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1. RESUMO  

 

As salas de educação de jovens e adultos (EJA), por serem mistas, passam por 

dificuldades de aceitação do outro, socialização e companheirismo. O teatro possibilita 

o agrupamento uma vez que retrata as pessoas como protagonistas em seu contexto. 

Num grupo ocorre a necessidade de busca por soluções, sendo que quando um 

membro do grupo falha é como se todos falhassem e, portanto, a união e a espera do 

colega de sala é peça fundamental para o bem geral. Permite-se na vivencia teatral a 

descoberta de si - seus valores e capacidades. Na arte expõe-se vivências, aquilo que 

cada um traz em sua bagagem é relevante; a exposição para outros permite a troca 

de experiências e saberes. Este estudo trata-se de pesquisa documental, descritiva. 

A coleta de dados se deu no catálogo Pergamum da biblioteca da Universidade 

Kroton, unidade Anhanguera de Bauru. Os resultados são apresentados em três 

categorias: a) o teatro e sua história; b) a Pedagogia e o teatro; e c) os benefícios do 

teatro no ensino de jovens e adultos. Considera-se que o teatro é efetivo na EJA e 

promove o desenvolvimento bio-psico-sócio-emocional. 

 
 

 
2. INTRODUÇÃO  

O acesso a educação é direito de todo cidadão, mesmo para aqueles que não 

tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade regular. O grande desafio 

na Educação para Jovens e Adultos (EJA) é suprir as diversas necessidades de cada 

um, criando uma metodologia eficaz para atender um grupo tão diverso de estudantes, 

e, em várias etapas da vida. 

Alunos que deixaram de estudar na infância e na adolescência por motivos de 

trabalho ou por não terem acesso à educação carregam em sua trajetória marcas 

dolorosas de obstáculos vivenciados pela falta de alfabetização, sentindo-se muitas 

vezes inferiores aos que são alfabetizados por não estarem aptos a realizar tarefas 

do dia a dia como ajudar seus filhos nos deveres escolares, utilizar transportes 

públicos, caixas eletrônicos etc. 

Ao iniciar o curso na EJA, grande parte dos matriculados relatam se sentirem 

amedrontados pelo “novo”, porém motivados com a oportunidade de aprendizado. 
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Entretanto, a desistência do curso é premente, especialmente por se depararem com 

problemáticas como a dificuldade de socialização e o desrespeito com o tempo de 

aprendizado do outro.  

O teatro é uma linguagem que faz com que se assimilem muitas outras, como 

a literatura, interpretação de textos entre outros fatores importantes na educação, 

além disso o teatro é a arte que valoriza o indivíduo como parte fundamental de um 

todo.  

Os jogos teatrais em suas particularidades afloram inúmeras características, 

entre elas: criatividade, trabalho em grupo e imaginação. Incluir o teatro nas aulas da 

EJA não gera grandes custos para a educação, uma vez que o discente de Pedagogia 

em sua grade acadêmica possui contato com matérias relevantes da área artística, 

como a educação lúdica por exemplo.  

O teatro tem fator relevante nesse processo, pois seus objetivos são: a) 

aproximar o professor do aluno, fazendo com que o aluno enxergue o educador como 

um agente mediador de saberes; b) manter a turma como um grupo socializado, 

possibilitando assim a troca de experiências entre eles; e c) valorizar os indivíduos 

como seres importantes que podem buscar seu desenvolvimento constante. 

A arte dramática possui, por si só, o poder de transformar um ambiente regrado 

e cheio de responsabilidades em um ambiente dinâmico e favorável para uma 

absorção de conteúdos de forma mais leve e agradável. 

 

 
3. OBJETIVOS  

Levantar e descrever estudos que discorrem sobre o teatro na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

 

 

4. METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de pesquisa documental, descritiva. A coleta de dados se 

deu em publicações impressas, ou seja, em livros, sendo que a busca ocorreu na 

biblioteca da Universidade Kroton, unidade Anhanguera de Bauru. 

 
 
 
5. DESENVOLVIMENTO  
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Para o desenvolvimento do estudo, primeiramente foram definidos os 

descritores a serem utilizados para a busca e seleção dos achados, tais descritores 

são: Educação de Jovens e Adultos (bem como sua forma abreviada EJA), teatro e 

socialização. 

Posteriormente, fez uma busca inicial pelo site http://www.anhanguera.com/a-

instituicao/bibliotecas/, no catálogo online Pegamum. 

Os achados foram listados em planilha para serem recolhidos do acervo. De 

posse dos achados deu-se a leitura dos sumários, visando encontrar capítulos que 

tivessem relação com o objetivo deste estudo, na sequência foi feita a leitura completo 

do(s) capítulo(s) e realizado o fichamento de cada material. 

