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Relatório da Oficina 

 

Começamos o semestre discutindo como seriam feitos os trabalhos para a peça, sem 

imaginar o quão desafiadora, engrandecedora e transformadora essa experiência seria. A 

escolha da peça A aurora da minha vida, de Naum Alves de Souza, foi incrível. Uma peça 

bastante pertinente ao momento atual que discute questões importantes como bullying, a 

militarização do ensino, manicomialismo, etc. Com um estilo versátil, a peça traz tons de 

comédia, musical e drama de maneira equilibrada. A ida até a escola para conhecer os alunos 

deu-nos a ideia da distância física entre a universidade e aquela escola, e consequentemente, 

a ideia de uma distância simbólica também, em que os alunos viam a universidade como uma 

possibilidade muito distante. Recepcionados pela diretora/professora Adriana que atua há 20 

anos na escola, fomos agraciados com um discurso emocionante, contextualizando 

minimamente os graduandos à realidade daquelas crianças. Adriana fala como muitos alunos 

ali já viveram experiências traumáticas, da localização desprivilegiada da escola, e como ela é 

importante na transformação das crianças. O ano de 2019 traz a terceira turma da oficina de 

Teatro na Escola, com diferentes graduandos, porém trabalhando com a mesma turma da 

Escola Municipal Murilo.  

 É chegada a hora do encontro dos alunos da oficina com os alunos da escola. Houve 

uma estranheza momentânea, mas sem deixar a insegurança e a timidez vencerem, fomos 

conquistando a confiança das crianças e nos adaptando também a super atividade e 

dificuldade de concentração, comum nos graduandos quiçá nos alunos da Murilo, que têm 

entre 13 e 15 anos. Decidiu-se na primeira reunião, na escola, que os alunos de oficina e os 

alunos da escola interpretariam os mesmos papéis em fases diferentes. Acertados os detalhes 

superficiais, combinamos que cada universitário se incumbiria da “tutoria” de um aluno da 

Murilo, mas logo nos primeiros ensaios, os alunos instauraram entre si uma certa 

independência. Fomos nos conhecendo mais e entrevistamos nosso “tutorado”, e todo o 

discurso da diretora ganhou vida. Meu tutorado se chama X, tem 14 anos e é aluno do 8º ano 

A; estuda de 13h as 18h e gosta de arte e literatura, inclusive citou uma música e um livro que 

gosta muito: O diário de um detento e 300 dias de bicicleta, respectivamente; morava no Rio 

de Janeiro e veio para Juiz de Fora em 2019 para morar com a avó; pensa em cursar 

Engenharia Robótica e Direito, áreas distintivamente curiosas. Enquanto conversávamos 

contou-me que o motivo pelo qual mudou-se para Juiz de Fora foi para ter uma vida diferente 

dos irmãos, todos mortos pela guerra às drogas, política de estado que chacina jovens negros 

pobres no Rio de Janeiro. Contou-me essas histórias sem demonstrar muito sentimento, o que 

me fez pensar na naturalização da violência para aquelas crianças, que demonstraram 

personalidades muito diferentes logo de cara. Os alunos da oficina que não tiveram 

personagens cuidaram da produção e divulgação. Ainda quanto a nossa relação com os alunos, 

é pertinente comentar que por conta de um episódio envolvendo um aluno da escola que 

começou a gostar de um aluno da oficina, fatos como assédio, o papel do professor, 

depressão, e essa relação hierárquica foram discutidos de forma muito clara e madura.  

 Pensando agora no quesito técnico, os desafios foram grandes também, as crianças 

sempre muito agitadas lidavam com a timidez e insegurança mostrando sempre muita energia. 

Começamos fazendo a leitura da peça com as crianças, pensando na montagem dos 

personagens. Vale destacar aqui que o aluno X estava orgulhoso (assim como eu) por ter 



decorado suas falas logo na 3ª semana e estava sempre aberto a ouvir os conselhos dos mais 

velhos, assim como o aluno Y que explicitamente lutava contra a timidez a cada ensaio e 

demonstrou um enorme talento. Os ensaios deram-se, majoritariamente, no âmbito da escola, 

e contaram com a participação da professora Sandra e do professor Luiz Fernando que 

ministra a oficina. Em algumas ocasiões, os alunos da escola visitaram a universidade para 

conhecer o palco e o campus. Infelizmente eu perdi essa visita deles ao campus, mas sei que 

ela foi bastante especial e as fotos do passeio ficaram incríveis. Começamos a pensar a 

movimentação de cena, ocupação de espaço e nesse momento os alunos se mostraram mais 

agitados e foi mais difícil manter o foco, particularmente em um ensaio em que o dia estava 

muito quente. Fernando, um aluno da oficina, trabalhou questões técnicas com as crianças 

enquanto os outros alunos passavam suas falas. Neste ponto senti falta que tal trabalho fosse 

feito também com o restante de nós. Os alunos passaram por todo o semestre demonstrando 

sentimentos bem diversos. Trabalhar as partes musicais da peça foi engraçado e difícil, os 

trabalhos com voz e ritmo somaram-se aos desafios supracitados.  

 A apresentação, que foi um ensaio aberto devido a extensão e complexidade dos 

textos, trouxe muitas emoções. Muitos discursaram antes do início da peça, falando de seus 

sentimentos, do papel da universidade, de esperança e agradecendo a oportunidade. Foi um 

momento muito emocionante e o brilho de tal catarse podia ser vista claramente durante a 

atuação de todos. A plateia riu, chorou e se entregou vendo alunos e professores, todos tão 

diferentes, unidos no objetivo de entreter, informar e despertar, objetivos cujo êxito foi 

logrado.  

 Concluo esse relato pensando que os objetivos da oficina foram não só supridos como 

transpassados com folga e em mão dupla, no sentido que trouxe uma visão da escola para os 

alunos da oficina, que tinham pouco ou nenhuma noção de como seria um ambiente escolar 

como a escola Murilo Mendes ao mesmo que mostra para aquelas crianças uma universidade 

real, humana e possível, apesar das distâncias. Conseguimos juntos, mostrar que a arte é uma 

das principais ferramentas de luta e informação, sendo o teatro uma arte possível, uma arte 

que transforma aquele corpo, estigmatizado e crescido em meio a tantos fatores negativos 

num bastião que resiste e insiste em ser mais do que se espera, em ser aquilo que se quer. 

Enche-me de orgulho ter tido a oportunidade de trabalhar nesta oficina e com todos, sendo 

que cada um agregou um pedacinho de seu próprio talento ao dos outros e o resultado foi 

espetacular. 


