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 A disciplina de teatro na escola foi um dos desafios mais interessantes da 

minha graduação. O primeiro desafio foi, com certeza, o deslocamento. Sair e voltar 

para a Universidade no dia mais cheio da semana, para um bairro distante, a fim de 

trabalhar teatro com alunos de uma escola municipal, os quais no fundo só queriam 

estar fora da sala de aula pode parecer chato e cansativo, mas foi bastante 

enriquecedor. 

 Logo no primeiro dia já podíamos sentir o clima de ansiedade no ar. Nós 

fomos recebidos pela diretora de forma tão carinhosa que, se alguém tinha alguma 

dúvida sobre continuar ou não na disciplina, essas dúvidas acabaram. O relato sobre 

tudo o que ela havia feito para manter a escola funcionando, apesar dos problemas 

internos me mostrou que com força de vontade é possível fazer um bom trabalho. 

Outra coisa que me marcou bastante com relação à diretora foi a forma como ela 

consegue manter o pulso firme nos momentos de corrigir os alunos e dócil nos 

momentos de descontração. 

 A peça trabalhada foi “A Aurora da Minha Vida” de Naum Alves de Souza a 

qual retrata uma escola durante o período da ditatura militar. Essa peça foi 

escolhida, pois os alunos com os quais trabalhamos são adolescentes e, como é de 

se esperar, são extremamente criativos para fazer “brincadeiras e piadas”, muitas 

vezes ofensivas, as quais podem ser consideradas bullying. Dessa forma nossa 

intenção era problematizar tais práticas contidas na peça a fim de fazer que eles 

pensassem nas próprias “brincadeiras” para então diminuí-las antes que se tornem 

um problema mais grave. Confesso que inicialmente tive a ingenuidade de achar 

que nós conseguiríamos mudar a realidade da escola e que conseguindo montar 

essa peça eles passariam a se compreender melhor. 

 Para ser sincero eu não acredito que nosso trabalho tenha sido inútil, creio 

que nosso trabalho tenha sido como o de um semeador, porém a visão de uma 

mudança concreta ainda vai levar algum tempo. Talvez como ainda estava guiado 

por essa mentalidade de que nossa presença na escola seria suficiente para mudar 

uma realidade que vai muito além daqueles muros, eu tenha ficado um pouco 



frustrado, entretanto sei que essa pequena experiência que levamos até eles pode 

um dia se tornar um parâmetro crítico para que eles possam refletir sobre como a 

prática do bullying pode afetar a autoestima e a relação entre as pessoas. 

 Os alunos da escola nos sortearam para sermos seus monitores durante o 

período, e nós ficamos responsáveis por levar o texto para os alunos. Confesso que 

senti falta de ter uma oportunidade de interação com eles (X e Y), pois um deles era 

claramente um dos principais disseminadores da prática do bullying, além de que 

seria interessante se nós pudéssemos conversar com cada um em particular. 

 Uma questão que acredito ter dificultado o nosso trabalho foi a imaturidade de 

alguns alunos. Os temas trazidos pela peça são muito sérios, o contexto da ditatura 

em que havia tortura, censura da imprensa e educação extremamente rígida são 

questões muito sérias e eles acabaram levando muito na brincadeira. Outro fator 

que limitou muito nossa atuação foi o descompromisso dos alunos com o teatro, já 

que eles não queriam apresentar a peça, porém iam para sair de aula, para quebrar 

um pouco a rotina da escola. 

 Simultaneamente a todos esses obstáculos pude observar que em alguns 

momentos os alunos superavam nossas expectativas, quando X consegue 

estabelecer uma relação entre bullying e racismo ou quando uma das meninas 

consegue fazer uma relação entre a violência da ditadura militar e a violência do 

nazismo. Isso mostra como alguns desses alunos são como diamantes brutos que 

tem um potencial enorme, apesar de enfrentarem uma forte exclusão social espero 

que nossa presença tenha sido o suficiente para estimulá-los a lutar pelo seu lugar 

na sociedade. 

 Houve um dia em que nós, alunos da UFJF, tivemos a experiência de 

interpretar uma cena e em seguida os alunos da Murilo Mendes interpretavam na 

novamente. Eu acredito que esse tenha sido o dia mais produtivo de todo o 

semestre, pois me pareceu que eles estavam mais confortáveis para interpretar. 

Penso que talvez eles teriam se engajado mais caso essa fosse uma prática mais 

frequente. 

 Eu gostaria de fazer uma proposta, eu não sei o quanto ela é aplicável no 

contexto real, porém ao final de um dos dias iniciais alguns alunos vieram me 

perguntar sobre minha religião, pois viram que estava usando uma guia ou fio de 

conta, que é uma colar feito de missangas usado nas religiões de matriz africana 

para atrair energia e proteção dos orixás e dos espíritos dos antepassados. Tal 



conversa ajudou a quebrar alguns preconceitos com relação a essas religiões e, 

sendo o preconceito um forte promotor de bullying, acredito que se pudéssemos 

falar de nossas experiências na escola e de como lidamos com isso, geralmente de 

forma bastante ruim, esse diálogo poderia fazê-los pensar um pouco sobre suas 

atitudes. Além de preconceito religioso, vários outros temas poderiam ser abordados 

como sexualidade (eu mesmo sofri e fiz bullying por causa disso), a estética do 

cabelo crespo e vários outros. 

 Em uma outra escola onde fazia prática escolar nesse semestre, tive a 

oportunidade de, junto da Anna Macacchero, substituir a professora de ensino 

religioso e montar uma roda de conversa com os alunos sobre religiões de matriz 

africana. Como eu sou umbandista e a Anna candomblecista nós pudemos usar o 

espaço escolar para quebrar preconceitos respondendo às perguntas que os alunos 

e professores tinham. Acredito que algo do tipo tenha faltado nas aulas do Murilo 

Mendes, relatos reais de bullying, preferencialmente nossos, talvez ajudassem nos a 

perceber como essas brincadeiras tidas como inofensivas são sustentadas, 

majoritariamente, em opiniões preconceituosas e que trazem dor àqueles que são 

vítimas e junto com isso mostrar como essas pessoas lidam com tais brincadeiras, 

eu quando era vítima dessas “brincadeiras” respondia a elas fingindo que não me 

incomodavam e as repetia com outras pessoas, ou seja, isso acabava se tornando 

um ciclo interminável de discriminação. 

 Minha experiência na Murilo Mendes foi muito enriquecedora, pois mesmo 

tendo vindo da escola pública, assim como eles, eu vim de uma cidade no interior de 

Minas Gerais onde apesar da dura realidade do nosso país, não enfrenta o mesmo 

grau de marginalização que essa comunidade enfrente em Juiz de Fora, por isso 

através dessa disciplina pude ter uma vivência do mundo real, muito diferente dessa 

bolha que acaba se tornando a Universidade. Como eu havia comentado no início 

do período, quando eu entrei para a graduação em letras eu já tinha feito todo o 

curso de grego e estava terminando o latim, fiz toda minha graduação voltada para 

essa área, a qual é muito voltada para a pesquisa e muitas vezes o magistério é 

deixado de lado, contudo concluo esse período um pouco mais consciente do meu 

papel como professor e espero um dia poder me tornar um professor de latim que 

não irá reproduzir as práticas elitistas que pude observar ao longo desses anos e 

tornar o ensino de línguas clássicas mais contextualizado com a realidade do 

estudante de letras. 


