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Relato de experiência 

 

A minha experiência com a oficina de teatro foi incrível. Primeiramente, preciso falar das peças, 

que me proporcionaram momentos inesquecíveis de criatividade, conhecimento e diversão. A 

primeira peça que lemos, "Feiurinha", de Pedro Bandeira, já me levou de volta à infância, com 

uma leitura divertida e encantadora. A partir dessa peça, as demais foram me levando ainda mais 

a me interessar pelo teatro. Por exemplo, as peças produzidas pelos alunos do ensino 

fundamental, nos anos anteriores da oficina, me encantaram. As peças eram: “A maldição da 

caixa d’água” e “O enigma do rubi”; e nelas eu pude ver um pouco do impacto que o teatro tem, 

e como ele estimula a criatividade e participação dos alunos na dinâmica. 

 

Ao iniciar na oficina, eu me sentia muito envergonhada de participar com a câmera e o microfone 

ligados, mas a leitura das peças me ajudou muito com a timidez, a desenvolver minha criatividade 

e, claro, explorar novas possibilidades. Assim como aconteceu comigo, muitos alunos do ensino 

fundamental e médio sofrem com a timidez e com a dificuldade de se expressar, e a oficina de 

teatro é uma grande aliada no enfrentamento desse problema. 

 

Ter passado por essa experiência durante o período de pandemia e ensino remoto foi muito 

importante para mim. Isso porque, ao mesmo tempo em que as reuniões da oficina eram um 

refúgio, discutimos assuntos importantes e atuais através do teatro. Ao trazer peças teatrais que 

dialogam com a realidade dos alunos, o professor conseguiu nos mostrar maneiras estimulantes 

de trabalhar tantos assuntos em uma dinâmica na escola. 

 

Por isso, é preciso que a oficina permaneça no âmbito escolar e cresça ainda mais, pois ela 

estimula a criatividade, a enfrentar a timidez e ainda pode trazer assuntos importantes através 

do teatro. Por isso, a experiência que tive com a oficina na faculdade só me fez perceber a falta 

que me fez essa oportunidade no ensino básico,pois se expressar é muito importante, e ter um 

espaço para isso na escola é essencial. 

 

Ademais, através da conversa que tivemos com a diretora do Escola Municipal Murilo Mendes, 

pude entender ainda mais os efeitos que o teatro provoca nos alunos e também as dificuldades 

que a implementação da oficina de teatro enfrenta nas escolas públicas. Além disso, os relatos 

do professor sobre sua experiência ministrando a oficina dentro de uma escola pública, as 

imagens publicadas no site da oficina e as já mencionadas peças escritas pelos alunos auxiliaram 

na formação da minha opinião em relação ao teatro nas escolas, bem como na minha formação 

como professora. 

 

Participar de uma oficina de teatro já é uma experiência única, mas passar por ela em um Ensino 

Remoto, com aulas online e peças assistidas através do computador foi muito novo e 

interessante. Por exemplo, assistimos à peça “Ser José Leonilson”, de Laerte Késsimos, uma 



peça apresentada inteiramente através do Zoom. Essa peça me mostrou que o teatro não possui 

barreiras, que ele enfrenta a pandemia, a modernização (televisão, internet, etc.), mas ele 

sobrevive. Entender isso e poder ver com meus olhos a transformação do teatro enquanto passo 

por um momento de transformação do ensino foi muito interessante, e uma experiência 

memorável. Além disso, muitos alunos do ensino fundamental e médio estão passando pelas 

dificuldades do ensino à distância, e ter a oportunidade de assistir uma peça gratuitamente neste 

momento seria muito importante.  

 

As conversas, as leituras, as discussões e as peças assistidas fizeram parte da oficina e da 

minha formação como docente. Com isso, pude aprender um pouco mais sobre ensinar e 

aprender junto com os alunos, e a aplicar dinâmicas e projetos que engajem a participação e a 

criatividade dos alunos. A melhor forma para tal aplicação é compor e atuar em uma peça de 

teatro, dentro do âmbito escolar. 

 

A última peça lida na oficina, “Os Menecmos”, de Plauto, é uma peça latina, que foi adaptada 

para que pudéssemos ler. Ela tem uma característica muito específica que retrata o teatro e 

também a nossa sociedade. Essa característica está nos temas que envolvem os diálogos da 

peça, pois são muito atuais: traição, corrupção, machismo e tudo tratado de maneira cômica, 

como as famosas comédias romanas. Esses temas são facilmente perceptíveis na sociedade 

atual, e podemos encontrar produções semelhantes em peças, séries, filmes, livros e novelas da 

atualidade. Isso porque o teatro é assim, ele se reinventa e, além de se reinventar, ele faz retratos 

certeiros da sociedade que os envolve.  

 

Portanto, trazer o teatro para a escola é também trazer um diálogo sobre o que acontece em 

nossa sociedade, nossa realidade, é conversar com os alunos através de uma realidade que ele 

conhece. Dessa maneira, conseguimos chamar a atenção deles e estimular sua participação nas 

dinâmicas. Sendo assim, o teatro nunca vai ficar velho, ou esquecido, como aqueles outros 

elementos representados na peça “Amorti nuntenqui morrê: uma comédia de recomeço de 

mundo”, de Luiz Fernando Matos Rocha, que vão pro “beleléu” porque são esquecidos. O teatro 

se adapta aos meios digitais e também às escolas. 

 

Por fim, gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando, que nos levou a reflexões e 

aprendizados incríveis através da arte, bem como abrir nossos olhos para novas formas de 

ensinar. Portanto, como futura professora, a experiência da oficina foi necessária para perceber 

a importância da implementação do teatro nas escolas. Como aluna, foi engrandecedor, me 

ajudou com a timidez e a criatividade, e proporcionou ótimos momentos de reflexão. Como 

pessoa, a oficina fez parte da minha experiência na pandemia, e me permitiu momentos de 

refúgio e aprendizado.  

 

O contato com a arte é muito importante, seja na universidade, na escola e na vida.  


