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Relatório crítico em torno de 1200 palavras sobre as atividades desenvolvidas 

ao longo da oficina, contemplando momentos do trabalho, mas sobretudo comentários 

críticos acerca da importância do teatro na escola, da oficina e dos achados em termos 

de estratégias de ensino; e ou gravação de vídeo de cerca de três minutos sobre a 

experiência com a oficina. 

 

O seguinte relatório da Oficina de Teatro na Escola da Faculdade de Letras na 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tem como objetivo esclarecer sobre as 

atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre letivo do ano de 2021 desta 

disciplina realizada remotamente. Durante o semestre tive a imensa oportunidade de 

participar da Oficina de Teatro na Escola; no início não havia certeza de quais as 

atividades seriam desenvolvidas ao longo do período, principalmente, em modalidade 

remota devido a pandemia do coronavírus. Ao desenrolar do curso pude estar presente 

na maioria das aulas, basicamente por ter sido uma das disciplinas online em que pude 

me sentir mais à vontade. 

Em virtude da pandemia, a metodologia das aulas, então remotas, foram 

modificadas para serem a cada semana uma apresentação virtual de peças de teatro. A 

cada semana desfrutei da possibilidade de interpretar, mesmo que virtualmente, um 

novo personagem em uma nova história, sem tabus, sem foco em personagens 

masculinos e sem preconceitos fui de imperatriz a escravo. Em diversas aulas foram 

feitas leituras compartilhadas a fim de envolver a todos presentes e trazer, de certo 

modo, um pouco da experiência do ensino presencial ao qual todos sentimos falta. 

Ao longo de minha vida não tive forte e longo contato pessoal com o teatro. Ao 

parar para refletir sobre, não tenho fortes lembranças de muitas peças que pude 

interpretar quando mais jovem ou em minha infância, mas algumas ainda vem à mente 

e trazem uma nostalgia em forma de riso e conforto. Contudo, com o passar dos anos, 

e das aulas, pude perceber que minha timidez foi diminuindo e me senti livre para 

interpretar da melhor forma qualquer papel que me fosse proposto, assim como pude 

perceber as mesmas sensações em meus colegas de classe. Ademais, a dinâmica das 

aulas trouxera um conforto em tempos remotos. Por mais que estivéssemos todos 

dentro de suas respectivas casas e apenas lendo um texto entre nós, desfrutamos da 

possibilidade de cada um escolher o personagem em que mais se sentiria confortável e 

dar vida a esses através de nossas próprias vontades. 

Uma das aulas que melhor me recordo foi sobre a interpretação da peça "Amorti 

nuntenqui morrê: uma comédia de recomeço de mundo", do professor Luiz Fernando 

Matos Rocha e colaboradores. Sobre esta, pude interpretar a personagem Maria 

Poronga, conhecida como a Imperatriz do Império perdido do Beleléu e uma bruxa 

diferente. Com essa obra, fui capaz de dar sentimentos a personagem e torná-la mais 



divertida e excitante, por mais provocativa e enervante que ela pudesse parecer. Desse 

modo, consegui me soltar mais, assim como todos da turma, e tornar a aula cada vez 

mais dinâmica. Nesta peça, a inclusão social se tornou presente com a aparição de um 

personagem surdo e uso de linguagem de sinais, tornando a obra acessível em tempos 

que a representatividade e acessibilidade se mostram cada vez mais importantes e 

atuais. 

A cada semana ganhávamos um novo personagem, fossem personagens de 

histórias da Disney ou fossem personagens criados pelos próprios alunos das escolas 

públicas ao contar suas histórias, para fazer uma leitura dramatizada, uns mais 

interessantes que os outros, mas sempre levando a sério a importância de dar voz e vida 

a personagem. A todo momento éramos coordenados pelo professor em como poderia 

ser a atuação dos personagens conhecendo sempre um pouco mais sobre a 

personalidade de cada um deles. Em algumas das peças dispusemos da oportunidade 

de tocar em assuntos mais críticos, como o bullying, o racismo e o preconceito de 

diversas formas praticados nas escolas. Nesse momento, vários alunos se sentiram mais 

tocados, afinal, muitos puderam se encontrar nos personagens e se colocar no lugar 

deles, seja como o sofredor da ação ou até mesmo como o causador desta. A peça “A 

Aurora da Minha Vida”, escrita em 1981, de Naum Alves de Souza, por mais que tenha 

sido desenvolvida a cerca de 40 anos, possui temas recorrentes e tocantes até os tempos 

atuais. Essa aula, com certeza, teve forte valor em despertar um maior senso crítico nos 

alunos. 

