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O presente relatório busca registrar as experiências vivenciadas no projeto de leitura e 

escrita de teatro realizado na turma do 7º ano A, do ensino fundamental, da Escola Municipal 

Murilo Mendes, localizada no Bairro Alto Grajaú, em Juiz de Fora. Esse projeto foi desenvolvido 

na disciplina Oficina XIII de Estudos Linguísticos - Teatro na Escola, na Faculdade de Letras, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por 16 alunos graduandos dos cursos de Letras e 

Artes, sob a orientação do professor Luiz Fernando Matos Rocha. O objetivo desse trabalho é, 

portanto, reunir as informações coletadas no acompanhamento dos alunos no decorrer do projeto 

que foi realizado todas as terças-feiras, no turno da tarde. 

A escola atende alunos do bairro nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. A 

diretora Adriana Perini Carvalho contou um pouco da história do bairro no primeiro dia de 

encontro. Segundo ela, o local hoje conhecido como Bairro Alto Grajaú era uma antiga fazenda 

libanesa. A atual gestora da escola apontou alguns problemas sociais vivenciados pela comunidade 

em relação ao tráfico de drogas, à mobilidade e à carência de espaços para cultura, esporte e lazer. 

Com isso, ela ressaltou a responsabilidade que a Escola Municipal Murilo Mendes tem em 

promover atividades diferenciadas para seus alunos. Além disso, Adriana destacou o respeito e a 

seriedade que os moradores do bairro têm em relação à escola e o comprometimento dos docentes 

que ali atuam. Prova disso é que a escola recebeu também o Programa de Iniciação à Docência 

(Pibid), desenvolvido também por professores e alunos da UFJF.  

É fundamental destacar primeiramente a escolha do sorteio como forma de definir os 

monitores que orientariam os alunos na realização conjunta das etapas do trabalho e a dinâmica 

sugerida pelo aluno da oficina, Bernardo, que possibilitou que as apresentações ocorressem de 

maneira muito descontraída. Eu acompanhei a aluna X, de 13 anos, moradora do bairro vizinho, 

Santa Rita. Ela estuda na Escola Municipal Murilo Mendes desde os seus 7 anos e tem uma irmã 

mais nova chamada Y, que também é aluna da escola, e está no 5º ano. X faz aulas de dança na 

escola pela manhã. A aluna comentou sobre o seu gosto e aptidão para desenhar e que pretende, 

quando puder, iniciar um curso de Artes. Ela contou também que, às vezes, vai até a escola, pela 

manhã, fora do horário escolar, para fazer trabalhos e utilizar o espaço para estudar.  



Ao refletir sobre esse trabalho da oficina, pude perceber o atravessamento pelo qual passei 

ao subir o morro do Alto Grajaú, pela primeira vez, cercada de receios e apreensões. E essa 

experiência de conhecer um pouco sobre a história da X mostrou que um degrau tinha sido vencido 

e uma barreira tinha sido transposta já no início desse trabalho. A dúvida e o sentimento de 

incapacidade sobre atuar no ensino, que povoam constantemente os meus pensamentos, foram um 

pouco amenizados pelos sorrisos, pelo interesse, pelas perguntas da X e de cada um dos alunos do 

7ºA.  

Sobre os trabalhos de leitura conjunta, gostaria de destacar o engajamento da turma na 

peça “Foi pro Beleléu”. Apesar de ser um texto grande composto por 11 cenas e muitas falas, os 

alunos se mostraram interessados pela história, riram em muitos momentos e realmente se 

deleitaram com a leitura. Durante os encontros, foi possível perceber que a aluna X é muito tímida e 

quase nunca se candidatava para ler. Isso pode ter ocorrido devido ao nervosismo, o que é normal 

numa oralização de texto escrito feita de forma conjunta, monitorada e com diversas intervenções 

para que os alunos compreendam o sentido, as entonações e a prosódia adequada. É importante 

salientar que essas intervenções feitas pelo professor e pelos monitores foram importantes e muito 

bem aceitas pelos alunos, que procuravam prontamente se corrigir para realizar uma boa leitura.  

Além disso, vale destacar a participação ativa e o conhecimento de mundo demonstrado 

por eles ao responderem as perguntas sobre algumas expressões presentes na obra como: “beleléu”, 

“firme na paçoca”, “mesura”. Essa observação é válida para nós estudantes de Letras, pois mostra o 

quanto é importante valorizar o conhecimento prévio dos alunos durante a leitura e a construção 

mútua de conhecimentos.  

