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RELATÓRIO FINAL 

 A Oficina de Teatro na Escola, oferecida pelo professor Luiz Fernando Matos 

Rocha, no primeiro semestre letivo de 2019, ocorreu, em sua maior parte, não em uma 

sala de aula da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas sim em um colégio municipal 

de um bairro periférico da cidade, a Escola Murilo Mendes, situada no Alto do Grajaú. 

Assim, sua realização só foi possível, em primeiro lugar, com um engajamento e 

comprometimento dos alunos da universidade em realizar esse deslocamento semanal. 

Tal deslocamento não é possível para a maioria dos alunos, seja financeiramente ou por 

conflitos de horários – a oficina se deu logo após o horário de almoço, e acredito que a 

impossibilidade de transporte do Restaurante Universitário até o Alto do Grajaú em 

tempo hábil e em preço viável foi um impedimento para que alguns alunos, que haviam 

se matriculado inicialmente, participassem da oficina. No entanto, acredito que, ainda 

assim, a realização da oficina no espaço de uma escola municipal, em um bairro que não 

é comumente atendido pela universidade, é de imensa importância. Para os alunos como 

eu, para quem o transporte era viável, foi um motivador a mais para permanecerem 

matriculados na matéria, e engajados com o trabalho realizado. A comunidade da Escola 

Murilo Mendes nos recebeu de braços abertos e acreditou, também, nesse trabalho, o 

que possibilitou experiências extremamente valiosas para a nossa formação enquanto 

futuros educadores, pois são poucos os momentos em que propriamente atuamos nas 

escolas durante o curso, ao contrário da maioria das matérias de prática escolar de nossa 

grade, que são caracteristicamente de observação, e mais passivas. 

 Tendo como objetivo geral da oficina a leitura de textos teatrais com a 

possibilidade de montagem de uma peça, e indo de encontro à demanda de tratar-se o 

assunto do bullying na escola a pedido da diretora, foi escolhida pelo professor Luiz 

Fernando a peça Aurora da minha vida, de Naum Alves de Souza. A peça se passa em 

uma escola brasileira durante o período da ditadura militar, que teve impactos profundos 



no sistema e na comunidade de educação no país, sentidos profundamente até o tempo 

presente. As cenas são principalmente em salas de aula, com foco em um grupo de 

alunos notadamente caricatos, nomeados enquanto personagens por características que 

os marca como alvos e praticantes de bullying e que formam parte de suas 

personalidades, sendo alguns exemplos a Adiantada, o Quieto, o Bobo, a Gorda.  

Após o semestre trabalhando a peça com os alunos da escola, creio que 

revelaram-se pontos positivos e negativos dessa escolha. Em primeiro lugar, a peça trata 

diretamente do bullying em diversos momentos  e nos deu diversas oportunidades de 

tratar com os alunos o assunto, além de suas interfaces com opressões estruturais que 

atuam amplamente na sociedade, como o racismo, o machismo, a gordofobia, a 

desigualdade social. Muitas vezes, os apontamentos nesse sentido vieram dos próprios 

alunos, que, quando estavam envolvidos com a leitura, mostraram-se tocados pelas falas 

dos personagens da peça. Outro ponto positivo da escolha é o contexto em que a peça se 

dá, por seus paralelos com o momento político atual – considero extremamente 

necessária a construção de uma memória da ditadura militar que explicite o caráter 

opressivo desse regime, para que possa haver uma maior oposição a programas de 

caráter neofascista na educação que são propostos atualmente, como o Escola Sem 

Partido.  

Por outro lado, ao decorrer do semestre foi possível notar que a peça apresentava 

temas cada vez mais maduros e complexos à medida que progredia, e que nem sempre a 

turma, de alunos por volta dos 13 anos, podia acompanhar satisfatoriamente esse 

desenvolvimento. Além disso, parte significativa dos alunos da escola municipal não foi 

assídua na oficina, o que dificultou o trabalho porque se separamos um dia para tratar do 

contexto da ditadura militar para facilitar o entendimento da peça, os alunos que 

faltaram nesse dia perderam tal explicação. Além disso, ficou claro para nós que alguns 

alunos só estavam presentes na oficina para não estar em outras aulas, e para que 

Aurora da minha vida pudesse ser satisfatoriamente tratada, um engajamento mais ativo 

com o texto era necessário. Como sugestões para contornar essas complicações, 

proponho que a oficina seja realizada em horário separado do horário normal de aulas 

dos alunos da escola, e que seja feito um trabalho conjunto com os professores da 

escola, das matérias de História, Geografia e Língua Portuguesa, principalmente, para 

que o contexto e conteúdo da peça e as características específicas de um texto teatral 

possam ser melhor assimiladas pelos alunos. Possivelmente, também, seria proveitoso 



distribuir o texto da peça aos alunos com antecedência, para que possam se familiarizar 

de forma autônoma com o texto além do trabalho com os monitores e professor da 

oficina em sala. 

Pelas complicações supracitadas, em especial a inassiduidade dos alunos, 

somada à quantidade limitada de encontros no semestre, acredito que a meta idealizada 

inicialmente de montar a peça para uma apresentação, com os alunos da Escola Murilo 

Mendes como atores, não poderia ser atingida. Porém, acredito que nosso trabalho de 

leitura do texto em si com os alunos foi valioso por si só. Ao decorrer do semestre, foi 

possível notar uma grande melhora na leitura dos alunos que foram mais frequentes na 

oficina, e uma maior familiaridade com as características próprias do texto teatral (as 

indicações de personagens e as rubricas, por exemplo). Para que o trabalho seja mais 

profundo na próxima oferta da oficina, vale uma tentativa de um trabalho mais direto 

dos monitores com seus alunos monitorandos, com conversas e atividades mais 

personalizadas para que todos os alunos possam se expressar mais sobre os textos e suas 

dúvidas particulares serem atendidas. 

Por fim, embora uma única oficina não possa solucionar o problema do bullying 

em uma escola, quanto mais esse assunto é tratado com os alunos, mais próximos da 

extinção desse problema chegamos. O preconceito e a opressão, que entrecruzam 

grande parte das situações de bullying, só podem ser combatidos com o conhecimento e 

a empatia, e o teatro pode ser um instrumento muito efetivo de desenvolver a empatia, 

porque trata-se justamente de colocar-se no lugar de um outro. Nesse sentido, Aurora da 

minha vida, nosso contato com os alunos e as discussões geradas tocaram-nos de fato e 

permitiram que pensassem de outra forma sobre questões fundamentais de si e de suas 

relações com os outros. 


