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RESUMO 

O teatro é uma forma de linguagem que, trabalhado juntamente com as outras 

disciplinas, pode tornar as aulas mais dinâmicas e significativas. Desse modo, a 

criança absorve o aprendizado espontaneamente uma vez que a ludicidade faz com 

que haja necessidade de aprender novos movimentos, exercícios norteados, 

enfatizando a imagem, corpo, escrita, leitura, ação dramática, apreciação, 

consciência corporal, ou seja, conhecer os limites do corpo, observação e 

improvisação, através destes modos este trabalho busca explicitar as vantagens e a 

necessidade do desenvolvimento das artes teatrais no inicio da educação infantil. É 

importante colocar que o teatro para a educação, em seus papéis representados, 

além do grande prazer para as crianças é um material de grande valor para a 

avaliação dos professores, que utiliza desse artifício para explorar as possibilidades 

de inventar, de aprender que os alunos possuem ou, para identificar suas 

dificuldades, estabelecendo assim, outras formas de auxiliá-los, além de 

desenvolver uma série de fatores que são muito importantes para a formação 

emocional e física da criança. 

 

INTRODUÇÃO 

O teatro pode ser notado em vários momentos no cotidiano escolar 

independentemente de uma proposta formal, a criança experimenta naturalmente, 

através dos jogos, situações que não consegue resolver ou incorporar na sua forma 

de raciocínio e, para isso, ela cria “situações” e representa os “personagens” 

brincando de papai e mamãe, de ir ao médico entre outros. E o teatro não é outra 

coisa se não a representação de situações e personagens, a criança que brinca de 

boneca segue o mesmo princípio dos atores, ambos acreditam numa situação e 

representam um personagem. Uma das partes do teatro na educação são a 

comunicação e expressão da produção de teatro. Na escola, esteja o aluno entre a 

plateia ou como figurante, o teatro é um poderoso meio para gravar na sua memória 

um determinado tema, ou para refletir sobre os valores, sendo através das aulas de 

artes em especial, ou em outra disciplina. 

Como se pode compreender, o trabalho teatral auxilia no desenvolvimento motor, 

como o gesto, a improvisação, e no cognitivo na atenção e na memória. A 

improvisação é a raiz de todas as formas artísticas. É através dos estímulos 



 

 

 

 

recebidos em salas de aulas, introduzidos nas aulas de artes de teatro que a criança 

começa a descobrir a si mesma, ao outro e ao mundo que a cerca, desenvolvendo 

com isso a aprendizagem da arte e também das demais disciplinas. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o de mostrar a importância do teatro no processo 

de ensino-aprendizagem nos anos iniciais de educação básica, mostrando que 

através do lúdico a criança desenvolve domínio corporal, desempenho na 

verbalização, domínio de tempo e espaço, socialização entre outros.  

Para tanto o objetivo específico decorrente é o de investigar como o teatro auxilia 

nas relações interpessoais e emocionais, ampliando a capacidade de pensar e criar 

da criança, dando ao aluno por meio do teatro, novas possibilidades de 

aprendizagens, de percepções variadas e senso crítico. 

 

METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica a partir da seleção de estudos e 

pesquisas relacionadas à temática do assunto abordado, no caso a importância do 

teatro nos anos iniciais do ensino fundamental, partindo deste ponto será realizada 

uma análise crítica do material selecionado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A importância de uma peça teatral para a educação é de verificar a 

aprendizagem num todo, onde inclui o movimento corporal, criando uma consciência 

corporal e ampliando o movimento no espaço; iniciando com isso a exploração da 

expressividade, através de improvisações corporais e a estética, o contato grupal, a 

oralidade, a leitura, o diálogo, a criação de textos, a dança, a dramatização e etc. 

Dessa forma o teatro e educação deveriam ser inseparáveis, visto que, por meio 

desta arte, a criança amplia a sua capacidade de pensar, criar e recriar sua própria 

vivência, sempre partindo de dados concretos e inscritos num contexto 

contemporâneo e social. Constatando-se que ao inserir o teatro no meio escolar, é 

possível oportunizar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades, tendo este 

como objetivo trabalharem o aluno como uma pessoa inteira, com sua afetividade, 



 

 

 

 

sua percepção, sua expressão, sua criatividade e sua sensibilidade, favorecendo 

assim a ampliação de seus referencias de mundo. 

 

RESULTADO PRELIMINAR 

É possível interpretar que o teatro na escola proporciona um lugar de representação 

do mundo simbólico, onde se estimula a espontaneidade, expressão de sentimentos 

e comportamentos e valoriza a autoestima das crianças. Assim, os professores dos 

anos iniciais podem também trabalhar através do teatro e dos jogos teatrais, 

ampliando e enriquecendo as possibilidades metodológicas do ensino, da expressão 

e comunicação, desenvolvendo a criatividade e a humanização da relação 

professor/aluno. 
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