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 O trabalho desenvolvido na oficina “Teatro na escola”, entre conhecimento dos 

trabalhos já realizados, leituras dramatizadas de peças teatrais e sugestões de peças para assistir 

foi enriquecedor. Primeiramente, ao entrar no site dedicado à disciplina e perceber o quanto já 

foi feito e a importância que é dada para a aproximação e contato entre ensino superior e 

educação básica já demonstra o caráter singular da oficina. São alunos saindo de dentro da 

universidade, que pode se tornar um local de acomodação muito grande, para fazer um 

deslocamento tanto físico quanto simbólico. A extensão universitária pode proporcionar o 

aprendizado em duas vias: professor-aluno e aluno-professor, e esse diálogo fomentador apenas 

contribui para a formação de futuros professores e desenvolvimento de atividades significativas 

para os alunos. Isso é demonstrado pela confecção de peças teatrais feitas pelos próprios 

discentes da escola Murilo Mendes, nas quais eles se veem representados, são participantes 

ativos na construção do próprio conhecimento e desenvolvem habilidades por meio de um 

trabalho artístico que pressupõe interação, troca, construção de sentido etc. O relato de alunos 

que participaram dessa oficina em momentos anteriores também demonstra como a 

experiência também os afeta profundamente. A interação, portanto, entre alunos e professores 

do ensino superior público e alunos e professores do ensino básico público configura uma 

necessidade e um dever, para que a educação no Brasil funcione realmente de forma integrada 

e que os conhecimentos desenvolvidos no âmbito da Universidade não fiquem restritos, mas 

encontrem caminhos para sua difusão. Tal processo formativo é essencial, é encontro de teoria 

e prática, de ensinamentos e também de muita aprendizagem, para ambos os lados envolvidos. 

 Falando especificamente do que foi feito na disciplina nesse período de ensino remoto 

emergencial, a leitura das peças “Amorti numtemquimorrê” e “Aurora de minha vida”, em que 

pude participar na primeira de forma dramatizada e a segunda sendo feita posteriormente, 

provocaram momentos de profunda reflexão sobre o mundo em que vivemos. É possível sentir-

se personagem, tanto no riso, quanto na angústia. Trazem temas atuais, geradores de conflito, 

que demonstram o pensamento retrógrado, que nunca vai embora realmente, necessita de 

constante atenção, pois cresce de forma gradual assim que oportunidades são criadas. “Aurora 

de minha vida”, em especial, ilustra como o passado precisa ser sempre revisitado, precisa 

sempre ser lembrado, pois o esquecimento permite o surgimento de diversas formas de 

autoritarismo disfarçadas por bandeiras que defendem, aparentemente, algo bom. É uma peça 

difícil de ler. Por vezes precisamos parar e absorver o que está escrito, lidar com a tristeza 

provocada pela leitura. Em relação à comédia e referências à cultura popular brasileira, que 

também estão presentes em “Amorti numtemquimorrê”, a peça “Romeu & Julieta” também foi 

excelente. Uma grande adaptação, que utiliza muitos recursos para recriar uma das tragédias 

mais marcantes da cultura ocidental. 

 Duas peças teatrais assistidas dialogaram muito entre si: “Alair” e “Ser José Leonilson”. 

Ambas retratam a trajetória artística de três homens gays. Ambas trazem a questão da morte 

como uma constante e também dos preconceitos que acompanham a vida de pessoas lgbts. A 

escolha do professor pelas peças foi acertadíssima e trouxe, pelo menos para mim, um impacto 



palpável. Os dois atores interpretaram os papéis de forma magistral e comovente (o de Laerte 

mesclando-se à ficção, mas visceralmente real). Os personagens, sendo artistas, também 

contribuíram muito para a conexão com uma disciplina que valoriza a arte como meio de ensino. 

