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Tive a oportunidade de cursar a oficina Teatro na Escola em 2015. Algumas 

questões pessoais me impediram de prosseguir até o final daquele semestre. Ainda 

que eu tenha assistido apenas à metade das aulas propostas para aquele período, 

elas foram de extrema importância e agregaram muito para a minha experiência 

pessoal e profissional.  

Sempre fui uma aluna mais tímida. Não me sentia muito à vontade para 

participar das aulas voluntariamente, e na graduação tive que deixar de lado um pouco 

essa timidez em decorrência dos trabalhos acadêmicos os quais tive que apresentar 

durante a minha trajetória. Porém, durante as aulas da oficina, a dinâmica de 

representar os personagens através da leitura das peças torna a aula prazerosa e 

leve. 

Quando me matriculei na oficina nesse período de 2021, confesso que fiquei 

em dúvida se seria tão leve quanto as aulas presenciais. Primeiro por ser “a distância", 

segundo por imaginar como seria a dinâmica nesse contexto e terceiro pelo fato de 

que a pandemia da COVID-19, e toda a situação que vivemos por conta dela nesse 

um ano de isolamento, torna qualquer coisa mais difícil e com menos leveza.  

Ao entrar na plataforma Google Classroom fiquei fascinada pela organização 

desde a primeira até a última aula. Todas as atividades, textos, peças das quais 

veríamos ao longo do semestre já estavam ali, divididas por datas e por todas as 

aulas. Isso, sem sombra de dúvidas, é fundamental para esse momento muito confuso 

e “novo” pelo qual estamos passando. Infelizmente, em decorrência da pandemia, 

estou isolada junto com o meu filho (um menino de 4 anos) e, por essa razão, não 

consegui assistir às aulas de forma síncrona. Mas, por outro lado, as aulas 

continuaram tão leves que, ao assisti-las em um segundo momento, me proporcionou 

suavidade como se eu estivesse assistindo de forma síncrona. 



Sobre as peças escolhidas, todas foram ótimas. Foi impressionante ver o nosso 

entendimento sendo ampliado e a partir dos níveis das peças. Começamos com peças 

infantis e/ou infanto-juvenis e, ao chegarmos no final das aulas, o nosso entendimento 

e interpretação para as peças mais “difíceis” estavam bem mais claros. A cada peça 

assistida, eu conseguia ter uma ideia, ou o princípio dela, de como trabalhar essa peça 

em sala de aula.  As discussões após a leitura das peças nos ajudaram a entender 

quaisquer aspectos que tenham sido mais complexos de entender. 

Quanto às estratégias mencionadas nas aulas, acredito que tenham sido de 

grande significado para todos os alunos. Já tive a experiência de lecionar em sala de 

aula, mais precisamente em escola da rede pública, e muito do que foi falado tem uma 

agregação enorme para mim quando penso que posso colocar em prática com os 

meus futuros alunos. Foi de extrema importância a aula do bate papo com a diretora 

da Escola Municipal Murilo Mendes, Adriana Perini. Acredito que todas as escolas 

públicas têm suas particularidades, e é válido compreendermos a maioria delas para 

saber lidar com diversas situações que possam vir ocorrer nas salas de aula de 

diferentes localidades. Alguns fatores são tão importantes que nos fazem repensar 

estratégias para lidar com o aluno.  

Fazendo um paralelo entre minha formação acadêmica e minha experiência 

como aluna de rede pública durante toda a vida, faço questão de pensar em aulas 

mais dinâmicas e lúdicas (na maneira do possível) exatamente por saber que desperta 

o interesse da maioria dos alunos. Durante esse período e através das aulas, pude 

dar mais importância ainda ao Teatro, por se tratar de uma ferramenta importante e 

que traz resultados. Essa confirmação veio através do site da disciplina, que contém 

os registros do projeto realizado enquanto a disciplina é oferecida de forma presencial.  

É realmente fascinante ver, através do site da oficina, o quão fundamental é a 

conexão feita entre a oficina e a escola. Através dos relatos da diretora da escola 

Murilo Mendes foi possível perceber que essa experiência proporciona uma grande 

ampliação de mundo aos alunos. A maioria dos alunos não teriam a oportunidade de 

conhecer o gênero e muito menos desenvolver atividades escolares através dele e de 

uma forma tão prática e necessária. Acredito que a oficina foi importante não só por 

esse contato de gênero textual, mas também tem uma importância sem tamanho no 

que diz respeito ao âmbito cultural desse aluno. 

 Finalizo agradecendo pela oportunidade de ter feito parte dessa oficina que 

expandiu minha visão enquanto aluna e professora e me trouxe ideias que eu não vejo 



a hora de colocá-las em prática. E parabenizo o professor Luiz Fernando Matos Rocha 

e os colegas que puderam levar para os alunos da escola Murilo Mendes uma 

experiência que talvez eles jamais poderiam ter.   