 

 

6. RESULTADOS 

Apresentaremos os resultados em três categorias: a) o teatro e sua história; b) 

a Pedagogia e o teatro; e c) os benefícios do teatro no ensino de jovens e adultos.  

 

a) O teatro e sua história 

 

Etimologicamente a palavras “teatro” vem do grego “Theastai”, que significa 

olhar, ver, contemplar, referindo-se ao local onde eram representadas as peças 

teatrais. O teatro grego era do povo, todos eram livres para cantar e dançar isso tudo 

nas cerimonias realizadas ao Deus Dionísio. A aristocracia grega criou divisões, só 

subiam no palco pessoas selecionadas. 

Sob domínio de Roma, o teatro, que era usado para falar de vida real e de 

heróis, passou a ser mais duro e frio, ganhando máscaras. Na idade média a igreja 

católica proibiu o teatro, voltando em 1.000 dC., e os temas de cunho religioso assim 

se fez por toda a Idade Média. 

A Renascença é marcada pelo estudo das questões humanas, a civilização 

reencontra os saberes gregos vindo dos textos traduzidos para o latim e em posse da 

igreja. 

Nesta mesma época a Europa descobriu a Poética de Aristóteles e assim a 

política não era considerada mais arte somente épica, a dramática e a lírica. 

Aristóteles defendeu a arte como “catarse”, por meio da identificação com uma 

personagem. Assim a arte do teatro deveria ser usada para enaltecer valores e 

http://www.anhanguera.com/a-instituicao/bibliotecas/
http://www.anhanguera.com/a-instituicao/bibliotecas/
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reforçar virtudes a serem colocadas na população de forma que fossem tomando para 

si as emoções e pensamentos das personagens como se fora de sua escolha (BOAL, 

2005). 

Maquiavel, em 1524 na Itália, dirigiu e escreveu “A Mandrágora”, peça que 

marcou a transição entre o teatro da Idade Média e o teatro Burguês e foi mostrada 

para um grupo de aristocratas. 

Ruzzante, como era chamado “Ângelo Beolco, colocou nas artes cênicas os 

diálogos, eram improvisados e livres de regras e depois estes ganharam o nome de  

Commédia Dell’Arte.  

O Brasil apenas começava seu processo histórico. Para ajudar nos estudos da 

catequese o teatro começou a ser utilizado. Anchieta, segundo Boal (2005, p.78) 

escrevia os textos de cunho “circunstanciais, adaptando a estrutura esquemática do 

teatro medieval a problemas e aspectos da sociedade brasileira”. 

Para outras temáticas, as primeiras peças foram montadas, mas, sem muito 

valor dramático, remontam ao século XVIII quando os primeiros teatros também foram 

construídos. Suscitou a comédia no Brasil, João Caetano um grande nome no teatro 

nacional. Outro grande nome merecedor de destaque foi Martins Pena, que usava 

costumes locais em suas peças. 

Reacende-se a comédia no século XX, chegaram “troupes” de franceses, estes 

buscavam fugir da primeira guerra que destruía a Europa. Os atores franceses abriram 

caminhos para o nascimento de um eminente teatro nacional, e, em 1915 no Rio de 

Janeiro foi inaugurado o Trianon, e grandes outros vieram como Procópio Ferreira. 

O “movimento modernista” veio na década de 1920 e teve grande importância 

no cenário artístico. Segundo Peixoto (1986), “não inclui a manifestação teatral” como 

arte de resistência e denuncia social. Só vindo a ter sentido político a partir da década 

de 1930.  

 

b) A pedagogia e o teatro 

 O docente deve manter-se atento para se posicionar como integrante do grupo 

e jamais como uma autoridade, demonstrando que está aberto para a participação 

junto com os discentes, aproveitando essas oportunidades para perceber os melhores 

recursos para facilitar a aprendizagem do grupo, “faz-se necessário um professor que 

tenha flexibilidade mental para transgredir as fronteiras de sua própria disciplina, 

interpretando a cultura e reconhecendo o contexto no qual se processa o ensino” 
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(PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p.90).  

 Os jogos teatrais permitem que todos os membros do jogo sendo ele o 

professor ou o aluno sejam partes de um mesmo time e possuam os mesmos poderes 

de manipular e criar situações propostas. Quando o professor se torna agente 

participativo da ação no jogo teatral ele se iguala aos alunos, deixando claro para a 

turma que todos são passiveis de aprender juntos. 

 Na perspectiva de Vygotsky, “construir conhecimentos implica numa ação 

partilhada, já que é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de 

conhecimento são estabelecidas” (REGO, 1998, p. 110).  

