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Primeiramente, optei por cursar a presente Oficina de Teatro na Escola por interesse particular

em artes e também por indicação de colegas que já haviam participado da mesma. Confesso que

fiquei intrigada sobre como havia sido o processo de adaptação da oficina ao Ensino Remoto

Emergencial. E, fui surpreendida de forma positiva. Apesar de, lamentavelmente, não podermos

ter frequentado a Escola Estadual Murilo Mendes, a disciplina foi edificante à minha formação

profissional e pessoal de múltiplas formas.

No início do semestre, o professor nos apresentou o histórico da Oficina Teatro na Escola,

perpassando pela motivação e atividades habitualmente desenvolvidas de forma presencial.

Após a introdução, efetuamos a leitura e apreciação da peça “Foi pro Beleléu”, usualmente

direcionada ao público infanto-juvenil. Em tal ocasião, havia compreendido tal atividade como

uma leitura com o escopo de nos introduzir aos textos teatrais e as particularidades de tal gênero.

Todavia, ao efetuar a presente reflexão crítica penso que a proposta visou também quebrar o gelo

da disciplina (ainda mais congelante através de uma webcam) mediante a comicidade da peça.

Ao nos tirar da zona de conforto e nos colocar enquanto protagonistas já no primeiro momento, o

professor proporcionou à classe deslumbrar de pronto as potencialidades da prática teatral no

chão da escola. Confesso que, a priori, pensava erroneamente no teatro apenas enquanto outro

gênero textual a ser abordado na Educação Básica.

Concepção essa que fora se expandindo paulatinamente ao longo do desenvolvimento coletivo da

disciplina. E, sem dúvidas, os relatos do professor aula após aula acerca das vivências

experienciadas ao empreender a oficina presencialmente na Escola Estadual Murilo Mendes

agregaram tal saber. A universidade pública é um espaço de todos, tal como a escola pública.

Todavia, infelizmente, por vezes nos deparamos com dificuldades em atravessar os muros da

Universidade. Nesse ínterim, uma disciplina de aspecto extensionista como a presente é



fundamental não só para uma formação prática dos graduandos em licenciatura mas como

também para a efetiva democratização do conhecimento, de uma forma acolhedora.

Outra questão válida de ressaltar são os múltiplos aspectos através dos quais podemos

compreender e aplicar as práticas teatrais na escola. Ao efetuar tal transposição, estamos não

apenas corroborando para a aplicação da Base Nacional Comum Curricular e Parâmetros

Curriculares Nacionais no que tange ao ensino de oralidade, ou trazendo um gênero

descredibilizado, mas sim promovendo o pleno desenvolvimento dos educandos enquanto

cidadãos críticos. Vide que, como aferido ao longo do curso, o teatro proporciona novas

possibilidades de socialização no âmbito escolar. Tal como, confere protagonismo e autoestima

ao aluno. Assim, sendo também ferramenta de construção identitária do ser e fomentando o

pensamento crítico.

Outra reflexão obtida durante nossos encontros é sobre ser passível de transpor as temáticas

abordadas na peça trabalhada para o caloroso centro de debate que é uma sala de aula. Por

exemplo, a leitura de “A feiurinha” nos remete às temáticas do bullying e também acerca da

importância de se valorizar os saberes populares como conhecimento. Logo, abrindo espaço para

discussões transversais junto aos educandos.

Uma experiência que me marcou foi a contemplação de esquetes teatrais produzidas junto aos

alunos da Escola Municipal Murilo Mendes, “A maldição da caixa d'água" e “O Enigma de

Rubi”. Estimular tal escrita colaborativa promove também a valorização da bagagem cultural das

crianças e as valoriza, de modo a construir um laço de amizade e confiança entre

educando-educador e, ainda, memórias afetivas junto à instituição de ensino.

Além das possibilidades de acolhimento aos saberes populares, a utilização do teatro em sala de

aula proporciona também levar-nos aos discentes o cânone de forma mais “palatável” e

dinâmica. Como através de adaptações e sátiras. Um exemplo de tal emprego da prática teatral

fora a leitura de Plauto que fizemos. Embora nós, enquanto estudantes de Letras, tenhamos

contato com a tradição latina, creio que a releitura proporciona levar o comediógrafo para além

dos muros da universidade. Como feito no nosso último encontro, durante a leitura pública.



Outro momento de destaque ao longo da disciplina foram as rodas de conversa promovidas,

como a com a Professora Adriana Perini, diretora da Escola Estadual Murilo Mendes e com a

atriz e diretora Cristina Braga. Ambos os relatos partem de perspectivas não opostas, mas

complementares; uma professora que enxergou as potencialidades do teatro no chão de escola e

uma atriz que foi do teatro até a escola agregar com seus saberes adquiridos no âmbito das Artes

Cênicas. Ademais, tivemos a oportunidade de dialogar com a autora Camila Damascena, que nos

trouxe saberes do teatro performativo e escrita colaborativa, e com Lucas Nunes, coordenador

do setor de teatro do Programa Gente em Primeiro Lugar, da Prefeitura de Juiz de Fora. Assim,

ao longo da disciplina o teatro foi abordado sob diversos prismas.

Nesse sentido, dado o exposto, percebo que disciplina de fato proporciona a construção de uma

práxis pedagógica aos graduandos, tal como a constituição do perfil profissional dos mesmos.

Além disso, é fundamental para a construção de uma ponte entre a universidade e a comunidade

juizforana. Assim, superando minhas expectativas, a oficina foi uma experiência prazerosa de

ensino-aprendizagem coletiva.


