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Resumo 

O teatro inserido na escola deve servir como um jogo para as crianças, o qual a 

capacidade de raciocínio, agilidade, expressão, a audição, o visual e a 

memorização estão sendo trabalhados a todo o momento. O objetivo do 

presente trabalho é o de ressaltar a importância da linguagem teatral para o 

desenvolvimento físico, social e intelectual da criança. Para tanto, será 

realizada uma pesquisa bibliográfica. A prática do teatro nas séries iniciais foge 

da tradicionalidade, livrando-se de uma aprendizagem baseada apenas em 

práticas decorativas esquecendo-se do desenvolvimento da criatividade. 

 

Introdução 

A influência das atividades de expressão dramática é de vital importância para 

a formação da personalidade, autonomia e criatividade da criança. É uma arte 

que ocorre grande desenvolvimento na criança de maneira prazerosa, devendo 

ser inserida no currículo da escola como fundamental na área da educação.  

Para que essa linguagem seja bem trabalhada na escola, é necessário que o 

planejamento das aulas seja cuidadosamente elaborado. Cabendo ao 

professor proporcionar espaço, materiais e que permitam que as crianças se 

sintam livres para conseguirem se expressarem sem se sentirem pressionadas, 

mas que consigam realmente terem prazer nessa atividade.  

Através da linguagem teatral os alunos adquirem um conhecimento que vai 

acompanhá-los durante toda a sua vida. 

A arte desenvolve na criança fatores essências na formação do indivíduo, 

como a perda da timidez, oralidade, memória, improvisação. 

Nessa perspectiva, consideramos importante a prática do teatro nas séries 

iniciais, pois desenvolve aspectos importantes do desenvolvimento intelectual e 

social das crianças. 

 

Objetivos 

Esse trabalho tem como finalidade ressaltar a importância da linguagem teatral 

na infância, considerando-a como algo que atua no desenvolvimento físico, 

cognitivo, crítico das crianças. O objetivo específico decorrente é o de ressaltar 

o papel do teatro na escola, como uma arte que desperta nas crianças a 



inteligência e a personalidade, descontraindo seu corpo através do movimento 

e aguçando sua sensibilidade. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho será a pesquisa 

bibliográfica recorrendo a estudiosos específicos que abordam a temática 

proposta.  

 

Desenvolvimento 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (BRASIL,1998) o 

teatro foi formalizado como arte pelos gregos e é considerada a arte do 

homem, sendo necessária sua presença por inteiro, manifesta pelo corpo, a 

sua fala e seu gesto.  

Reverbel (1989) ressalta que o gosto pelo teatro adquire-se pelo fazer, mas 

que não se pode negar que o mesmo gosto se manifeste também através da 

observação. O que deixa claro a importância da prática a ida à museus, 

teatros, e cinemas sem negligenciar a crítica do lugar visitado. Esse fator 

desperta nas crianças o poder de criticidade, a imaginação e a criatividade; não 

deixando-a num estado de passividade, mas tornando-a em um ser indagador. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (BRASIL,1998), o 

teatro pode ser considerado como um jogo de construção, pois através dele o 

desenvolvimento da criatividade nas crianças é construído gradativamente, 

conforme as oportunidades que lhe são oferecidas.     

 

Resultados Preliminares 

O teatro para as crianças nem sempre define-se por um sistema de 

convenções já preestabelecidas, mas acontece naturalmente, não existindo 

muito cuidado com o acabamento,  

pois o interesse esta no desenvolvimento dos seu participantes e na relação 

entre os mesmos. À medida que o jogo vai se desenrolando as próprias 

crianças vão criando novas ideias que transformam e enriquecem o brincar e o 

faz de conta, geralmente com brincadeiras que reproduzem a visão que têm 

sobre eles mesmos e com situações do seu cotidiano.  



A relação com o outro é de extrema importância, pois o contato e a troca de 

afetos, que são importantes para o desenvolvimento infantil, acontecem de 

maneira prazerosa e natural. Durante esse processo o papel do educador é 

fundamental, por isso ele deve estar preparado para fazer as intervenções 

adequadas e se, realmente será necessário que isso ocorra. 
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