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Introdução: O projeto Teatro Universitário visa contribuir para a solidificação de um
movimento cultural na Instituição UnilesteMG e possibilitar a difusão da arte de
interpretação contribuindo para a formação de multiplicadores cênicos. Através do
processo de criação (improviso, expressão corporal)  o grupo de teatro propôs fazer
uma leitura da linguagem e da estética do teatro Moderno e do Realismo. Esse
movimento artístico é rico em elementos simbolistas, psicológicos e expressionistas
que descrevem uma realidade subjetivamente, mas, com aspectos de um possível real
cotidiano, sob a perspectiva da realidade e com interesse por temas sociais.  Objetivo: .
Estimular a produção dramatúrgica.
. Estimular a percepação e a linguagem estética a partir dos textos de Nelson
Rodrigues
. Discutir sobre o teatro moderno. Metodologia: Os alunos do Teatro Universitário
LUMNUS farão uma apresentação teatral a partir de releituras sobre os contos de
Nelson Rodrigues. Os contos são \\\" Mártir em casa e na rua\\\", \\\"O Monstro\\\",
\\\"Os Noivos\\\", \\\"O Grande Viúvo\\\". A apresentação que acontecerá na Sala de
Artes, será seguida de debate sobre a importância de formação de público para o
Teatro.
 Resultados: Antes das apresentações será realizado um cortejo teatral no campus de
Coronel Fabriciano, para sensibilizar o público, alcançando grande número de
estudantes da graduação do Unileste-MG. Pretende-se o ter o público mínimo de 70
espectadores na Sala de Artes. Conclusão: As apresentações teatrais possibilitam
otimizar os espaços da instituição (teatro, sala de artes e outros)criando assim um
movimento cultural dinâmico no meio acadêmico e na comunidade, possibilitando a
difusão da arte de interpretação.
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