do projeto, foi tomada a decisão de criar produtos funcio-

Fig. 1 - Outputs Intelectuais.
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nais não apenas para o estabelecimento de metodologias de referência 
para a alfabetização linguística e matemática dos migrantes, mas tam-
bém para a divulgação de resultados que tivessem o valor acrescentado 
de incentivar, numa perspectiva mais ampla, a rede entre proissionais 
individuais e organizações que operam rotineiramente nas áreas da 
aprendizagem, das artes e da inclusão social.

Consequentemente, foi estabelecida a produção dos seguintes OI 
conceitualmente relacionados às duas diretrizes do projeto: a metodo-
lógica e de disseminação.

 
Outputs metodológicos

- Currículo para a Alfabetização Linguística (O2)
- Currículo para a Alfabetização Matemática (O3)
- Materiais Didáticos para a Alfabetização Linguística (O4)
- Materiais Didáticos para a Alfabetização Matemática (O5)
- Plataforma de E-learning e Repositório de Materiais (O6)
- Diretrizes para a Alfabetização Linguística (O7)
- Diretrizes para a Alfabetização Matemática (O8)

Como veremos nos próximos parágrafos, para cada uma das duas sub-
-diretrizes (linguística e matemática) pretendeu-se desenvolver orien-
tações metodológicas baseadas em esquemas de formação que lhes são 
funcionais (os Currículos) e suportadas por materiais didáticos de re-
ferência que, sendo ligados a atividades laboratoriais corporais, foram 
essencialmente concebidos como ichas de jogos e exercícios baseados 
em instrumentos e técnicas teatrais.

Em complemento, foi criada a plataforma de E-Learning multilingua 
para funcionar, tanto como uma ferramenta para a interação entre os par-
ticipantes em atividades formativas, quanto como armazenamento de ma-
teriais de ensino (arquivos de texto, vídeos, manuais, imagens, artigos ...).

 
Output de divulgação

- Edu-Docuilm (O9)
- Website e Plataforma Social (O10)

Estes produtos foram estruturados para os fins habituais de infor-
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mação, comunicação, divulgação e exploração dos projetos Eras-
mus+.

O O9 também apresenta alguns aspectos do suporte a metodologia, 
pois, no percurso narrativo, são relatados exercícios realizados durante 
workshops e cursos que podem ajudar a compreender melhor o per-
curso de treino proposto.

3.2 - Atividades de formação
No período outubro 2017 - abril 2018, foram organizados os seguintes 
workshops para operadores e cursos para migrantes.

1.
24-31 outubro 2017, Gubbio (I) - Libera Università di Alcatraz.
Workshop “Theatre as a Tool in the Education of Adults”.

2.
21-27 fevereiro 2018, Gubbio (I) - Libera Università di Alcatraz. 
Workshop “Theatre as a Tool in Linguistic Literacy”.

3.
21-27 fevereiro 2018, Gubbio (I) - Libera Università di Alcatraz. 
Workshop “Theatre as a Tool in Mathematical Literacy”.
 
4.
3 março - 4 maio 2018, Torino (I) - CPIA1 de Turim.
Workshop “Theatre as a Tool in Mathematical Literacy”.
 
5.
23-25 março 2018, Fundão (P) - Casa da Cultura de Vale de Prazeres.
“Theatre Course for Migrants on Linguistic Literacy.”

6.
5-8 abril 2018, Örkelljunga (S) - IFALL Integration För Alla. 
“Theatre Course for Refugees on Mathematical Literacy.”

Nos primeiros três workshops participaram operadores enviados pelos 
quatro parceiros do projeto. Seu valor foi discutir e testar os OI meto-
dológicos desenvolvidos em versões preliminares.
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No quarto workshop, organizado pelo CPIA (Centro de Educação de 
Adultos) de Turim e CND e inanciado pelo CND, participaram apenas 
os operadores do CPIA de Turim. Esta atividade de treino foi projetada 
para testar a versão mais avançada e pré-deinitiva da metodologia de 
alfabetização matemática com educadores que gerenciam a educação 
dos migrantes diariamente.

Nos cursos 5 e 6, organizados e inanciados respectivamente pela 
ASTA e IFALL, participaram migrantes e refugiados dos territórios da 
Beira Interior (P) e da Scania (S). Em ambos os casos, tratou-se de uma 
experimentação direta sobre o principal grupo alvo das metodologias 
desenvolvidas pelos grupos de investigação do projeto.

3.3 - Divulgação e eventos multiplicadores
Para as atividades de informação, comunicação, divulgação e ex-
ploração dos resultados, as principais ferramentas utilizadas fo-
ram:

- website do projeto;
- plataform social (O10);
- edu-docuilm (O9);
- eventos multiplicadores; 
- miscelânea.

Website e Plataforma Social TELL ME
O website (www.tellmeproject.com) recebeu o papel de uma breve 
descrição dos vários componentes do projeto, enquanto a Plataforma 
Social (https://social.tellmeproject.com) a ele associada foi projetada 
como um serviço de informações e comunicação útil para o trabalho em 
rede de organizações e operadores individuais que procuram e oferecem 
oportunidades nas áreas de aprendizagem, inclusão social e teatro.

Registando-se no Social TELL ME é, de facto, possível:
- colocar na janela as suas competências e interesses;
- informar e procurar informações sobre projetos em curso na Europa;
- informar e procurar informações sobre eventos individuais (shows,   
  oicinas, conferências, exposições ...),
- propor-se e/ou procurar parceiros para novos projetos a implementar;
- manter-se atualizado sobre as Call publicadas nos vários programa
  da União Europeia.
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Edu-Docuilm
Trata-se de uma importante ferramenta de disseminação projetada 
principalmente para alcançar um público amplo de espetadores, inclu-
sive por meio da difusão on-line. Através deste produto pretende-se fa-
cilitar a compreensão do iter do projecto e dos seus momentos particu-
lares, o tipo de pesquisa realizada, bem como descrever as diiculdades 
encontradas in itinere. O docuilm não se concentra apenas na narração 
dos momentos elaborativos das produções intelectuais do projeto, mas 
também nos lugares que envolveram esta pesquisa e naqueles que fo-
ram objeto ou criadores e processadores da mesma.

O valor educacional do ilme é coniado, através de suas representações 
visuais de algumas cenas, à oferta de ideias para desenvolvimentos úteis 
para apoiar os outros resultados metodológicos do projeto.

Essa realização visa ser um trabalho visual que permita a todos en-
trar no espírito de TELL ME e em contacto com as pessoas que vi-
venciaram o projeto. Tendo em vista uma maior sustentabilidade e 
valorização, a ambição é que possa servir de inspiração para aqueles 
que trabalham em setores diversiicados, com particular atenção à 
aprendizagem, inclusão social e arte.

  
Eventos multiplicadores
Esse tipo de eventos são suportados pelo Erasmus+ acima de tudo para 
tornar o projeto conhecido tanto a um público alvo generalista, como 
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especializado, para divulgar e ilustrar os OI, para reunir opiniões úteis 
para a melhoria e sustentabilidade da proposta, criar novas oportuni-
dades de colaboração e implementação de novas ideias.

1.
14-16 setembro 2017, La Spezia (I) - Seminário EPALE “La formazione 
accogliente - Migranti, alfabetizzazione, inclusione”.
Embora não tenha sido financiado pelo projeto, o seminário de La 
Spezia, no qual muitos dos tópicos abordados coincidiram com os 
de TELL ME, favoreceu a visibilidade do projeto, pois dois membros 
da equipa de pesquisa foram convidados a representar o Nuovo 
Comitato Nobel per i Disabili.

O evento destacou as experiências da rede, compartilhando práticas 
colaborativas entre os CPIA (Centros Provinciais de Educação de 
Adultos), os centros de acolhimento e as associações voluntárias 
para gerenciar a primeira receção e a alfabetização linguística. Um 
dos produtos inais, assinados pelo CND e em cuja fase de ideação 
os representantes do Comité também contribuíram, foi o “Manifesto 
della formazione accogliente (Manifesto da formação acolhedora): 
https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/manifesto-
della-formazione-accogliente.

Para além do evento na Turquia, inanciado pela IFALL, os seguintes 
eventos multiplicadores foram planeados com o inanciamento do 
Erasmus+.

2.
24-26 maio 2018, Turim (I). FIERIDA - Fiera Nazionale dell’Istruzione 
degli Adulti.
Uma importante feira nacional italiana que pretende atuar como pon-
to de encontro entre o sistema de educação de adultos e o mundo da 
educação, da universidade, da investigação, do trabalho, editorial, do 
terceiro setor e da aprendizagem ao longo da vida.

3.
7-8 junho 2018, Bolonha (I)
Sendo o evento público mais importante para a apresentação dos re-
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sultados do projeto, o de Bolonha, saudado pela intervenção da parla-
mentar europeia Cécile Kashetu Kyenge, foi estruturado enriquecen-
do-o com vários eventos no evento. Entre eles, a cerimónia de entrega 
do Label Europeu 2018 “TELL ME DARIO!”, um reconhecimento que 
anualmente o Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili oferece a organi-
zações europeias engajadas na inclusão social através das artes (https://
www.tellmeproject.com/tell-me-dario-european-label-2018-for-in-
clusion-through-arts/).

No segundo dia, foi agendada uma reunião ampliada entre os par-
ceiros do projeto, as organizações que receberam o “Label 2018” e ou-
tras associações italianas. Enfoque do encontro: maior divulgação e 
exploração de TELL ME e a criação de novas propostas comuns a ser 
submetidas para inanciamentos pelos Programas UE para a utilização 
das artes (cénicas, igurativas, plásticas, audiovisuais...) nos processos 
de inclusão (social, cultural, ocupacional...) de categorias em situações 
desfavorecidas (deicientes, migrantes, jovens em risco...).

4, 5, 6 e 7.
Junho-agosto 2018: um evento em Lisbona (P), um evento em Ancara 
(TR) e dois em Örkelljunga (S).
Organizados pela ASTA (o primeiro) e pela IFALL (os outros), um dos 
eventos suecos foi planeado para a comunidade turca local e para orga-
nizações turcas convidadas por videoconferência.

 
Miscelânea
A visibilidade do projeto também foi coniada a ferramentas e canais de 
comunicação de vários tipos destinados a um público alvo diversiicado:

- social Media tradicional, servida para alcançar um usuário geral:
  Facebook (www.facebook.com/tellmeproject/) e Twitter (https://
  twitter.com/Tell_Me_Project);
- comunicados de imprensa para os meios de comunicação;
- newsletter para usuários registrados na Plataforma Social e para as
  mailing list dos quatro parceiros.

Entre os vários artigos sobre o projeto publicados nos países parceiros, 
TELL ME também foi mencionado na peça de Sabina Minardi “Globe 
Theatre - O teatro volta a ser político”, publicado na coluna cultural 
do semanário L’Espresso de 25 de fevereiro de 2018: http://espresso.
repubblica.it/visioni/2018/02/27/news/il-teatro-torna-a-essere-politico-
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1.318686?refresh_ce.http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/02/27/
news/il-teatro-torna-a-essere-politico-1.318686?refresh_ce.

A notícia do Label “TELL ME DARIO!” foi publicada nos sites da 
Agência Nacional Italiana Erasmus+ e na plataforma EPALE.

3.4 - Meetings
Durante a vida do projeto, foram realizadas várias reuniões pelos grupos 
de investigação e pelo Steering Committee, tanto em videoconferência 
quanto nas sedes dos parceiros. Entre aqueles, em presença, quatro acon-
teceram na Itália, dois em Portugal e um na Suécia.

Em muitos casos, as reuniões foram deliberadamente organizadas 
em conjunto com workshops, cursos e eventos multiplicadores. Desta 
forma, por um lado, a visibilidade das atividades no território hospe-
deiro e nos meios de comunicação foi fortalecida e, por outro, os ope-
radores do projeto puderam discutir e avaliar os resultados das ações 
mais importantes do projeto.

3.5 - Calendarização 
O projeto, que durou 24 meses, foi lançado a 1 de setembro de 2016 (ver 
a Fig.2). O primeiro mês foi utilizado no cumprimento de várias forma-
lidades com a Agência Nacional Erasmus+ italiana e na organização do 
kick-of meeting realizado em Gubbio (I) no mês seguinte de outubro, 
na Libera Università di Alcatraz (www.alcatraz.it). 

Posteriormente, os grupos de trabalho centraram-se na produção das 
primeiras versões dos currículos, da plataforma de e-learning e da pla-
taforma social que foram debatidas na segunda reunião realizada na 
Covilhã (P) em abril de 2017. No mesmo período foi publicado o site do 
projeto.

Dentre todos os resultados metodológicos, os currículos tiveram prio-
ridade como preparatórios para as Diretrizes e os Materiais Didáticos. 
Uma primeira versão destes últimos OI foi elaborada no semestre se-
guinte ao encontro em Portugal e discutida no workshop para operado-
res organizado em Alcatraz em outubro de 2017. Nesta contingência foi 
lançada a versão deinitiva da Plataforma Social e a respetiva campa-
nha de promoção.

Os eventos de outubro de 2017 serviram para reunir opiniões e suges-
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tões úteis para uma revisão de todos os OI metodológicos que foram 
testados em fevereiro de 2018 em dois workshops para operadores rea-
lizados em Alcatraz e em dois cursos para migrantes organizados nos 
meses seguintes de março e abril em Portugal e na Suécia. A edição 
dupla de oicinas e cursos serviu para diferenciar as experimentações 
das metodologias: uma relativa à vertente linguística e outra à vertente 
matemática. As atividades de formação do trimestre fevereiro-abril de 
2018 levaram a uma revisão inal de todas as ferramentas e métodos 
desenvolvidos pela TELL ME, relatados nesta publicação.

O último trimestre do projeto, que terminou em 31 de agosto de 2018, 
foi planeado para a organização e implementação de todos os eventos 
multiplicadores e para a intensiicação das atividades de disseminação 
e exploração.
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Fig. 2 - Calendarização do projeto. Entre parênteses as abreviações dos três países de localização de reuniões, atividades de formação e eventos multiplicadores: Itália, Portugal e Suécia.
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4. Os parceiros

A parceria TELL ME é composta por quatro organizações, entre elas o 
Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili, líder responsável pelo projeto, 
cujo peril já foi descrito anteriormente.

Associazione Nuovi Linguaggi (ANL), Loreto (I).
A ANL foi escolhida porque, além de ser credenciada ao sistema 
DAFORM de formação proissional na Região Marche, possui uma 
longa experiência na área de teatro, tanto para a produção de espetácu-
los quanto para a didáctica cénica.

Além da espessura experiencial da família Fo-Rame, TELL ME nasceu 
substancialmente das melhores práticas europeias de Nuovi Linguaggi 
criadas com as duas oicinas LLP-Grundtvig mencionadas acima e que, 
neste projeto, foram aplicadas a um alvo especíico de adultos.

A associação italiana possui extensa habilidade no ensino e na pro-
dução audiovisual e cinematográica, considerando que:

- em 2017, foi encomendada pela NUOVO IMAIE, a união italiana de 
  intérpretes de cinema e televisão, para gerir um workshop especí-
  ico para os actores europeus;
- organiza anualmente um curso de cinema;
- o seu presidente é diretor cinematográico bem como teatral.

Por estas razões, a gestão do grupo de trabalho que produziu o Docu-
ilm (O9) foi coniada à associação Loreto.

AlbiASTA (ASTA), Covilhã (P)
A ASTA é uma companhia de teatro portuguesa que se dedica à pro-
dução teatral, à organização de festivais de artes performativas e à uti-
lização do Teatro como ferramenta educativa através de colaborações 
permanentes com a Universidade e as escolas da região portuguesa da 
Beira Interior.

O seu nível internacional é demonstrado pelos tours em vários países 
europeus e não europeus, pela gestão de projetos UE e por vários pré-
mios internacionais.
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Integration För Alla (IFALL), Örkelljunga (S)
A IFALL, cuja principal missão é a integração de diferentes culturas 
e a luta contra a violência, trabalha ativamente com refugiados e tem 
habilidades prévias no uso do teatro dentro de sua oferta educacional.

Um quinto parceiro também contribuiu para a criação de TELL ME. 
Trata-se da Ankara Milli Egitim Mudurlugu (AMEM), a mais impor-
tante Diretoria Regional do Ministério da Educação da Turquia, res-
ponsável pelo planeamento, coordenação e gestão de todos os tipos 
de atividades educacionais e de formação na sua região, envolvendo 
escolas de infância, primárias, secundárias, proissionais, técnicas, de 
formação proissional e educação de adultos em 25 distritos de Ancara, 
capital da Turquia, com mais de 5 milhões de habitantes.

A AMEM foi escolhida enquanto a mais alta instituição turca na área 
educacional, com experiências anteriores de KA2 e com ampla expe-
riência na oferta educacional voltada para migrantes, com especial 
atenção à alfabetização linguística.

Após a reunião de lançamento, o membro turco, contudo interlo-
cutor do evento multiplicador em Ancara, decidiu se aposentar moti-
vando a escolha com um erro de avaliação, feito na fase de design do 
projeto, respeito a sua real disponibilidade.

5. Equipa do projeto

NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI (I)

Jacopo Fo - Diretor Cientíico
jacopofo@gmail.com

Escritor, ator, encenador, cartonista, blogger e ativista político com 
vasta experiência no uso do teatro para ins educacionais e, mais em 
geral, na educação de jovens e adultos.

Nazzareno Vasapollo - Overall Project Manager
vasapollo@gmail.com

Há mais de 25 anos é designer, manager e especialista avaliador 
pelas agências UE Cultura e COSME de projectos inanciados por 
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vários programas da UE em Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, 
Roménia e Letónia.

Maurizio Bertolini - Investigador, Trainer
mauri.bertolini@gmail.com

Especialista em Teatro Social e Comunitário, formador, matemático 
criativo, criador de “Mathemart - ensino da Matemática em laboratório 
teatral”.

Francesco Moroncini - IT Expert
francesco.moroncini@libero.it

Especialista em Tecnologias da Informação: redes, aplicações, 
organização, gestão, desenvolvimento, comunicação.

Simone Canova - Comunicação
Simone.canova77@gmail.com

Especialista em comunicação, web design, social management, e- 
commerce, por quase duas décadas também escreve um jornal de boas 
notícias com mais de 30 mil leitores.

ASSOCIAZIONE NUOVI LINGUAGGI (I)

Andrea Anconetani - Project Manager, Investigador, Trainer, 
Videomaker
a.anconetani@nuovilinguaggi.net

Pedagogo, ator, diretor de teatro, gerente de projetos e professor em 
programas da UE nos campos da educação de adultos e da formação 
proissional com habilidades reconhecidas pela Região Marche.

ASTA (P)

Sérgio Manuel Pereiro Novo - Project Manager, Investigador, Trainer
novo.sergio@gmail.com

20 anos de carreira em arte teatral/performátiva, como diretor, ator, 
designer, instrutor, professor e muito mais... Responsável por inúmeros 
projetos desenvolvidos em nível nacional e internacional.
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Rui José Rolo Esteves Pires - Investigador
rpiresj@gmail.com

Trabalha no campo da cultura e da educação desde 2000 como diretor,
programador, produtor e professor. PhD investigador no campo de 
Teatro e artes cénicas.

IFALL (S)

Necmettin Meletli - Project Manager, Investigador, Trainer
neco@ifall.se 

Especialista em drama e teatro para crianças. Atualmente 
Integration Oicer no município de Örkelljunga, opera localmente e 
internacionalmente para aumentar a integração dos jovens.

Maria Doschori Nordström - Investigadora
maria.nordstroom@hotmail.com

Especializada em desenvolvimento organizacional e divulgação local 
e internacional, participou em vários projectos KA2 Erasmus+.

Minna Slottheden - Investigadora
minna@ifall.se

Recurso IFALL que trabalha em projetos de integração internacional 
e local, principalmente relacionado com a dramatização.

ESCRITÓRIO DE IMPRENSA
   LP PRESS di Luigi Piga - www.lp-press.com
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Premissa

A importância de uma alfabetização lin-
guística eicaz para um migrante se inte-
grar no contexto social e cultural do país 
de acolhimento é imediatamente óbvia. 
A língua de acolhimento é a língua da 
cidadania, permite o intercâmbio diário 
de comunicação com diferentes interlo-
cutores, permite aprender e dominar as 
“retóricas disciplinares”, a comunica-
ção escolar e é o primeiro veículo para 

aprender a linguagem escrita. Letrar-se para a língua de acolhimento 
signiica libertar-se e permitir-se as melhores oportunidades de inser-
ção no novo contexto de vida de referência.

A principal diiculdade que é frequentemente encontrada neste con-
texto é dada pelo facto de que o isolamento linguístico, muitas vezes as-
sociado a um baixo nível de escolaridade, também produz isolamento 
social e pessoal.

Uma das urgências é, portanto, a da difusão de métodos de ensino 
capazes de atingir pessoas em condições de maior fragilidade. Dispo-
sitivos e métodos de ensino que não podem prescindir de ser também 
intervenções eicazes em um plano relacional, mesmo antes que didá-
tico. Sob pena da ineicácia da ação educativa. Nesse contexto, o teatro 
pode desempenhar um papel de fundamental importância como um 
“jogo” coletivo e um meio expressivo em que a relação assume relevo 
de respeito absoluto.

