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Construindo Personagens para a Vida é um projeto de extensão da FAMAM que visa 
favorecer a participação de adolescentes, inicialmente os da Rua Rio Branco em 
Cruz das Almas - BA, em novo espaço de aprendizagem, através de atividades 
cênicas, despertando a sensibilidade do olhar sobre o espaço. Consequentemente 
minimizará os riscos da ociosidade, como as drogas, a violência, entre outros e 
interferirá positivamente para construção da auto-estima, além de contribuir para 
efetivação de valores humanos, ampliando o senso crítico dos envolvidos com o 
projeto até do público dos espetáculos. Estimular-se-á a freqüência e bons 
rendimentos escolares dos adolescentes participantes do referido projeto. 
Entretanto, para a efetiva concretização deste projeto serão necessárias algumas 
etapas. Primeiramente, convidar-se-ão adolescentes interessados no projeto e seus 
respectivos responsáveis, bem como o Conselho Tutelar da cidade para 
apresentação da proposta. Selecionar-se-ão 20 adolescentes entre 11 a 16 anos, 
autorizados pelo (a) responsável. Para esses haverá encontro semanal com os 
bolsistas. Durante os encontros serão realizadas palestras, acompanhamento 
fisioterapêutico (para melhor postura durante as apresentações), criação, montagem 
e ensaios de peças teatrais envolvendo temas geográficos. Desta forma, acredita-se 
que as atividades cênicas se constituirão numa ferramenta pedagógica de extrema 
valia para auxiliar a disciplina Geografia, visto que a mesma é fundamental para 
compreendermos o mundo e construirmos uma sociedade digna. Como o Teatro é 
uma arte coletiva e o espaço geográfico, objeto de estudo da Geografia, é fruto das 
relações humanas entre si e o meio ambiente, portanto, algo também realizado na 
coletividade, então, utilizar-se-á desse instrumento pedagógico na tentativa de 
construir um lugar/mundo melhor, promovendo o ser humano, elevando sua auto- 
estima e fortalecendo sua interação com a natureza. Acredita-se que a execução 
deste projeto implicará na contribuição da FAMAM para construção de novos 
“personagens” para a vida. 
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1 Área de Conhecimento: Geografia; 

2 Graduandos do Curso de Lic. em Geografia e bolsistas do PROEX-FAMAM; 

3 Professora e orientadora-FAMAM. 