Do ponto de vista linguístico, foi curioso perceber como dois alunos tiveram dificuldade 

em pronunciar a palavra “cadarço”. Constatamos um fenômeno fonológico comum na língua, o da 

reestruturação silábica, já que os alunos fizeram a permuta do “r” pronunciando “cardaço” e por 

isso, foi necessário fazer diversas intervenções para que acertassem a pronúncia. Isso confirma o 

quanto é necessário que nossa formação passe pelas experiências vivenciadas na escola.  

O passeio que realizamos para conhecer a caixa d’água do bairro, local que deu origem à 

peça “A maldição da caixa d’água” merece destaque. A meu ver essa atividade foi uma forma de 

valorização do sentimento de pertencimento ao bairro e também uma maneira de estreitamento dos 

laços entre os monitores e os alunos. 

No quinto dia de encontro em que fizemos a leitura da peça “Pluft, o fantasminha”, de 

Maria Clara Machado, muitos monitores faltaram e isso foi logo observado por um dos alunos da 

escola. Do grupo de 16 monitores, somente 7 compareceram ao encontro. Apesar disso, o trabalho 

foi muito dinâmico e exigiu maior participação dos monitores. Mas é preciso reiterar que as faltas 

provocam frustração nos alunos e comprometem o trabalho da oficina.  



Nesse mesmo dia, o aluno Z levantou uma pergunta muito intrigante: “Por que a mãe do 

fantasminha estava costurando e fazendo roupas para fantasmas pobres, se fantasma não veste 

roupa?”. Outra questão foi levantada pelo aluno W. Ele perguntou o que seria “prólogo”. Esses 

questionamentos serviram de alerta, pois mostrou o quanto o docente necessita de improvisos em 

sala de aula, assim como no teatro. Isso revelou também como esse trabalho, muitas vezes, nos 

coloca em saias justas; como é preciso respeitar o tempo da turma em relação ao comportamento, 

para que o trabalho não fique exaustivo; e que somente a prática nos ensina de fato. Por exemplo, 

dois alunos questionaram o significado de palavras do jargão dos marinheiros e nós não sabíamos o 

significado literal, mas foi explicado que isso não era necessário para a compreensão do texto como 

um todo. Mais uma vez, reitero o quanto esse encontro e esse atravessamento foram importantes e 

significativos para a minha formação.   

Gostaria de salientar a experiência de reescrita da história levada pela aluna X. Essa história 

foi resultado da atividade proposta pelo professor para iniciar a montagem de uma peça conjunta 

com a turma. Os alunos precisariam levar uma história do bairro, do seu cotidiano, da sua vivência, 

uma história interessante, engraçada que seria gravada pelo monitor. A aluna X trouxe sua história 

escrita o que dificultou a realização da atividade nos moldes que o professor propôs inicialmente. A 

história teria que ser contada oralmente e depois transcrita. Portanto, nós gravamos a leitura 

oralizada que obedeceu ao tempo estipulado de 1 a 1,5 minuto. E em seguida nós fizemos uma 

reescrita conjunta para melhor compreensão do relato.  Foi necessário fazer apontamentos sobre 

tempo verbal, pontuação, ortografia, separação silábica, escolha lexical, dentre outros para valorizar 

a história e dar coesão e coerência ao texto.  

É importante frisar que a aluna consultou a mãe e pediu sua ajuda para efetuar a tarefa, o que 

mostra uma valorização da tradição oral, da própria identidade e do resgate histórico do bairro, já 

que a aluna X trouxe relatos sobre a origem da rua onde mora no Santa Rita. Sua história fala sobre 

a solidariedade que havia entre os vizinhos. Em todo o momento eu procurei valorizar o trabalho 

dela, já que, inicialmente, ela negou ter realizado a atividade, depois apareceu com o texto 

desmerecendo-o, dizendo que era pequeno, ou seja, desvalorizou o seu próprio trabalho. Além 

disso, eu apontei que, ao contrário do que ocorre atualmente nas rixas entre os bairros, havia 

reciprocidade entre os vizinhos e isso estava por trás da história que ela relatou. E X concordou que 

existe rixa entre os bairros Santa Rita e Alto Grajaú e violência resultante disso.  