Como escreve Jacob L. Moreno: “quando duas pessoas convivem e se reú-

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
PARA O USO DO TEATRO NA 
ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 
DOS MIGRANTES
Editado by Andrea Anconetani

PARTE II
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nem diariamente, começa a verdadeira situação dramática que dá alegria ou 
dor. Transforma os habitantes solitários da casa em uma comunidade”1. Isso 
é o que o teatro pode fazer: transformar pessoas solitárias em uma co-
munidade.

1. Necessidades identiicadas e estado da arte

A elaboração da diretriz do projeto TELL ME no âmbito da alfabetiza-
ção linguística de adultos migrantes só pode partir de um esclarecimen-
to inicial sobre os limites que devemos impor à operação. Em outras 
palavras, acreditamos que é importante esclarecer como o conjunto de 
ferramentas que pretendíamos desenvolver não tem, de modo algum, 
a pretensão de substituir a abordagem tradicional por ensinar a língua 
com algo totalmente novo. Assim, não pensamos ensinar a estrutura da 
linguagem diretamente através do teatro, acima de tudo, mesmo que 
não apenas, pela razão óbvia de que essa diretriz foi concebida para ser 
uma ferramenta que pode ser usada em um nível europeu e, portan-
to, em diferentes idiomas. A sua aplicação de uma maneira abrangente 
seria impensável, já que a ferramenta linguística é estruturalmente di-
ferente de linguagem para linguagem. Parafraseando o psicólogo nor-
te-americano Carl Rogers, diremos que, longe de ensinar diretamente, 
nossa tarefa será “facilitar a aprendizagem”, trabalhando com a alavan-
ca relacional e as ferramentas que a pedagogia do teatro disponibiliza 
para nós. Este é, portanto, o objetivo realista que nós nos colocamos: 
desenvolver um manual metodologicamente coerente de técnicas que, 
baseadas em práticas pedagógicas que se referem ao teatro e à sua es-
sência relacional, possam efetivamente apoiar a abordagem do ensino 
de línguas realizada de acordo com metodologias tradicionais ou não 
tradicionais, formais ou não formais.

A ação planeada tem como alvo adultos migrantes e, portanto, como 
descrito acima, é uma intervenção de teatro social especiicamente pro-
jetada para promover a aprendizagem linguística.

Durante a elaboração da metodologia, a Team de Investigação (TdI) 
tem constantemente feito referência a textos e práticas que represen-
tam o estado da arte no campo da pedagogia teatral. A pesquisa tem 

1 - Moreno Jacob L. (1985), Manuale di Psicodramma, ed. Astrolabio, Roma, p. 89.
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variado entre as experiências agora consolidadas na literatura e entre 
quanto de mais recente foi elaborado sobre as inalidades e os obje-
tivos que nos propusemos. Entre os trabalhos considerados clássicos, 
concentramo-nos sobretudo na vivência de Augusto Boal, condutor 
de uma das primeiras e mais importantes obras de sistematização de 
práticas teatrais ligadas à alfabetização com o seu Teatro do Oprimi-
do. Um importante ponto de referência foi também o trabalho sobre a 
metodologia do teatro social do grupo de Turim do Social Community 
Theatre Centre, que discutiremos mais detalhadamente na Parte III. A 
TdI também levou em consideração algumas indicações derivadas dos 
resultados do já mencionado Workshop Grundtvig “Theatre as a Tool 
for Relationship in the Literacy of Adults” realizado em 2013 por alguns 
dos autores do presente trabalho. No que diz respeito ao uso especíi-
co do teatro no contexto da alfabetização dos migrantes no presente 
momento histórico, identiicamos uma pluralidade de experiências na 
fase de experimentação; no entanto, em nossa opinião, nenhuma deles 
tem características tão marcantes que possa ser considerado um ponto 
de referência ideal para os objetivos que previmos.

Devido às inalidades e às particularidades do grupo-alvo, o TdI rea-
lizou uma análise que viu a participação ativa dos parceiros do projeto 
na identiicação das necessidades educacionais no campo linguístico 
que o tipo especíico de usuário (migrantes adultos) impõe. De facto, o 
público de aprendizes é certamente heterogéneo por origem, tradições, 
cultura, histórias pessoais e língua de origem.

A diversidade investe, acima de tudo, a esfera educacional, conigu-
rando uma multiplicidade de ocorrências no nível linguístico que po-
demos esquematizar nas seguintes categorias.

Pré- analfabetos
Adultos sem adequada formação no país de origem (por exemplo, com 
uma língua nativa que não é escrita ou ensinada em circuitos normais 
de educação).

Analfabetos
Adultos que não aprenderam a ler e escrever em sua língua nativa.
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Analfabetos Funcionais
Adultos com educação limitada na sua língua materna: podem ler e 
escrever, mas com limite. Eles têm uma educação de menos de 5 anos.

Alfabetizados
Eles podem aprender a língua de acolhimento diretamente.

O grupo em que ir-se-á trabalhar será, portanto, composto por adultos com 
diferentes níveis de escolaridade e habilidades linguísticas pertencentes, 
em percentagens variáveis, a cada um dos grupos indicados acima.

Um elemento que em qualquer caso tem essa heterogeneidade é: “seu 
ser mulheres e homens adultos, que vivem, trabalham, agem socialmente no 
país de acolhimento, participam da vida cívica e aprendem a língua em um 
contexto plurilingue”2.

Ao analisar mais detalhadamente os conhecimentos a serem desen-
volvidos no contexto da alfabetização linguística, percebemos que cada 
um deles pressupõe a dimensão relacional como uma base signiica-
tiva. Ouvir, falar, ler, escrever são as aptidões linguísticas necessárias 
para se relacionar com o mundo e todas podem ser desenvolvidas atra-
vés da ação de técnicas teatrais.

Para o que precede, a ação pedagógica que nós pensamos desenvolve-
-se em fases através de uma série de exercícios que visam primeiro criar 
um bom nível relacional no grupo, o que favorece inicialmente a apren-
dizagem de estruturas rudimentares de comunicação de uso imediato e 
permite, por meio de adequados exercícios, a expansão do vocabulário 
utilizável. Posteriormente, operando de uma forma cada vez mais com-
plexa, ela vai abrir-se para o plano teatral da narração, entendida como 
um elemento da comunicação original feito da oralidade, certamente, 
mas também de ação física (que é contada com a voz, mas também com 
o corpo). Um elemento que não precisa (pelo menos numa primeira 
abordagem) de habilidades especíicas de atuação. Todos são de facto 
capazes de contar uma história e o contar pressupõe uma abertura para 
o outro, destinatário daquele conhecimento que o narrador possui e de 
que pretende fazer um presente. 

O teatro é a atividade humana por excelência: “a primeira invenção hu-

2 - AA.V.V. (2014), Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dell’alfabetizzazione all’A1. 
Editado por Centro valutazione certiicazioni linguistiche Università di Perugia, ed. Loescher, 
Turim, p.4.
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mana e também aquela que permite e gera todas as outras invenções e desco-
bertas” 3 escreve Boal. É uma maneira extraordinária de adquirir e trocar 
conhecimento. Provavelmente, a primeira forma teatral praticada está 
ligada ao conto, aos cantores de baladas, iguras antigas que cruzaram 
os séculos e ainda estão presentes na comunidade, sob várias formas, 
mais aderentes aos do passado (como o Griot Africano) ou transigura-
das na forma do ator na sociedade moderna.

E a narração, ferramenta que a ação pedagógica para nós estruturada 
propõe-se para usar em progressão, é exatamente o tipo de teatro reali-
zado para toda a sua vida por Dario Fo e Franca Rame, fundadores do 
Comité, chefe de ila do projeto TELL ME. É conhecido e evidente que 
neste campo a família Fo pode orgulhar-se das competências de nível 
extraordinariamente elevado e universalmente reconhecidas.

Contar a sua história, narrar a sua própria experiência, além de 
criar laços relacionais, favorece no organizar a lógica das palavras e 
a dos factos agindo como um motor para a aprendizagem de palavras 
e expressões complexas e, ao mesmo tempo, ajudar a entender e ser 
entendido.

2. Estrutura curricular 

Pelas razões expostas no capítulo anterior, a estrutura curricular que 
apresentamos não possui as características dos currículos para o ensi-
no de línguas, ou seja, a indicação de objetivos e resultados mínimos de 
aprendizagem. Em vez disso, esquematiza os tópicos que a equipa de 
investigação deiniu após examinar as variáveis descritas na análise de 
necessidades e que constituem o corpus das diretrizes.

A particularidade da tarefa em relação à deinição de um programa de 
intervenção didática normal, neste caso, reside na singularidade tanto 
dos grupos de aprendizagem quanto da metodologia não formal com a 
qual temos pretendido operar. A oicina de teatro, na verdade, por sua 
natureza, não é totalmente representável em um programa modular e 
é afetada por um grande número de variáveis, algumas das quais são 
completamente imprevisíveis. As variáveis importantes podem ser o 
número de horas disponíveis, a dilatação temporal, o número de parti-

3 - Boal A. (1994). L’Arcobaleno del Desiderio. Molfetta Bari: La meridiana, p. 27.
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cipantes, suas características em termos de género, cultura e educação, 
os espaços disponíveis e assim por diante.

Fundamental no sucesso de um laboratório teatral é a preparação do 
condutor e a sua capacidade de adaptar cada momento e cada exercício 
a situações que são criadas de tempos a tempos a partir de condições 
dadas que podem ser muito diferentes de laboratório para laboratório. 
Essa premissa é necessária para entender por que a equipa de pesquisa 
preferiu não trabalhar na deinição de uma modularidade rígida, mas 
sim em macro áreas de intervenção que deixam amplo espaço para o 
protagonista real, o educator, que terá a tarefa de planiicar o trabalho 
de tempos a tempos. As macro áreas de intervenção são de alguma for-
ma deiníveis como módulos e serão descritas em termos de objetivos 
e tópicos, especiicando dentro deles uma série de exercícios que serão 
apenas listados e gradualmente delineados tanto nas verdadeiras dire-
trizes como a seguir, com a máxima precisão, nos materiais de ensino.

Macro-áreas de intervenção
A intervenção global do laboratório é pensada, em primeiro lugar, para 
fornecer uma ajuda ao ensino da língua no nível relacional e, mais 
marcadamente, para constituir uma ferramenta útil de fortalecimento 
da aprendizagem. 

A escansão das macro áreas de intervenção está estruturada para per-
mitir ao participante entrar na lógica do trabalho com o instrumento 
teatral de forma progressiva e frutífera. As descritas abaixo são etapas 
que caracterizam amplamente o laboratório na sua totalidade, inde-
pendentemente da duração (seja alguns dias ou meses inteiros, a sua 
escansão será respeitada) e que devem ser repetidas em cada sessão de 
trabalho.

O trabalho do TdI levou à restituição sintética das seguintes macro-
-áreas e aos seguintes tópicos de um currículo de laboratório projetado 
para ser uma ferramenta relacional para ajudar na aprendizagem do 
idioma. A descrição das suas especiicidades está intimamente interli-
gada com a descrição das diretrizes e materiais didáticos aos quais deve 
ser feita referência para uma compreensão geral do caminho educacio-
nal proposto.
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Introdução

Exercícios de abertura e aquecimento.
- Relaxamento no chão
- Relaxamento de pé
- Clap hand
- Os nomes
- Os nomes e as qualidades
- Gesto no centro
- Counting game
- A jangada
- A jangada de repente
- Fios invisíveis
- Características do espaço (como se)
- Saudações
- O espelho

Exploração

Exercícios de exploração.
A partir de um objeto

- Objeto fantástico
- Transformações



31

A partir do corpo

- Uma palavra, um corpo
- Quadros viventes
- Baixo-relevos
- Composições temáticas no espaço
- A imagem mental
- As máquinas rítmicas

Começando da palavra

- Argumentos sobrepostos
- Fluxo de palavras
- Palavras poderosas

Construção

Exercícios de construção dramatúrgica.
Preparação para a escrita

- Um conto através de um objeto
- Conta tua história
- Listagem de situações
- Listagem de personagens
- Interrogatório ao personagem

   
Escrita

- Escrita de cenas individuais
- Escrita de diálogos

Restitução

- Considerações sobre a encenação

3. Diretrizes

A diretriz é a evolução natural da lista de recomendações e tópicos desen-
volvidos no trabalho de sistematização seguido das reuniões do projeto e, 
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acima de tudo, das oicinas durante as quais os princípios e hipóteses ima-
ginadas durante a fase de projeto foram testados e revisados várias vezes 
até encontrar uma arquitetura satisfatória e coerente. Estas recomenda-
ções destinam-se principalmente a formadores, especialistas em teatro 
e literacia linguística e contêm uma lista de ferramentas e técnicas agru-
padas por sequências lógicas. O trabalho descrito baseia-se nos princí-
pios do laboratório teatral.

O laboratório teatral é agora uma prática generalizada nos mais di-
versos contextos desde que foi introduzido pela primeira vez nos anos 
sessenta do século passado pelo diretor de teatro polaco Jerzy Groto-
wsky que pretendia mostrar com essa denominação a característica do 
espaço de processamento circunscrito voltado para a investigação. Hoje, 
o conceito de laboratório teatral tem-se estendido muito além da úni-
ca pesquisa expressiva e atuante, abrindo-se a diferentes contextos que 
incluem a dimensão do grupo social, terapêutico e com ins de aprendi-
zagem. Nesta última área, é uma questão de pensar esta atividade como 
uma intervenção estruturada que prossegue de acordo com um planea-
mento lógico baseado nas necessidades de aprendizagem do grupo de 
trabalho que são alteradas de tempos a tempos com base numa série 
de fatores que podem ser os mais diferentes; por exemplo: o tamanho 
do grupo, a composição em termos de género, as características sociais, 
culturais e religiosas, a idade dos aprendizes e assim por diante.

A estrutura de um laboratório teatral ao longo do tempo sofreu quase 
um processo de “padronização”, assumindo características de compro-
vada funcionalidade. Como assinala Bernardi, geralmente segue-se um 
esquema de condução “muito semelhante às fases dos ritos de passagem”4.

Esta sequência ritualizada permite ao operador monitorizar o pro-
gresso das fases de trabalho e, ao mesmo tempo, acompanha o aprendiz 
de um modo muito focado e eicaz.

Os exercícios são agrupados levando em consideração esse tipo de es-
trutura conceitual e operacional. No entanto, cada um deles pode ser 
reinterpretado de forma criativa e usado em contextos diferentes dos 
propostos. Também é necessário levar em conta o facto de que cada 
exercício será medido de tempos a tempos com as características pes-
soais dos participantes individuais e do grupo aprendente como um 
todo. Os grupos de migrantes, de facto, como descrito acima, são geral-
mente caracterizados por serem particularmente heterogéneos. Será es-

 4 -Bernardi C. (2004). Il teatro sociale. ed. Carocci, Roma, p.81.
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pecialmente necessário levar em conta as características culturais dos 
participantes, por vezes, adaptando o trabalho de tempos em tempos e 
forçando apenas quando se torna claro que uma diiculdade pode ser 
superada sem desrespeitar a cultura à qual o sujeito pertence.

Estas recomendações não estabelecem uma duração para a execu-
ção do trabalho, nem um protocolo especíico de ação, mas limitam-se 
a identiicar e listar uma série de exercícios que podem ser declinados 
de tempos a tempos, dependendo do tempo e das características dos 
grupos de trabalho, a critério do operador que é o verdadeiro prota-
gonista da ação educativa. Cada um dos exercícios que constam na 
lista será totalmente descrito nas ichas que compõem os materiais de 
ensino. Em geral, acreditamos que um laboratório com uma duração 
média-longa (por exemplo, cerca de 60/80 horas) pode ser considera-
do como maximamente eicaz. No entanto, bons resultados também 
podem ser obtidos com laboratórios que são mais limitados ao longo 
do tempo se forem cuidadosamente inalizados para um propósito es-
pecíico. Finalmente, será descrito um exemplo de uma sequência de 
ação em que alguns dos exercícios descritos serão usados para alcan-
çar um determinado resultado e marcar um percurso de construção 
narrativa de primeiro nível.

3.1 - Introdução

Exercícios de abertura e aquecimento
Trata-se do ponto de partida do laboratório. O grupo depara-se com 
um trabalho destinado à aprendizagem de formas completamente es-
tranhas às tradicionais em sala de aula. Os exercícios têm a função de 
quebrar o gelo, introduzindo os participantes nesta diferente dimen-
são de aprendizagem e ajudando-os a relacionarem-se uns com os ou-
tros de uma forma positiva, preparando-os para aprender o máximo 
possível. Neste momento também é possível sondar as diiculdades 
dos indivíduos e do grupo em termos de abertura/encerramento em 
relação ao tipo de trabalho de laboratório (que, por exemplo, inclui o 
uso do corpo como elemento fundamental) corrigindo o tiro em re-
lação a certas situações. Os exercícios de aquecimento terão de ser 
repetidos (alternando de tempos a tempos) a cada início da sessão da 
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oicina, a im de reativar a dinâmica do grupo e aumentar sua energia, 
permitindo um foco preciso nas coisas a fazer. Muitos desses exercí-
cios devem ser realizados em círculo, de forma a permitir que todos 
se abram, olhem para os outros e para o operador no olho, para que se 
envolvam direta e pessoalmente, estando dentro do trabalho e nunca à 
sua margem. Criar um grupo funcional e coeso é um pré-requisito es-
sencial para o sucesso de cada intervenção laboratorial, especialmente 
no campo didático.

RELAXAMENTO - Deitados no chão
É um exercício que serve para o foco mental do grupo. A versão no 
chão, é em média mais longa que a próxima versão.

RELAXAMENTO – Em pé
É um exercício que serve para o foco mental do grupo. Na versão em pé 
é em média mais curto que o anterior.

CLAP HAND - Lançamento de um gesto
É um exercício que pode ser usado de várias maneiras e com muitos 
signiicados diferentes. A principal função, no entanto, é elevar a ener-
gia do grupo.

OS NOMES - Em círculo
Este exercício pode ser usado para se familiarizar com os nomes dos 
membros do grupo e pode ser repensado de muitas outras maneiras.

OS NOMES E AS QUALIDADES - Variante em círculo
Como o anterior, do qual é uma variante, este exercício pode ser usado 
para se familiarizar com os nomes dos membros do grupo e pode ser 
repensado de muitas outras maneiras.

GESTO NO CENTRO - Em círculo
A sua principal função é elevar o nível de audição, concentração e ener-
gia do grupo.
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COUNTING GAME - Em círculo
A sua principal função é elevar o nível de audição, concentração e 
energia do grupo. Pode ser realizado com variações.

A JANGADA
É um exercício com múltiplas funções. Em primeiro lugar, permite 
aumentar a consciência do corpo no espaço e pode ser usado em mui-
tas variações também para ins de aprendizagem de línguas.

A JANGADA DE REPENTE - Variante da Jangada
Serve, acima de tudo, para desenvolver no grupo a prontidão no rela-
cionamento com o espaço.

FIOS INVISÍVEIS - Variante da Jangada
Serve acima de tudo para desenvolver no grupo a prontidão no rela-
cionamento com o espaço e a coniança nos colegas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO
É outra variante da Jangada. No entanto, a sua principal função é a de 
desenvolver relexos físicos baseados na imaginação.

SAUDAÇÕES
Mais uma variação da Jangada. Nesta versão, o exercício pode ser usa-
do proveitosamente para aprender frases feitas ou comumente usa-
das na língua anitriã.

O ESPELHO
É um exercício baseado principalmente na harmonia entre os partici-
pantes do laboratório. Além disso, serve para ter coniança nas possi-
bilidades expressivas corporais.

3.2 - Exploração 

Exercícios de exploração
Uma das diiculdades mais óbvias e imediatas que um laboratório 
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como este pode apresentar consiste no facto de que os participantes, 
além de não possuírem a língua de acolhimento, muitas vezes nem pos-
suem uma linguagem conectiva (inglês, por exemplo). Esta situação va-
ria, obviamente, de acordo com o nível de educação dos discentes e, por 
vezes, é necessário que um deles atue como um mediador linguístico 
para os outros. Os exercícios que propomos têm a função de explorar 
os potenciais e preencher algumas lacunas linguísticas básicas. Trata-
-se talvez da secção mais importante porque, através desses exercícios, 
os aprendizes entram em contacto com as palavras da língua anitriã e 
as tornam próprias. Nesta fase, a im de ter máxima eicácia, a ação do 
operador de teatro terá que ser acompanhada por um professor de lín-
gua que irá apontar e corrigir as estruturas, contextualizar as palavras 
e inserir o que acontece na língua de acolhimento. Estes exercícios de-
vem ser desenvolvidos e adaptados de acordo com o contexto e muitas 
vezes são de longa duração. Ao avaliar o tipo de grupo, sua composição, 
capacidade e receptividade, o operador pode optar por passar por três 
linhas de intervenção que podem ser misturadas e começar a partir de 
um objeto, do corpo ou de uma palavra.

A partir de um objeto
São exercícios destinados a aumentar simultaneamente a criatividade e 
o vocabulário de palavras utilizáveis.

OBJETO FANTÁSTICO
É um exercício importante que permite o desenvolvimento de um pen-
samento criativo a partir do relacionamento com um objeto.

TRANSFORMAÇÕES
Esta é uma evolução do exercício anterior. Além de permitir o desen-
volvimento da criatividade, também serve para dar nomes aos objetos 
e pode ser usado para aprender novo vocabulário na língua anitriã.

