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Relatório crítico sobre a disciplina teatro na escola 

 

Quando decidi cursar a disciplina teatro na escola eu senti uma certa 

apreensão sobre como a disciplina aconteceria, mas me surpreendi com a 

período de estudos que tivemos. O professor Luiz Fernando é realmente 

incrível nas suas explicações e colocações muito assertivas acerta do tema e 

nos transmite seu entusiasmo e certeza sobre a importância do teatro dentro 

do ambiente escolar. 

 No início da disciplina, ele nos apresentou a ementa e o cronograma e 

soubemos que faríamos leituras de peças e teríamos conversas com 

profissionais da área que atuam na cidade de Juiz de Fora. A importância do 

teatro na escola foi entendida no decorrer das atividades. Foi algo muito 

interessante sobre o planejamento do professor, não tivemos uma aula sobre a 

importância do teatro na escola, mas em todos os tópicos da disciplina nós, 

alunos, conseguimos ver essa importância de forma ativa/prática e não teórica. 

Nossa relação com o teatro foi mudando no decorrer do curso e nossa 

percepção sobre a importância foi se dando à medida que o professor ia 

trazendo exemplos de sua trajetória como professor de teatro e íamos tendo 

nossas próprias experiencias com o teatro no curso. 

 Realizamos a leitura das peças Foi pro Beleléu, adaptação de Luiz 

Fernando Matos Rocha; Feiurinha, de Pedro Bandeira; A maldição da Caixa 

d’água e O enigma do rubi, escritos coletivamente por alunos da Escola 

Municipal Murilo Mendes; AMORTI NUMTEMQUE MORRÊ, de Luiz Fernando 

Matos Rocha; A aurora da minha vida, de Naum Alves de Souza; 

Osmenecmos, de Plauto; Éramos tão felizes, de Júlio Cesar Oliveira. 

Assistimos à gravação da peça Romeu e Julieta, encenada pelo Grupo Galpão, 

de Belo Horizonte, e recebemos convidados que trabalham com teatro na 

cidade de Juiz de Fora, Adriana Perini, diretora da Escola Murilo Mendes; 

Cristina Braga, atriz, diretora teatral; Camila Damasceno, autora da peça 

“Quarenta e duas”; Lucas Nunes, coordenador do projeto de teatro da 

prefeitura de Juiz de Fora, “Gente em primeiro lugar”. 

 Dentre os trabalhos realizados ao longo do curso, gostaria de destacar 

as três primeiras semanas de leituras que foram as que mais me marcaram, 



visto que um novo mundo se abria diante dos meus olhos com a descoberta da 

importância do trabalho de teatro na sala de aula e sobretudo nas aulas de 

língua portuguesa. 

 Na leitura da primeira peça, percebi a importância do trabalho de leitura 

coletiva de peças teatrais em sala de aula. Os documentos normativos do 

trabalho do professor em sala de aula, os PCNs e o BNCC, dizem muito sobre 

o trabalho de oralidade na escola. A leitura coletiva de peça teatrais possibilita 

ao professor esse trabalho de forma lúdica e divertida. É algo simples, mas de 

uma grande riqueza de resultados quando executado com os alunos. Além da 

inserção de um gênero textual, o teatro, a leitura coletiva possibilita que os 

alunos treinem dicção, leitura, interpretação textual, postura, imponência de 

voz. 

 Na leitura da peça Feiurinha, me chamou atenção o tema abordado no 

enredo. A concepção de beleza como construção social é uma conversa muito 

complexa, mas na peça o tema é abordado de forma leve. A concepção de 

beleza é colocada em xeque quando a personagem descrita como a mais bela 

moça se percebe enquanto uma mulher feia, porque foi assim ensinada. Esse 

texto traz para a sala de aula a oportunidade de trabalhar sobre a construção 

do mito de beleza. A meu ver, a peça falha em um sentido, quando a 

personagem da Chapeuzinho Vermelho é descrita pelo autor. Ele sugere que 

sua interpretação deve ser feita por uma mulher gorda. Diante dessa sugestão, 

existe uma visão contraditória, por que Chapeuzinho deveria ser uma mulher 

gorda? Não existe também uma visão socialmente construída de que todos 

devem ter o mesmo tipo de corpo? Mulheres gordas não se casam? Nesse 

ponto da peça, eu vejo o autor reforçar um estereótipo de que mulheres 

gordas não conseguem se casar porque são gordas. Apesar disso, a peça 

não teve sua importância diminuída tampouco a relevância do trabalho desse 

texto em sala de aula. Muito pelo contrário, a peça nos dá a oportunidade de 

duas importantes discussões sociais que, de certo modo, se complementam, 

o tema do mito da beleza e de como o padrão de beleza é construído 

socialmente e o tema da gordofobia, extremamente atual e ligado a criação 

de um estereótipo de beleza pela indústria do consumo. 

 Por fim, na terceira semana realizamos a leitura das peças “A 

maldição da caixa d’água” e “O enigma do Rubi”. As duas peças foram 



escritas de forma coletiva por alunos da rede pública de Juiz de Fora, sob a 

supervisão do professor Luiz Fernando. Ao possibilitar que os alunos 

escrevam a peça de teatro, como professores, conseguimos fazer com que 

os estudantes tenham a oportunidade de expressar sua realidade no texto, 

portanto vão se identificar com a escrita. Além disso, é possível abarcar 

diferentes formas de expressão da linguagem. É possível, ao escrever uma 

peça, colocar personagens que se comunicam de formas variadas, seja 

usando a linguagem mais formal, seja usando gírias. Através da escrita 

teatral, com a criação de personagens estratégicos, podemos perpassar por 

variadas instancias da língua portuguesa e mostrar para os alunos que a 

linguagem varia, sendo mais ou menos formal, de acordo com as situações 

de comunicação. 

 Portanto, o trabalho de teatro na escola tem muito a acrescentar para 

a formação dos estudantes. Além da oralidade, da escrita, das questões 

linguísticas pertinentes de serem destacadas em aulas de teatro na escola, é 

possível desenvolver um trabalho social. A atriz e diretora teatral, Cristina 

Braga, nos trouxe um exemplo lindíssimo da diferença que o trabalho teatral 

na escola pode desenvolver. Ela contou uma história de quando ela começou 

a dar aula na rede pública da prefeitura de Juiz de Fora e de como houve 

uma resistência inicial por parte dos alunos, resistência essa vinda de 

traumas pessoais. Mas quando ela conseguiu a confiança dos estudantes ela 

conseguiu desenvolver um trabalho muito lindo naquela escola. 

 O fato de o teatro ser uma disciplina muito dinâmica, facilita a 

intervenção em assuntos que não seriam recorrentes ao universo escolar, 

assuntos esse que podem ser traumas familiares dos alunos, traumas com 

relação ao seu corpo, a sua forma de expressão, tudo isso, sendo possível 

de ser trabalhado em uma aula de teatro. O teatro dá abertura para que 

fujamos um pouco daquela rotina conteudista de sala de aula e foquemos 

nos alunos e nos temas que realmente interessam a eles. 

 