Em uma das aulas tivemos a experiência de assistir a um grande espetáculo, a 

peça "Romeu & Julieta"; peça teatral concebida e dirigida por Gabriel Villela e 

encenada pelo Grupo Galpão, de Belo Horizonte. A adaptação brasileira, chegou a ser 

interpretada na Inglaterra, mostrou toda a ousadia da comédia em retratar uma obra 

trágica, de forma a trazer mais compaixão e tornar a obra menos sofrida, trabalho este 

que foi alcançado com maestria. Ademais, os elementos sonoros e visuais utilizados 

também contribuíram fortemente para manter a atenção da audiência e enriqueceu 

ainda mais a encenação da obra. Além disso, a maneira na qual eles entram e saem de 

cena, cantando e dançando através da plateia, fez com que ocorresse uma maior 

aproximação e interação entre os atores e o público, tomando a atenção deles para si e 

para o que iria acontecer ali. 

Em algumas aulas desfrutamos o imenso prazer de receber os mais diversos 

convidados para conversar e conhecer mais sobre o trabalho de algumas delas 

relacionadas ao teatro principalmente. Como, por exemplo, a dramaturga Camila 

Damasceno, autora da peça “Quarenta e Duas”; Camila mostra a importância de 

escrever suas próprias histórias, de pensar o teatro como uma prática cotidiana e de 

estar no mundo do teatro. A doutora nos apresentou um pouco mais sobre o teatro 

performativo em sua peça, realçando outras formas de comunicação que existem 

concomitantemente com a fala, de forma a despertar sensações no público e nos atores, 

não somente sentimentos como sensações físicas. 

Chegamos a uma reta final com a proposta de interpretar virtualmente e para o 

público uma das peças trabalhadas durante o período. O espetáculo escolhido pelo 

professor foi a adaptação de “Os Menecmos”, de Plauto; peça essa textocêntrica com 

um grande humor por detrás de suas falas e personagens, mesmo com o uso de falas de 

teor hostil, usamos da liberdade poética do teatro para realçar sua risibilidade. A cada 

ensaio nos adaptamos e nos aproximamos mais de nossos personagens, para sermos 



capazes de dar lhes não somente voz, mas imagem e personalidade. Além disso, uma 

das melhores estratégias foi o professor ter nos contado um pouco mais sobre a 

atmosfera em que se encontra cada papel a ser interpretado na peça para que possamos 

ser criativos e libertos ao dar vida aos personagens. 

A Oficina de Teatro na Escola é, sem dúvidas, uma das melhores experiências 

da Faculdade de Letras, teria sido um privilégio participar ativamente e 

presencialmente de suas atividades. Espero um dia poder ver essa disciplina 

desenvolvida presencialmente com os alunos das escolas públicas as quais teríamos 

tido contato e, quem sabe, até mesmo interpretar novos papéis ao lado dos 

companheiros de turma quando a pandemia acabar. Por meio das aulas realizadas foi 

possível conhecer melhor não somente o mundo do teatro, como a mim dentro dele, 

como alguém que se soltaria e sentiria livre para interpretar qualquer papel que fosse. 

Por fim, fomos capazes de ver um pouco a realidade do teatro por de trás das cortinas, 

o nervosismo em interpretar uma obra, a ansiedade do começo ao fim, a excitação das 

risadas e até mesmo o choro de agradecimento e reconhecimento de um excelente 

trabalho realizado. A Oficina é, sem dúvidas, uma experiência inenarrável, contudo 

interpretável. 


