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A oficina de Teatro na escola, oferecida pela faculdade de letras, dirigida pelo professor Luiz 

Fernando, é uma prática educacional necessária para todo aquele que se dispõe a educar 

outros indivíduos. Requer interpretação corporal, social, artística e acadêmica que não por 

acaso corrobora com todos os saberes que necessariamente um professor precisa entender. 

E não só o docente, mas também, todo o aluno de escola pública brasileira, deveria ter acesso 

ao teatro como uma via democrática de aproximação à sua cultura, e expressão de seu povo. 

A prática do teatro significa elevar se como gente pensante, como maneira de se representar 

pensamentos, emoções e sonhos em tudo aquilo que se interpreta. 

E a dispor da experiência na escola Murilo Mendes, cada momento contribuiu para o 

crescimento dos alunos, sejam estes da universidade federal ou da escola. Em momentos de 

troca de vivências, cada um de nós nos estabelecemos, nos conhecemos e no final 

trabalhamos em conjunto para apresentarmos uma peça teatral denunciativa, política e de 

grande enriquecimento acadêmico. 

Deve-se ressaltar também que a escola se faz da possibilidade de se educar indivíduos, e os 

tornar nesse processo mais humanos, os aproximando desse modo do conhecimento que será 

capaz de libertá-los de todo o tipo de alienação e barreira social que lhes é imposta. Com esse 

fim, o teatro, como livre expressão daquilo que é mais próprio de cada ser humano tem 

função primordial na escola. É inegável a sua importância para intelectualização estudantil, e 

desse modo, deve ser propagado e aplicado em todas as escolas da rede pública brasileira. 

Durante a oficina foi possível fazer amigos, aprender novos saberes, sonhar junto, em tão 

pouco espaço de tempo com pessoas que nunca havia conhecido antes a fim de se cumprir um 

propósito. Como ser humano, é preciso dizer que a oficina contribuiu para a sensação de 

pertencimento e união coletiva que predispõe a natureza, a praxis, de todo e qualquer 

indivíduo social. 

Posto isso, no que diz respeito à parte cotidiana da disciplina, meu acompanhamento e 

convívio foi com a aluna X, que muito contribuiu para toda a impressão positiva para com a 

oficina. 

A aluna X tem vontade de aprender, é dedicada e atenta às atividades propostas. É alguém 

que certamente irá muito contribuir para com a sociedade, seja em qual ocupação escolher 

nela. Durante a oficina, ela se solidarizou com a colega Y e assumiu parte das falas dela, 

demonstrando profunda empatia e cooperação em todos os momentos que foi necessário. 

Desde então é notável a sua disposição para atuar e agir em grupo, demonstrando o quanto o 

teatro pode ser um ótimo fator de contribuição social e artística para sua vida estudantil.  



O teatro transforma pessoas, e certamente foi possível ver várias dificuldades serem 

ultrapassadas durante os meses, e com o trabalho em grupo, função fundamentalmente 

inerente ao humano, foi possível apresentar a peça da maneira mais sincera possível. 

Todos nós de algum modo fomos modificados durante esse percurso. Como licencianda, 

aprendi mais sobre educação com o teatro, do que antes havia aprendido. Como ser humano, 

mais uma vez pude comprovar a necessidade do trabalho em grupo para obtenção de bons 

resultados. 

Foi possível sonhar, emocionar-se e interpretar de maneira crítica elementos culturais que 

muitas vezes passam despercebidos por nós. 

Certamente, após essa prática, muito de nós poderemos nos engajar mais e mais na 

contribuição para transformação de um mundo melhor. 

Aos alunos da Murilo Mendes, essa oportunidade permitiu que eles também vivenciasse os 

impactos negativos de atitudes dentro da escola que antes não eram percebidas, por estarem 

veladas de uma alienação ideológica grave, que a partir de então poderá ser denunciada. 

Esses efeitos, indubitavelmente jamais serão apagados e negados de suas vidas. Por isso é de 

fundamental necessidade que o teatro continue a ultrapassar suas vidas e a modificá-los a fim 

de torná-los cidadãos críticos e prontos para a vida em sociedade. 

Ademais, é gratificante que a escola se disponha a nos acolher como instituição e dê a 

oportunidade pedagógica, que é o teatro, para seus alunos. 

A Universidade pública deve servir a comunidade com seus saberes e recursos como 

obrigação política. Todo o investimento público voltado para a UFJF não pode ficar restrito 

ao seu espaço físico e precisa atingir a população, que muitas vezes, não interpreta tal espaço 

e tais recursos como seus, e necessariamente não vê a importância de protegê-los. 

É de preeminência que os alunos de escola pública almejem a universidade pública, ou que ao 

menos tenha chance de escolher ter acesso a ela ou não. Ao entrarmos em contato com os 

alunos da Escola Municipal Murilo Mendes constatamos que muitas vezes aqueles alunos, 

antes da oficina, não haviam pensado na Universidade como uma possibilidade palpável às 

suas realidades e que a partir dela poderiam sonhar em ser o que bem quisessem, já que a 

instituição se tornou realmente mais próxima de suas histórias e vivências. 

Por fim, é necessário agradecer ao grupo em sua totalidade, dando também o devido 

agradecimento ao professor Luiz Fernando, pelo empenho em tornar a oficina um projeto  

real, de identidade e serventia popular que pode levar às pessoas a interpretação crítica de 

Aurora da minha vida em tempos de profunda dificuldade política e esfacelamento estrutural 

da rede pública educacional, e por conseguinte, da classe docente. 


