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Introdução 

O presente relatório se trata de uma produção crítica acerca das atividades            
realizadas ao longo da Oficina XIII - Estudos Linguísticos (Teatro na Escola),            

lecionada no primeiro período letivo emergencial do ano de 2020, bem como a             
importância do teatro no âmbito escolar e as estratégias assimiladas que possam            

ser aplicadas no ensino. 
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Teatro na escola 
Segundo Oliveira e Stoltz (2010), na escola, o teatro é capaz de fornecer um              

leque diverso de nuances de aprendizagem e conhecimento. Para as autoras, esse            

segmento da arte tem um grande papel no quesito de interação social,            
principalmente linguagem oral, e, consequentemente, expressão. 

Apesar de, no momento atual, haver certo falatório acerca de uma “Escola            

Sem Partido” -- ideal que, de acordo com Frigotto (2016), não afeta somente a              
relação aluno-educador, mas também a sociedade e suas relações no geral --, em             

estudos como o de Santos (2008) é notável que o professor tem um dever para com                
a sociedade como um todo, um “agente de valores e atitudes”. 

É uma realidade conhecida que a média salarial dos docentes do Japão é             

proporcionalmente maior do que o que se encontra no Brasil, como é possível ver no               
estudo realizado pela OCDE em 2020. Isso se deve, claro, a uma maior valorização              

do profissional da educação, mas também ao fato de que os professores japoneses             
apresentam dez vezes mais responsabilidades do que os professores brasileiros          

(G1, 2018), devendo até comparecer a postos policiais caso um de seus alunos             

cometa algum delito. Isso de forma alguma é dizer que os docentes do Brasil são               
“preguiçosos”, já que profissionais de ambas as nacionalidades sofrem do mesmo           

burnout, em uma escala de 85% para o Japão e 70% para o Brasil (DOMENICH,               
2002). Esses dados nos revelam que, mesmo trabalhando uma quantidade          

exaustante de horas, o professor é visto pela sociedade como um mero “transferidor             

de conhecimentos formais”, que deve deixar a educação de valores para a família.             
Mas e quando a família é ineficiente nesse campo? 

A presença do teatro na escola, principalmente na rede pública, de acordo            
com Mendonça (2015), é inexistente -- se existente, é precária de maneira que os              

professores da área são obrigados a moldar sua expressão artística em uma forma             

exclusivamente educacional e normatizada. 
O teatro é necessário não apenas para aflorar o lado artístico de alunos e              

docentes, mas também para estimular interações sociais; uma melhor expressão de           
pensamentos; a linguagem oral; representar um “espaço seguro” para os alunos; e,            

no caso específico dos professores, transferir estratégias e ideais, oriundos da           

experiência teatral, para dentro da sala de aula. 
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O relatório a seguir irá descrever como se deram as atividades da oficina, em              

um contexto pandêmico, além de notar novos conhecimentos a serem aplicados em            
sala de aula. 

 
Apresentação; Navegação e leitura 

Em um contexto pandêmico, era de se imaginar que a oficina não seria a              

mesma. Não haveria uma visita à Escola Municipal Murilo Mendes e, muito menos, a              
realização de um projeto com os alunos da mesma. Essa foi uma grande mudança,              

e o professor da disciplina, Luiz Fernando Matos Rocha -- junto com alguns alunos              
que conseguiram manter contato e o estudo da oficina mesmo durante a quarentena             

-- obteve a missão de comprimir uma oficina majoritariamente prática de quatro            

meses e meio em uma disciplina online com duração de dois meses. Com pesar,              
nos explicou essa situação e apresentou o site institucional da oficina, que havia             

fabricado com contribuições de outros alunos. 
Quando me matriculei na disciplina, não estava ciente da grande história por            

trás da mesma, e fazer essa leitura no site me surpreendeu com novas informações,              

mudando meu olhar completamente. Ao mesmo tempo, havia um certo sentimento           
de tristeza em ler sobre uma oficina tão incrível e bem trabalhada sem poder              

participar de sua versão “oficial”, que existe há tantos anos. 
 

AMORTI NUNTENQUI MORRÊ: Uma comédia de recomeço de mundo 
A primeira leitura teatral, em seis de outubro. Houve uma certa surpresa ao se              

descobrir que a peça havia sido escrita durante a pandemia, no primeiro semestre             

de 2020, pelo professor Luiz Fernando, com a colaboração de outros alunos da             
disciplina. 

Foi a primeira vez que fiz uma leitura teatral e, ainda, de uma personagem              

marcante: Maria Poronga, a Imperatriz do Beleléu. Uma senhora “mandona”,          
sarcástica, arrogante e apreciadora da arte de falar gritando. A peça foi interpretada             

por três pessoas no total, o que, à primeira vista, é desvantajoso, mas de maneira               
alguma deteriorou a obra. 

Essa leitura foi o primeiro passo da jornada das minhas dificuldades no meio             

social. Me sujeitar ao olhar alheio; à crítica, caso eu fizesse uma leitura             
desconectada da personalidade de Maria Poronga; ser ouvida: Todos esses itens           
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certamente seriam vivenciados por mim assim que adentrasse uma sala de aula.            

