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“O Programa Teatro-jogo pretende empreender ações que envolvam alunos e servidores da 

UFSJ, pessoas da comunidade e escolas (de São João del-Rei e de Ritápolis) em torno de 

duas atividades principais: a produção e apresentação de montagens de “teatro-jogo” em 

São João delRei, e a Visita-Espetáculo ao Cine-Teatro Pio XII, em Ritápolis. Ambas as 

atividades têm como público-alvo alunos e professores das escolas da região, em primeiro 

lugar, mas também da comunidade em geral. A ideia é proporcionar não apenas as 

apresentações, mas também oficinas de teatro e palhaçaria nas escolas ou, no caso de 

Ritápolis, até mesmo no próprio teatro. Pelo fato de haver um grande interesse (meu e de 

vários alunos da UFSJ) pela arte e técnica do palhaço, a pretensão é desenvolver as duas 

atividades utilizando, para isso, a linguagem cômica, a palhaçaria e os jogos teatrais. Além 

disso, pretende-se convidar também o grupo Fallen King, de swordplay (esporte que simula 

uma batalha entre combatentes equipados com réplicas de espadas ou instrumentos de 

combate revestidos com espuma) e L.A.R.P. (jogo semelhante ao RPG, com a diferença em 

que os jogadores assumem personagens e criam histórias improvisadas utilizando figurinos 

e o espaço), para participar das montagens de teatro-jogo e, possivelmente, oferecer 

também oficinas. O referido grupo existe há 4 anos por iniciativa de um técnico-

administrativo da UFSJ, Márcio Saldanha, e tem como integrantes adolescentes, jovens e 

adultos, alguns ex-alunos da UFSJ, outros alunos ainda, e muitos estudantes do ensino 

médio interessados em jogos de representação de histórias. O trabalho em Ritápolis, por 

outro lado, surge devido ao interesse do Grupo Teatral Inconfidência, que atualmente está 

responsável pela administração do Cine-Teatro Pio XII, em revitalizar o teatro e a atividade 

teatral naquela cidade. O grupo procurou os cursos de Teatro e de Música da UFSJ para 

atuarem na cidade por meio de uma parceria entre a UFSJ, o grupo e a prefeitura de 

Ritápolis, que poderia entrar proporcionando transporte entre as duas cidades.” 

  

 

 

 

 


