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                                                   Relatório 
 

Um dos motivos pelo qual tive o interesse de fazer a oficina Teatro na Escola foi                
porque quando era mais nova eu cheguei a fazer teatro na escola, e como eu amava                

subir no palco e encenar, o dia mais feliz pra mim foi quando ganhei o prêmio de                 
melhor atriz da peça que estávamos apresentando para pais e professores. Essa            

oficina foi uma das experiências mais incríveis que eu tive durante a escola, mas              

infelizmente durou pouco, fiz por apenas dois anos, pois logo essa aula de teatro foi               
suspensa, uma pena, pois todos que faziam gostavam, apesar de ter sido oferecida             

como uma matéria extracurricular muitas crianças faziam e amavam, então lembrando           
daquela breve experiência que tive, eu sei o quanto essa oficina deve ser importante e               

significativa para os alunos da Escola Municipal Murilo Mendes, e como isso deveria             

ser algo oferecido em todas as escolas. 
Sendo assim, fazer a oficina Teatro na escola durante um contexto de            

pandemia, em um formato ERE, foi uma experiência diferente e que superou as minhas              
expectativas, de forma que a disciplina não perdeu sua essência. Tivemos um contato             

de forma online com diversas peças, um formato no qual eu nunca havia pensado em               

assistir e não imaginava que daria certo, mas que apesar de não estarmos no espaço               
“teatro”, todos os sentimentos e vivências foram acrescidos, as peças vistas foram de             

extrema riqueza o que gerou uma grande experiência, que só veio a somar.  
Detivemos também em momentos síncronos boas leituras, fizemos até          

interpretações, mesmo com cada um em sua casa, debates sobre as peças, excelentes             

análises, tanto em momento síncrono quanto no mural da disciplina, grandes           
oportunidades para refletirmos sobre nosso contato com o teatro e como podemos usar             

toda essa experiência em sala de aula, foi uma troca muito enriquecedora. A oficina,              
mesmo sem estarmos indo e sem ter contato com a escola e com seus alunos, foi                



possível ter uma grande noção de como é feito o trabalho do teatro na escola, porém                
acredito que a perda maior que tivemos foi não ter o contato com os alunos da Escola                 

Municipal Murilo Mendes, o que me fez ficar arrependida de não ter feito essa oficina               
antes, de maneira presencial em um momento pré-pandemia.  

Acredito que esse tipo de trabalho agrega muito a nós professores, pensando            

em um contexto de sala de aula onde o professor venha a trabalhar o gênero teatro                
com seus alunos, esse tipo de trabalho desencadeia muitos pontos positivos, tanto na             

aula quanto na vida e no desenvolvimento social desses alunos, um grande exemplo             
disso foi as peças "A maldição da caixa d'água" e "O Enigma do Rubi" escritas pelos                

alunos da Murilo Mendes, ao lermos essas peças podemos ver a forma como essas              

crianças se expressam e retratam a sua vivência, é de uma beleza tão grande a forma                
como eles trouxeram a realidade em que vivem para as histórias, desde os nomes que               

usaram para os personagens até o ambiente onde se passam as histórias. A forma              
como eles desenvolveram as histórias em conjunto é de se admirar, eles conseguiram             

deixar a peça organizada, bem compreensível do início ao fim dela.  

O que vimos não só serve de exemplo em caso de queríamos trabalhar o gênero               
teatro na escola, mas ajuda também, a nos guiar sobre como queremos e devemos              

levar a nossa sala de aula, trago de exemplo aqui a peça ALAIR, uma das peças da                 
qual fomos instruídos a ver durante a oficina, assistir a peça me fez ver como podemos                

levar um mundo inteiro, se quisermos, para dentro da sala de aula, podemos fazer os               

alunos viajarem e descobrirem coisas novas o tempo todo, de uma forma simples a              
peça nos faz viajar, e porque não fazer isso em sala com nossos alunos? Eu acredito                

que o teatro seja isso, ele nos faz viver outras experiências, viver outras vidas, nos faz                
mais interessados com o mundo, com o que o mundo tem a oferecer, e tem coisa mais                 

linda que oferecer isso aos nossos alunos?  

Quero pontuar aqui também, a forma como a leitura e a criação de uma peça               
teatral desenvolve o gosto pela leitura, a chance que damos aos alunos ao pedir para               

que eles leiam peças que sejam do interesse deles, peças que eles se sintam              
confortáveis em ler, pedir para que eles escrevam algo que lhes interessa, algo que              

eles queiram representar, acredito eu, que eles devem sentir que essa é uma maneira              

de ser ouvido, de ser representado, de falar e colocar pra fora seus anseios, é uma                



excelente maneira de fazer com que nós professores nos aproximemos desses alunos            
e que eles se aproximem de nós professores, de fazer com que eles se sintam               

confortáveis em sala de aula, queiram participar, até porque a peça de teatro também é               
uma excelente oportunidade de fazer com que esses alunos percam a vergonha,            

deixem de ser tão inseguros para falar em sala de aula, pode fazer com que eles sejam                 

sempre ativos nas aulas, trazendo assim um benefício mútuo.  
 