 A arte teatral auxilia nas relações interpessoais, quebra de paradigmas e 

motivação, a autora Viola Spolin possui um acervo de jogos teatrais, em que por meio 

de jogos de dramatização, o professor capta a identificação dos alunos com as 

personagens, e essas mostram seus medos, deficiências e conflitos interiores. Assim, 

é por meio da identificação com as personagens que o aluno se mostra como 

realmente é e dessa forma o professor pode, conhecendo melhor seu aluno, se 

aproximar dele de forma mais qualitativa.     

 O teatro, enquanto proposta de educação, trabalha com o potencial que todas 

as pessoas possuem, transformando esse recurso natural em um processo consciente 

de expressão e comunicação. A representação ativa integra processos individuais, 

possibilitando a ampliação do conhecimento da realidade (KOUDELA, 1998). 

 Representar é umas das manifestações mais antigas humanas, pois está 

presente na essência humana, por isso não é tarefa muito difícil, uma vez que desde 

a infância se representa. A criança é uma prova do seu potencial de interpretação, em 

suas brincadeiras ela acredita, constrói cenários, muda voz dentre outros fatores 

usados por um ator. 

 As benfeitorias do teatro na educação têm provado sua eficácia de forma a ser 

reconhecida como importante conteúdo escolar pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Dessa forma a arte cênica tem muito que agregar na vida escolar dos 

alunos, tanto em seu desenvolvimento pessoal quanto profissional, onde podem 

adquirir mais segurança ao se colocarem na sociedade.  

 

c) Os benefícios do teatro no ensino de jovens e adultos 

Segundo o dramaturgo Constantin Stanislavski criador do método “memória 

emotiva”, é preciso usar as emoções para construir uma personagem, assim sendo 
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para se compor um outro ser, o ator busca em suas vivências sentimentos que se 

assemelham aos pedidos pelo autor. Partindo dessa premissa pode-se conhecer o 

aluno por meio de suas vivências, no estudo da EJA o professor pode usar as 

memórias emotivas dos educandos não para construir personagens que vão para o 

palco, mas personagens usadas em exercícios que permitam aflorar as emoções dos 

alunos, dessa forma o educando toma ciência dos sentimentos e vontades dos 

discentes e os conhecendo de forma íntima consegue ministrar aulas próximas da 

realidade dos mesmos.  

A valorização do aluno vem ao encontro com os exercícios, quando o mesmo 

expõe sua criação, tem atenção da sala e do professor voltada pra ele, todos naquele 

momento se importam e se atentam para ouvir o que o colega da turma tem a dizer. 

Dependendo do que é dito gera uma afinidade de um ou de outro, por ter passado 

situações parecidas.  

Nas aulas de teatro os alunos se tornam amigos, se abraçam e beijam-se ao 

chegar e ao sair, todos sabem um pouco da vida e dos sonhos do outro, e se 

interessam em saber mais no final de cada exercício. Uma sala de aula de arte nunca 

é fria, e os alunos não são distantes uns dos outros, muito se vê em salas de aula 

comuns, alunos que não sabem sequer o nome do colega que se senta na parte 

oposta a dele na sala.    

Situações como essas são banidas em aulas de teatro pelos exercícios 

propostos pelo arte-educador, os exercícios teatrais visam aproximação do elenco 

para melhor fluência de uma espetáculo teatral. No caso da EJA, a aproximação dos 

alunos visa melhorar a aprendizagem.  

Quantas vezes um adolescente para e ouve uma pessoa idosa? Até mesmo 

com os avós essa ação é rara. Essa oportunidade pode ser dada na EJA, quando a 

pessoa idosa relata suas vivências em um exercício teatral ela pode sensibilizar o 

aluno mais jovem. 

Geralmente pessoas idosas que frequentam a EJA não tiveram oportunidades 

de estudo, e condições financeiras favoráveis - ouvir seus sonhos e experiências de 

suas vidas, por muitas vezes perturbadoras, pode acarretar no jovem uma forma mais 

solidária de lidar com as dificuldades de aprendizagem apresentados pelo outro. A 

pessoa idosa, por sua vez, terá a oportunidade de ouvir as ansiedades dos jovens, o 

frescor dessa juventude pode tornar os exercícios teatrais mais divertidos e esses 

podem auxiliar os mais velhos em atividades tecnológicas, por exemplo. Basta uni-
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los, fazer com que se olhem, se conheçam, se identifiquem e se gostem. 

 

Mas na verdade o teatro tem o potencial – inexistente em outras formas de 
arte – de substituir um ponto de vista único por uma pluralidade de visões 
diferentes. O teatro pode apresentar um mundo em várias dimensões ao 
mesmo tempo [...] (BROOK, 1995, p. 34). 

