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     Diante dos desafios impostos pelo momento pandêmico em que vivemos, toda a proposta da 

oficina teve que ser reformulada para atender as especificações e normas propostas pela OMS 

e adotadas pela UFJ. Reformulação que fez com que tanto o professor do curso como nos quanto 

alunos nos desafiássemos a experenciar toda a potencia do trabalho desenvolvido na escola 

através de um ambiente online. 

No primeiro encontro nos foi apresentado a proposta da oficina, e os desafios que poderíamos 

ter que enfrentar assim como a necessidade de que as aulas fossem ministradas de forma 

síncrona e da importância da participação de todos os alunos afim de tornar os encontros mais 

produtivos e participativos na medida do possível.    

    No segundo encontro nos foi apresentado o trabalho desenvolvido no site e sem dúvidas foi  

uma experiencia que me instigou a vários insights, e a pensar em determinadas interlocuções 

possíveis entre a psicanalise e o teatro, nas potencias presentes em cada proposta desenvolvida 

na oficina, uma interação e troca de saberes possíveis entre a escola pública e os alunos do 

ensino superior. No entanto, o atual momento e a impossibilidade de estar um loco, faz com 

que a proposta fique muito limitada e a percepção que tive e que a oficina teve um caráter 

experimental assim como boa parte das disciplinas ofertadas remotamente pela UFJF. Mas esse 

segundo momento onde fomos apresentados a todas as ações já desenvolvidas pelos antigos 

alunos que participaram da oficina nos dá uma boa noção da importância de trabalhos como 

esse e do quanto recompensador pode ser participar ativamente dessas intervenções. 

No terceiro encontro tivemos a leitura da peça "AMORTI NUNTENQUI MORRÊ", de Luiz 

Fernando Matos Rocha e colaboradores. A peça é extremamente interessante, e traz de forma 

cômica e leve a interlocução entre a arte e os gêneros literários, reforça a ideia de uma proposta 

de encontro de saberes e um ensino interdisciplinar, onde professores de disciplinas distintas 

podem trazer seus conteúdos de forma mais “palatável” tornado o ensino mais prazeroso aos 

alunos, ter a oportunidade de presenciar a leitura dessa peça na escola e com os adolescentes 

deve ser uma experiência incrível, a comedia que esse trabalho carrega traz um alivio ao 

conteúdo que pode ser um poco difícil de ser entendido para alguns alunos.  Ao ler tive reforçada 

minha opinião de que uma abordagem interdisciplinar entre os diversos saberes deve ser cada 

vez mais exploradas nas escolas. 

     No quarto encontro foi feita a leitura de duas peças escritas e desenvolvidas por alunos da 

Escola Municipal Murilo Mendes, "A maldição da caixa d'água" e "O Enigma do Rubi", e muito 

ver como a criatividade dos alunos pode ser explorada em atividades como essa, e como a 

realidade que esses alunos vivem pode ser explorada e ressignificada com trabalhos como esse, 

o professor ainda ressaltou a preferência dos alunos por peças de mistério e suspense.  

  No quinto encontro  tivemos a leitura da peça teatral "A aurora da minha vida" (Naum Alves 

de Souza).Uma peça extremamente atual, e com um grande potencial em gerar reflexões 

ímpares nos alunos, e incrível ver como mesmo tendo sido escrita a tanto tempo, e de uma 

contemporaneidade impressionante, a peça mostra as vivencias dos alunos e professores de 



uma escola, no período militar, e reflete os pensamentos e ideias da época. O dialogo proposto 

nesse trabalho mostra as agruras e os desafios tanto dos alunos quanto dos professores daquele 

período. Ver como essas experiências descritas na obra podem ser comtempladas ainda hoje e 

assustador. Dar aos alunos a oportunidade de ter contato e ate interpretar essa obra pode trazer 

a eles reflexões incríveis e extremamente importantes para terem dimensão de sua importância 

na construção de um futuro diferente, pontos importantes e que são muito característicos do 

cenário da escola como, o bullying, alienação parental, empatia, censura, são trazidos à tona 

com um certo tom de comédia e de drama em alguns momentos.  

