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Meu nome é Luiza, tenho 24 anos e comecei a cursar letras em 2016. Estou próxima de me 

formar e ser uma licenciada em Letras e adentrar mais profundamente na minha futura 

profissão de professora. No meio desse caminho, o mundo todo, e eu, nos deparamos com o 

desafio que é enfrentar uma pandemia e se adaptar a ela das mais diversas maneiras, e contudo 

sendo criativos.  

Meu primeiro contato com a oficina Teatro na Escola, ministrada pelo professor Luiz Fernando, 

ocorreu no segundo semestre de 2020, onde nos encontrávamos de forma on-line e cumprindo 

o lockdown. Tudo inicialmente é estranho e difícil. A adaptação e a abordagem do teatro fora 

do local de teatro geram um certo desconforto de lidar com o próximo. Mas o qual o lugar certo 

do Teatro? E por que o desconforto em lidar com o próximo?  

Na oficina que participei, tive reflexões profundas acerca do que o Teatro representa e da forma 

modificadora que ele nos faz repensar e reagir às adversidades cotidianos, e se tratando de 

educação, podemos perceber o quão o Teatro chega à sala de aula para contribuir e quebrar 

paradigmas e barreiras entre docente e discente.  

Para quem é tímido, ou tem dificuldade de se expressar, o teatro te ajuda a tomar confiança e 

expressar melhor suas opiniões e pontos de vista. O teatro te ajudar a interpretar e reparar seus 

erros te impulsiona em um caminho desconhecido no qual você sente prazer em conhecer. Me 

deparar com colegas de classe, ainda que de forma remota, interpretando histórias e 

personagens, é algo que fez com que sentíssemos mais próximos de uma realidade passada e 

que almejamos no futuro, uma realidade de calor humano próximo, de contato físico e não por 

trás de câmeras e computadores.  

Poder ler as criações de alunos que viveram a parte prática dessa oficina sendo levada em sua 

escola é algo que inspira uma futura professora, pois abrir portas para a capacidade de criação 

de seus alunos e para sua formação crítica é o que nós, ou pelo menos, enquanto futura 

professora desejo. Admirar o leque de capacidades de trabalho com a Língua Portuguesa através 

do teatro em sala de aula, é algo que, de longe, já é magnífico.  

Apesar de todos os problemas corriqueiros de pandemia e o que ela nos acarreta, participar, 

ainda que remotamente na oficina, é uma experiência enriquecedora e que nos ajuda a 

vislumbrar um futuro melhor não só para a educação, mas para com a vida que nos espera. 

Assumir papéis, se inspirar a quebrar padrões e romper paradigmas é algo que o teatro e a 

literatura ajudam transpor de forma viva e espetacular. 


