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1 INTRODUÇÃO 

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

As atividades da oficina foram realizadas com uma turma de 7º ano da Escola 

Municipal Murilo Mendes, no bairro Alto Grajaú, na cidade de Juiz de Fora. A escola é 

situada num bairro relativamente social, cultural e economicamente marginalizado, mas, 

ao menos, conta com uma estrutura suficiente para que as aulas, as atividades físicas e as 

refeições dos alunos aconteçam. Os encontros aconteciam uma vez por semana, durante 

o período de um semestre letivo. 

O objetivo da intervenção pedagógica desta oficina era levar os alunos e alunas 

ao conhecimento e ao contato com textos do gênero teatral – como a versão adaptada por 

Luiz Fernando Rocha da história “No Reino Perdido do Beleléu”, de Maria Heloísa 

Penteado –, suscitando reflexões e discussões, entre o professor, os alunos da oficina e os 

alunos da escola, a respeito do lugar social que o este gênero textual ocupa e de temáticas 

transversais à peça e à realidade dos alunos. 

 

1.2 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

Cada aluno desta oficina se responsabilizou por pelo menos um aluno da escola 

municipal, de forma que houvesse um monitoramento e acompanhamento individual e 

constante no decorrer de todas as atividades. O aluno pelo qual fiquei responsável será 

nomeado Arnold, por questões de proteção de identidade. 

Em entrevista informal dialogada, Arnold, de 12 anos, mencionou que era 

morador do Bairro Alto Grajaú, natural de Juiz de Fora (MG) e grande apreciador do 



futebol. Percebi que, ao conversar com seus colegas de sala, ele era conhecido como um 

dos melhores jogadores deste esporte na escola. Ele ainda descreveu um pouco de seu 

contexto familiar, relatando algumas memórias e alguns casos de conflito com a 

comunidade, todos de natureza esporádica ou cotidiana. 

Arnold tinha uma personalidade bastante inquieta e ativa, sempre olhando 

repetidas vezes para o relógio para sair para o recreio, no momento das intervenções. 

Tinha também certa facilidade para escrever e ler, em relação a seus colegas, parecendo 

se destacar também no contexto acadêmico escolar. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 OS DESAFIOS ENCONTRADOS E CONQUISTAS DOS ALUNOS DA ESCOLA 

Apesar de Arnold ser uma figura de certo destaque na escola e em sua turma, ele 

não teve, inicialmente, muito interesse pela oficina, colocando-se de maneira bastante 

inquieta. Era comum que me perguntasse quanto faltava para o recreio ou que relatasse 

falta de interesse para ler ou prestar atenção, sem justificativa aparente. 

Entretanto, percebi que, no decorrer das atividades, Arnold gostava e se engajava 

de forma considerável quando eu estabelecia um diálogo informal com ele ou fazia algum 

acordo de troca. Por exemplo, nos dias em que entrevistamos os alunos, perguntando 

sobre algumas informações pessoais e fatos de suas vidas e sobre produções, piadas, 

contos ou histórias de tradição oral da comunidade em que viviam, Arnold se recusou 

repetidas vezes a realizar a atividade. Entretanto, quando comecei a perguntar sobre como 

tivera sido aquele dia específico até então, ele relatou, com bastante naturalidade, além 

de fatos e ocorrências cotidianas de sua vida, algumas histórias que serviram para a 

realização das atividades propostas. Manifestou-se ativa e constantemente, contando de 

suas experiências, rindo. 

Em outro caso, no momento em que os alunos da oficina ministraram as 

intervenções, quando da ausência justificada do professor regente da disciplina, houve 

uma certa euforia e falta de disciplina, não atípica, porém, do grupo. Foi negociando o 

trabalho focado dos alunos em troca da dispensa anterior dos mesmos para o recreio que 

Arnold, por exemplo, começou a contribuir significativamente para a composição da 

produção inicial da esquete “O Enigma do Rubi”, da turma do 7º ano. 

Ao final do período de acompanhamento e intervenção, nas três últimas semanas, 

Arnold se mostrou um pouco mais atento e participativo nas atividades propostas. Isso 



incluiu a leitura em voz alta da esquete produzida, atividade da qual ele até então se 

negava a participar. 

No penúltimo encontro, 20/11/2018, os alunos da escola manifestaram, ao lerem 

“O Enigma do Rubi”, alguns comportamentos de bullying com uma colega de sala, quem 

era especialmente comprometida com as atividades e com o projeto. Este momento 

delicado foi muito importante, entretanto, para que pudéssemos discutir um pouco sobre 

este tema com os alunos, visto que, em outros contextos, foram relatados outros 

acontecimentos de violência nesse sentido. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência da intervenção proposta através da oficina permitiu-me ter um olhar 

mais crítico e realista do contexto específico em que atuei, especialmente a partir da 

experiência. Apesar de uma certa resistência inicial, esta vivência foi de fundamental 

importância para refletir sobre minha (futura) atuação profissional, especialmente no que 

diz respeito a preconceitos que tinha em relação ao contexto educacional de escolas em 

comunidades com contextos adversos e carentes. 

Por fim, a esquete “O Enigma do Rubi” é um produto que provou a competência 

e o esforço dos alunos e da escola. Pessoalmente, fiquei bastante satisfeito e contente com 

os resultados e com a experiência deste período, em que pude verificar que, ao menos 

minimante, alguma diferença na formação humana e acadêmica destes alunos. 

 


