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Workshop com Kieron Jones
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Recebemos, nas duas últimas semanas, no Da Vinci, o ator inglês Kieron Jones. Kieron é ator, escritor e

diretor na Inglaterra. Ele é especialista em teatro educacional, trabalhando com mais de 10.000

estudantes todos os anos na Europa e Reino Unido. Seu trabalho inclui treinamento para os atores da

London School of Dramatic Arts, ensinando professores de Inglês e estudantes da Universidade de

Reading e Universidade de Northern Denmark.

Kieron ofereceu workshops para diferentes públicos no Da Vinci. O primeiro encontro foi com alunos da

High School, de 9º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio. Nesse workshop,

denominado “Shakespeare Works!”, os participantes puderam vivenciar um pouco da época em que

Shakespeare viveu na Inglaterra. Foi simulada uma ida ao “Globe Theater”, teatro de Shakespeare e sua

companhia, às margens do Tâmisa. Nessa viagem no tempo e espaço, os alunos aprenderam alguns

termos do inglês falado há 400 anos atrás, representaram os espectadores de uma peça de

Shakespeare e atuaram trechos da mais conhecida história de amor de todos os tempos: Romeu e

Julieta. Para finalizar, fizeram uma releitura de alguns desses trechos para os dias de hoje.
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Os alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental simularam a produção e participação em um programa

de TV inglês: “Good Morning, London!”. Nesse workshop, Kieron usa de técnicas de dramatização para

fazer os participantes interagirem em inglês como se estivessem em um programa de TV inglês, no qual

assuntos do cotidiano daquela cultura são abordados. Por fim, uma visita-surpresa da Rainha Elizabeth

II. Os alunos assumiram o papel de entrevistadores fazendo perguntas variadas à célebre convidada.
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A turma do Fundamental I, em seu workshop (com direito à sessão extra), viajou para Londres na

companhia de Mr. Jones e seu cachorro Charles. Lá, fizeram um piquenique tipicamente inglês no Hyde

Park, visitaram os principais pontos turísticos da cidade e conversaram sobre a cultura inglesa e

brasileira.
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Cada grupo, dentro das diferentes propostas de trabalho, utilizou do inglês durante toda a duração dos

workshops para interação com os colegas e com um falante nativo da língua estrangeira. Todos tiveram

também a possibilidade de estar em contato com a arte da dramatização, tão importante não só para os

momentos de lazer ou no trabalho daqueles que escolhem o teatro como profissão. As habilidades

desenvolvidas enquanto estão no palco extrapolam a peça dramatizada. Cada aluno leva consigo, para

os diferentes palcos da vida, um pouco do que por ora foi somente uma simulação.
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