    No sexto encontro nos foi proposto a audiência da peça tetral "Alair": peça teatral do 

dramaturgo Gustavo Pinheiro, uma peça que a meu ver não foi  a mais desinteressante de todas 

as propostas no decorrer da oficina, no entanto vale a pena ressaltar alguns pontos 

interessantes que foram levantados por alguns colegas, como o recurso do uso de elementos 

cenográficos de diferentes formas afim de criar diferentes situações como e o caso da mesa e 

do banco. Sabemos que a infraestrutura nas escolas públicas é bem limitada assim como os 

recursos financeiros que podem ser disponibilizados para atividades como a do teatro que não 

constam na grade curricular comum. Ver exemplos como o que foi utilizado na montagem da 

peça Alair pode abrir um leque grande de possibilidades nas montagens nas escolas, com a 

escolha de uma iluminação inteligente e elementos do cotidiano podemos criar inúmeras 

possibilidades de cenas com recursos limitados. 

    No sétimo encontro tivemos a alegria de contemplar a montagem do grupo galpão do clássico 

de “romeu e Julieta” um trabalho lindo que evoca a identidade proposta pelo grupo através do 

cenário e dos figurinos com um tom circense, a dualidade que empregada construção do texto 

dos diálogos que são extremamente dramáticos em contra ponto com a estética divertida e bem 

humorado dos figurinos e maquiagens faz com que seja uma experiencia ímpar, trazem tais 

dualidades para o trabalho na escola pode ser uma boa forma de ensinar para os alunos que a 

vida sempre pode ter varias facetas de um mesmo fato, e que basta uma boa dose de resiliência 

para enfrentar os dramas da vida, além de ser um bom exemplo de que podem ser propostas 

releituras de grandes clássicos e que estes podem ser muito bem sucedidos. O trabalho com 

adolescentes pode ser desafiador, mas traduzir obras clássicas para sua linguagem e sua estética 

pode ser uma boa forma de desperta-lhes o interesse. 

  O sétimo encontro foi uma roda de conversa com a diretora da Escola Municipal Murilo 

Mendes (Juiz de Fora), Profª. Adriana Perini. Parafraseando uma fala dela durante o encontro 

podemos dizer que foi um relato de quem vivencia por muito tempo o chão da escola na pele, 

foi uma experiencia incrível e que trouxe muitas reflexões dos desafios enfrentados ne escola 

publica e poder potencializador das artes para a vida dos alunos. E lindo ver o empenho e a 

paixão que os professores, coordenadores e diretores tem pelo seu oficio, e como o trabalho 

vem sendo feito como tanto carinho nesses tempos difíceis, de um desgoverno de um 

presidente inconsequente e de uma pandemia que veio dificultar um trabalho que já era muito 

difícil, oque podemos levar desse encontro e um desejo de ajudar e potencializar o trabalho com 

esses alunos. 

 O oitavo encontro aconteceu de forma assíncrona através da proposta da audiência da peça Ser 

José Leonilson”, idealizada e interpretada por Laerte Késsimos, para mim foi a proposta mais 

potencializadora de toda a oficina, elem de ter a oportunidade de assistir o ator Laerte 

interpretando brilhantemente o papel dele mesmo sendo afetado pelo trabalho de leonilson, a 

peça traz um monólogo lindo onde nos perdemos encantados onde se encontram as falas de 

leonilson e as falas de Larte. Sem duvida nenhuma e um trabalho encantador e comovente, atual 



e instigante, trata com muita delicadeza pontos que ainda são tabus para a sociedade, e faz da 

dor uma poesia inebriante. Foi um presente conhecer esse trabalho, podemos pensar em como 

isso pode ser feito na escola, como podemos intigar os alunos conhecerem e se deixarem afetar 

por seus ídolos e como esse trabalho que lhes afeta pode refletir em sua vida pessoal, e de que 

forma transforma o resultado dessa equação em arte. 

  Concluo o relato da experiencia desses dias na oficina com a certeza de que a arte e a resposta 

para muitos dos dilemas que vivemos hoje e trazer arte do tetro para a escola e dar a 

oportunidade dos alunos “serem quem não são, sendo quem são”  dar a oportunidade de 

emprestarem suas peles e corpos a persogens distintos e trazer pra vida pessoal aquilo que lhes 

toca dessa experiencia. Que mais ações como essa possam acontecer nas escolas de todo o pais.  

 

  

 