Começar essa jornada em uma oficina acolhedora e divertida foi essencial. 
 
A maldição da caixa d’água; O enigma do rubi 

Lidas em treze de outubro, essas duas peças foram escritas/idealizadas com           

o auxílios dos alunos da Escola Municipal Murilo Mendes. Esse momento foi um dos              

mais próximos à oficina presencial -- mesmo sem interagir com os alunos, pudemos             
ler algo criado pelos mesmos. Esses alunos receberam voz, foram ouvidos, tiveram            

a liberdade de soltar sua criatividade; decerto o processo de criação de ambas as              
peças foi um marco na vida desses estudantes. Esse foi o aprendizado mais             

importante da aula: dar voz a esses discentes que, sendo jovens, certamente não se              

sentem ouvidos. 
Entre as duas peças, ambas relativamente breves e relacionadas a          

enigmas/mistérios -- o professor mencionou que esses elementos parecem ser          
preferidos pelos alunos --, a que mais me agradou foi “A maldição da caixa d’água”,               

pois havia poucos personagens, o que possibilitou um envolvimento mais profundo           

com os diálogos, principalmente os engraçados. 
 

A aurora da minha vida 
Essa leitura foi realizada em vinte de outubro. É fato que a conversa de              

“Escola Sem Partido” está muito presente nas discussões atuais, principalmente as           

ligadas à extrema direita. A obra de Naum Alves de Souza assusta qualquer um que               
esteja vivo nos tempos atuais e não se identifique com a ideia citada anteriormente.              

A própria atualidade da peça é algo que assusta. Mesmo os momentos cômicos             
carregam um peso consigo. 

Se as peças anteriores representaram aprendizados a serem aplicados na          

carreira de docência, a peça de Naum é o temor de qualquer (futuro ou não)               
educador apaixonado pela profissão. A retratação de um bullying que recebe apoio            

do professor; a militarização do ambiente escolar; a sensação de prisão; a            
formatação de todos os pensamentos dentro de um mesmo modelo. Todos esses            

eventos são perfeitamente possíveis de se tornarem realidade caso os profissionais           

de educação e a sociedade como um todo não tomem cuidado. 
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Alair 
Dessa vez, em vinte e sete de outubro, pudemos assistir ao vídeo de uma              

peça. Um dos maiores medos -- senão o maior -- de uma pessoa LGBTQ+ é acordar                

em um dia bonito, ensolarado, como qualquer outro, e em algum momento dele             
sofrer violência LGBTQ+fóbica. Todo mundo tem medo de ser assaltado, mas são            

poucos (e, ao mesmo tempo, muitos) os que combinam um encontro no Tinder,             

como qualquer indivíduo hétero e cis, mas se perguntam se vão voltar do encontro              
inteiros. Ou tomam um número tão grande de cuidados que parece que estão indo              

para uma guerra no Vietnã. 
O final de “Alair” concebe justamente esse medo. Por mais que atualmente o             

caso não tenha solução oficial, não é difícil imaginar a ordem dos fatos que levou               

Alair a ser encontrado morto por estrangulamento em seu apartamento. Quantos           
fotógrafos héteros que apreciam a estética feminina são estrangulados por          

mulheres? 
Em termos técnicos, a peça é capaz de realizar um verdadeiro espetáculo por             

meio de um ambiente simples, com poucos objetos para se trabalhar. É impossível             

trazer a Itália de verdade para o palco, mas a projeção de fotografias do país fizeram                
um grande papel no quesito de ambientação -- e o mesmo deve ser feito em sala de                 

aula. É imperativo contextualizar o ensino, e uma das melhores formas de se fazer              
isso é ambientando o aluno. É abismal a discrepância entre ensinar a história da              

Grécia antiga apenas por meio de livros didáticos; e, por exemplo, além dos livros,              

mostrar o que é e o que foi a Grécia, por que seria relevante aprender sobre essa                 
parte da cultura. 

O riso da audiência, do outro, está embutido no próprio conceito de chiste.             
Trata-se de uma operação que não prescinde de seus efeitos para se            
constituir como laço social ou seu oposto. "Vamos supor que alguém está            
conversando comigo e diz algo 'que não queria dizer'. Se rio disso e, esse              
alguém ri junto, fez-se um chiste; se ele ficar envergonhado, como se pego             
em flagrante, só terá havido um lapso. Ora, a distinção é momentânea, e             
pode ser lapso", diz Veras (NATÉRCIA, 2005, p. 8). 

Há a presença do chiste em “Alair” em diversos momentos, principalmente           

entre cenas descritivas e filosóficas (a descrição precisa da escultura “Davi” de            

Michelangelo, por exemplo). A escolha de inserir cenas de diálogo/narrativa entre           
esses eventos que forçam reflexão é essencial para um melhor aproveitamento do            

conteúdo. O mesmo deve ser levado em conta por professores: é pouco eficiente             
exigir que crianças, adolescentes e até mesmo adultos mantenham o mesmo nível            



6 

alto de atenção ao longo de quatro ou mais horas em um dia. Dessarte, é               

profundamente interessante estimular momentos em que a mente “desliga” por um           
segundo das funções biquadradas para apreciar uma piada boba do docente, para            

tomar fôlego, e retorna a todo vapor para o estudo. 
 