A partir do corpo
Esta é uma abordagem que pode ser percebida como não natural no 
primeiro impacto pelos participantes. Começa com um tema extrema-
mente simples, desenvolvido a partir do corpo, usando a capacidade 
“introspectiva” da ação física. Os exercícios de dramaturgia que partem 
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do corpo referem-se à dinâmica inconsciente e não ao pensamento ló-
gico. É a partir dessas dinâmicas que será necessário começar a estru-
turar uma história. Essa abordagem pode ser favorável em grupos que 
têm a oportunidade de mergulhar na exploração de tópicos particular-
mente íntimos.

UMA PALAVRA UM CORPO
Serve principalmente para a exploração de um tema a ser desenvolvido 
dramaticamente com uma modalidade não-verbal.

QUADROS VIVENTES
Trata-se de um exercício colaborativo que serve principalmente para a 
exploração de um tema a ser desenvolvido dramaticamente com uma 
modalidade não-verbal, mas em grupo.

BAIXO-RELEVOS
Este é um exercício colaborativo com o mesmo propósito que o anterior.

COMPOSIÇÕES TEMÁTICAS NO ESPAÇO
Este exercício também permite a exploração de um tema a ser desen-
volvida dramaticamente com uma modalidade não-verbal, mas permi-
te maior treino na construção de situações teatrais.

A IMAGEM MENTAL
É um exercício que serve principalmente para se acostumar a ter 
uma imaginação produtiva e detalhada. Fundamental para cons-
truir histórias.

AS MÁQUINAS RÍTMICAS
É um exercício colaborativo. Permite a construção coletiva de formas
animadas para dar signiicado e é executável com muitas variações.

A partir da palavra
É uma abordagem aparentemente mais natural e fácil em grupos com 
um bom grau de coesão interna ou em grupos que são resistentes ao 
trabalho abstrato. Começamos a partir da nossa língua materna e não 
diretamente pelo conto de histórias para, gradualmente, chegar a con-
tar as histórias pessoais, ou as histórias das comunidades, as histórias 
tradicionais. Trata-se de buscar as “histórias universais”, aquelas que 
fazem parte de um inconsciente coletivo comum à raça humana, as 
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mesmas que estão ixadas nas tramas antigas da Commedia dell’Arte. 
O conto de histórias livres pode ser preparado com exercícios que aju-
dam a coniança verbal.

ARGUMENTAÇÕES SOBREPOSTAS
Um exercício fundamental para acostumar a mente ao luxo de pensa-
mento e de palavra.

FLUXO DE PALAVRAS
É um exercício que deve ser realizado após o anterior e permite melho-
rar a capacidade de se expressar através de um luxo de pensamento e 
de palavra.

PALAVRAS PODEROSAS
Um exercício bastante introspectivo que depende do ressoar no incons-
ciente das palavras. Importante traçar palavras que podem ser as pe-
dras angulares de uma história futura.

3.3 - Construção

Exercícios de construção dramatúrgica
A experiência dramatúrgica é um dos momentos criativos relevantes 
desta diretriz. No contexto do uso do teatro na alfabetização de adul-
tos migrantes, a construção de uma dramaturgia é certamente uma 
fase de importância fundamental tanto do ponto de vista quantita-
tivo como qualitativo, e por causa do número de estruturas linguís-
ticas utilizáveis pelos operadores e pela sua complexidade. A prática 
teatral, permanecendo um fator coadjuvante em relação ao trabalho 
de letramento linguístico, além de um elemento capaz de valorizar a 
dimensão relacional, coloca-se também como uma ferramenta ideal 
para a prática da linguagem que permite explorar a complexidade co-
municativa criando uma imersão particularmente profunda nas suas 
estruturas.

A ação do operador de teatro nesta fase deve ser constantemen-
te apoiada pelo professor da língua anitriã, a im de trabalhar em 
completa sinergia para a obtenção de um excelente resultado inal. 
Acreditamos que a abordagem de trabalho preferível para o operador 
que deseja desenvolver uma dramaturgia neste contexto é a do teatro 
comunitário. Desta forma, estamos lidando com o “ditado dramático” 
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de uma comunidade5. Os exercícios de criação dramatúrgica permi-
tem ao operador trabalhar em propostas, temas, histórias, experiên-
cias para construir histórias, situações a serem elaboradas de forma 
teatral. Como observou Alessandra Rossi Ghiglione, diretora e cria-
dora do Centro de Teatro Social e Comunitário da Universidade de 
Turim, trata-se de uma “dramaturgia da experiência”6  intimamente 
ligada aos conteúdos do vivido, individual e coletivo. O operador tem 
a tarefa de ouvir seus sentimentos e captar a teatralidade intrínseca 
das histórias e exercícios propostos.

Preparação para a escrita

HISTÓRIA ATRAVÉS DE UM OBJETO
É um exercício que de alguma forma desenvolve alguns dos descritos 
nas seções anteriores e que permite que se comece a escrever um traço 
da história através de um objeto.

CONTA A TUA HISTÓRIA
Aparentemente, um exercício muito simples e natural. É sobre contar 
uma história, um episódio possivelmente engraçado que aconteceu ou 
uma história tradicional.

LISTA DE SITUAÇÕES
Exercício ligado ao anterior com o qual delineia uma rota. Procedere-
mos a fazer uma lista das situações que surgiram das histórias. Nesta 
fase, é possível trazer a situação particular de volta ao geral.

LISTA DE PERSONAGENS
Exercício ligado ao anterior com o qual delineia uma rota. Serve para 
fazer uma lista dos personagens emersos para poder gerenciá-los na 
história.

INTERROGAÇÃO DO PERSONAGEM
Exercício ligado ao anterior com o qual delineia uma rota. Sua função é 
deinir uma caracterização completa e lógica dos personagens em mo-
vimento na cena.

5 - Rossi Ghiglione A., Pagliarino A. (2011), Fare teatro sociale, ed. Dino Audino, Roma, p. 113.
6 - Rossi Ghiglione A., Pagliarino A. (2011), ibidem.
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Escrita

ESCRITA DE CENAS INDIVIDUAIS
Escrever exercícios de situações e personagens previamente deinidos. 
Com grande valor para aprender a língua anitriã.

ESCRITA DE DIÁLOGOS
Escrever exercícios de situações e personagens previamente deinidos. 
Com grande valor para aprender a língua anitriã.

3.4 - Restituição

Considerações sobre a encenação
A encenação é o momento inal do caminho teatral e de aprendizagem. 
Dependendo da situação, pode ser conigurada considerando a parti-
cipação limitada as pessoas em torno do grupo (parentes, amigos, etc.) 
ou, no caso de uma oicina mais longa e complexa, fazendo com que 
a encenação assuma o valor de um espetáculo real ao qual convidar a 
população. O teatro, por sua natureza, exige uma restituição pública do 
que foi elaborado durante as sessões de trabalho. Embora o trabalho 
descrito nesta diretriz tenha uma abordagem didática propriamente 
dita, não foge a esse imperativo.

Acreditamos que a realização da encenação pode ter mais de um va-
lor para o grupo de participantes do laboratório. Primeiro de tudo, é o 
im declarado do trabalho. A partir do momento em que uma narração 
entra em cena, ela se cristaliza e se torna um objeto de forma completa. 
Então, é certamente a maneira de testar o que foi aprendido de maneira 
divertida e participativa. Um discurso particular deve ser feito para a 
escolha do espaço de representação.

A restituição inal a um público pode ocorrer, dependendo das pos-
sibilidades, em um espaço convencional de teatro ou num outro não 
convencional apto ao espetáculo para essa necessidade especíica. «Eu 
posso escolher qualquer espaço vazio e decidir que é um palco vazio»7, mas a 
escolha certamente não será irrelevante. De um certo ponto de vista, a 
escolha de um espaço teatral convencional permite o uso de equipa-
mentos técnicos (luzes, áudio, etc.) e facilita as coisas. Por outro lado, e 
por vezes, o uso de um espaço “não convencional” permite um maior 
envolvimento do público, que pode ser menos afetado pela divisão na-

  7 - Brook Peter (1998). Lo spazio vuoto, Edizione Bulzoni, Roma, p. 21.
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tural entre o palco e o teatro. Em qualquer caso, o espaço escolhido será 
algo muito condicionante para o sucesso do espetáculo. É preferível, no 
caso do uso de um espaço não-teatral, procurar um ambiente neutro 
sem a presença de estruturas que se referem a um uso especíico (como 
poderia ser, por exemplo, dentro de um ginásio onde estruturas que o 
caracterizam como tal são visíveis). Ao interpretar o espaço escolhido a 
um nível de maior complexidade, será necessário fazer com que a ins-
talação se dialogue com ele e com as características que ele apresenta. 
Obviamente, não se trata de visar a realização de uma encenação com 
características proissionais. A qualidade do trabalho é medida com 
outro metro, muito diferente, neste caso, comparado ao que geralmen-
te acontece com a preparação de uma peça teatral. Ou seja, o trabalho 
será tanto mais qualitativo quanto mais o participante se beneiciar do 
caminho tomado em termos de aprendizagem da língua. No entanto, 
há também outro aspeto que não podemos deixar de levar em conside-
ração e que, no inal, é enraizado ao narrativo com o qual deinimos o 
trabalho.

Se o trabalho foi frutífero, a narração será conduzida da maneira certa 
e será apresentada a uma audiência, isso certamente será uma maneira 
de realizar um encontro. O encontro entre um grupo de migrantes que 
contam uma história e o grupo de pessoas do país anitrião.

Aqui, então, o momento da encenação assume outro signiicado que 
vai além do que nos propusemos para obter apenas considerando o as-
pecto funcional do ensino da língua. Através da encenação, duas huma-
nidades se encontraram e poderão, talvez, compreender. Uma conterá 
a outra de si mesma, de sua própria história e de seus próprios aconte-
cimentos. Fará isso na língua que aprendeu e com todos os limites que 
isso representa, mas será uma ferramenta formidável para o conheci-
mento mútuo. E pode ser uma semente para afastar o medo, porque se 
tem medo apenas do que não se conhece.

3.5 - Exemplo descritivo de um laboratório de curto prazo (3 dias) 

Condição prévia
O grupo de trabalho consiste em um total de dez participantes. Alguns 
deles entendem pouco da língua target (a língua do país anitrião) e ou-
tros não entendem nada disso. Alguns são capazes de falar através de 
uma linguagem conectiva (inglês, por exemplo). A duração do trabalho 
é de três dias intensivos, seis horas por dia. Dada a curta duração do 
laboratório, o resultado que nos propusemos alcançar é aumentar o vo-
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cabulário que pode ser usado pelos participantes e iniciar um processo 
de construção de histórias curtas para serem retornadas em público.

Primeiro encontro - Início do trabalho 
A sessão começa com um exercício de relaxamento bastante longo (exer-
cício de relaxamento guiado no chão), seguido por alguns exercícios de 
aquecimento e micro-improvisação.

Primeiro exercício
Dada a composição do grupo de discentes, o operador escolhe executar 
o exercício “Argumentos sobrepostos”. Aos pares, o exercício é repetido 
três vezes com a indicação, a cada vez, de mudar o parceiro do par e mu-
dar o argumento. No inal do primeiro exercício, cada participante tem à 
sua disposição três argumentos desenvolvidos subitamente.

Segundo exercício
Todos os participantes se alinham e, um por um, sobem ao palco, expon-
do os seus argumentos um de cada vez (o primeiro, depois eles alinham-
-se até chegarem ao turno novamente para realizar o segundo e assim 
por diante). Eles tentam fazer durar o argumento o maior tempo possí-
vel, executando-o em uma corrente de pensamento. Até agora, a língua 
materna é usada.

Tarefa - O operador propõe aos participantes para destilar três palavras 
para cada argumento a partir das improvisações verbais. Cada partici-
pante terá, portanto, que isolar um total de nove palavras. A escolha de 
palavras para isolar pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, de 
maneira afetiva (palavras de que particularmente gostamos ou que têm 
um signiicado particular para a pessoa que as escolhe) ou pelo utilita-
rismo (palavras que podem servir alguma coisa). Em qualquer caso, uma 
vez que a escolha tenha sido feita, o grupo terá destilado 90 palavras.

Terceiro exercício
Representar isicamente as palavras. O operador pede aos participantes 
para representarem isicamente as palavras escolhidas. A representação 
pode ser mais ou menos descritiva ou ser decididamente abstrata. Nor-
malmente, este ponto requer várias tentativas que devem ser cuidadosa-
mente supervisionadas pelo operador.



43

Restitução em círculo
Cada um retorna aos outros em um círculo a representação das palavras 
escolhidas. As palavras são adivinhadas e traduzidas para o idioma de 
destino (a língua de acolhimento) escrevendo-as num lipchart. Cada vez 
que uma palavra é identiicada, todos os participantes de um círculo a 
pronunciam imitando a forma gestual inventada para descrevê-la. No i-
nal da sessão de trabalho, todos os participantes aprenderam um bom 
número de palavras no idioma de destino. Nessas palavras, tiveram asso-
ciado ações físicas.

Segundo encontro - Início do trabalho
A sessão começa com um exercício de relaxamento diferente do realiza-
do no primeiro dia, mas igualmente longo, seguido por alguns exercícios 
de aquecimento e micro-improvisação.

Primeiro exercício
Recuperação do conjunto de palavras aprendidas. Num círculo, cada 
participante executa uma palavra e um gesto e todos os repetem até que a 
revisão do conjunto de palavras aprendidas no dia anterior seja concluí-
da. Agora todas as palavras e todos os gestos foram relatados à memória.

Segundo exercício
O exercício deve ser realizado pelos participantes individualmente. O 
operador pede que cada um dos participantes escolha apenas três ter-
mos dentro do conjunto de palavras do país anitrião que aprendeu no 
dia anterior. O exercício consiste em criar uma pequena história de al-
gumas linhas focadas nas três palavras escolhidas. A história deve ser 
pensada na língua materna, mas as palavras escolhidas devem aparecer 
na língua anitriã. As palavras escolhidas são como marco, o argumento 
é construído em torno delas. O exercício continua até que todos tenham 
elaborado um breve texto signiicativo. No inal do exercício, há uma res-
titução pública. O texto é realizado por todos na língua materna, mas 
com as palavras escolhidas pronunciadas na língua anitriã.

Terceiro exercício
O operador pede para trabalhar no texto que acabou de ser executado, 
transformando-o em uma forma gestual. As únicas palavras que devem 
permanecer faladas por voz serão as palavras na língua anitriã.
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Restituição inal
No inal da sessão de trabalho, os participantes executam uma sequên-
cianão verbal a partir do qual surgem as palavras na língua anitriã.

Terceiro encontro - Início do trabalho
A sessão começa, como habitualmente, com um exercício de relaxamen-
to bastante longo (o exercício orientado no terreno do primeiro encontro 
pode ser repetido), seguido de alguns exercícios de aquecimento e de mi-
cro-improvisação.

Primeiro exercício
Baseado no exercício dito da Jangada. Os participantes caminham no es-
paço de maneira homogénea e a cada encontro entre eles são realizadas 
as ações físicas criadas no dia anterior. Dessa maneira, as estruturas nas 
quais trabalhamos anteriormente são trazidas de volta à memória física.

Segundo exercício
Os mini-contos elaborados no dia anterior são retomados e ixados como 
sequências de ações e palavras (na língua de acolhimento). O trabalho 
torna-se recursivo. O operador pede para extrair de cada uma das mini-
-histórias três outras palavras que são retornadas em um círculo e, como 
aconteceu no primeiro encontro, adivinhadas e traduzidas para idioma 
de acolhimento. Essas palavras já têm um correspondente em ação físi-
ca e são reagrupadas em grupos e escritas no lipchart. O vocabulário do 
grupo estende-se. Agora, todo o grupo conhece um grande número de 
palavras na língua de acolhimento e é capaz de correlacioná-las entre si.
  
Terceiro exercício
O conto elaborado no último encontro é enriquecido com o novo con-
junto de palavras. No inal, três ações, correspondentes a tantas palavras, 
são substituídas pelas palavras aprendidas da língua anitriã. A comple-
xidade aumenta. A introdução de regras gramaticais como a conjugação, 
o género masculino ou feminino, singular ou plural, a introdução de for-
mas morfológicas elementares, torna-se necessária. Neste momento, a 
presença do professor de língua que interage com o operador de teatro 
torna-se fundamental.
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Restituição inal
No inal da última sessão de trabalho, todos os participantes podem rea-
lizar uma pequena história de algumas linhas na língua anitriã, tendo 
assimilado, além do vocabulário da sua história, muito do vocabulário de 
todas as outras histórias.

Um mês após a oicina, todos os participantes lembram-se precisamente 
das palavras aprendidas e dos textos representados.

4. Materiais didáticos

O debate dentro do TdI levou a considerar que o melhor apoio a ativi-
dades laboratoriais, tais como aquelas identiicadas, deve consistir em 
uma série de ichas descritivas para relatar os detalhes de todos os exer-
cícios listados brevemente no capítulo anterior.

Para cada uma das ichas criadas, uma primeira fase de conceção e 
discussão foi seguida por uma fase de realização, teste e validação que 
levou à deinição de materiais didáticos que descrevem os exercícios 
detalhadamente, as inalidades e os propósitos, quais materiais são 
necessários, sugerindo também uma duração e, se necessário, os pré-
-requisitos a considerar. No caso o exercício pode ser realizado com 
variações, se pequenas serão incluídas no item apropriado, se em vez 
importantes serão objeto de uma icha adicional.

As ichas são adicionadas tabelas educacionais que podem ser bai-
xadas da Plataforma de E-learning8 e da secção de download da Pla-
taforma Social9. Essas forma projetadas para tornar mais fácil para os 
participantes retraçar as experiências feitas através do laboratório. 

RELAXAMENTO NO CHÃO

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Relaxar o corpo e preparar o estado psicofísico do partici-
pante para aprender.
Materiais - Um colchão de yoga para cada participante (caso a superfí-
cie não estivesse quente).
8 - https://elearning.tellmeproject.com
9 - https://social.tellmeproject.com/download
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Descrição - Os participantes estão deitados no chão, de barriga para 
cima, braços ao longo do corpo, ocupando o espaço operacional de ma-
neira homogénea. O formador leva ao relaxamento falando muito de-
vagar e focando a atenção e as percepções dos participantes antes nos 
pés e seu peso e aderência ao chão, em seguida, nas pernas, no pélvis, 
no tronco e nos braços até as mãos, em seguida, em cima da cabeça. 
Durante o exercício, a respiração deve ser lenta e profunda, os olhos 
fechados.
É possível usar uma música de ambiente ou executar o exercício em 
completo silêncio.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.

RELAXAMENTO DE PÉ

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Relaxar o corpo e preparar o estado psicofísico do partici-
pante para aprender.
Descrição - Os participantes estão em um círculo. As pernas estão 
ligeiramente afastadas e os pés paralelos. Os olhos estão fechados. Os 
braços relaxados ao longo do corpo. O formador guia o relaxamento 
falando muito lentamente e focando a atenção e as percepções dos 
participantes antes nos ombros e braços, em seguida, convidando os 
participantes a fazer pequenos oscilações com o corpo para a fren-
te e para trás, direita e esquerda. Durante o exercício, a respiração 
deve ser lenta e profunda, os olhos fechados. É possível usar a música 
ambiente ou realizar o exercício em completo silêncio, convidando 
os participantes a focar nos sons audíveis vindos da sala e do espaço 
externo circundante.
Duração - De 5 a 7 minutos.

CLAP HAND

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Aumentar a energia e a coesão do grupo.
Descrição - Os participantes estão dispostos em círculo. O condutor 
inicia o jogo enviando um sinal que consiste em bater palmas com as 
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mãos (batendo um tiro com a mão direita à esquerda) para outro parti-
cipante. O sinal é repetido pelo participante na direção do condutor e 
imediatamente enviado para outro participante que o repete e depois o 
envia de volta para outro e assim por diante.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
Variações - O exercício pode ser alterado acrescentando ao envio do 
clap com a mão o envio simultâneo de um som vocal (não ruídos tipo 
estouro de língua, apitos etc...); a dinâmica em geral não muda.

OS NOMES

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Conhecer os membros do grupo, familiarizar-se com os 
nomes.
Descrição - Os participantes estão dispostos em círculo. O operador 
começa jogando uma bolinha (ou outra coisa que pode-se lançar) para 
um participante. Ele, ao receber a bola pronuncia seu nome em voz 
alta, uma vez feito lança a bola para outro participante que repete a 
mesma coisa. Então, até a exaustão de todas as pessoas.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
Variações - Uma variante importante será descrita na próxima icha.

OS NOMES E AS QUALIDADES (VARIANTE DE “OS NOMES”)

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Familiarizar com os membros do grupo, familiarizar com 
os nomes.
Pré-requisitos - Conhecimento dos nomes dos participantes.
Descrição - Os participantes estão dispostos em círculo. O operador 
começa jogando uma bolinha (ou outra coisa que se pode lançar) para 
um participante. Desta vez, é quem lança a bola que diz o nome do 
destinatário, acrescentando uma qualidade positiva que o atingiu. Uma 
vez que a bola é recebida, o recebedor faz a mesma coisa com outro par-
ticipante e assim por diante até a exaustão de todas as pessoas.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
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GESTO NO CENTRO

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Acentuar a energia e a capacidade de audição do grupo.
Descrição - Os participantes estão dispostos em círculo. Todos estão 
em silêncio e devem ter a maior concentração. Um dos participantes, 
ao acaso, inspira, em seguida, lança a mão em direção ao centro do 
círculo com energia, acompanhado por uma poderosa emissão sono-
ra de respiração, pronunciando um: “a Ah!”. Ao mesmo tempo, todos 
os outros devem ser capazes de reproduzir esse som e esse movimen-
to ao mesmo tempo. Continuamos até que todos os participantes in-
tervenham com o gesto e o som.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
Comentários - É possível veriicar que alguém no grupo faça de pro-
pósito gestos preparatórios “telefonando” a sua intenção de partir 
com o gesto e, em seguida, ajudando de alguma forma o grupo, ou, 
pelo contrário, alguém executar o gesto e a voz de uma maneira re-
pentina tentando pegar despreparado o resto do grupo. O condutor 
deve ter o cuidado, em vez, de trazer tudo de volta para um plano de 
escuta mútua.