 

O método tradicional de educação foi quebrado no Renascimento, uma nova 

tendência metodológica passou a envolver os estudiosos, uma escola mais realista foi 

nascendo, adaptada ao mundo em mudança, assim surgiu o movimento “Escola 

nova”. Aranha (1993), diz, “a escola não pode mais ser mera transmissora de 

conhecimento acumulado, mas deve preparar o homem para uma sociedade dinâmica 

em constante mutação” (ARANHA, 1993, p.108). 

Desde então o educador deve ministrar suas aulas com a mente aberta, 

aceitando e valorizando as diferenças dos alunos, os observando como seres em 

transformação, promovendo diálogo aberto com a classe e alternativas para uma aula 

dinâmica.  

A pedagogia proposta por Rosseau - estudioso dos ensinamentos de Jean 

Piaget -, se mostra de grande valia quando defende a importância do jogo na 

aprendizagem, e então foram trazidos para escola os jogos lúdicos. Assim, nos 

informa Japiassu (2001) “a finalidade do jogo teatral na educação escolar é o 

crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos jogadores por meio do domínio 

da comunicação e o uso interativo da linguagem” (JAPIASSU, 2001, p. 23). 

Nessa perspectiva sendo no palco da escola ou na sala de aula, o teatro e seus 

jogos deve contribuir com os professores interessados em mudança, usado como 

arma na construção de uma sociedade crítica e mais humana. 

A experiência teatral é enriquecedora na forma de ver o mundo e recriar a 

realidade, ainda que usando a ficção. Viola Spolin chama de “transposição do 

processo de aprendizagem para a vida diária”. No teatro um significante pode ter 

vários significados por exemplo um bastão pode ser um espada tudo depende dos 

outros elementos que compõem a cena, a percepção da vida real onde “as coisas são 

assim, porque são” começa a não ser levada tão a sério, o contato com os elementos 

da linguagem teatral permite uma conscientização das relações que se estabelecem 

na vida. Afinal o drama significa oposição, luta ou conflito.  

 

Quando o aluno vê as pessoas e as maneiras como elas se comportam 
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quando juntas, quando vê a cor do céu, ouve os sons no ar, sente o chão sob 
seus pés e o vento em sua face, ele adquire uma visão mais ampla de seu 
mundo e seu desenvolvimento como ator é acelerado. O mundo fornece o 
material para o teatro, e o crescimento artístico desenvolve-se par e passo 
com o nosso reconhecimento e percepção do mundo e de nós mesmos dentro 
dele (SPOLIN, 1987, p.13). 

 

 Encenar exige dedicação e comprometimento, além do respeito com os outros 

colegas, sendo que ausência, atrasos e outros fatores de irresponsabilidade 

prejudicam o coletivo. O teatro expande o universo cultural do aluno, desenvolve sua 

memória e seu acervo sobre conhecimentos de histórias, costumes e culturas. 

 As aulas possibilitam fazer novas amizades, lidar com a sensação muitas vezes 

angustiante de estar na frente e se expor, resulta na superação do aluno e essa 

sensação quando enfrentada em grupo fortifica os mesmos, os tornando importantes 

uns para os outros. Os alunos mais tímidos desenvolvem sua autoestima, aprendem 

a canalizar suas emoções, lidar com o medo do desconhecido, comandar suas 

personagens e, por conseguinte a plateia, adquirem consciência corporal, raciocínio 

e criatividade. Para os alunos mais acelerados a arte ajuda concentrar as energias, 

com exercícios de concentração e personagens mais calmas, visto que em qualquer 

situação, o teatro pode auxiliar os alunos em suas relações interpessoais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Um dos problemas que assombra as aulas do EJA é a socialização entre os 

discentes. Consideramos que o teatro pode auxiliar na resolução dessa dificuldade. 

O teatro como linguagem exige a compreensão do espaço, tempo, movimento, 

promove a desinibição, age de forma a combater a  baixa autoestima e estimula a 

consciência corporal, como consta nas diretrizes curriculares para a educação do EJA. 

 Como forma de ressignificação social e construção de identidade social e 

individual, a arte teatral tem potencial de grandes avanços, uma vez que o aluno é 

colocado em constante reflexão e estimulado a um novo olhar sobre a realidade que 

o cerca. 

 Aprendendo que o teatro é feito de um grupo, agrega nos alunos relações com 

a vida real, e aprendem que tanto na arte quanto na vida real um não vive sem o outro. 

Assim o teatro é muito benéfico para todos, promovendo o desenvolvimento bio-psico-

sócio-emocional. 
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