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A DISTÂNCIA E A AUSÊNCIA DA ESCOLA: O TEATRO COMO ATALHO 

 

 

No início do primeiro semestre, passadas duas semanas letivas, a pandemia de covid-19 

se caracterizou como tal e as atividades da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foram 

forçosamente paralisadas, igualmente ao mundo todo, que se viu na obrigação de interromper 

o fluxo costumeiro de vida em favor do maior isolamento social possível. Muitas das tentativas 

de medidas de prevenção e proteção constituíram-se apenas em tentativas –principalmente em 

se tratando de Brasil –, o coronavírus não encontrou suficientes barreiras e se propagou com 

considerável velocidade e alcance, bem como suas consequências: hospitais superlotados, 

sensação de pânico compartilhada e número de mortes progredindo em escala exponencial, até 

que enfim, os óbitos adquiriram, lamentavelmente, um caráter banal (substancialmente por 

culpa do estado, na sua figura maior do ocupante à presidência). 

Obviamente, não só a Universidade parou. Mais do que os seus estabelecimentos, a cidade 

em si parecia fechada. As ruas quase desertas projetavam uma ideia de abandono. Uma espécie 

de caos generalizado e incerteza pairou sobre o cotidiano da população juiz-forana e brasileira. 

À medida que se cobrava uma necessidade de adaptação urgente ao chamado “novo normal”, 

se desenvolvia uma insegurança inquietante, sob vários aspectos, em relação ao futuro: eram 

duas manifestações instintivas, de sobrevivência, que se chocavam. 

Restou somente o que foi considerado serviço essencial, e o problema foi aumentando na 

mesma proporção em que a palavra essencial era relativizada. Negociar o entendimento de uma 

palavra custou vidas, e continua custando. 

O resumido panorama acima causou outros sabidos e sérios transtornos ao país, que já 

padecia antes e que viu sua crise ganhar contornos dramáticos em todos os segmentos, para 

muito além da saúde. A economia capengou, afetando aqueles sempre afetados, e a educação 

retardou, fazendo sucumbir o mínimo de dignidade que restava aos mais vulneráveis. Além 

disso e por isso, o psiquismo social pôs-se em frangalhos; recuperá-lo requererá décadas. 

 



 

Do nosso lugar de certo privilégio, nós aguardávamos porque podíamos aguardar, ainda 

que atingidos pela ansiedade e por outros danos subjetivos. Por vezes, parece que seguimos 

aguardando ou que seguimos em março; o que se sugeria um curto período sem aulas se 

mantém, oito meses depois, sem qualquer previsão. A volta à universidade já não consta mais 

no nosso horizonte; quem sabe o regresso será tão repentino como foi o afastamento. 

No entanto, diante desse contexto, nós, alunos da oficina em questão, juntamente com o 

professor responsável, nos antecipamos e nos propusemos a dar continuidade às atividades 

iniciadas presencialmente, agora no modo virtual, pois acreditávamos que, ao manter nossa 

mente trabalhando, a sobrecarga, a qual nos acometia, poderia se tornar mais leve. Ademais, 

creiamos que conservar uma obrigação semanal, de natureza acadêmica, protegeria a nossa 

sanidade. Assim sendo, queremos deixar claro que nada nos foi obrigado, uma vez que o 

calendário oficial da UFJF foi congelado e que nenhuma aula poderia, até então, ser ministrada 

à distância. Ou seja, a exceção criada por nós foi pautada no bom senso. 

A ideia original da oficina, vigente desde o primeiro semestre de 2012, seria, após alguns 

encontros no campus da Universidade, promover o deslocamento até a Escola Municipal Murilo 

Mendes (EMMM), para, neste espaço educacional público, trabalhar com os alunos do 7° ao 9° 

ano. De forma que desenvolveríamos juntos uma peça teatral (como sugere o título da oficina) 

para, quem sabe, encená-la e apresentá-la, como produto final dessa experiência. 

Todavia, parcialmente frustrados, tivemos que dar um novo sentido à sequência remota 

da disciplina, os reajustes e a adaptação não seriam fáceis, porém nos mantivemos firmes, 

seguros que encontraríamos uma feliz saída; lembrando que foi de nossa escolha dar 

prosseguimento às aulas, mesmo sabendo das dificuldades inerentes ao ensino à distância. O 

mais penoso foi aceitar, semana após semana, que a probabilidade de estarmos um dia na (EM) 

Murilo Mendes minguava-se velozmente; nós não teríamos contato com os discentes do ensino 

básico, nós perderíamos o ganho mais significativo do processo. Nos sobrou aceitar e decidir 

usar o tempo que elegemos da melhor maneira que nos ocorria. 

A princípio, ainda um pouco perdidos, a partir de uma ideia do professor Luiz Fernando, 

nos dedicamos a pensar em uma página institucional exclusiva da oficina, a qual estaria contida 

dentro do site da UFJF. O tempo, relativamente impreciso (entre ocioso e vago), era ideal para 

compilar e organizar tudo o que houvera sido produzido pela disciplina Teatro na Escola, era 

propício para olhar para trás; revisitar a história da oficina era um primeiro passo sensato e 

contribuía para situar-nos, contribuía para que pudéssemos contribuir. Conhecer o caminho até 

ali trilhado nos ofereceu um sentimento de pertença e potencializou a nossa atuação. Éramos, a 



 

partir daquele momento, defensores desse percurso, ainda que em pouco fossemos capazes de 

levar adiante a construção do mesmo. Enfim, corrido mais de um mês, a desejada página estava 

no ar, com moldes de um site independente e com traços de um blog (a fim de aproximar o 

conteúdo dos jovens alunos da EM Murilo Mendes); a oficina via-se lançada, definitivamente, 

ao mundo virtual. 