COUNTING GAME

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Para acentuar a concentração e a capacidade de ouvir o 
grupo; o exercício também pode ser útil para conhecer a numeração 
na língua anitriã.
Descrição - Os participantes estão dispostos em círculo. Todos estão 
em silêncio e devem ter a maior concentração. Um dos participantes, 
ao acaso, inicia o jogo pronunciando o número um, posteriormente, 
sempre de forma aleatória, outro participante pronunciará o número 
dois, depois outro o três e assim sucessivamente até atingir o número 
trinta. Se dois participantes disserem um número ao mesmo tempo, o 
jogo pára e começa novamente do número um.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
Variações - Primeira variante (para grupos muito grandes). Tudo co-
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meça mas, em vez de chegar ao número 30, cada participante uma vez 
dito o número se senta até os participantes estarem exaustos. Se dois 
partem juntos, todos se levantam e se começa novamente de um.
Segunda variante (quando o grupo atingiu uma condição de alta con-
centração) mesma situação da primeira variante, mas em vez do nú-
mero, diz-se seu próprio nome.
Observações - Normalmente, assiste-se a procura por parte dos mem-
bros do grupo de estratégias para tentar facilitar o jogo, por exemplo, 
contando muito rapidamente ou “telefonando” a intenção de dizer o 
número e assim por diante. O condutor deve ter o cuidado, em vez, de 
trazer tudo de volta para um plano de escuta mútua.

A JANGADA

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Consciência do espaço e da ação através dele.
Descrição - O exercício deve ser realizado em silêncio e com um bom grau 
de concentração. Consiste em caminhar no espaço ocupando-o uniforme-
mente sem colidir com os outros. Enquanto se caminha, as mãos e os bra-
ços são estendidos e relaxados ao longo dos lados. Os olhos olham para 
a frente e não para o chão. O exercício é comumente chamado “Jangada” 
para deixar claro que as pessoas devem ocupar o espaço em sua totalidade. 
Se, de facto, em uma jangada, todos estão reunidos em um canto, ele se 
vira. Existem muitas variações deste importante exercício; algumas serão 
descritas nas ichas seguintes.
Duração - De um mínimo de 5 a um máximo de 10 minutos.
Observações - Normalmente, especialmente nas primeiras sessões de tra-
balho, assistimos ao facto de que os participantes começam a andar em 
círculos, seguindo um ao outro. O operador terá que quebrar esse hábito 
e forçar os participantes a uma maior autonomia e consciência do espaço.

A JANGADA DE REPENTE

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Consciência do espaço e da ação através dele.
Descrição - O exercício é uma variante da jangada tradicional. Deve ser 
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feito em silêncio e com um bom grau de concentração. Todo o grupo 
de participantes está concentrado em um lado da sala. A um sinal do 
maestro, todos terão que trabalhar no máximo dez segundos, espalhar-
-se homogeneamente na sala, parando em um ponto. Posteriormente, 
a um novo sinal do condutor o grupo começará a andar com as moda-
lidades da jangada.
Duração - Cerca de 5-7 minutos.

FIOS INVISÍVEIS

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Consciência do espaço e da ação através dele, contacto 
visual.
Descrição - O exercício é uma variante da jangada. Deve ser feito em 
silêncio e com um bom grau de concentração. Começa como a janga-
da tradicional, mas com a condição de que a primeira pessoa enqua-
drada pelo olhar não seja mais perdida de vista. O olhar deve estar 
sempre nela enquanto caminha. O espaço está, assim, cheio de ios 
invisíveis que conectam todo o grupo dos participantes.
Duração - Cerca de 5-7 minutos.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO (COMO SE)

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Consciência do espaço e da ação através dele.
Descrição - O exercício é uma variante da jangada. Deve ser feito 
em silêncio e com um bom grau de concentração. Começa como a 
jangada tradicional, mas durante a caminhada o condutor estimula 
a imaginação dos participantes e as suas reações físicas, alterando 
as características físicas do espaço e fazendo-as andar, por exemplo, 
como se estivessem na água, na lua, numa superfície incandescente, 
em subida ou em descida, e assim por diante.
Duração - Cerca de 7 a 10 minutos.

SAUDAÇÕES

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Consciência do espaço e da ação através dele. Aprender 
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frases curtas de uso comum.
Descrição - O exercício é uma variante da jangada. Começa como a 
jangada tradicional, mas durante a caminhada os participantes que se 
aproximam param por um momento e dizem “olá”. A saudação pode 
ocorrer no idioma de acolhimento. O condutor assistido pelo profes-
sor de línguas prestará atenção à correcção da fórmula da saudação, 
mas também ao correcto desempenho do exercício em geral.
Duração - Aproximadamente 10-15 minutos.
Variações - No lugar da fórmula de saudação, os participantes po-
dem, posteriormente, fazer solicitações à vontade, por exemplo, onde 
ica a estação dos comboios, se está quente ou frio, ou quanto custa 
qualquer coisa. As solicitações devem ser feitas no idioma do convi-
dado com a contribuição do professor de línguas.

O ESPELHO

Palavras-chave - Exercício de abertura e aquecimento.
Finalidade - Empatia e relacionamento profundo com o outro.
Descrição - O exercício deve ser realizado em pares. Os participantes 
são colocados de frente um para o outro. O olhar um nos olhos do ou-
tro. Nesta posição, em silêncio, um dos dois, ao acaso, começa a fazer 
pequenos movimentos com os braços primeiro e depois com o resto 
do corpo. O companheiro segue-o copiando os movimentos como se 
fosse um espelho. Conforme o exercício continua, os movimentos po-
dem ser complicados.
Duração - Aproximadamente 10-15 minutos.
Observações - O exercício deve ser abordado lentamente. Notamos 
que alguns pares tendem a executá-lo imediatamente com grande 
velocidade, como se para mostrar que eles são capazes de fazê-lo. O 
condutor deve ser cuidadoso e deixar claro que isso não é uma corri-
da, mas ser tão iel e participante quanto possível no movimento do 
outro.

OBJETO FANTÁSTICO

Palavras-chave - Exercício de exploração do objeto.
Finalidade - Estimular a criatividade e desenvolver a capacidade de 
invenção. 
Materiais - Objetos de vários tipos, pequenos e leves o suiciente para 
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serem lançados.
Descrição - O exercício deve ser realizado em um círculo. O formador 
lança a um participante um objeto qualquer (por exemplo, um rolo de 
scotch). O participante pega o objeto e deve executar ações usando o 
objeto de maneira diferente do que seria seu uso normal e diário, al-
terando sua inalidade, signiicado e função (por exemplo, no caso do 
rolo de scotch ele pode ser usado como se fosse uma lente de aumento, 
etc...), uma vez que a ação é completada, o objeto é jogado para outro 
participante, que fará o mesmo e assim por diante, durante pelo me-
nos duas voltas de todo o círculo. Cada objeto, em sua nova função, 
deve ser nomeado na língua de acolhimento.
Duração - Aproximadamente 15 minutos.
Comentários - Ninguém pode replicar a função do objeto. Cada um 
deve-se esforçar para encontrar um novo modo de uso e um novo sig-
niicado.

TRANSFORMAÇÃO

Palavras-chave - Exercício de exploração do objeto.
Finalidade - Estimular a criatividade e desenvolver a capacidade de 
invenção.
Materiais - Objetos de vários tipos espalhados na sala.
Descrição - Esta é uma evolução do exercício anterior. Nesta versão, 
haverá muitos objetos espalhados pela sala. Cada um dos participantes 
numa primeira fase irá praticar pegando nos objetos e mudando criati-
vamente a sua função e uso. Numa segunda etapa, o formador irá pedir 
aos participantes para escolher um objeto entre os muitos disponíveis 
e com os quais ter-se-á treinado e utilizar apenas aquele pelo menos 
em três maneiras diferentes. Esses três usos diferentes devem formar 
a base de uma microstoria sem palavras. O objeto, nas diferentes fun-
ções, deve ser nomeado, antes da execução da história mímica, no idio-
ma de acolhimento.
Duração - Aproximadamente 15 a 20 minutos.
Comentários - Como na versão anterior, ninguém pode replicar a 
função do objeto. Todos devem se esforçar para encontrar um novo 
modo de uso e um novo signiicado.
Pré-requisitos - Variações: não presentes.
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UMA PALAVRA, UM CORPO

Palavras-chave - Exploração do corpo.
Finalidade - Exploração de um tema usando métodos não verbais.
Descrição - O grupo está de pé na sala; os participantes estão dispos-
tos ocupando o espaço uniformemente (como ir-se-ía encontrar de-
pois de parar o exercício da jangada). Um dos participantes pronuncia 
uma palavra. Pode ser um verbo ou um nome de coisa, o importante 
é que a palavra seja expressa sem muitas mudanças. Após 5 segundos 
de tempo o condutor dá um sinal (por exemplo, um tiro com as mãos) 
e todos os participantes imediatamente representam isicamente essa 
palavra. Com uma forma ixa, mas que contém dinamismo como acon-
tece nas estátuas.
Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.

QUADROS VIVENTES

Palavras-chave - Exploração a partir do corpo.
Finalidade - Exploração de um tema usando métodos não-verbais. 
Início da construção dramatúrgica corpórea.
Descrição - Este é um exercício derivado do teatro imagem (Teatro do 
Oprimido). Os participantes estão todos reunidos em um dos lados 
da sala. Um deles, por acaso, rompe com o grupo e, posicionando-
-se no meio da sala, assume uma postura física. Compõe uma igura. 
Após um breve período de observação, os outros começam, um após 
o outro, a se somar à igura com novas iguras que interagem com a do 
companheiro completando-a e gerando um quadro vivo onde todos 
adicionam uma parte do signiicado ao todo.
Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.
Variações - Se o grupo de participantes é numeroso, é possível dividi-lo 
em dois. Um dos dois grupos terá a tarefa de criar o quadro vivo, o outro 
o observará e eventualmente tentará descrever as sensações sentidas ao 
olhar para a composição e, se possível, obterá uma história.

BAIXOS-RELEVOS

Palavras-chave - Exploração a partir do corpo.
Finalidade - Exploração de um tema usando métodos não verbais. Iní-
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cio da construção dramatúrgica corpórea.
Descrição - Esta é uma variação importante do exercício anterior (os 
quadros viventes). Os participantes estão todos reunidos em um lado 
da sala (ou divididos em dois grupos, se forem numerosos). O condutor, 
ou um dos participantes, pronuncia uma palavra. Um participante, por 
acaso, separa-se do grupo e rapidamente se posiciona em aderência à 
parede oposta, assumindo uma postura física derivada da palavra que 
ouviu. Ela expressa, através da igura, o signiicado da palavra. Após 
um breve período de observação, os outros começam, um após o outro, 
a aderir-se à igura, atravessando rapidamente a sala e aderindo à pa-
rede e ao acompanhante, acrescentando novas iguras que completam 
o baixo-relevo.
Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.
Observações - Ao contrário do exercício anterior, há uma necessidade 
maior de contacto físico. Este ponto pode ser problemático se o trabalho 
for realizado, como no caso de alguns grupos de migrantes, com partici-
pantes de culturas em que o contacto físico é desconfortável. Cabe ao con-
dutor entender se o grupo consegue superar este tipo de obstáculo ou se 
o exercício deve ser modiicado, limitando a solicitação de contacto físico.

COMPOSIÇÕES TEMÁTICAS NO ESPAÇO

Palavras-chave - Exploração a partir do corpo.
Finalidade - Exploração de um tema usando métodos não-verbais. Iní-
cio da construção dramatúrgica corpórea.
Descrição - Este é um exercício que representa uma combinação dos 
dois descritos acima (as imagens vivas e os baixos-relevos). O formador, 
ou um dos participantes, pronuncia uma palavra. Um participante, por 
acaso, separa-se do grupo e rapidamente se posiciona no espaço, assu-
mindo uma postura física derivada da palavra que ouviu. Ela expressa, 
através da igura, o signiicado da palavra. Após um curto período de 
observação, os outros começam, um após o outro, a adicionar-se à igu-
ra, completando a composição. Como nos baixos-relevos, é bom que as 
iguras encontrem pontos de contacto físico.
Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.
Observações - Como no exercício anterior, também há necessidade de 
contacto físico. Este ponto pode ser problemático se o trabalho for rea-
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lizado, como no caso de alguns grupos de migrantes, com participantes 
de culturas em que o contacto físico é desconfortável. Cabe ao condu-
tor entender se o grupo consegue superar este tipo de obstáculo ou se o 
exercício deve ser modiicado, limitando a solicitação de contacto físico.

A IMAGEM MENTAL

Palavras-chave - Exploração a partir do corpo.
Finalidade - Desenvolver a capacidade de criar imagens mentais deta-
lhadas. Acostumar-se a descrever meticulosamente.
Descrição - O formador convida os participantes a pensar num lugar 
familiar (não importa se está aberto ou fechado, pode ser, por exemplo, 
a sua casa ou a casa dos seus pais ou um parque ou lugar onde se este-
ve). A tarefa é tirar uma foto mental desse lugar. O formador convida 
os participantes a imaginarem entrar neste local e realizar um número 
limitado de ações. O início do exercício é exclusivamente mental, então 
o condutor convidará os participantes a movimentarem-se reproduzin-
do as ações mentais realizadas no local.
Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.

MÁQUINAS RÍTMICAS

Palavras-chave – Exploração a partir do corpo.
Finalidade - Exploração de um tema usando métodos não-verbais. Iní-
cio da construção dramatúrgica corpórea. 
Descrição - É como os precedentes um exercício colaborativo. O grupo 
é dividido em subgrupos. É trabalhado um subgrupo por vez. O con-
dutor convida um dos participantes de cada subgrupo a posicionar-se 
no meio da sala e a fazer um gesto rítmico que deve ser repetido inces-
santemente. Ao gesto deve estar associado um som. Após alguns mo-
mentos de estudo, um após o outro, todos os participantes que fazem 
parte do subgrupo que neste momento está no trabalho, abordarão e 
acrescentarão um seu gesto e um seu som de forma complementar ao 
anterior. O resultado será a construção de um tipo de maquinário im-
provável. No inal, um nome é atribuído à máquina. Assim por diante, 
para todos os subgrupos criados.
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Duração - Aproximadamente 20 a 25 minutos.
Variações - A máquina rítmica previamente construída pode ser gra-
dualmente animada através da adição de um determinado humor (por 
exemplo, raiva ou doçura). O estado de espírito vai mudar a ação da 
máquina de uma forma bastante imprevisível e engraçada.

ARGUMENTAÇÕES SOBREPOSTAS

Palavras-chave - Exploração a partir da palavra
Finalidade - Acostumar a mente ao luxo do pensamento.
Descrição - O exercício é realizado em pares. Um em frente ao outro. 
Cada participante pensa em um argumento também simples e banal. 
A sua tarefa será, a um sinal do formador, apoiar a sua argumentação 
contra o outro, o qual, ao mesmo tempo, fará o mesmo. O exercício é 
difícil porque é uma questão de concentrar cuidadosamente o pensa-
mento, não se deixando distrair ou condicionar pelo outro. O argumen-
to a ser explicado pode ser muito simples e deve ser exposto em voz alta 
e na língua materna. Os pares podem ser alterados a critério do condu-
tor. Cada mudança de pares consistirá em uma mudança de argumento 
por ambos os participantes.
Duração - Aproximadamente 15 a 20 minutos.

FLUXO DE PALAVRAS

Palavras-chave - Exploração da palavra.
Finalidade - Acostumar a mente ao luxo do pensamento.
Descrição - O exercício é realizado após o anterior (Argumentações 
Sobrepostas). Ao inal do exercício das argumentações sobrepostas, o 
condutor convidará os participantes a icarem em ila indiana. Um após 
o outro, os participantes chegarão ao centro da sala e exporão o argu-
mento a todos, tentando que o desempenho dure o máximo possível. 
No caso (como resultado de repetidas mudançs de pares) sejam dispo-
níveis mais argumentos prontos, uma vez que o primeiro é exposto, o 
participante retornará em uma linha e, no inal da volta, começará no-
vamente a enunciar o outro argumento e assim por diante.
Duração - Aproximadamente 15 a 20 minutos; depende do número de 
argumentos preparados.
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PALAVRAS PODEROSAS

Palavras-chave - Exploração a partir da palavra.
Finalidade - Construção dramatúrgica elementar.
Materiais - Flipchart. 
Descrição - O exercício pode ser executado seguindo os argumentos 
anteriores (sobreposição de argumentos, luxo de pensamento) ou iso-
ladamente. O condutor propõe aos participantes que escolham três pa-
lavras. Se o exercício foi realizado após os descritos acima, a escolha 
ocorrerá entre as palavras expressas nos argumentos, se forem realiza-
das isoladamente, a escolha será mais aleatória. Em qualquer caso, as 
palavras terão que ser escolhidas entre aquelas que para o participante 
desempenham um certo grau de importância, ou em referência a um 
tema que o grupo escolheu explorar. O formador propõe construir uma 
breve história de poucas linhas nas quais as três palavras devem neces-
sariamente aparecer.
Duração - Aproximadamente 20 a 30 minutos.

HISTÓRIA ATRAVÉS DE UM OBJETO

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais – Flipchart, objetos exigidos pelo formador.
Descrição - O condutor propõe aos participantes trazer consigo um ob-
jeto da vida quotidiana que seja de algum modo signiicativo. O objeto 
deve, portanto, ser escolhido em uma base emocional. O exercício ocorre 
em três momentos. No primeiro momento, o condutor convida os par-
ticipantes a explorar os potenciais do objeto escolhido (ver o exercício 
“Transformações”), improvisando com ele a partir de novas funções que 
podem ser atribuídas a eles. Após um determinado período, os partici-
pantes são convidados a escolher um número limitado de funções. Neste 
ponto, há uma segunda fase que consiste em pensar e escrever um conto 
em que o objeto aparece com as funções previamente identiicadas. A 
última fase consiste em um retorno público ao grupo que pode fazer ano-
tações e adicionar signiicados ao que foi apresentado.
Duração – Cerca de 30 minutos.
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CONTA A TUA HISTÓRIA

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais - Flipchart.
Descrição - O condutor propõe aos participantes para contar a cada 
um deles um episódio da sua própria vida. Possivelmente, o episódio 
terá que ser engraçado, simpático. Alternativamente, pode ser feita a 
escolha de contar uma história tradicional também. Enquanto o parti-
cipante diz, os outros fazem anotações. Quando todos tenham contado 
alguma coisa, decidem juntos qual dessas histórias será escolhida para 
ser a base de uma obra de escrita e encenação. Uma vez feita a escolha, 
as anotações feitas pelos ouvintes são lidos para uma primeira interpo-
lação da história.
Duração - De 30 a 40 minutos.

LISTA DE SITUAÇÕES

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica. 
Materiais - Flipchart.
Descrição - O exercício está relacionado ao anterior. Uma vez que a 
história tenha sido escolhida e interpolada com as anotações dos ou-
vintes, se adianta isolando as situações que estão na base da história 
mesma. Cada situação será escrita no lipchart e será a base para escre-
ver uma única cena. Nesta fase, é possível trazer situações particulares 
para uma única situação geral ou, vice-versa, dividir uma situação geral 
em muitas particulares.
Duração - De 30 a 40 minutos.

LISTA DE CARACTERES

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais - Flipchart.
Descrição - O exercício está relacionado ao anterior. Desta vez, vamos 
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isolar os personagens que aparecem nas situações deinidas anterior-
mente. Neste momento, é possível fundir dois ou mais caracteres em 
um único caractere (por exemplo, personagens com caracteres seme-
lhantes) ou dividir um personagem em dois ou mais de acordo com 
as modiicações feitas anteriormente (ou se nesta maneira for mais 
compreensível um determinado tipo de comportamento). No inal do 
exercício, deve ser realizada uma lista de personagens referíveis às si-
tuações identiicadas no exercício anterior.
Duração - De 30 a 40 minutos.

INTERROGATÓRIO AOS PERSONAGENS

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais - Flipchart.
Descrição - O exercício está relacionado aos anteriores. Levando em 
consideração a lista de personagens identiicados e sua localização na si-
tuação descrita, o grupo, coordenado pelo formador, passa a fazer deles 
uma interrogação de terceiro grau, a partir daqueles identiicados como 
principais até os secundários. O grupo pergunta de tempos em tempos 
informações sobre o personagem e a sua história, sobre as possíveis re-
lações com outros personagens, sobre o seu modo de pensar e trabalhar. 
Todas as indicações que surgem serão escritas no lipchart e resumidas 
pelo condutor. No inal do trabalho, ter-se-á que ter uma caracterização 
completa e lógica dos personagens em movimento na cena.
Duração - Cerca de 40 minutos.