Romeu e Julieta (Grupo Galpão) 
Mais uma vez, em três de novembro, nos foi dada a oportunidade de assistir              

ao vídeo da peça (mesmo que de forma assíncrona). Romeu e Julieta é um clássico               

conhecido, mas a interpretação do Grupo Galpão revigora a obra com comédia,            
canções populares brasileiras, um cenário e figurino circense; contudo, sem perder a            

essência da obra original, uma das maiores tragédias do teatro. Foi, de longe, minha              

peça preferida. 
O que se apreende em estratégias de ensino dessa interpretação da obra de             

Shakespeare é algo semelhante com o que “Alair” conquistou: intercalar momentos           
reflexivos, poéticos -- e também trágicos, no caso de “Romeu e Julieta” -- com o               

chiste e diálogos marcantes. Renovou a importância de não tornar ainda mais            

complicado um assunto difícil, ao torná-lo também exaustivo. É necessário levar em            
conta que os interlocutores também são seres humanos. 

 
Roda de conversa com a diretora Adriana Perini 

Finalmente, o contato direto com a Escola Municipal Murilo Mendes, em dez            

de novembro. Atualmente moro com minha mãe, que trabalha na rede pública há             
quase trinta anos, e são notáveis as dificuldades de um educador. O contexto             

pandêmico amplificou essas dificuldades e, de acordo com a própria Adriana Perini,            
expôs as falhas do ensino público, causadas pela falta de investimento e de             

valorização dos profissionais. 

Mesmo já se esperando o relato dessas dificuldades, foi uma conversa           
esclarecedora, pois é extremamente necessário saber que todo professor da rede           

pública terá que encarar essa falta de valorização e a frustração de ver alunos que               
merecem o mundo não receberem o mesmo número de oportunidades que           

estudantes mais privilegiados recebem. 

Contudo, foi um alívio conversar com a diretora, já que a mesma é             
extremamente empenhada em fazer os jovens se interessarem pelos estudos, em           

auxiliá-los a ter esse acesso, em tornar possível a educação de pessoas periféricas.             
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Esse carinho com os jovens da Escola Municipal Murilo Mendes é o que todo              

estudante deveria receber. 
 

Ser José Leonilson 
A oficina propunha que cada discente “comparecesse” -- virtualmente -- à           

peça em seu próprio tempo de disponibilidade. Tive a oportunidade de assistir a “Ser              

José Leonilson (performada ao vivo) duas vezes. E, apesar de ser a mesma obra no               
final das contas, obtive duas experiências ligeiramente diferentes. Foi apenas na           

segunda vez que notei que a nebulosidade entre a identidade de Leonilson e Laerte              
Késsimos era o ponto principal da peça. 

A característica mais marcante da peça é a nebulosa linha entre a            
identidade de Leonilson e a de Laerte. Dois homens gays, artistas -- Laerte,             
além de ator, passou a mergulhar nas artes plásticas e produzir durante o             
processo de criação -- e apreciadores da arte autobiográfica. É retratando           
essas semelhanças, bem como certas diferenças, que Késsimos conta ao          
público aspectos de sua vida, como sua infância, e a relação com o pai              
alcoólatra desde essa época; inevitavelmente, os sentimentos de prisão e          
inadequação oriundos de uma sociedade homofóbica; e, finalmente, uma         
sensação de liberdade para ser quem é de verdade, perceptível na última            
fala da peça: “tô pronto. Posso ser o que eu quiser” (trecho do comentário              
disponível na plataforma do Google Classroom, autoria própria). 

Foi uma experiência um tanto diferente das outras peças da oficina. Talvez            

por ser ao vivo, soou mais real, mais próxima do que todas as outras. Também é                
uma obra muito atual, enquanto a luta diária de pessoas LGBTQ+, principalmente de             

homens (como Laerte e Leonilson) que se atraem exclusivamente ou não por            
homens, existir. 

Assim como “Alair”, “Ser José Leonilson” deixa um peso estranho no peito,            

contudo, no caso de Leonilson, é o peso de se reconciliar com a morte e consigo                
mesmo. 

 
Considerações finais 

Esta oficina foi apenas o começo de minha jornada, já que ainda não sou              

oficialmente uma discente do curso de Letras. Contudo, foi um começo repleto de             
conhecimento e experiências que vão auxiliar -- e já auxiliaram com as dificuldades             

sociais relatadas no começo do relatório e nos primeiros encontros síncronos da            
disciplina. 
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Ademais, foi gratificante me inserir em um campo do qual sempre quis            

participar (teatro e atuação no geral), e obter a oportunidade de conhecer tantas             
obras teatrais incríveis. 

Gostaria de ter tido contato direto com os alunos da Escola Municipal Murilo             
Mendes, como teria sido em uma situação normal, mas espero ainda poder fazer             

isso de outras formas. 
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