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Relatório crítico sobre as atividades desenvolvidas ao longo da Oficina 

As atividades da oficina tiveram início como a leitura conjunta da peça intitulada “Foi pro 

Beleléu”. Adaptada por Luiz Fernando Matos Rocha, conta com uma história muito interessante. 

É uma obra divertida e que nos dá muitos elementos para trabalharmos em sala de aula. Trata 

de todas as nossas coisas que não cuidamos e, por conta disso, vão para o Beleléu, ou seja, 

somem e desaparecem sem que percebamos. Assim, o cuidado pode ser visto como fazendo 

parte do nosso aprendizado por toda a nossa vida. Em sala de aula, podemos trabalhar com os 

alunos no cuidado com os materiais escolares, com coisas de casa e até mesmo com os amigos.  

Na leitura da peça “Feiurinha”, de Pedro Bandeira, recordamos os contos de fadas de nossa 

infância, adaptados em forma de leve comédia, mostrando, de modo inusitado, que nossas 

heroínas estão formando suas famílias: há quanto tempo? Com a história da Feiurinha, fiquei 

sabendo (ou simplesmente relembrei) o que eu pensava daquelas pessoas que me contavam 

histórias quando eu era criança, e elas mal sabiam ler. Com a Feiurinha, essa situação me foi 

revelada. Ou seja, o enigma que eu tinha em minha vida me foi revelado, pois aquela 

personagem da peça, mulher trabalhadora doméstica, que estava ali o tempo todo com o 

escritor sabia a história de Feiruinha, como aquelas pessoas que me contavam histórias também 

sabiam sem esforços, de cor. Na peça, vimos que as princesas dos contos de fada estão 

formando suas famílias, menos Chapeuzinho Vermelho, coitada, pois esqueceram de lhe dar um 

príncipe encantado, motivo pelo qual ela está sempre reclamando. Ela ficou “solteirona”. O 

tema gira em torno do desaparecimento de Feiurinha, pois as heroínas, desaparecendo, o que 

seriam das crianças? Este é um tema muito proveitoso para trabalhar em sala de aula, podendo-

se montar a peça com as crianças e divertirmos com essa leve comédia infantil.  

Na terceira peça lida, “Amorti nuntenqui morre: uma comédia de recomeço de mundo”, de Luiz 

Fernando Matos Rocha, todos os personagens do império perdido do Beleléu já viveram no 

mundo dos reais, mas, por falta de uso, foram parar no império de Maria Poronga, a imperatriz 

do Beleléu. Como trabalhar esse aspecto em sala de aula, mostrando todas essas personagens, 

já que todas elas fizeram parte da nossa vida um dia? Como trabalhar frases feitas? Trava 

línguas? Provérbios? E mostrar como a linguagem não nos permite usar essas expressões hoje? 

Assim, todas estas perguntas foram para o Beleléu…  

Em “A maldição da caixa d’água” e em “O Enigma do Rubi”, tivemos a leitura de dois textos 

dramatúrgicos de autoria dos discentes da Escola Municipal Murilo Mendes, sob supervisão do 

prof. Luiz Fernando Matos Rocha. Essas peças nos trazem enigmas locais e fictícios 

desenvolvidos com maestria em sala de aula. Podemos perceber o desenvolvimento dos temas 

de amizade, comunidade e camaradagem entre famílias, bem como o retrato da escola pública. 

O tema das peças, construídos em colaboração com os alunos da Escola Municipal Murilo 

Mendes, mostra-nos como é importante trabalhar o lado criativo dos alunos.  

Com “Alair”, peça do dramaturgo Gustavo Pinheiro, podemos assistir, no YouTube, um 

espetáculo muito bonito, no qual temos que prestar muita atenção, recorrendo aos mínimos 

detalhes das falas por ser um texto intimista. Como é narrado em primeira pessoa, às vezes, nos 

confundimos com as falas do seu interlocutor. A maneira clara e direta como Alair, personagem 



central, expressa suas preferências e seus desejos nos traz uma noção do universo gay, por meio 

do qual ele transita livremente e com segurança, mas mostrando-nos que aqui, ou na Europa, a 

personagem não tem receio de ser ela mesma. Trabalhar esse tema nos dá a oportunidade de 

trazer para os nossos alunos que podemos ser autênticos em tudo o que fizermos na vida, 

mesmo que, às vezes, tenhamos que dialogar sobre tabus e preconceitos.  

Na peça “Romeu e Julieta”, dirigida por Gabriel Villela e disponível no YouTube, pudemos assistir 

a um belíssimo espetáculo tragicômico, clássico, repaginado e exibido pelo Grupo Galpão. Em 

sala de aula, verificamos que podemos trabalhá-lo mostrando que as diferenças entre rico e 

pobre não devem influenciar duas pessoas que se gostam e se respeitam.  

Na roda de conversa com a professora Adriana Perini, diretora da Escola Municipal Murilo 

Mendes, tivemos um debate maravilhoso, em que todos os pontos foram elucidados, 

principalmente todos os pontos da administração escolar. Com clareza e maestria, Adriana, em 

uma forma direta, nos mostrou o que é uma escola pública. À frente da Murilo Mendes por mais 

de dois mandatos, a diretora revelou-nos como é trabalhosa a gestão escolar, mas percebemos 

que ela o faz com prazer. Foi um grande momento dessa Oficina. Obrigada à professora Adriana!  

Quanto à peça “Ser José Leonilson”, de Larte Késsimos, peça sobre um fato real, esta é de grande 

complexidade, pois se trata de assuntos polêmicos, como Aids, homossexualidade, solidão, 

abandono e aceitação. Talvez eu trabalharia em sala de aula com meus alunos no que diz 

respeito à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a quebra do preconceito, pois 

há, nesse caso, vários meios de se trabalhar com esses assuntos em sala de aula. 

E na peça “Os Menecmos”, de Plauto, o texto nos conta a história de dois irmãos gêmeos, 

idênticos, que a vida os separou. E, anos depois, os reuniu de forma inusitada, mesmo que um 

irmão ficasse com o nome do outro. O tempo foi se passando, e o que tinha desaparecido em 

criança (esta que foi criada em um lugar distante) começa a procurar o seu irmão e, ao encontrá-

lo, tinha o mesmo nome: Menecmo. Como trabalhar isso na sala de aula? Coincidência? 

Destino? Mas nos resta a pensar na esperança, na persistência, no foco daquilo que queremos 

na vida, pois, se persistirmos, se focarmos, mesmo que pareça impossível, nós conseguiremos.  

Oficina Teatro na Escola… Como falar sobre? O que foram esses meses de aprendizado? Como 

foi boa essa disciplina! Se eu pudesse dar um subtítulo para ela, diria “aprender com prazer”, 

pois como foi prazeroso e divertido estudar teatro! Quantas coisas aprendemos debatendo e 

discutindo os conteúdos das leituras, sendo assim, por mim, gratidão ao professor Luiz Fernando 

Matos Rocha, pela clareza no falar e dissipar nossas dúvidas. Obrigada, professor Nando, eu te 

aplaudo de pé. Jandira 


