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Primeiramente gostaria de dizer que a Oficina XIII -  Estudos Linguísticos fora como uma 

espécie de ar puro do qual pudemos respirar e desfrutar ao longo deste semestre, isso se deve ao 

caráter leve e descontraído que as aulas nos passaram,  mas é claro, sem perder a seriedade e o foco. 

Gostaria também de ressaltar o empenho do professor Luiz Fernando Matos Rocha, que mesmo em 

meio a um contexto turbulento e de grandes mudanças no tipo de ensino que estamos vivenciando, a 

saída do ensino presencial para o ensino remoto em função da pandemia de covid 19, não deixou a 

peteca cair como muito bem diz o dito popular, visto que as aulas foram maravilhosamente 

ministradas e muito bem acompanhadas pela presença e participação dos alunos. Além da 

participação dos discentes, tivemos a felicidade de podermos contar com outros convidados que 

falaram de temas e abordagens diferentes ligadas às suas experiências de vida e de trabalhos 

voltados para a inserção do teatro nas escolas.  

Também gostaria de relatar a minha satisfação em relação à qualidade dos textos e das peças 

teatrais que nos chegaram às nossas mãos através desta oficina, sendo as leituras todas muito 

criativas e de boa qualidade para a realização de trabalhos e projetos com alunos de escolas públicas 

ou particulares. Mais especificamente em relação à leitura das peças em sala de aula, recordo-me 

ainda que, virtualmente, pudemos nos divertir bastante em alguns momentos, como no caso da 

leitura de: Feiurinha, de Pedro Bandeira.  

Em relação à importância da oficina, direi que ela possibilitou-me conhecer novos escritores e 

autores de peças teatrais, além disto, particularmente eu nunca havia me interessado em participar 

de trabalhos relacionados ao teatro, nem mesmo de futuramente implementar ao longo de minha 

carreira profissional como professora, trabalhos e projetos voltados para a leitura e realização de 

práticas teatrais nas escolas. No entanto, esta oficina funcionou como uma espécie de ampliador de 

visão, uma vez que agora quando chegada ao fim,  passei a reconhecer e a valorizar mais todas as 

possibilidades educacionais que teatro pode promover quando posto no solo fértil das mentes dos 

estudantes.  

Uma das principais qualidades, em minha opinião, que o teatro pode ajudar a ser desenvolvida 

é a capacidade de fazer com que pessoas tímidas passem a ter mais coragem e desenvoltura para 

falar e se apresentar em público, mas felizmente esta não é a única qualidade que o teatro ajuda-nos 

a desenvolver. O teatro pode nos ajudar bastante no desenvolvimento de uma prosódia melhor, a 

falar de uma maneira mais clara, a termos mais confiança em nos mesmo e em nossas capacidades.  



Fora as aulas, as leituras e os comentários que faziamos semanalmente, tivemos que 

desenvolver ao longo deste semestre estratégias para a divulgação online desta oficina. Alguns 

alunos ficaram encarregados de uma apresentação acerca da peça Os Menecmos, do autor Plauto, 

que por sinal fora uma apresentação muito bem feita, assim como todas as outras apresentações 

anteriores. Particularmente eu e outros colegas nos encarregamos de fazermos a divulgação online 

do site desta oficina por meio do Instagram. Esta fora uma das experiências diferenciadas que pude 

ter por meio desta oficina, pois até o momento eu nunca havia feito nenhum tipo de trabalho 

acadêmico voltado para as redes sociais.  

Acredito que seria de muito bom proveito que existissem mais oficinas assim a serem 

ofertadas pelo curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de fora. Ou melhor ainda: que 

oficinas que propõem e permitem uma intensa interação entre discentes e discentes e dos discentes 

com alunos do ciclo básico da educação, isto obviamente fora deste contexto excepcional de 

pandemia e de distanciamento social que estamos vivendo, fossem ofertadas para todos os cursos 

superiores que possibilitam uma licenciatura e o trabalho docente, visto que a interação entre as 

pessoas sempre gera maiores e melhores aprendizados e consequentemente um certo 

aprimoramento das estratégias educacionais.  

No mais, também gostaria de salientar que não tenho e não tive nenhuma observação negativa 

para fazer acerca desta oficina ao longo de todo o semestre, muito pelo contrário, tenho apenas 

elogios e uma grande vontade de influenciar outros colegas a se matricularem e cursarem esta 

oficina, afinal, aquilo que é bom deve sempre ser sempre compartilhado com muitas pessoas.  

Com isso faço aqui meus agradecimentos finais ao professor Luiz Fernando Matos Rocha e a 

todos os colegas que cursaram esta oficina comigo e fizeram dela, sem sombra de dúvidas, um 

experiência muito boa e singular dentro desta universidade. Espero profundamente ter o privilégio 

de poder me surpreender positivamente com outras oficinas e disciplinas, assim como me 

surpreendi com  a oficina Oficina XIII -  Estudos Linguísticos.  