ESCRITA DE CENAS INDIVIDUAIS

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais - Flipchart, cadernos.
Descrição - O exercício está relacionado aos anteriores. Cada cena 
identiicada é pontuada e escrita de forma ampliada. O trabalho de es-
crita é continuamente assistido pelo professor de línguas que corrige 
as frases individuais ao introduzir as regras gramaticais necessárias. 
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Não se deve pensar num trabalho de grande complexidade. Cada cena 
única também pode ser muito simples e essencial. Detalhes e novas 
interações entre os personagens são adicionados nesta fase. A riqueza 
de formas linguísticas exploráveis neste ponto é decididamente ampla. 
Os diálogos, se necessário, são descritos.
Duração - Cerca de 40 minutos.

ESCRITA DE DIÁLOGOS

Palavras-chave - Construção Dramatúrgica.
Finalidade - Construção Dramatúrgica.
Materiais - Flipchart, cadernos.
Descrição - O exercício está relacionado aos anteriores. Nesta última 
fase os diálogos ou partes narrativas na sua totalidade são clariicados 
e escritos. Como na fase anterior, a intervenção do professor de lín-
guas ao lado do condutor será fundamental. Também neste caso não 
é necessário pensar na criação de textos particularmente complexos. 
Pelo contrário, uma linguagem seca e rápida favorecerá a possibili-
dade de aprender a língua dos participantes no laboratório. No entan-
to, podem ser exploradas formas dialógicas úteis que serão facilmente 
aprendidas. Se o trabalho for realizado com os prazos necessários, a 
aprendizagem da língua de acolhimento será extremamente favorecida 
pela situação lúdica e não formal.
Duração - Cerca de 40 minutos.
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1. Necessidades identiicadas e estado 
da arte

As necessidades foram identiicadas pela 
equipa de investigação através de uma 
revisão da literatura e graças à contribui-
ção de professores e educadores que ge-
ralmente trabalham com estrangeiros e 
que participaram do projeto.

O uso do teatro para educação e inclu-
são começou a espalhar-se na Europa 
nos anos ’60 do século passado de mui-

tas formas. Citamos, por exemplo, o TIE, Theatre in Education que é 
considerado uma das raízes do Applied Theatre desenvolvida na Ingla-
terra ou a animação teatral em Itália, onde mais tarde se desenvolveu o 
Teatro Sociale e o Teatro Sociale e di Comunità.

Após a exploração do cenário europeu, tem sido entendido que há 
experiências signiicativas relacionadas com o teatro usado para edu-
cação e ensino, mas não existem práticas estabelecidas teatrais para o 
ensino de matemática, muito menos de matemática ensinada aos mi-
grantes. Da mesma forma, não são conhecidos materiais especíicos a 
respeito da matemática ensinada aos migrantes, por isso, decidiu-se re-
ferir-se ao livro “Mathematic in Europe: Common Challenges and Na-
tional Policies”, editado en 2011 pela Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice), que enquadra a situação 
do ensino da matemática a nível europeu.

O documento sublinha como as competências matemáticas são agora 
consideradas elementos-chave para a realização pessoal, participação 

PARTE III
ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
PARA O USO DO TEATRO NA 
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 
DOS MIGRANTES
Editado por Maurizio Bertolini
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activa, inclusão social e empregabilidade dos cidadãos europeus. Isto é 
ainda mais verdadeiro se pensamos em uma categoria de pessoas, mi-
grantes, para quem a integração na sociedade de acolhimento é o pri-
meiro passo para ser capaz de imaginar uma nova vida longe de casa. O 
documento também destaca como é necessário incentivar a introdução 
de métodos de ensino inovadores, que vão no sentido do envolvimento 
do aluno em atividades destinadas a reforçar a capacidade de raciocí-
nio e problem solving. Neste sentido, a equipa de pesquisa encontrou 
apoio total naqueles que eram os pré-requisitos em fase de design do 
projeto TELL ME e a orientação a ser tomada na pesquisa e implemen-
tação da metodologia.

Em face do exposto, na fase de planeamento do projeto TELL ME 
foi delineado um plano de ação para a fase de implementação em que 
tomar como referências iniciais a metodologia do Teatro Sociale e di 
Comunità (TSC) e duas experiências anteriores:

- “Mathemart ensinar matemática na oicina teatral”, uma aborda-
   gem da matemática baseada no laboratório do TSC;
- “MATHeatre - Performing and Playing in Adult Mathematical
  Literacy”, workshop inanciado em 2013 pelo programa EU LLP-
  -Grundtvig.

No que diz respeito a identiicação das necessidades especíicas de um 
alvo determinado, como o dos migrantes, uma grande contribuição 
foi dada pelos educadores e formadores que trabalharam no projeto 
e pertencentes a três grupos focais diferentes: o grupo sueco ligado a 
associação IFALL, o grupo português ligado à Companhia ASTA e os 
professores do CPIA1 (Centro de Educação de Adultos) de Turim, que 
colaboraram com o Comité Nobel para Deicientes. Nas formas de me-
sas de discussão e oicinas teatrais, durante as diferentes fases do proje-
to, foram realizados vários encontros com esses grupos que tiveram um 
valor duplo. Em um primeiro momento, eles foram usados pela equi-
pa de pesquisa para coletar as necessidades dos migrantes e daqueles 
que trabalham todos os dias no ensino da matemática. No segundo ano 
de atividade, as reuniões mostraram-se muito úteis para experimentar 
diretamente com professores e educadores a metodologia que estava 
surgindo. Os feedback recebidos permitiram reinar quanto concebido 
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em um processo de ideação - teste - acabamento que foi repetido várias 
vezes ao longo de todo o projeto.

Da comparação com os professores surgiram necessidades transver-
sais a todos os estados envolvidos que podemos dividir em 3 categorias:

- necessidades relacionadas com a gestão de pessoas e do grupo,
- necessidades de pessoas com pouca ou nenhuma alfabetização ma- 

      temática,
- necessidades de pessoas com boa literacia matemática na sua língua
  de origem.

A maioria das necessidades que surgiram a partir do trabalho reali-
zado no Team de Investigação (TdI) e nos grupos focais está ligada à 
gestão de pessoas e do grupo.

Classes de adultos compostas de pessoas provenientes de partes do 
mundo com culturas muito diferentes, muitas vezes com um passado 
traumático e complexo por trás delas e um futuro muito incerto, não 
são fáceis de administrar.

O que emergiu como predominante é o sentimento de inadequação 
que o professor percebe ao usar a lição frontal. A gestão de classes mui-
to heterogéneas também do ponto de vista da preparação linguística e 
matemática requer ferramentas alternativas. Dentro do mesmo grupo 
de classe pode haver culturas muito diferentes, que se referem a reli-
giões, hábitos e costumes também muito distantes uns dos outros. Isso 
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signiica que as pessoas dentro da classe vivem separadas em subgru-
pos, agrupadas por etnia e que entre os diferentes subgrupos a troca é 
muito pequena, se não inexistente. A lição frontal, por sua natureza, en-
volve uma comunicação que vai do professor para os alunos e vice-ver-
sa e que raramente favorece as trocas internas ao grupo-classe, o que, 
consequentemente, diicilmente facilita uma troca interétnica dentro 
da classe. Além disso, a lição frontal é frequentemente baseada na tro-
ca verbal, mas isso é complicado pelo fato de que, no mesmo grupo 
de classe, muitas vezes não há linguagem comum. No melhor dos ca-
sos, a língua comum, ou a língua do país de acolhimento, começou-se 
a estudar e, portanto, é possível uma compreensão mútua básica, mas 
ainda é mais fácil continuar a interagir com as pessoas da classe que 
falam a sua própria língua. É evidente que essas diiculdades são mais 
facilmente superadas com atividades onde, por exemplo, um espaço re-
levante pode ser dado à interação através da linguagem não-verbal e no 
qual, consequentemente, as ferramentas para a construção e gestão do 
grupo são mais apropriadas.

A necessidade de ferramentas alternativas à aula frontal para envol-
ver e gerir os participantes, fazê-los sentir-se à vontade e promover o 
conhecimento mútuo e o intercâmbio entre o professor e os alunos 
torna-se ainda mais importante quando se considera que são pessoas 
adultas que muitas vezes não têm tido educação escolar e, portanto, 
não têm sido acostumadas em atender lições em aula desde crianças. 
Encontrar-se pela primeira vez ou encontrar-se depois de muito tempo 
como adultos não é fácil, também porque são pessoas que, fora da sala 
de aula, têm uma situação de vida que não é fácil de gerir, pelo que não 
têm a paz de espírito para começar ou começar a aprender de uma ma-
neira que está longe de seus hábitos.

Condições pessoais difíceis, falta de motivação minada pela incerteza 
sobre o futuro e às vezes o medo de ser expulso para retornar ao país 
de origem, senso de não pertencimento à classe, muitas vezes levam o 
discente a uma frequência descontínua que vai para afetar a habilidade 
do professor de estruturar um caminho educacional apropriado. Tam-
bém por causa desses fatores, a necessidade de ter ferramentas alter-
nativas que sejam funcionais para a criação de vínculos signiicativos 
dentro do grupo-classe e com os professores. Para fazer isso, em todos 
os focus group, foi relevado como muito importante a troca de informa-
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ção e comunicação não só com o professor, mas especialmente entre os 
participantes. Uma troca que não termina no nível cognitivo, mas que 
também é facilitada no nível humano, de modo que o grupo-classe se 
torne uma referência para pessoas que fora da escola muitas vezes têm 
poucos laços aos quais apoiar-se e deixar-se ajudar e guiar no processo 
de integração.

Finalmente, ao entrar no mérito das habilidades matemáticas, emer-
giram duas macrocategorias de estudantes: aqueles sem conhecimento 
prévio de matemática e aqueles com boa ou moderada preparação ma-
temática, mas apenas na língua de origem.

Em ambos os casos emergiu, no entanto, a necessidade de recomeçar 
desde o início com o ensino. De facto, mesmo aqueles que receberam 
uma boa educação matemática em seu país muitas vezes não tinham 
condições e/ou oportunidades para cultivá-la e manter ativas as habi-
lidades adquiridas que ao longo do tempo se desvaneceram e icaram 
confusas e não prontas para o uso diário. As atividades descritas no 
§III.4, em particular todas aquelas relacionadas ao uso de números, fo-
ram projetadas para ambos os grupos e para trazer um grupo de classe 
heterogéneo para uma alfabetização matemática básica e homogénea, 
a im de progredir a seguir com o programa escolar tendo uma classe 
quanto possível equilibrada em termos de competências. Para aqueles 
que não têm conhecimento prévio em matemática, essas atividades são 
funcionais para aprender o básico: números, operações básicas, tabe-
las. Para aqueles que já possuem uma boa base matemática na língua 
de origem, as atividades são funcionais para traduzir os conceitos ma-
temáticos para a língua de acolhimento. Neste sentido, a matemática 
provou ser uma linguagem universal que é facilmente traduzível e re-
conhecível mesmo entre culturas muito distantes.

2. Estrutura Curricular

«Os currículos de matemática indicam todos os objetivos e resultados essen-
ciais do ensino de matemática. Nos últimos anos, e em particular desde 2007, 
a grande maioria dos países europeus reviu os currículos de matemática, ado-
tando uma abordagem baseada em resultados, em que o foco está no desenvol-
vimento das habilidades do aluno, e não no conteúdo teórico. A quantidade de 
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matemática no currículo diminuiu, enquanto os laços transversais, a resolução 
de problemas e a aplicação do conhecimento aumentaram. Esta abordagem in-
tegrativa tende a ser mais abrangente e lexível na resposta às necessidades de 
uma gama diversiicada de alunos, bem como a sua capacidade de compreen-
der o propósito das aplicações matemáticas no mundo real»1 .

O que está descrito acima é a abordagem europeia para o ensino de 
matemática e é a abordagem também adotada pela equipa de pesquisa 
do projeto TELL ME para o ensino de matemática para migrantes.

Graças à informação recolhida, a discussão e os cálculos feitos pela 
TdI mediante interação com grupos focais decidiu-se imediatamente 
relacionar o conceito de currículo às necessidades dos estudantes adul-
tos migrantes, especialmente enfatizando as habilidades úteis na vida 
de todos os dias e aqueles úteis para obter um diploma no estado de 
acolhimento. A partir da triagem realizada na fase de pesquisa, as se-
guintes competências emergem como fundamentais, as quais, deve ser 
enfatizado, têm que ser adquiridas na língua de acolhimento.

- Utilizar simbologia, técnicas e procedimentos de cálculo aritmético 
e algébrico.

- Representar, comparar, analisar iguras geométricas planas e sóli-
das identiicando suas propriedades e relações.

- Resolver problemas de vários tipos, identiicando as estratégias
  apropriadas, possivelmente usando representações gráicas e ferra-
  mentas de cálculo de maneira apropriada.

A partir da análise das necessidades dos grupos-alvo, percebemos 
que não é possível pensar a um caminho educacional estruturado 
em módulos padrão com uma sequencialidade unívoca porque o 
target a que se dirige o método TELL ME é muito diversificado 
para ser satisfeito por um único produto. Decidiu-se, portanto, ir 
em direção à construção de macro áreas de trabalho que podem 
ser mais ou menos exploradas de acordo com as necessidades do 
grupo-classe e do nível de alfabetização matemática.

As macro-áreas identificadas são: os números, a geometria, o 

1 - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (2011). Mathematics education in Euro-
pe. Common Challenges and National Policies, EACEA P9 Eurydice.
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cálculo literal e dentro de cada área foram projetadas umas ativi-
dades relacionadas aos tópicos principais. O objetivo da metodo-
logia TELL ME não é fazer com que os alunos aprendam muitos 
conceitos, mas, como de complemento e apoio do ensino tradicio-
nal, o verdadeiro objetivo da metodologia é fazer experimentar 
a matemática. A abordagem da matéria dá-se de um ponto de 
vista incomum, o do laboratório teatral, através do qual é possí-
vel brincar e se envolver em todo um corpo-mente no mundo da 
matemática.

O currículo é projetado para tornar as pessoas apaixonadas por 
matemática, abrindo assim uma porta para a compreensão dos tó-
picos abordados que podem ser explorados durante as palestras 
em sala de aula para aprofundar e consolidar os conceitos encon-
trados através das atividades de TELL ME.

Como não há um caminho didático padrão, optou-se por descre-
ver no item §III.3 “Diretrizes” alguns caminhos possíveis de acor-
do com as características dos grupos identificados. Pela mesma 
razão, não é possível quantificar as horas necessárias para reali-
zar o currículo. O que pode ser dito, em geral, é que, comparado 
ao tempo usado em sala de aula para uma aula frontal tradicio-
nal, um assunto tratado dentro do laboratório de teatro leva mais 
tempo para chegar à fase central da atividade somente após uma 
fase preparatória que não pode ser excluída sob pena do mau fun-
cionamento da atividade em si. Seguem-se as três principais ma-
cro-áreas e os tópicos curriculares relacionados da metodologia 
TELL ME que são considerados mais qualificados como suporte 
para o ensino matemático tradicional.

2.1 - Aritmética
Os tópicos desta área, especialmente os primeiros 13 da lista a se-
guir, são projetados para fornecer uma base matemática mínima 
para qualquer aluno. Esta base é funcional tanto para a tradução 
dos conceitos básicos na língua de acolhimento, como para a conti-
nuação dos estudos, tanto para a utilização da matemática na vida 
quotidiana; por exemplo, para ler e entender uma conta telefónica 
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ou para interpretar a percentagem de um desconto.
1. Os números
2. Contagem
3. Compor os números
4. Escrever números e símbolos
5. O valor posicional
6. Contar as tabelas
7. As tabelas
8. Os divisores
9. A adição
10. A subtração
11. A multiplicação
12. A divisão
13. As frações
14. Cálculo mental
15. Mínimo múltiplo comum
16. Máximo divisor comum

2.2 - Geometria

Os tópicos desta área destinam-se a apresentar aos alunos que desejam 
aprofundar os seus estudos, criar um vocabulário básico na língua de 
acolhimento e, quando necessário, compreender as unidades de medi-
da do país de acolhimento.

1. Geometria plana
2. Perímetro e Área
3. Geometria sólida
4. O plano cartesiano
5. Enunciar deinições e teoremas
6. Tamanhos sexagesimais
7. Unidades de medida

2.3 - O cálculo literal
Esta área é projetada especificamente para aqueles que desejam ob-
ter um diploma no estado de acolhimento e, portanto, devem inte-
grar no seu próprio caminho formativo o cálculo literal para chegar 
até às equações de primeiro grau. Como se verá mais adiante, as 
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lições dessa área são facilmente adaptáveis a muitos outros tópicos 
de cálculo literal.

1. Representar monómios e polinómios
2. Operações entre monómios
3. As equações

3. Diretrizes

3.1 - A quem são dirigidas?
Este produto de projeto é destinado a professores e educadores que lidam 
com a alfabetização matemática de estrangeiros.

As atividades descritas tratam de tópicos matemáticos especíicos e po-
dem ser colocadas em prática conforme descrito no manual ou adaptadas 
às necessidades do grupo-classe.

As diretrizes não descrevem as atividades necessárias para a construção 
do grupo e a gestão e capacitação da dinâmica do próprio grupo em uma 
coniguração de laboratório teatral. Esse tipo de habilidade só pode ser 
transferido para os professores por meio de treino ad hoc. Para aqueles 
que não tiveram nenhum tipo de experiência teatral e queriam entender 
melhor o funcionamento de um laboratório teatral, consultar o parágrafo 
anterior.

Sempre que possível, os professores sem experiência em laboratório de 
teatro são aconselhados a estar acompanhados por um proissional da 
área. Pensando também nos casos em que isso não é possível, imaginou-
-se um duplo uso dos materiais didáticos.

As ichas didáticas podem ser usadas de maneiras alternativas, depen-
dendo da experiência e das competências dos professores.

Professores com competências teatrais e experiência anterior na con-
dução de laboratórios de Teatro Social e de Comunidade podem usar as 
ichas educacionais do projeto TELL ME que se encontram no §III.4 den-
tro de um caminho de laboratório mais articulado que inclui uma fase 
inicial de construção do grupo e de transferência de habilidades teatrais 
básicas. No caso de professores experientes na condução de laboratórios 
de Teatro Social e de Comunidade é possível, em paralelo com o ensino 
de matemática, trabalhar conscientemente com os participantes em habi-
lidades de vida que respondem às necessidades destacadas no §III.1.
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Para professores que não possuem as habilidades de conduzir o labora-
tório teatral e não podem ser assistidos por um proissional, ainda é possí-
vel usar as ichas do projeto TELL ME (§III.4) como atividades separadas 
que devem ser gerenciadas prestando atenção a alguns aspetos metodo-
lógicos que serão descritos posteriormente.

3.2 - Metodologia de referência
O desenvolvimento de atividades de alfabetização matemáticas do projeto 
TELL ME foi baseado na Metodologia de Teatro social e de Comunidade 
e, em particular, no método “Mathemart - Ensinar matemática na oicina 
teatral” para chegar a um conjunto de atividades que iria responder às ne-
cessidades dos alunos adultos estrangeiros e seus professores. Além disso, 
na estruturação de algumas actividades e lições, partimos da experiência 
adquirida durante o Workshop Grundtvig destinado a adultos “MAThea-
tre - Performing and Playing in Adult Mathematical Literacy”.

Antes de entrar nos detalhes do modelo de trabalho TELL ME, vamos 
apresentar brevemente a metodologia de referência a partir da qual 
começamos.

O Teatro Social e de Comunidade é uma metodologia de trabalho tea-
tral em contextos educativos, sociais e culturais.

«É uma prática posta em prática por proissionais (equipas) pluricompe-
tentes (área de jogo, psicossocial, etc.) em parceria, envolvendo indivíduos, 
grupos e comunidades em relação à sua identidade especíica e promove o seu 
empowerment por meio de atividades performativas que usando diferentes 
linguagens, processos criativos e formas de atuação, tem como inalidade a 
mudança (dimensão política e de cuidado) e a criação artística com símbolos e 
signiicados compartilhados (dimensão estética e cultural)»2 .

A deinição de “Teatro Social e Comunitário” (TSC) foi introduzida 
no início dos anos 2000 na Universidade de Turim pela equipa liderada 
por Alessandro Pontremoli e Alessandra Rossi Ghiglione.

Nos últimos 15 anos, o TSC, através do trabalho do Social and Commu-
nity Theatre Centre de Turim, trabalhou em vários campos: de escolas 
para prisões, de centros de saúde mental para lares de idosos, hospitais, 

2 - Rossi Ghiglione A. (2013). Teatro sociale e di comunità, Dino Audino Editore, Roma.
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empresas e subúrbios até projetos internacionais de cooperação para 
o desenvolvimento e receção de migrantes. Na Europa, a metodologia 
TSC é agora reconhecida como uma das melhores práticas em cultura, 
bem-estar e saúde.

A metodologia prevê diferentes modalidades e fases de trabalho em 
que técnicas e linguagens podem ser utilizadas, que variam de acordo 
com as habilidades dos proissionais envolvidos. Em todos os casos, 
no entanto, o caminho com o grupo/comunidade resulta em um de-
sempenho inal que pode ser de vários tipos: permutas, paradas, es-
pectáculos, festas, etc.

O processo de trabalho desenvolvido no projeto TELL ME não al-
cança a fase performativa, prevista pelo TSC, voltada para um pú-
blico externo ao grupo. No nosso caso, a atenção tem sido focada no 
modelo de laboratório de teatro TSC que foi usado e declinado para 
atender às necessidades emergidas na fase de análise das necessida-
des do projeto TELL ME.