As duas míseras aulas presenciais foram o bastante para nos levar até o livro Folclore 

Linguístico e Literário (de Antônio Henrique Weitzel. 2014, 3ª edição revista e ampliada), 

entretanto não sabíamos ao certo como esta obra auxiliaria ou pautaria a construção de uma 

peça. Liderados pelo professor Luiz Fernando, começamos pelo básico: estudar a produção de 

Weitzel. Nas reuniões subsequentes à finalização do site, desbravamos os tipos de folclore e os 

seus subgêneros, existentes no Brasil, segundo o autor. Esta etapa colaborou para a (i) 

rememoração de subgêneros folclóricos que estavam, por ventura, perdidos em nossos saberes, 

(ii) reviver alguns que já tínhamos ciência e (iii) descobrir outros que ou desconhecíamos ou 

que precisavam ser sistematizados como tal, como subgêneros folclóricos que são. O folclore, 

além de objeto de estudo em si, nos serviu como catalisador de temas transversais que 

constavam no seu conteúdo, mas que constavam de forma discutível, vez ou outra, com algum 

teor sexista, classista, racista, religioso, etc. 

Feita esta discussão introdutória, porém não menos profunda, durante algumas aulas, 

voltamos o foco para o(s) folclore(s) em si, e refletimos: Qual a condição atual dos gêneros e 

subgêneros incluídos neste nosso folclore? Ainda gozam de ampla circulação ou a maioria 

estaria ganhando um caráter retrógrado e apenas sobrevive? Um ou outro já teria morrido no 

imaginário popular? Estas perguntas foram fundantes e, a partir delas, o desenrolar da ideia se 

deu. Nascia a intenção de se criar um texto teatral no qual os personagens que contemplariam 

a peça seriam exatamente vários dos principais gêneros do folclore brasileiro literário e 

linguístico (por exemplo: Lendinaldo, referindo-se às lendas, e Senhor Trava-Línguas, que não 

precisa se explicar; é de se imaginar o vigor lúdico que cada personagem poderia conter). Em 

suma, a obra se passa em um mundo perdido para onde histórias e/ou expressões folclóricas em 

desuso vão, do qual, contudo almejam escapar, voltando para o mundo real, para o uso popular, 

para a boca do povo. Por tanto, a fim do retorno, precisam passar por uma espécie de 

julgamento, ato este que sugere para alguns personagens (ou seja: para a algumas expressões 

folclóricas) rever manifestações e/ou temáticas ultrapassadas que precisam de atualizações 

imediatas, condizentes à sociedade atual ou à sociedade que se deseja atual: multifacetada, 

plural e compreensiva em seus relacionamentos. 



 

Foi gratificante cooperarmos com a germinação da peça e presenciarmos ela se 

desenvolver. Depois recompensador vê-la ganhar os ajustes finais e, então, entender-se por 

pronta; e o tempo em que isso se deu foi relativamente curto, atribuímos isso à entrega e à 

capacidade criativa do professor que de fato a escreveu. 

Pensar o folclore literário e linguístico do Brasil dando vida ao mesmo foi como nos 

entranhar nos gêneros contidos nele e não os ter como objetos externos a nós; e o fato de sermos 

interferidos por eles (e não ao contrário) nos incutiu a importância de fazê-los resistir não 

exatamente ao tempo, mas à insensibilidade de tempos tão velozes; ao menos gostaríamos de 

ser parte contribuinte desse intento de resistência. Entender o nosso folclore (não que o 

entendamos), senti-lo e ouvi-lo é, senão, dar voz às falas do povo, e "ouvir o Povo é curso 

universitário" (Luís da Câmara Cascudo). 

Tendo em vista o resultado e, principalmente, toda nossa trajetória até aqui, podemos 

concluir que foi assertiva a nossa decisão de manter as atividades de maneira remota, pois ela 

contribuiu para a nossa expansão pessoal e para o nosso crescimento acadêmico, ademais, nos 

proporcionou uma agradável e organizada distração diante da pandemia, diante do momento 

que passamos (ou que tentamos passar), diante da distopia em que estamos inseridos. 

Entretanto, esse trabalho tem o intuito de não parar neste ponto, já que o nosso desejo, 

veja só, segue sendo trabalhar com os alunos da EM Murilo Mendes. É muito sincera a nossa 

intenção (ou seria a nossa ilusão?) de compartilhar com eles todo conhecimento e todas as 

produções que construímos juntos durante a quarentena, retomando as atividades no desenho 

original da oficina; porém, é maior a nossa vontade de ser afetados por eles, de aprender com 

eles, de receber dos discentes do ensino básico e público o saber legítimo que neles se conserva 

e que atribui o caráter essencial das nossas formações. Não obstante, é mais provável que 

carreguemos essa vontade até superá-la (ou até ocultá-la). 

Para mais e por fim, aspiramos, ao menos, escrever, na companhia do professor Luiz 

Fernando, um artigo relatando os impactos sentidos tanto por nós quanto pelos alunos da Murilo 

Mendes (quando pudermos ter acesso a eles), durante o vívido e conturbado período de 

isolamento social. Tudo isso sem perder de vista a importância do teatro: Como o teatro pôde e 

poderá auxiliar-nos na superação de 2020?  

Pode até ser que a palavra teatro tenha recebido, neste trabalho, poucas menções diretas 

e que o teatro como tal não tenha sido o objeto central de nossa reflexão. Todavia, esta é uma 

percepção perigosa, visto que o teatro é mais meio do que fim. 


