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          No que tange à minha vivência e experiência dentro da Oficina Teatro na Escola, 

gostaria de começar este relatório descrevendo um pouco de algumas sensações 

iniciais que me ocorreram, ao fazer parte dessa grande oficina. 

         Ao entrar, não imaginava que seria nesse formato de leitura coletiva. Quando no 

primeiro dia fizemos a leitura da peça “Foi para o beleléu", pude perceber que aquela 

experiência seria mais do que só mais uma oficina. Eu nunca havia feito leituras 

abertas e/ou coletivas, e na primeira aula, a leitura dessa peça tão interessante e 

cômica, me trouxe curiosidade e vontade de querer estar cada vez mais imersa, nesse 

mundo do teatro. Posso garantir que foi imediato. Lembro de ter relatado a amigos que 

eles deveriam fazer a oficina no próximo semestre, pois eu havia ficado deslumbrada e 

emocionada com a forma que foi desenvolvida a oficina, logo no primeiro dia.  

      Acredito que o teatro abre portas para uma vida de frutos muito prósperos. Lembro-

me de ir ao teatro quando pequena, e por ter mãe professora, sempre foi parte da 

minha realidade e entendo até um papel privilegiado, por ter conseguido aproveitar e 

desfrutar de algo que, com toda certeza, deveria ser mais acessível e de mais fácil 

acesso. O teatro foi inserido na minha vida, como plateia, desde muito nova, não 

apenas com a presença da minha mãe, mas com passeios promovidos pela escola. 

Era um evento anual, e mais uma vez entendo o privilégio dessas oportunidades visto 

que frequentei colégios particulares, porém algumas escolas públicas promovem esses 

passeios, não com a mesma frequência, claro, mas de acordo com as necessidades de 

cada escola. Vejo que essas oportunidades trazidas da infância podem muito bem 

ajudar no interesse, e não apenas a atividade em si, mas também o incentivo, que os 

professores dão. 

            A leitura importa muito quando trazemos o teatro como pauta, pois ela trabalha 

a imaginação, um está vinculado ao outro. Estimular a leitura dos alunos desde cedo é 

um fator que na frente pode não só despertar seus interesses por essa arte, mas 

também fazer com que seus sentidos e seus pensamentos fiquem aguçados, 

trabalhando a criatividade, as possibilidades que podem ser exploradas. O teatro abre 

um mundo mágico aos alunos, assim como a leitura, por isso trouxe, no início, a ideia 

de quem um está ligado ao outro. São fatores muito próximos que demandam do leitor, 

do ator, da plateia, uma ampla gama de sensações. Algo que eu, como amante da 

leitura, acredito ser uma das melhores experiências. Poder criar, imaginar e explorar 

são atividades que ninguém pode tirar de nós, e o teatro e a leitura nos levam ao ápice 

dessas habilidades. 

             Em todas as leituras providas pelo professor, eu experimentei um sentimento 

libertador, de poder me divertir e, ao mesmo tempo, aprofundar meu entendimento 

sobre teatro. As peças, cada uma em sua individualidade, abordou temas que 

despertam em nós sentimentos únicos, raiva, felicidade, tristeza, calma. Cada uma 



trouxe um tema diferente, e em todos esses temas, podemos (independente da época 

em que a peça foi escrita) relacionar com os dias de hoje. É impressionante como os 

temas são tão presentes, como por exemplo o bullying que foi tratado na peça “Aurora 

da minha vida”, e na época que em foi escrita, não havia nem o termo bullying ainda, 

mas que já se entendia como algo que poderia afetar o outro, com ofensas diretas e/ou 

indiretas. Quando lemos essa peça, pude interpretar a “Adiantada”, logo eu que sempre 

tive antipatia pelo perfil. Pessoas que realmente se adiantavam, que viviam se 

mostrando, dentro de sala de aula, muitas vezes me causam um pouco de raiva, 

confesso. E eu acredito que a magia do teatro esteja aí também: em interpretar e se 

colocar à frente para papéis que fujam da sua realidade. Uma vez que para mim o 

teatro, independente se é sua área ou não, sempre será fora da zona de conforto, 

porque, por mais que uma pessoa seja simpatizante e goste da arte de atuar, sempre 

virá um novo personagem, uma nova experiência, completamente desconhecida por 

ele. Personagens e experiências que sejam tão fora de sua realidade, que os 

"laboratórios" precisam ser feitos, para se colocar na realidade do personagem. 

       Em suma, a oficina me proporcionou, pensamentos e situações, em que sempre 

me via no papel de telespectador, e não te interpretar. Sou muito grata ao professor 

Luiz Fernando, por tratar com tanto carinho, tranquilidade e paixão essa oficina. Pois, 

em nossas leituras, em que o professor participava, era nítido ver seu empenho e sua 

vontade de impulsionar toda a turma, sempre nos motivando, nos mostrando como era 

o esperado, dando as características de cada personagem para que a nossa entrega 

fosse 100%, trazendo também professores e pessoas do meio para que pudéssemos 

nos aproximar do teatro, apesar do momento em que vivemos. Deixo aqui meus 

sinceros agradecimentos a esta oficina que mudou e agregou em meu conhecimento 

sobre teatro.  