Sem dúvida, esse foi um momento importante de preparo para a atuação docente. Uma 

oportunidade de compreender o quão complexo é o processo de construção do texto e o 

procedimento de intervenção pedagógica. Outro aspecto interessante foi que utilizamos um espaço 

diferente para facilitar a gravação, nós nos sentamos no chão, saímos do ambiente da biblioteca e 

tivemos um momento mais informal, o que contribuiu para uma maior aproximação. A aluna X 



utilizou os meus materiais, houve uma transposição da barreira social e isso foi muito significativo. 

O “sentar no chão” mudou a minha maneira de olhar a escola e os alunos. E o quanto foi rica a 

experiência daquela pequena história, mas grande em significado.  

A produção conjunta do texto teatral foi muito criativa. O trabalho foi muito bem conduzido 

pelo monitor Bernardo. Primeiro, ele propôs que alguns alunos contassem suas histórias. A partir 

dessas histórias, Bernardo sintetizou no quadro alguns temas recorrentes nos relatos. Com isso, foi 

proposto elaborarmos juntos uma história para toda a turma. Havia quatro mesas, e cada uma delas 

ficou responsável por criar uma história com seus respectivos diálogos a partir das temáticas 

elegidas. Como aluna X é muito tímida eu tentei motivá-la a valorizar sua história nessa 

oportunidade de seleção dos temas. Mas acabou que os rumos da temática da peça conjunta 

tomaram outra direção, bem diferente do resgate histórico do bairro que propunha a história trazida 

ppela aluna X
1
. A história foi conduzida para o relato de ficção criado pela aluna J sobre um roubo 

de um diamante que acabou se transformando n’“O enigma do rubi”.  

A experiência da oficina superou minhas expectativas. Foi uma das disciplinas do semestre 

que eu tive mais prazer de participar. Esse exercício de deslocar-se para um bairro distante atenuou 

minha insegurança de ser professora. E, conforme relatei, esses encontros motivaram o desejo pela 

prática docente. A empolgação com a oficina foi tão grande que, mesmo com pouco tempo 

disponível, eu realizei a proposta de uma arte que se tornou a capa da nossa peça, o que aumentou 

ainda mais a minha satisfação. 

Uma crítica ao trabalho seria em relação à proposta de gravação das histórias, que a meu 

ver dificultou a realização da atividade, já que a maioria dos alunos levaram seus relatos escritos o 

que comprometeu o ensino sistemático sobre a possibilidade de transformar um texto oral em texto 

escrito. Outra questão é em relação à temática da peça conjunta que acabou não valorizando a 

tradição oral e a construção da identidade com o bairro, como ocorreu na peça “A maldição da caixa 

d’água”, uma vez que a motivação inicial do trabalho se perdeu. Contudo o resultado foi admirável. 

Conseguimos construir uma peça cômica, descontraída, interessante, adequada à faixa etária, e que 

foi resultado de um trabalho autoral que envolveu todos os alunos e alunas no 7º ano A, em parceria 

com os monitores e sob a supervisão do professor da disciplina. Espero que essa oficina continue 

sendo realizada e que nos próximos semestres haja a possibilidade de programar melhor o tempo 

para montar uma apresentação da peça criada pela turma de maneira mais elaborada com cenário, 

figurino e ensaios. É possível. Vale sonhar... 

 

Anexo:  

 

                                                             
1 Veja a história reescrita no anexo.  



Texto da aluna X reescrito no sétimo encontro, dia 30 de outubro de 2018: 

 

A chegada de melhoria na Rua José de Castro Ribeiro 

 

A Rua José de Castro Ribeiro fica no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. O senhor José, que 

recebeu essa homenagem, era um morador antigo da região. Na época, ele abriu um antigo trilho 

com a enxada que deu origem a rua, sendo assim fundador dessa que hoje tem o seu nome.  

Antes da homenagem, as condições da rua eram muito ruins, pois não havia luz, nem asfalto 

e as casas não tinham muros. Os primeiros moradores sofreram muito, porque para que a luz 

chegasse às suas residências, eles precisavam puxar os fios elétricos da Vila Senhora Neném, 

vizinha ao bairro, para pegar o que é conhecido como “bico” de luz. Quando chovia, era difícil 

transitar, já que as chuvas causavam deslizamentos dos barrancos das casas acumulando muito 

barro na rua.  

 Alguns anos depois, vieram as melhorias. Chegou o asfalto, as casas ganharam muros e 

escadas. As duas principais escadas de acesso aos moradores foram cimentadas e postes de 

iluminação foram instalados por toda a rua.  
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