«Desde os anos ’60 do século passado, o laboratório tornou-se a maneira 
usual em que os grupos de teatro pesquisam e criam, e os pedagogos e trei-
nadores estruturam os caminhos de aprendizagem para os proissionais de 
teatro. Como vimos, o laboratório teatral é um dos caminhos possíveis que o 
teatro social usa»3.

O laboratório teatral tem uma estrutura precisa que o deine em 
termos de espaço, tempo, relações entre os participantes e ações. Ele 
geralmente é composto de uma série de reuniões de cadência prede-
terminadas em que um grupo de pessoas, conduzida por um prois-
sional, se encontram em um espaço dedicado para realizar atividades 
em torno de um ou mais temas e objetivos combinados em fase de 
arranque do mesmo laboratório. Geralmente é usado quando se quer 
trabalhar com um grupo em uma situação onde se pode criar uma 
certa distância das dinâmicas da vida quotidiana.

O espaço de trabalho é geralmente uma sala vazia ou, tanto quanto 
possível, livre de móveis e objetos supérluos, de tamanho adequado 
para conter o grupo e isolada do mundo exterior.

O tempo de cada encontro de oicina teatral é marcado de acordo 
com uma tendência «muito semelhante às fases dos ritos de passa-

3 - Rossi Ghiglione A. e Pagliarino A. (2007), Fare Teatro Sociale, Dino Audino Editore, Roma.
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gem. Existem uma fase de separação, uma fase de margem, uma fase 
de reintegração»4.

A fase de separação é funcional para entrar em uma dimensão sepa-
rada da vida quotidiana. Normalmente, essa outra dimensão é favore-
cida por um espaço especialmente preparado para acolher o grupo de 
trabalho e uma série de ações e rituais que incentivam os participantes 
em uma atitude da mente virada para o aqui e agora. A fase de margem 
é a fase em que «as pessoas livres das restrições da vida quotidiana (papéis 
sociais, códigos de conduta, leis, etc.) exploram de uma forma lúdica o mundo, 
as suas regras de funcionamento e os seus símbolos»5. É a fase na qual atra-
vés do training psico-físico se trabalha na consciência mente-coração-
-corpo dos indivíduos e através do treino coral trabalha-se à formação 
do grupo e à consciência das relações.

A fase de reintegração consiste em uma fase de feedback e uma fase de 
fechamento que geralmente envolve um ritual formalizado com o qual os 
participantes cumprimentam e retornam gradualmente à vida quotidiana.

O laboratório de teatro social, assim estruturado, prevê a presença de 
um ou mais condutores. Eles possuem uma competência tanto no nível 
teatral quanto no nível socioeducativo e têm a tarefa de orientar as ati-
vidades de acordo com a metodologia descrita acima.

O proissional que conduz a oicina de teatro tem uma preparação 
especíica que lhe permite reconhecer e facilitar os processos que, em 
diferentes níveis (cognitivo, relacional, emocional), se movem no grupo 
de laboratório.

Mathemart, baseada na oicina de teatro, é (ou “representa”) uma 
abordagem inovadora para a matemática criada por Maurizio Bertolini 
em 2011, que consiste no apoio ao ensino de matemática utilizando a 
metodologia TSC. Os professores procuram cada vez mais novos méto-
dos para ensinar matemática e Mathemart tem sido pensado como uma 
nova maneira de abordar a matemática na oicina de teatro, tentando 
contornar o medo e as diiculdades que o assunto pode gerar. A meto-
dologia do TSC é usada para mergulhar no jogo da matemática com um 
envolvimento ativo e uma abordagem que afeta a mente e o corpo, assim 
como a criatividade inata em todos nós.

4 - C. Bernardi (2004). Il teatro sociale, Editora Carocci, Roma.
5 - Rossi Ghiglione A. e Pagliarino A. (2007). Fare Teatro Sociale, Editora Dino Audino, Roma.
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O ambiente de laboratório teatral promove uma atmosfera de conian-
ça, criativa e lúdica, permitindo que os discentes explorem livremente 
as atividades propostas sem qualquer tipo de julgamento e encoraja a 
aprendizagem de seus esforços em uma sequência de tentativas e erros.

Se o discente tem medo de matemática, ele não se sente livre para 
cometer erros. O medo bloqueia as competências lógicas do aluno que 
não é capaz de raciocinar corretamente. Mas isso não signiica que ele 
não seja realmente capaz de fazê-lo. Um bom cenário teatral pode aju-
dar a esquecer os medos e a apreciar a possibilidade de aprender brin-
cando e interagindo com os companheiros. De facto, no laboratório de 
Mathemart, não se fala de matemática, mas faz-se experiência no as-
sunto brincando com as regras e as relações matemáticas.

Mathemart foi testado em escolas primárias e secundárias italianas 
desde 2011, com bons resultados. No entanto, quando a equipa de pes-
quisa começou a trabalhar no método TELL ME, Mathemart nunca 
havia sido testado com migrantes. Por essa razão, os exercícios e a abor-
dagem de Mathemart foram usados como ponto de partida e depois 
declinados e desenvolvidos de acordo com as necessidades descritas 
no §III.1.

Da mesma forma o seminário Grundtvig “MATheatre - Performing 
and Playing in Adult Mathematical Literacy”, realizado com um gru-
po composto por professores de matemática e artistas tinha feito vis-
lumbrar de uma série de oportunidades de trabalho com adultos que 
diferem do trabalho feito com as crianças, especialmente em termos de 
como as atividades são propostas. Tratava-se novamente de indicações 
gerais nunca antes experimentadas com adultos migrantes e, conse-
quentemente, como para o Mathemart, foi considerado como ponto de 
partida para iniciar o caminho da pesquisa.

3.3 - A metodologia TELL ME
O campo de aplicação ao qual TELL ME deve responder é muito amplo 
e heterogéneo. Cada turma pode conter, conforme observado durante a 
análise das necessidades, tipos de pessoas e necessidades educacionais 
muito diferentes umas das outras.

Portanto, não é possível delinear um caminho unívoco que seja adap-
tável a qualquer grupo-classe de migrantes, estruturado em um núme-
ro ixo de lições, cada uma tratando de um tópico preciso em uma or-
dem deinida a priori.

Os exercícios propostos não podem substituir completamente a lição 



74

na sala de aula, mas são concebidos como uma ferramenta que pode in-
tegrar a lição frontal e preencher as lacunas que, em certas situações, o 
ensino em sala de aula pode ter com grupos de migrantes adultos.

O que a equipa de pesquisa decidiu, em vez, fazer com base na expe-
riência anterior e nos resultados das atividades realizadas durante os dois 
anos do projeto é criar uma “caixa de ferramentas”, o material didático, 
que pode ser usado a critério do professor, de acordo com o grupo-classe 
particular que tem que lidar.

Os materiais de ensino podem ser usados seguindo diferentes lógicas e 
nós identiicamos algumas delas.

As ichas foram criadas de acordo com três categorias de tópicos: nú-
meros, geometria, cálculo literal.

No primeiro, há todos os tópicos que vão desde reconhecer e saber 
como escrever números, fazer as quatro operações básicas, até alguns tó-
picos mais difíceis, como frações, Mínimo múltiplo comum e Máximo 
divisor comum que podem ser úteis para aqueles que têm objectivo de 
obter um diploma no país de acolhimento.

Na segunda categoria, a geometria, incluímos algumas atividades bá-
sicas que podem ser usadas para introduzir ou aprofundar muitos tópi-
cos especíicos: da representação de entidades geométricas ao cálculo 
das áreas de iguras planas até a enunciação de deinições e teoremas e a 
geometria tridimensional. Nesta secção, não foram incluídas atividades 
estritamente geométricas, como “Unidades de medida”.

Na terceira secção, o cálculo literal, existem três atividades que permi-
tem explorar a representação de monómios e polinómios, os fundamen-
tos do cálculo literal, os produtos notáveis e as equações de primeiro grau.

Também imaginamos percursos diferentes de acordo com diferentes 
categorias de sujeitos envolvidos, apresentando abaixo alguns desses ca-
minhos.

Percurso 1 - Fruição Linear
Dentro de cada categoria os exercícios foram ordenados de modo que os 
anteriores sejam preparatórios para os seguintes, para os quais um pri-
meiro método é propor ao grupo-classe a sucessão de exercícios como 
apresentado no manual. Esta progressão pode ser funcional em um gru-
po-classe homogéneo com o qual se pretende fazer uma revisão global 
do programa proposto ou de uma secção dele.

Percurso 2 - Alfabetização Básica
Este caminho é projetado para aqueles que, mesmo em sua língua na-
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tiva, não têm alfabetização matemática e, portanto, precisam partir dos 
fundamentos, ou seja, reconhecer e saber escrever números, entender o 
valor posicional dos números, usar as 4 operações básicas.
Para este percurso, a sequência recomendada de atividades é a seguinte.
Os números - atividades 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12.
Geometria - atividades 17, 18, 23.

Percurso 3 - Tradução de conhecimentos anteriores
Este percurso é projetado para aqueles que têm uma boa alfabetização 
matemática na língua de origem e precisam traduzir os conceitos básicos 
já conhecidos na língua anitriã.
Para este percurso, a sequência recomendada de atividades é a seguinte.
Os números - atividades 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Geometria - atividades 17, 19, 20, 23.

Percurso 4 - Matemática na vida quotidiana
Este percurso é projetado para aqueles que precisam aprender habilida-
des básicas úteis para a vida quotidiana, mas não têm o objetivo de obter 
um diploma no país anitrião.
Para este percurso, a sequência recomendada de atividades é a seguinte.
Os números - atividades 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Geometria - atividades 17, 22, 23.

Percurso 5 - Título do estudo
Este percurso é projetado para aqueles que pretendem obter um diplo-
ma no país de acolhimento. É um caminho que estabelece as bases das 
três diretrizes para um estudo completo. Imaginamos que seja destinado 
a pessoas com competência matemática mínima em sua língua nativa.
Para este percurso, a sequência recomendada de atividades é a se-
guinte.
Os números - atividades 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Geometria - atividades 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
O cálculo literal - atividades 24, 25, 26.

Cada atividade é projetada para um ou mais tópicos especíicos. Para al-
gumas atividades, variações também são indicadas e, em geral, as ativi-
dades descritas podem ser facilmente adaptadas e usadas para trabalhar 
em assuntos diferentes daqueles indicados.

Como a atividade principal tenha que ser inserida no plano de traba-
lho da turma, ica a critério do professor, pois pode depender de mui-
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tos fatores e não se pode indicar uma regra geral. Em primeiro lugar, 
é importante levar em consideração as caraterísticas do grupo: a com-
posição, o nível de alfabetização, o hábito das atividades não-frontais, 
o hábito das atividades teatrais. Além disso, a escolha deve levar em 
conta as competências do professor em relação à gerência de um grupo 
não frontal, às habilidades teatrais e de teatro social. Para professores 
que não possuem grande habilidade na condução de um laboratório 
teatral, recomenda-se experimentar a metodologia a partir dos exercí-
cios mais simples, de modo a crescer na gestão do grupo em paralelo 
com o desenvolvimento das atividades. Uma conduta luida e segura do 
grupo favorece o clima necessário para o sucesso das atividades, tanto 
em termos de conteúdo quanto em termos de relacionamentos.

A combinação dessas variáveis torna cada situação única.
A título de exemplo, descrevemos a estrutura das lições que usámos 

em abril de 2018 para testar a metodologia na Suécia com um grupo de 
mulheres e homens da Síria, Eritreia, Kosovo, Afeganistão e Filipinas.

A estrutura utilizada, que dura cerca de 2 horas, é a seguinte.
1. Introdução
2. Ativação e aquecimento funcional para a atividade principal.
3. Atividade principal.
4. Relexão sobre ferramentas matemáticas.
5. Encerramento.

A introdução é funcional para acomodar o grupo no espaço montado 
para a atividade e para explicar aos participantes a articulação do dia em 
termos de tempos e tipos de atividades.

A segunda fase é muito importante porque prepara o grupo para a ativi-
dade principal. Durante esta fase, o grupo é levado a ativar isicamente e 
mentalmente para estar pronto para o que será feito mais tarde. Normal-
mente são escolhidos exercícios que são preliminares aos que ocorrerão 
depois. Por exemplo, se a atividade principal envolve o uso de objetos e 
sua transformação em algo extraordinário, durante a fase de aquecimento 
serão propostos exercícios que treinam a criatividade e o uso de objetos.

A atividade principal contém o argumento matemático com o qual o 
professor pretende lidar e é proposto somente quando se acredita que o 
grupo adquiriu os instrumentos teatrais necessários para realizá-lo sem 
se preocupar com a componente performativa. Um sinal claro de que a 
componente teatral foi interiorizada é quando as propostas do formador 
são postas em prática sem constrangimento ou hesitação, mas, ao contrá-
rio, os participantes mergulham na atividade e se deixam transportar no 
jogo de teatro. O momento performativo torna-se assim um suporte para 
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a parte matemática, fazendo-a lúdica e divertida.
No inal da atividade principal passamos para uma fase mais analítica 

em que, com a ajuda do grupo, compartilhamos o argumento matemático 
abordado, aprofundamos mais e formalizamos no quadro negro para que 
seja clara para todos a transição da atividade teatral à abstração necessá-
ria para dominar o tópico em sala de aula.

Finalmente, a atividade termina com um momento formal de saudação 
que está funcional no inal da sessão de trabalho recém concluída.

Para cada atividade, foi também projetada uma icha para os discentes. 
A icha tem função de lembrete do trabalho realizado e pode ser usado 
pelos professores no inal da lição para resumir o que foi feito anterior-
mente e possivelmente avaliar o aprendizado dos discentes.

Cada icha, estruturada em folha A4 que pode ser baixada em forma-
to pdf nos endereços: 

https://elearning.tellmeproject.com 
https://social.tellmeproject.com/download

é dividida em três seções, conforme mostrado na Figura 3.
Na primeira caixa no topo é de-

senhada uma vinheta que repre-
senta a atividade realizada e tem 
a função de ligar a experiência 
vivida aos conteúdos que serão 
listados abaixo.

Na parte central fica o espaço 
para os alunos escreverem o títu-
lo da atividade e as palavras-cha-
ve relacionadas ao tema principal 
de modo a definir um mínimo de 
vocabulário útil para o tópico em 
questão. Por exemplo, se o título 
da atividade for “As frações”, as 
palavras-chave relacionadas que 
podem surgir durante a lição são: 
numerador, denominador, sim-
plificação, redução, etc ...

A última caixa na parte inferior 
é deixada vazia e, a critério do professor, pode ser usada para fazer 

Relaxamento em pé

Palavras-chave: 

3

Fig. 3 - Exemplo de icha educacional por discentes
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com que os alunos tenham um pequeno teste útil para veriicar a 
aprendizagem no inal da lição. Tomando o exemplo das frações, a 
tarefa poderia ser: «Desenhe três bolos. Cada bolo é composto por 12 fatias. 
No primeiro bolo, colora a quantidade de fatias correspondente a 1/2, no 
segundo 1/3 e no terceiro 5/12».

3.4 - Princípios de trabalho
O que o TdI fez foi delinear um modo de intervenção que pode ser 
usado em qualquer turma, tanto por professores com habilidades tea-
trais quanto por professores que não as possuem. A im de garantir 
uma boa qualidade das atividades propostas, consideramos impor-
tante enfatizar uma série de atenções que o formador deve expressar, 
seja ele experiente ou não, realizando uma oicina teatral. Aqui segue 
uma série de princípios que também são válidos para aqueles que de-
cidem usar as atividades do TELL ME sem inseri-las em um caminho 
de oicina de teatro.

A progressão do teatro para a matemática
É essencial que os participantes estejam à vontade para usar as lin-
guagens teatrais que são propostas nas atividades de matemática e 
teatro. Para que os discentes se concentrem na parte matemática das 
atividades é importante que as línguagens teatrais sejam adquiridas 
e sejam uma fonte de diversão e não de estresse e constrangimento, 
como pode acontecer com pessoas tímidas ou pouco acostumadoas 
ao teatro. Para alcançar esta condição, que pode ser considerada 
um ponto de partida para introduzir a matemática nas atividades, é 
aconselhável para estruturar as primeiras reuniões de maneira que 
tenham uma preponderância de atividades puramente teatrais que 
visam a aquisição de uma linguagem teatral comum.

Só mais tarde, quando a base teatral é mais estruturada, as compo-
nentes matemáticas das atividades podem ser inseridas. Para enten-
der o tipo de progressão, podemos nos referir ao exemplo de percurso 
de laboratório teatral descrito no capítulo §II.3.

A ausência de julgamento
É essencial que tudo o percurso seja experimentado pelos partici-
pantes na plena possibilidade de explorar o que o formador propõe. 
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As atividades nunca são julgadas em termos de certo e errado, mas 
são propostas como experiências a serem realizadas em conjunto e 
das quais se pode aprender; também e acima de tudo dos seus erros. 
Um fator que está ligado à ausência de julgamento é a importância 
de não desencadear a competitividade entre os estudantes. Quando 
se começa a brincar com os conceitos matemáticos, é muito fácil en-
trar no desaio entre os participantes. Cabe ao formador manter uma 
atmosfera lúdica e, mesmo que o jogo em si possa ter uma compo-
nente de desaio, moderar os momentos que poderiam ser uma fonte 
de comparação entre os participantes em termos de certo/errado ou 
melhor/pior.

O jogo
O jogo é uma das matrizes do teatro e permite que os participantes 
entrem facilmente em uma dimensão extra diária.

O jogo é transcultural: mesmo a partir do que pudemos observar 
durante as oicinas do TELL ME, uma atmosfera lúdica e uma atitude 
igualmente divertida do educador tornam-se cativantes, independen-
temente da cultura de origem.

Entrar e sair de um jogo é mais fácil do que entrar e sair de uma 
atividade teatral mais estruturada, por isso recomenda-se nas fases 
iniciais de trabalho com um grupo criar um clima de coniança que 
lhe permita depois avançar ainda mais em direção a ação teatral.

«Deste ponto de vista presta-se, devido às suas características mis-
teriosas e pelo facto de que escapar de qualquer deinição, para ser inse-
rido dentro da oicina de teatro, quase como uma espécie de lugar neu-
tro, um ‘já, mas ainda não’, de câmara de descompressão que permite 
uma transição gradual e contínua da experiência do real, muitas ve-
zes vivida em termos dolorosos ou conlituosos por aqueles envolvi-
dos no teatro sócio-educativo, para a nova aventura do grupo-teatro»6.

O jogo, jogado a sério como as crianças podem fazer, proporciona 
um envolvimento muito profundo que ajuda os participantes a esque-
cerem de tudo para icarem aqui e agora. Neste sentido brincar com 
a matemática revelou-se muito importante para fazer todos os parti-
cipantes esquecerem o medo do fracasso e favoreceu assim um forte 
afrouxamento das inibições.

6 - A. Pontremoli (2005). Teorie e tecniche del teatro educativo e sociale, Utet Libreria, Turim.
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4. Materiais didáticos

4.1 - Premissa
Os materiais de ensino apresentados neste capítulo foram estrutura-
dos na forma de ichas didáticas, cada uma das quais apresenta uma 
atividade ligada a uma disciplina matemática do currículo identiicada 
pela equipa do projeto. A cada icha para o professor é combinada ou-
tra para os alunos.

Sendo a metodologia TELL ME baseada no uso do laboratório tea-
tral em cada icha é descrito como a atividade deve ser realizada, dan-
do indicação ao professor/educador para que ele possa utilizá-la, com 
a devida atenção descrita no capítulo anterior, mesmo que não tenha 
competências especíicas no campo teatral.

Cada icha é dividida numa série de categorias que permitem uma 
descrição completa:

- Palavras-chave
- Finalidade
- Pré-requisitos
- Materiais
- Descrição
- Duração
- Variações
- Observações

4.2 - Aritmética

OS NÚMEROS

Palavras-chave - Contagem.
Finalidades - Formar os participantes para usar números no idioma 
local, familiarizar com jogos e números.
Descrição - O grupo é organizado num círculo. O formador começa o 
jogo que consiste em jogar uma bola imaginária. Antes de iniciar, é ne-
cessário estabelecer um contato visual com o parceiro a quem se quer 
jogar a bola. Uma vez estabelecido o contato visual, a bola é mandada 
batendo palmas, horizontalmente, na direção do acompanhante que 
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irá recebê-la. Durante os lançamentos conta-se, desde o primeiro lan-
çamento, de 1 a 10 e depois de 10 para 1. Sempre que cometer um erro, 
quem cometeu o erro recomeça em 1. O jogo termina quando se pode 
contar de 1 a 10 e retorne sem cometer erros.
Duração - A partir de 10 minutos, dependendo das variações.
Variações - No lugar dos números 5 e 10, diz-se o próprio nome. Em vez 
de 3 e 7 diz-se uma fruta.
Outra variante possível é não contar com o passo 1, mas usando a tabela 
de 2 ou 3, etc ... Todas essas variações podem ser combinadas para com-
plicar o jogo enquanto o grupo adquire familiaridade.