A viagem pelas mentes e inquietações de cada um, com tantos pontos de contato, traçando 

mesmo um retrato do que é estar fora da norma, e os sofrimentos que nos são infligidos, dos 

mais sutis, aos mais evidentes é de muita sensibilidade e extremamente necessário. São escritos 

em diários, memórias, viagens, construções de afeto, demonstrações de felicidade que podiam 

ser reais, mas são atropeladas, sufocadas, impedidas, interrompidas. 

 A conversa com a diretora da escola Murilo Mendes nos deu uma visão sobre o 

funcionamento da disciplina antes da pandemia e como a escola se preocupa com a formação 

de seus alunos, sobretudo a formação artística, que não é deixada de lado em favor de outras 

matérias consideradas “mais importantes”. O relato de como um estudante pode mudar em 

contato com arte foi um dos testemunhos mais ricos da disciplina. A arte é expressão, é ela que 

renova o ser humano a cada contato. O aluno amadurece, passa a ter um pensamento diferente, 

passa por experiências diversas que o desafiam a sair da zona de conforto e desenvolve 

pensamento crítico. Estimular isso desde a educação básica é extremamente importante para 

que o utilitarismo não figure mais como opção em nossa sociedade. Somente o desenvolvimento 

crítico e completo de nossas capacidades por meio do aprendizado livre e diverso pode ser 

responsável por um futuro também mais livre e mais diverso. Foi muito importante ter um 

testemunho positivo, de incentivo, para a prática docente e poder observar de perto a 

responsabilidade de todos os envolvidos com a escola na formação dos alunos. 

 Além disso, a ênfase do professor nas semelhanças entre o teatro e a sala de aula 

possibilitou reflexões acerca de recursos didáticos e estratégias de ensino. A aproximação entre 

os dois ambientes, as semelhanças na relação aluno-professor e, a troca e os deslocamentos 

necessários e esse exercício de pensar a sala de aula como teatro ser complementado pelo ato 

de também trazer o teatro para a sala de aula, com a proposta de expressão discente por esse 

meio tão propício de desenvolvimento de tantas habilidades diferentes demonstram a 

importância da proposta da oficina. É realmente uma pena que não tenha sido possível, neste 

período, realizar a disciplina da forma ideal, com o deslocamento para a escola e a interação 

com o corpo docente e discente. É necessário no momento, ficar em casa, pelo bem de todos. 

Mas espero que futuramente possamos complementar essa lacuna e ter a experiência completa 

da prática que acompanha todo trabalho de extensão. 

 Fica, entretanto, a certeza de que o teatro é importantíssimo na escola. Por experiência 

própria de já ter trabalhado no ensino básico com a apresentação de mini peças teatrais, 

percebo o quanto a experiência é gratificante, promovendo uma interação que movimenta a 

escola inteira e deixa uma marca significativa no aluno que, ao final do processo, já não é mais 

o mesmo. Os relatos de trabalhos anteriores da disciplina confirmam isso. São muitas 

descobertas feitas durante o processo, abrem-se possibilidades, sobretudo, de lidar com 

conflitos internos da sala de aula e temas transversais, que não costumam figurar na maioria 

das disciplinas. O desenvolvimento linguístico por parte do aluno, que precisa interpretar, se 

expressar, memorizar textos, integrar uma dinâmica de atenção na escuta por meio de uma 

atividade que pressupõe o sucesso da interação em grupo são só alguns dos aspectos que 

podem ser trabalhados por meio dessa intervenção. Para mim, o mais importante é realizar uma 

atividade significativa do ponto de vista do crescimento pessoal. O professor passa a conhecer 

melhor o aluno, acompanha de perto suas limitações. Essa aproximação proporcionada pela 

necessidade de expressão permite um melhor direcionamento, cria laços entre professor e 



turma e entre alunos de uma mesma turma, é um potencial apaziguador de conflitos pelas 

oportunidades transversais de conversa e amadurecimento que vão aparecendo durante o 

processo. O teatro é uma experiência catártica e viva. Sua valorização na sala de aula por meio 

desta disciplina é uma grata constatação. 


