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Quando decidi participar da oficina Teatro na Escola, não imaginei que a metodologia, 
as interações e as aulas em geral seriam desenvolvidas da forma como foram, e, menos 
ainda, que, em contextos presenciais, que a oficina seria tão dinâmica.  
 
Confesso que me entristece saber que, teoricamente, não terei a oportunidade de me 
matricular na oficina novamente, porque a ida até a escola, o contato com os alunos, 
com o contexto da sala de aula da escola pública, com todos os seus benefícios e 
percalços, me interessa muito para a aquisição de experiência para o futuro, mas, para 
além de experiências profissionais, me cativou a cada aula, a cada história contada, e 
me ganhou completamente no dia do debate com a diretora da Escola Municipal Murilo 
Mendes, Adriana Perini, que nos expôs de forma mais direta como a oficina é vista pelos 
alunos e pelo corpo de funcionários da escola pública. 
  
Educar, no Brasil, é cada vez mais difícil. O contexto político só piora a situação, o 
contexto social influencia muito na escola pública e os alunos são cada vez mais 
desmotivados. Certas vezes, o próprio professor se sente desmotivado, revoltado com 
a situação ou simplesmente não liga para o aluno, a aula, o contexto e todas as questões 
que circundam o processo educacional nas escolas.  

 
Em um contexto educacional em que esses profissionais existem, me tocou 
profundamente a forma como a oficina funciona: um docente e vários discentes 
dispondo de horas por semana para se locomoverem até uma escola, da forma como 
fosse possível, para atuar na escola e na vida dos alunos, com todas as dificuldades e 
peculiaridades impostas pela Universidade, pela Escola e pelas demandas dos alunos. 
Eu gostaria muito de ter a oportunidade presencial de ser parte desse lindo projeto que, 
além de educacional, eu enxergo como um projeto social e uma demonstração de amor 
à educação e à arte. 

 
Ao longo de todas as semanas, um ponto foi especialmente e essencialmente 
comentado: a necessidade de se colocar como ouvinte-falante. No início, eu confesso 
que tive certa dificuldade e demorei para sintetizar esse conceito. Mas, com o passar 
das aulas, a regularidade da exposição dessa necessidade e, principalmente, sabendo 
me colocar e vendo meu professor e meus colegas se colocando nessa posição, eu 
compreendi o conceito, o efeito e a necessidade.  

 
As peças que foram lidas me surpreendiam mais a cada semana. Sou criada em cidade 
do interior, e o teatro nunca foi algo presente na cultura daqui, não sei se por falta de 
oportunidade, por não ser uma cidade com público-alvo chamativo para essas artes, ou 
por falta de incentivo de tal das autoridades e da própria população. Assim sendo, me 
lembro de ir em apenas três peças de teatro exibidas no Cine-Teatro da nossa cidade, 
uma quando criança e duas quando adolescente. No meu colégio, quando eu cheguei 
ao nível em que seriam desenvolvidas com a minha turma, as aulas de teatro foram 
canceladas e nunca nos foi explicado o porquê de forma clara. Acredito que por pouca 
valorização das aulas, acabou por ser o alvo do “corte de gastos”. Em contrapartida (não 
me lembro em que momento foi, mas) quando descobri que Romeu e Julieta é, 
originalmente, uma peça de teatro, eu comecei a me interessar mais, mas esse 
interesse acabou se perdendo por falta de oportunidades de contato direto com o teatro.  



Confesso que, ao escolher essa oficina, eu tinha em mente esse estereótipo de peças 
famosas e afins, mas me surpreendi muito com as peças que foram propostas e lidas. 
Eu amei as leituras que foram propostas e interpretadas as aulas, me diverti e me 
emocionei durante as leituras e a audiência. Foi muito proveitoso para mim ter a 
oportunidade de ouvir sobre o processo de produção de peças e o trabalho feito com os 
alunos da escola pública. 

 
Talvez, nesse momento, eu já tenha me perdido nos pensamentos e não consiga passar 
a essência do que sinto e do que penso. Assim sendo, finalizo por aqui meu relatório, 
agradecendo pela oportunidade e por todos os ensinamentos, me desculpando por não 
ter sido a aula que gostaria e dizendo que, em primeira oportunidade, não hesitarei em 
me colocar como ouvinte-falante e apresentar esse contexto parar meus alunos. 
Gratidão por todos os momentos, as risadas, as lições, as emoções e a compreensão. 
Até uma (espero que existente) oportunidade.  
 