CONTAGEM

Palavras-chave - Contagem.
Finalidades - Treinar os participantes para usar números no idioma 
local, treinar para contar.
Descrição - O grupo é organizado em um círculo. Os participantes co-
meçam a andar no local batendo os pés a tempo, seguindo um ritmo 
indicado pelo educador. O formador inicia o jogo contando 1 no tempo 
com seu próprio passo, a pessoa à direita do condutor contará 2 para o 
passo a seguir (ou a cada 2 passos) e assim sucessivamente até regressar 
ao condutor que nesse ponto dirá em voz alta o número N+1 em que 
N é o número de pessoas no círculo. Uma vez que o valor de N+1 foi 
atingido, a contagem contínua, mas começa novamente com o número 
1, que é contado pela pessoa que na volta anterior tinha dito 2 e assim 
por diante. Podem-se fazer várias voltas sem interromper o jogo. A cada 
nova volta, o número 1 começará com o que na volta anterior tinha indi-
cado o 2. Em caso de erro, recomeça-se a contar novamente a partir de 1.
Uma vez que o mecanismo básico é adquirido, o segundo passo é dado. 
Na segunda fase, a estrutura do jogo é a mesma, anda-se no mesmo 
lugar ao mesmo tempo e conta-se um número a cada passo (ou a cada 
2 passos), mas os participantes dizem apenas os números 1 e N+1 em 
voz alta. Uma vez adquirido este novo modo de proceder, chegam-se ao 
último step em que, em voz alta, apenas dizemos o número 1 que, a cada 
volta, se moverá para a direita de um participante com respeito àqueles 
que iniciaram a volta anterior.
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Duração - De 10 minutos para cima, dependendo das variações.
Observações - É importante que os participantes se sintam confortá-
veis caminhando no local mantendo um ritmo comum batendo com 
os seus pés.

COMPOR OS NÚMEROS

Palavras-chave - Números, representar os números, contar.
Finalidades - Familiarizar com números, aprender números em outro idioma.
Pré-requisitos - Saber os números, saber contar.
Materiais - Vários objetos de uso diário, música.
Descrição - O formador deine um espaço de trabalho que é chamado 
jangada. O educador coloca dentro do espaço deinido alguns objetos 
de uso diário: almofadas, cadernos, canetas, cadeiras.
Os participantes caminham dentro do perímetro da jangada tentando 
manter uma distribuição homogénea no espaço.
O formador pode dar a voz stop and go aos participantes ou guiá-los com 
uma percussão ou traça musical: quando há música anda-se, quando a 
música pára o educador diz um número «n» e os participantes devem 
formar, abraçados uns aos outros , subgrupos de n pessoas. Pode acon-
tecer de alguns participantes não formarem um grupo de n pessoas 
porque os colegas já estão empenhados. Neste caso, tentamos alcançar 
o número n substituindo as pessoas que faltam por objetos presentes 
no espaço.
Exemplo: O condutor pára a música ou dá o Stop e diz «Número 8», 
os participantes terão que criar pequenos grupos compostos por 8 ele-
mentos, sejam eles pessoas ou objetos.
Duração - A partir dos 20 minutos.
Variações - Quando a música pára, o educador pode pedir para formar 
subgrupos que são o resultado de uma operação matemática. 
Ex. «Formar subgrupos de (30/15)x3 pessoas».

ESCREVER NÚMEROS E SÍMBOLOS

Palavras-chave - Números e símbolos.
Finalidades - Aprender a reconhecer as formas de cifras e símbolos 
matemáticos. 
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Pré-requisitos - Saber contar de 0 a 10 na língua local.
Descrição - O formador num cartaz ou num quadro negro mostra os 
dígitos e símbolos a serem usados e escreve o nome correspondente 
para cada símbolo e número.
O grupo é dividido em subgrupos de n pessoas, dependendo de quan-
tos símbolos devem ser representados.
Cada subgrupo tem 10 minutos para decidir como representar com 
seus corpos uma sequência de n cifras/símbolos de signiicado feito de 
modo que cada participante com seu corpo represente uma igura ou 
um símbolo.
No inal da criação, cada subgrupo mostra aos seus companheiros a sua 
própria sequência e o grupo de espectadores terá de adivinhar e dizer 
em voz alta o que é.
Exemplo: 5+3-2 consiste em cinco símbolos assim que deve ser repre-
sentado de 5 participantes.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - É possível dramatizar muito a construção da peça, propon-
do aos participantes a escolha de uma banda sonora, ou um passeio 
especial para entrar em cena, ou mesmo um cenário que caracterize a 
cena (por exemplo, antigos egípcios, ilmes de ação, etc. ...).
Em um grupo com uma boa harmonia e onde o contato físico não é 
um tabu, pode-se pedir que cada símbolo seja representado por mais 
pessoas em contacto umas com as outras.
Observações - Para o sucesso da atividade é importante deinir muito 
bem os elementos teatrais: o palco, o público, onde os atores entram, 
em que ordem, o começo e o im da “performance”.

VALOR POSICIONAL

Palavras-chave - O valor posicional.
Finalidades - Compreender o valor posicional das cifras.
Pré-requisitos - Saber contar de 0 a 10 na língua local.
Descrição - O formador deine um espaço que será usado como um 
palco. Usando papel scotch ou similar, a largura do palco é dividida em 
quatro partes iguais representando unidades, dezenas, centenas e mi-
lhares, respetivamente.
Deixa-se aos participantes 5 minutos para imaginar como representar 
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individualmente, sem falar, uma ação concreta (por exemplo: comer, 
cavar...) em 4 versões diferentes, de muito pequenas a muito grandes.
Em seguida, cada participante representa sua ação no palco, começan-
do da área das unidades e passando depois para dezenas, centenas e 
milhares. Cada passo requer que a ação seja ampliada em comparação 
com a anterior. Pode-se decidir ampliar a ação em termos de movimen-
tos, intensidade, efeitos, etc... tentando destacar o máximo possível a 
ampliação que ocorre passando de uma área para outra no palco.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Observações - Essa atividade funciona muito bem se o grupo tiver cer-
ta familiaridade com a dimensão teatral e os participantes já tiverem 
superado o constrangimento de se apresentar diante de seus acompa-
nhantes.

CONTAGEM DAS TABELAS

Palavras-chave - Contagem, tabelas.
Finalidades - Treinar os participantes para contar as tabelas no idioma 
local.
Pré-requisitos - Saber os números no idioma local, saber como fazer 
facilmente o exercício “O círculo N+1”.
Descrição - O grupo é organizado em um círculo. O educador declara 
qual tabela o grupo terá que contar. Para esta descrição tomamos como 
exemplo a tabela de 3. Exatamente como na atividade “O círculo N+1” 
os participantes caminham no local com um ritmo comum mantendo 
o tempo com os pés. O formador explica para o grupo que contará a 
tabela de 3.
O educador inicia o jogo contando em voz alta 1 a tempo com seu próprio 
ritmo, a pessoa à direita do maestro contará, em mente, 2 para o próximo 
passo e assim por diante até chegar a 30. Os participantes dirão apenas os 
números em voz alta múltiplos de 3, enquanto os outros números serão 
contados em mente. É importante que os números que não pertencem à 
tabela escolhida no início não sejam chamados em voz alta. Em caso de 
erro, recomeçar-se-á a contar novamente a partir de 1.
Duração - A partir de 10 minutos, dependendo das variações.
Variações - Uma vez entendido o mecanismo, o grupo pode ser con-
vidado a continuar contando além do décimo múltiplo (30 no nosso 
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exemplo) e o jogo é interrompido apenas quando um participante está 
errado.

TABELAS

Palavras-chave - As tabelas.
Finalidades - Treinar os participantes para dividir em fatores primos.
Pré-requisitos - Saber contar de 0 a 10 na língua local.
Descrição - O formador deine um espaço de trabalho que será cha-
mado jangada. Os participantes caminham dentro do perímetro da 
jangada tentando manter uma distribuição homogénea no espaço. O 
formador pode dar a voz stop and go para os participantes ou guiá-los 
com uma percussão ou uma traça musical: com a música que se anda, 
quando a música pára icam imobilizados. Na parada o formador pede 
aos participantes que se transformem em estátuas representando obje-
tos, pessoas, conceitos abstratos, etc...
Quando os participantes terão interiorizado o mecanismo da jangada 
e as transformações, é possível passar para a fase a seguir: os N partici-
pantes recebem um número de 1 a N que pertencerá a toda a duração 
da atividade.
O jogo da jangada é retomado e agora nas paradas o formador pede que 
apenas os participantes que possuem o número que respeita a regra 
dada sejam se transformem.
Exemplo: «Apenas múltiplos de 3 se transformem»
«Somente números divisíveis por 2 e 3 se transformem».
Duração - A partir de 10 minutos, dependendo das variações.

DIVISORES

Palavras-chave - Os divisores.
Finalidades - Treinar os participantes para dividir em fatores primos. 
Descrição - O formador deine um espaço de trabalho que será cha-
mado jangada. Os participantes caminham dentro do perímetro da 
jangada tentando manter uma distribuição homogénea no espaço. O 
formador pode dar a voz stop and go para os participantes ou guiá-los 
com uma percussão ou uma traça musical: com a música que se anda, 
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quando a música pára icam imobilizados. Na parada o formador pede 
aos participantes que se transformem em estátuas representando obje-
tos, pessoas, conceitos abstratos, etc...
Quando os participantes terão interiorizado o mecanismo da jangada 
e as transformações é possível passar para a fase a seguir: os N partici-
pantes recebem um número de 1 a N que pertencerá a toda a duração 
da atividade.
O jogo da jangada é retomado e agora nas paradas o formador pede que 
apenas os participantes que tenham um número que respeite a regra 
dada se transformem.
Exemplo: «Apenas os divisores de 24 se transformem»
«Apenas os primeiros números divisórios de 24 se transformem »
etc....
Duração - A partir de 15 minutos.

A ADIÇÃO

Palavras-chave - Adição, as quatro operações.
Finalidades - Compreender o mecanismo de adição.
Pré-requisitos - Saber contar na língua de acolhimento.
Materiais - Música.
Descrição - A estrutura da jangada é utilizada (ver atividades anteriores).
Uma vez que os participantes tenham interiorizado o mecanismo da 
jangada quando a parada é dada, o instrutor pede aos participantes que 
formem grupos de 2, 3 ou 4 pessoas de escolha que estejam em contacto 
físico entre si (pode-se indicar com qual parte do corpo). Ao sinal de 
início dado pelo formador (ou aí, incio da música) os subgrupos for-
mados retomam a caminhada no espaço sem perder o contacto criado. 
Na parada seguinte, o educador pede que os subgrupos criem um gru-
po maior de n pessoas, permitindo que os participantes escolham qual 
combinação de subgrupos usar.
Exemplo: Vamos escolher o caso de um grupo de 19 participantes. Na 
primeira parada há 6 subgrupos de 2, 3, 3, 3, 4, 4 pessoas respectivamente.
Os subgrupos começam a andar novamente e na segunda parada o for-
mador pede para formar um grupo de 10 pessoas. Neste ponto, os parti-
cipantes podem decidir se juntar aos grupos 2, 4, 4 ou 3, 3, 4.
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Depois de veriicar se a operação está correta, os participantes dissol-
vem os contactos e começam a andar sozinhos no espaço e estão pron-
tos para um novo passeio.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - Quando os participantes tiverem uma boa familiaridade 
com a estrutura do jogo, podem pedir-lhes que componham os subgru-
pos e o grupo inal e sem falar.
Observações - Esta atividade funciona muito bem se o grupo tiver uma
certa familiaridade com o contacto físico.

A SUBTRAÇÃO

Palavras-chave - Subtração, as quatro operações.
Finalidades - Compreender o mecanismo de subtração.
Pré-requisitos - Saber contar na língua de acolhimento.
Materiais - Música.
Descrição - O espaço é dividido em palco e plateia. O formador divi-
de o grupo em subgrupos de acordo com as operações que ele quer 
representar.
Por exemplo, para descrever o exercício, vamos levar a operação 
«6 - 4». Na subtração 6 é chamado minuendo e 4 é chamado de 
subtraendo.
O formador cria um subgrupo que consiste em 10 elementos. O mi-
nuendo é representado por 6 componentes. O subtraendo é composto 
das 4 pessoas restantes.
O grupo que representa o minuendo constrói uma imagem estática, 
simplesmente vai organizar-se no palco com todos os participantes 
imóveis em contacto uns com os outros.
Depois de ter composto a imagem do minuendo, o formador inicia 
uma música. Na música o primeiro componente do subtraendo entra 
em cena com uma caminhada engraçada, é direcionado para o qua-
dro do minuendo e tocando com uma mão escolhe um componente 
do minuendo. O escolhido deve imitar a caminhada proposta e seguir 
o proponente em uma espécie de desile no palco e depois fora do 
palco. O mesmo acontecerá com os outros 3 membros do subtraendo; 
cada membro entra com um passo particular diferente dos anteriores.
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No inal da sequência, os que representam o resultado da operação 
permanecem em cena, que neste caso é 2.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - Pode ser interessante em um momento posterior para exe-
cutar operações com minuendo menor do subtraendo para mostrar 
que não é possível fazê-lo com os números naturais, ou para mostrar a 
necessidade dos números relativos.
Observações - Esta atividade funciona muito bem se o grupo tem uma 
certa familiaridade com o contacto físico e os participantes já superaram 
o constrangimento de se apresentar na frente de seus companheiros.

A MULTIPLICAÇÃO

Palavras-chave - Multiplicação, as quatro operações.
Finalidades - Compreender o mecanismo de multiplicação.
Pré-requisitos - Saber contar na língua de acolhimento.
Materiais - Música.
Descrição - O espaço é dividido em palco e plateia. O formador divi-
de o grupo em subgrupos de acordo com as operações que ele quer 
representar.
Por exemplo, para descrever o exercício, vamos fazer a operação «5 x 3». 
Na multiplicação, 5 é chamado multiplicando e 3 é chamado multi-
plicador.
O espaço está vazio e todos os participantes estão fora da área de trabalho.
Com uma música escolhida pelo formador, um componente entra 
em cena com um passeio engraçado. Quatro outros participantes se-
guem o primeiro, tentando copiar a maneira proposta de caminhar. 
Desta forma, há cinco pessoas no espaço andando juntos com a mes-
ma caminhada. Na parada da música pelo formador, o grupo de 5 
cria uma escultura composta de estátuas em contacto umas com as 
outras. O primeiro grupo completou assim sua tarefa.
Neste ponto a música começa novamente e um segundo grupo de 5 
pode entrar na cena, que com uma caminhada diferente executa a 
mesma sequência que a primeira até chegar à escultura.
O mesmo para o terceiro grupo.
Ao inal, haverá no palco 3 grupos de 5 pessoas para os quais será fácil 
para os espectadores contar o resultado da multiplicação dada pelo 



89

número de pessoas no palco.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Observações - Esta atividade funciona muito bem se o grupo tem uma 
certa familiaridade com o contacto físico e os participantes já supe-
raram o constrangimento de se apresentar na frente dos seus compa-
nheiros. Também é importante escolher a música apropriadamente e 
garantir que os participantes melhorem muito os passeios engraçados.

A DIVISÃO

Palavras-chave - Divisões, resto, números.
Finalidades - Explicar as divisões e o resto.
Pré-requisitos - Saber contar.
Descrição - O formador define um espaço de trabalho que é cha-
mado jangada. Os participantes caminham dentro do perímetro da 
jangada tentando manter uma distribuição homogénea no espaço. 
O formador pode dar aos participantes uns stop and go ou guiá-los 
com uma percussão ou uma traça musical: com a música se pode 
andar. Quando a música pára, todos os participantes fazem um con-
tato entre eles, criando assim um único grupo grande. Nesse pon-
to, o formador pede aos participantes que se dividam em n grupos 
iguais e improvisam a representação de um animal. A subdivisão 
em n grupos iguais é obrigatória, com a exceção de algumas pessoas 
que poderiam ser excluídas porque o total dos participantes não é 
exatamente divisível por n e, portanto, a divisão dá um resto. Na di-
visão, o número total de participantes é o dividendo e n é o divisor. 
O resultado da divisão é o número de pessoas em cada subgrupo, 
exceto o subgrupo restante.
Cada grupo deve tentar representar, usando a voz e o conjunto de 
seus corpos em relação um ao outro, o animal declarado pelo forma-
dor. O subgrupo restante apenas constrói uma parte de um animal. 
Uma vez que todos os animais são formados, o educador pede a cada 
animal para se apresentar na frente do resto do grupo, mostrando a 
maneira como ele se move e os sons que ele pode emitir. Após a exi-
bição de todos os animais, o formador compartilha com o grupo os 
números da divisão realizada: dividendo, divisor, quociente e resto.
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Exemplo: Se o grupo é composto de 20 participantes e o formador 
pede para formar 4 grupos e criar uma vaca, grupos de 5 serão for-
mados e teremos um pasto composto por 4 vacas em que 5 é o quo-
ciente, 20 o dividendo e 4 o divisor; se, em vez disso, o educador 
pede para formar 6 grupos, nos encontraremos um pasto de 6 vacas 
compostas por 3 pessoas e um resto de 2 pessoas.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - A mesma atividade pode ser feita pedindo aos subgrupos 
que formem objetos ou conceitos abstratos com seus corpos ao invés de 
animais. Essas variações são mais complexas de se obter, especialmen-
te para conceitos abstratos, por isso recomenda-se propor para grupos 
com uma boa capacidade de abstração.

AS FRAÇÕES

Palavras-chave - As frações.
Finalidades - Treinar os participantes para a representação de sim-
ples frações.
Pré-requisitos - Saber contar de 0 a 10 na língua local.
Descrição - A estrutura da jangada é utilizada (ver atividades ante-
riores).
Uma vez que os participantes tenham já interiorizado o mecanismo 
da jangada quando a parada é dada, o formador pede aos participan-
tes que formem grupos de n pessoas que estejam em contacto físico 
entre si (pode-se indicar com que parte do corpo). Ao início dado pelo 
educador (ou da música), os subgrupos de n pessoas formadas reto-
mam a caminhada no espaço sem perder o contacto criado. Na parada 
seguinte, o formador pede que uma fração dos participantes de cada 
grupo seja transformada em um objeto/animal/pessoa.
Exemplo: Foram formados subgrupos de 4.
«1/4 de cada grupo se transforma numa bola»

«2/4 de cada grupo se transforma num frango»

«6/8 de cada grupo se transforma em um livro».

Os grupos assim transformados recomeçam a mover-se no espaço sem 
perder contacto. Na stop and go a seguir os grupos dissolvem-se e os 
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participantes começam a mover-se sozinhos no espaço.
Duração - A partir de 15 minutos.

CÁLCULO MENTAL

Palavras-chave - Cálculo mental, operações, tabelas.
Finalidades - Treinar ludicamente o cálculo mental.
Pré-requisitos - Saber contar, conhecer as 4 operações.
Descrição - Se joga em 2, o grupo age como um público. O formador 
delimita uma área que atua como palco para o duelo. Os dois partici-
pantes organizam-se no meio do palco de costas, como em um duelo 
western. No início dado pelo formador, os dois adversários dão 3 passos 
em direções opostas. No inal do terceiro passo, o formador diz em voz 
alta uma operação a ser realizada mentalmente. Os duelistas podem-se 
virar e imitar para atirar no oponente apenas dizendo em voz alta o re-
sultado da operação sugerida pelo formador. Quem primeiro “atira” no 
resultado correto vence o duelo e permanece em pé enquanto o adver-
sário “atingido” cai no chão e é eliminado. Após a eliminação, um novo 
desaiante pode entrar no jogo.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - Dependendo do nível de competitividade que se deseja 
imitir no jogo, pode-se decidir em trocar os pares de duelistas em cada 
rodada ou deixar que o jogador que responde corretamente permaneça 
em jogo. 
Observações - É importante avaliar se os participantes estão prontos 
para se desaiarem uns aos outros ou se, ao contrário, o clima compe-
titivo poderia inibir os mais fracos no cálculo. Para diminuir a tensão 
que deriva da competição, é importante que o formador mantenha um 
clima muito divertido.
É importante avaliar a diiculdade das operações propostas em relação 
às habilidades dos participantes.

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

Palavras-chave - Mínimo múltiplo comum, fatores primos.
Finalidades - Compreender o mecanismo do Mínimo múltiplo comum.
Descrição - O formador subdivide o grupo em subgrupos de 3 ou 4 
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pessoas.
Cada subgrupo deve organizar um feriado que tenha características 
muito especíicas. Cada participante expressa no subgrupo 2 desejos 
para o feriado que será representado. Exemplos: (ao mar, descanso) ou 
(de bicicleta, nas cidades de arte) etc... Pode acontecer que existam de-
sejos idênticos trazidos por duas pessoas diferentes. O subgrupo deve 
conceber e organizar um feriado que contenha todos os desejos expres-
sos pelos participantes individuais. A cena, antes de ser representada 
na frente dos companheiros, deve ser ensaiada.
Duração - Cerca de 30 minutos.
Variações - A metáfora do feriado pode ser substituída por outras si-
tuações mais adequadas às características do grupo.
Observações - O procedimento de criação de férias é uma metáfora do 
que é feito no procedimento de cálculo do Mínimo múltiplo comum: 
todos os desejos (fatores primos) são comuns e incomuns aos partici-
pantes (números). Neste exercício, o expoente não é tematizado, mas 
a partir dos testes realizados com os grupos, emergiu que a abstração 
proposta é adequada para fazer compreender o coração do conceito de 
Mínimo múltiplo comum. O expoente pode ser introduzido mais tarde 
em uma lição frontal. Para que a atividade funcione, é importante que 
o grupo tenha uma boa capacidade de trabalhar em conjunto e repre-
sentar uma situação teatralmente.

MÁXIMO DIVISOR COMUM

Palavras-chave - Máximo divisor comum, fatores primos.
Finalidades - Compreender o mecanismo do Máximo divisor comum. 
Descrição - O formador subdivide o grupo em subgrupos de 3-4 
pessoas.
Cada subgrupo deve organizar um feriado que tenha características 
muito especíicas. Cada participante expressa no subgrupo 5 desejos 
para o feriado que será representado. Exemplos: (ao mar, descanso, an-
dar de bicicleta, no estrangeiro, leio muito) ou (de bicicleta, nas cida-
des de arte, visitar museus, comer bem, à beira-mar) etc. O subgrupo 
deve elaborar e organizar um feriado que contenha entre os desejos 
expressos apenas aqueles comuns a todos os membros do subgrupo. 
A cena, antes de ser representada na frente dos companheiros, deve 
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ser ensaiada. 
Duração - Cerca de 30 minutos.
Observações - O procedimento de criação de férias é uma metáfora 
do que é feito no procedimento de cálculo do Máximo divisor comum: 
apenas os desejos (fatores primos) são comuns a todos os participantes 
(números). O expoente não é discutido, mas a partir dos testes realiza-
dos com os grupos emergiu que a abstração proposta é adequada para 
compreender o coração do conceito de Máximo divisor comum. O ex-
poente pode ser introduzido mais tarde em uma lição frontal.
Para que a atividade funcione, é importante que o grupo tenha uma 
boa capacidade de trabalhar em conjunto e representar uma situação 
teatralmente.

4.3 - Geometria

GEOMETRIA PLANA

Palavras-chave - Geometria.
Finalidades - Introduzir elementos da geometria plana.
Materiais - Uma vara de 100 - 120 cm para cada participante.
Descrição - O formador mostra ao grupo como usar o bastão em uma 
luta teatral. Existem 3 possíveis ataques:

- ataque de cima para baixo, na cabeça;
- ataque horizontal, na altura do pescoço/ombro;
- ataque baixo, diagonalmente lateralmente do topo até as pernas.

Cada tiro de ataque tem o golpe de defesa correspondente.
Os participantes, em pares, treinam para entender e fazer espontanea-
mente os seis tiros de ataque e defesa.
Uma vez adquirida uma certa familiaridade com as varas, os partici-
pantes são divididos em pares e inventam uma história que inclui um 
combate, ou uma sequência de tiros de ataque e defesa, que se desen-
volve com uma sua própria história e sequencialidade.
Na sequência do combate, os pares devem inserir três momentos de 
imobilidade da cena em que os paus representam entidades geométri-
cas conhecidas. (por exemplo, linhas paralelas, ângulo agudo, etc ...).
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As lutas são mostradas uma de cada vez para o resto do grupo.
Duração - A partir de 45 minutos.
Variações - Os corpos geométricos a representar podem ser dados pelo 
formador ou escolhidos pelos combatentes. No segundo caso, pode ser 
interessante pedir ao grupo que adivinhe os corpos representados du-
rante os momentos de imobilidade da cena.
Em vez de usar o combate de varas, pode-se pedir aos participantes que 
inventem uma história em que as varas sejam transformadas criativa-
mente em algo diferente do que são. Quanto às lutas, a história terá mo-
mentos de imobilidade da cena onde será possível identiicar entidades 
geométricas formadas por bastões no palco.

PERÍMETRO E ÁREA

Palavras-chave - Figuras planas, perímetro e área.
Materiais - Fita-cola de papel.
Descrição - O formador traça grandes iguras geométricas no chão, 
com lados de pelo menos 2 metros. O número de iguras deve ser su-
icientemente alto para que um número total de lados seja maior ou 
igual a metade dos participantes.
Exemplo: 20 participantes, servem pelo menos 10 lados: 1 quadrado e 
2 triângulos.
O formador pode usar uma música para animar a atividade. Metade 
do grupo observa e age como um público. Metade dos participantes 
envolvidos, por sugestão do instrutor, começa a mover-se no espaço, 
sempre caminhando ao longo dos lados/alturas das iguras desenhadas 
no chão. A um sinal do formador, os participantes transformarão a sua 
caminhada de acordo com a sua posição.
Exemplos:
«Quem está numa base transforma-se em um idoso».
«Quem está numa altura transforma-se em um frango».
«Quem está numa hipotenusa transforma-se em um avião».
O formador dá paragens nas quais os participantes estão imobilizados 
e veriica, com a ajuda do público, que os passeios são apropriados para 
o lado/altura em que os participantes estão localizados.
Uma vez que se adquiriu o conhecimento básico, pode-se pedir aos 
participantes que apresentam as sequências de caminhada ao longo de 
uma dada igura que vão atravessar as partes da igura necessária para 
calcular o perímetro ou a área.
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A caracterização das caminhadas pode ser enfatizada por um contexto 
(época, estilo cinematográico, etc ...) e por uma música escolhida pelos 
participantes.
Nesta segunda fase, é importante deixar aos participantes tempo su-
iciente para preparar a sua própria performance, que será exibida ao 
público.
Duração - A partir de 45 minutos.

GEOMETRIA SÓLIDA

Palavras-chave - Geometria.
Finalidades - Compreender a espacialidade de iguras geométricas tri-
dimensionais.
Materiais - Um par de luvas brancas para cada participante, música.
Descrição - Os participantes são divididos em subgrupos de 4-5 pessoas 
e cada pessoa usa um par de luvas brancas. Cada subgrupo terá que 
construir uma igura geométrica tridimensional. A igura será construí-
da no espaço destacando os vértices da própria igura, representada por 
luvas brancas fechadas em punho.
A construção da igura é dramatizada e cada grupo deve escolher uma 
coniguração relacionada com a idade (por exemplo. Os antigos roma-
nos, Far West, egípcio, ...) ou um estilo narrativo (eg. Shakespeare, Ta-
rantino, Soap Opera, ...) e uma música que será a banda sonora.
Cada subgrupo tem meia hora para decidir qual igura representar, 
com qual estilo e música.
A representação de um subgrupo começa com o espaço vazio e os de-
mais participantes atuam como públicos.
Os atores entram em cena um de cada vez, com um passeio apropriado 
para a música e para a deinição e vão posicionar-se no espaço desta-
cando com luvas brancas os vértices da igura em construção.
Duração - A partir de 45 minutos.
Variações - A construção da igura pode se tornar a narração de uma 
verdadeira história curta.
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O PLANO CARTESIANO

Palavras-chave - Plano cartesiano, coordenadas.
Finalidades - Compreender o funcionamento do Plano Cartesiano.
Materiais - Fita-cola de papel, marcador.
Descrição - Usando a ita-cola de papel o formador marca um grande 
Plano Cartesiano no chão (se possível, pelo menos 4m x 4m). O eixo X e 
o eixo Y e as direções positiva e negativa de ambos são marcados.
Se o piso tiver azulejos, o tamanho de um azulejo torna-se a unidade 
de medida do Plano Cartesiano. Se não houver azulejos, na ita-cola de 
papel os entalhes que indicam a passagem de uma unidade para outra 
são marcados em intervalos regulares.
4 pares participam em cada sessão. O resto do grupo age como uma 
audiência.
Cada par representa as coordenadas (X, Y) de um ponto no Plano Car-
tesiano. O formador desenha quatro cartões previamente preparados, 
nos quais estão escritas as coordenadas que serão os pontos de partida 
dos 4 pares. Os 4 pontos foram preparados de modo a ter um ponto 
para cada um dos 4 quadrantes, de modo a ter todas as combinações 
possíveis de coordenadas positivas e negativas: (+, +), (+, -), (-, +), ( -, -) 
(Por exemplo: (3, 2), (5, -3), (-1, 3), (-2, -4)). Cada um segue o Plano Car-
tesiano, decidindo qual dos dois representa o X e o Y. Dependendo do 
sinal da sua coordenada, cada participante terá um humor positivo ou 
negativo.
Quando todos os pares são colocados no Plano Cartesiano e entende-
ram o humor relativo pode começar a ação real. O formador anuncia 
o título da improvisação que os pares farão. Os pares, um de cada vez, 
terão que improvisar sobre o tema, com uma história que dura pelo 
menos alguns minutos. Os personagens envolvidos terão que improvi-
sar, mantendo a fé no estado mental que deriva de sua posição no Plano 
Cartesiano (positivo ou negativo).
Duração - A partir de 45 minutos.
Variações - Pode-se pedir aos pares para improvisar a mesma história 
em 4 versões diferentes ou deixar a liberdade de improvisar 4 histórias 
diferentes.
Observações - É importante chegar a uma atividade deste tipo depois 
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de já ter experimentado no grupo os fundamentos da improvisação tea-
tral. Na ausência de bases, a diiculdade de improvisar pode ser frus-
trante para os participantes.

ENUNCIAR DEFINIÇÕES E TEOREMAS

Palavras-chave - Geometria, Álgebra.
Finalidades - Reine a capacidade de enunciar uma deinição, teorema, 
etc ....
Materiais - Uma folha preta de 2m x 2m.
Descrição - Os participantes são divididos em pares. Cada par esco-
lhe o que dizer entre deinições, teoremas, axiomas, etc ...
Para enunciar o conceito, um dos componentes pode usar as mãos e 
o outro a palavra. O par é colocado com um componente sentado em 
uma cadeira enquanto o outro se ajoelha atrás do parceiro e passa os 
braços por baixo do assento daquele que está sentado. Aqueles que 
estão sentados, por sua vez, carregam seus braços atrás deles e atrás 
das costas do parceiro.
Então montados os dois componentes podem falar ajudando uns aos 
outros: o sentado pode falar, o ajoelhado pode mexer os braços para 
gesticular nas palavras do acompanhante. Para tornar a situação mais 
eicaz, é importante cobrir o tórax da pessoa sentada com um pano 
para que os braços da pessoa ajoelhada possam sair de debaixo do 
tecido. A pessoa ajoelhada também deve esconder a sua cabeça da 
visão pública, abaixando-a atrás das costas de seu parceiro sentado.
Cada par tem 10 minutos para decidir qual conceito enunciar ao pú-
blico, atribuir os papéis internos ao par e decidir como coordenar a 
voz e os gestos do outro durante o espetáculo.
O formador explica ao grupo o contexto em que a ação ocorrerá: esta-
mos em uma conferência internacional e, inalmente, depois de mui-
tos anos de espera, um segredo inalmente será revelado que revolu-
cionará o conhecimento matemático moderno.
Cada par apresenta seu conceito ao grupo, o educador atua como 
apresentador e o grupo é o público da conferência mencionada.
Duração - A partir de 45 minutos.
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Observações - É muito importante neste caso a função de apresenta-
dor coberto pelo formador. Teatralizar bastante a situação da confe-
rência pode promover a diversão do público e dos palestrantes.

GRANDEZAS SEXAGESIMAIS

Palavras-chave - O relógio, segundos, minutos, horas, ângulos, primei-
ro, segundos. 
Finalidades - Compreender a relação entre segundos, minutos, horas 
e, em geral, com medidas em sexagésimo.
Materiais - Música.
Descrição - O formador divide os participantes em grupos de três pessoas.
Em cada grupo, os três componentes representam segundos, minutos e 
horas, respectivamente.
O formador pede aos participantes que realizem uma performance esco-
lhendo um contexto, uma música, os personagens e os relacionamen-
tos recíprocos. A performance é composta de ações que acontecem de 
acordo com uma sequência precisa, como acontece com as mãos de um 
relógio ou em um carrilhão.
A ação é iniciada por aquele que representa os segundos: ele executa 
uma ação repetitiva e somente quando essa ação é completada um 
certo número de vezes que o caracatere dos minutos é ativado. Quan-
do a sequência de minutos terminar, o caractere de hora também será 
ativado.
É importante que o condutor clariique a interdependência entre ho-
ras, minutos, segundos, e explique que não é possível respeitar o tempo 
real de um relógio (isto é, esperar 60 segundos, porque se movem os 
minutos e 60 minutos, porque se movem as horas), a representação é 
uma metáfora que mostra a relação entre segundos, minutos e horas e, 
em geral, entre quantidades com submúltiplos em sexagésimos (graus, 
primeiros, segundos).
Uma ajuda aos participantes pode ser dada a partir da solicitação para 
representar o relógio/carrilhão sobre três círculos concêntricos de 
modo a ter um arranjo espacial claro que facilita a compreensão das 
fases: quando o personagem do último completou uma volta pode co-
meçar o dos minutos e assim diante.
O condutor dá ao grupo um tempo deinido para criar a performance. 
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Cada grupo mostra um ciclo completo de seu relógio/ carrilhão aos 
companheiros.
Cada performance deve respeitar três regras: ter um começo claro, uma 
parte performativa e uma saída.
Os três personagens entram na cena, um de cada vez, tomando posição 
no espaço e são imobilizados. Quando todos estiverem prontos, o re-
lógio/carrilhão começa a funcionar e pára após completar pelo menos 
uma volta completa.
Duração - A partir de 30 minutos.

UNIDADES DE MEDIDA

Categoria - números, unidades de medida.
Finalidades - Familiarizar com as unidades básicas de medida (litros, 
gramas, metros).
Materiais - Música.
Descrição - O formador divide os participantes em subgrupos de 5 a 6 
pessoas.
A cada subgrupo é dado um tempo (pelo menos 20 minutos) para 
preparar sua própria performance, que será mostrada para o resto do 
grupo.
Cada subgrupo deve apresentar uma receita da qual os participantes 
individuais são os ingredientes. Cada ingrediente tem seu próprio jei-
to de se mover e seu próprio caráter. Por exemplo, o café pode ter um 
movimento luido e nervoso, manteiga lenta e pesada, etc. Cada grupo 
elege seu próprio apresentador.
O espaço é dividido em plateia e palco. O palco é usado circularmen-
te como se fosse uma pista de circo. Na performance, com uma música 
previamente escolhida, os ingredientes entram um de cada vez, intro-
duzidos pelo seu apresentador, como se fossem os artistas de um circo 
e que se vão organizar na pista. Mais tarde, quando todos os ingredien-
tes são implantados em frente da audiência, o apresentador começa a 
declamar a preparação da receita, pedindo para cada ingrediente uma 
quantidade exacta e especiicando a unidade de medida. Quando ques-
tionados pelo apresentador, os ingredientes começam a interagir uns 
com os outros, a transformar se submetidos a calor, misturados, etc ... 
até chegar ao prato inal.
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Duração - A partir de 45 minutos.
Variações - Como uma alternativa à preparação da receita é possível 
pedir os grupos para encenar a construção de qualquer coisa que é 
composta de várias partes que têm uma identiicação clara em termos 
de unidades de medida. Por exemplo, a realização de um móvel Ikea em 
que o apresentador, em vez da receita, lê as instruções de montagem. 
Ou a construção de um monumento famoso (por exemplo, a estátua da 
liberdade).
Observações - É muito importante ressaltar a dimensão do circo para 
tornar os ingredientes e a criação da receita agradável e de fácil repre-
sentação. Neste sentido, a escolha da música que suporta as ações é 
muito importante e o formador pode recomendar aos grupos a música 
apropriada para o propósito.

4.4 - O cálculo literal

REPRESENTAR MONÓMIOS E POLINÓMIOS

Palavras-chave - Cálculo literal, monómios, polinómios.
Finalidades - Compreender a representação de monómios e polinó-
mios.
Materiais - Resma de papel A4, canetas de ponta grande, casacos de 2 
cores, música.
Descrição - Todos os participantes são transformados em monómios 
que irão apresentar-se em um desile.
A transformação em monómio segue regras muito precisas, funcionais 
à compreensão do próprio conceito de monómio, que o maestro deve 
introduzir:

- cada pessoa representa uma letra ou um número
- a jaqueta colorida representa uma letra (por exemplo, amarelo é X,
   laranja é Y)
- o coeiciente está escrito na folha A4 e é colocado na mão pela letra
  na altura da barriga
- o expoente (de 2 a 5) é representado pela mão esquerda, acima da
   cabeça
- o sinal não está escrito na folha: se é positivo, a pessoa é orientada
  em frente ao público, se é negativa, a pessoa dá as costas ao público.
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Os participantes decidem qual monómio representar e, portanto, se 
trabalham sozinhos ou em pares.
Exemplos: 3X2 - uma pessoa
3X2Y3 - duas pessoas
Uma vez que os participantes tenham decidido qual monómio repre-
sentar o formador divide o espaço em duas áreas: público e passarela. 
Metade do grupo é o público, a outra metade vai na passarela para o 
show e no inal do show os dois grupos invertem os papéis.
O show inclui o uso da música e a presença de um apresentador (o for-
mador ou um participante particularmente criativo na improvisação da 
descrição dos modelos enquanto eles estão no desile).
Como em um desile de moda real, os monómios aparecem na passa-
rela um de cada vez, cada um com sua própria maneira de andar, eles 
andam na passarela para mostrar-se com ênfase para o público. O apre-
sentador descreve os modelos na passarela de uma maneira engraçada.
Duração - A partir de 45 minutos.
Variações - A mesma estrutura pode ser usada para a apresentação de 
polinómios simples.
Observações - É muito importante neste caso a função de apresenta-
dor coberto pelo formador. Teatralizar a situação do espetáculo muito 
pode encorajar o gozo do público e dos modelos.

OPERAÇÕES ENTRE MONÓMIOS

Palavras-chave - Cálculo literal, monómios, polinómios, operações en-
tre monómios e polinómios.
Finalidades - Compreender a representação de monómios e polinómios.
Materiais - Resma papel A4, canetas de ponta grande, casacos de 2 co-
res, música.
Descrição - O formador subdivide o grupo em subgrupos compostos por 
3 a 5 pessoas, dependendo das necessidades.
Cada subgrupo decide qual operação entre dois monómios repre-
sentar.
Os participantes são transformados em monómios de acordo com as re-
gras descritas na atividade “O desile de monómios e polinómios”.
Uma vez que se tenha decidido qual operação representar (por exemplo, 
3X + 4 + 2X) e incluindo as etapas para obter o resultado, cada subgrupo 
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decide os papéis de seus membros. Além disso, cada subgrupo decide 
sua própria coniguração (período histórico, género, etc.) e uma banda 
sonora.
Cada subgrupo coloca em cena, caracterizando a partir da ambientação e 
da banda sonora, o desenvolvimento da operação escolhida para chegar 
ao resultado inal. A teatralização envolve uma cena silenciosa na qual 
cada monómio é caracterizado por seu próprio modo de se mover e agir. 
Da reunião dos dois monómios, nasce o desenvolvimento da operação.
O formador divide o espaço em duas áreas: palco e plateia. Cada grupo 
apresenta sua operação aos companheiros.
Duração - A partir de 1 hora.
Variações - A mesma estrutura de trabalho pode ser usada para repre-
sentar produtos notáveis.

AS EQUAÇÕES

Palavras-chave - Cálculo literal, monómios, polinómios, operações en-
tre monómios e polinómios, equações.
Finalidades - Compreender as regras de resolução de uma equação de 
primeiro grau.
Pré-requisitos - Conheçer as operações entre monómios.
Materiais - Resma papel A4, canetas de ponta grande, casacos de 2 co-
res, música.
Descrição - O formador subdivide o grupo em subgrupos compostos 
por um número adequado de pessoas, de acordo com as necessidades 
descritas mais adiante.
Cada subgrupo decide qual equação de primeiro grau resolver, seria in-
teressante ter pelo menos dois monómios com a letra X e dois números 
(por exemplo, 3X + 2 = - 4X + 3).
Os participantes são transformados em monómios e números de acor-
do com as regras descritas na atividade “O desile de monómios e po-
linómios”.
No que diz respeito à representação simples de monómios e polinó-
mios no caso das equações, é introduzida a presença do símbolo “ = “ 
o qual é representado por um participante com uma folha na qual um 
grande símbolo do mesmo é desenhado.
Uma vez que se tenha decidido qual equação representa o grupo, ela é 



103

solucionada em uma folha, de modo a entender os passos para chegar 
ao resultado inal X = n.
Cada grupo decide seu próprio cenário (período histórico, género cine-
matográico, etc...) e uma banda sonora.
É colocado no palco, caracterizando-o a partir do cenário e da ban-
da sonora, a resolução da equação. A teatralização proporciona uma 
cena silenciosa em que cada participante se caracteriza por seu próprio 
modo de se movimentar e agir e as operações são realizadas conforme 
descrito na atividade “Operações entre monómios”.
Durante a ação teatral, é importante que os passos sejam executados 
uma operação de cada vez, muito claramente, de modo a dar ao público 
a oportunidade de ler o que está acontecendo no palco, tanto do ponto 
de vista teatral e do ponto de vista matemático.
Nesse sentido, a pessoa que representa o símbolo “igual” desempenha 
um papel fundamental. Ele tem a tarefa de monitorar o tráfego daque-
les na equação que se deslocam da direita para a esquerda do igual ou 
vice-versa, veriicando se os sinais são alterados.
O formador deixa cerca de 30 minutos para cada grupo preparar a cena 
do teatro. Cada cena é apresentada ao resto do grupo que atua como 
público e tem a tarefa de veriicar se as etapas tomadas estão corretas.
Duração - A partir de 1 hora.
Observações - Durante a fase de apresentação é importante que os par-
ticipantes se divirtam em trazer a equação para o palco. Não é essencial 
que todas as etapas sejam feitas corretamente. Um erro no desenvolvi-
mento pode tornar-se um ponto de partida para a relexão do grupo, 
raciocinar juntos sobre as regras das equações e torná-las suas.
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