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1- Resumo 
 

Este trabalho procura mostrar a possibilidade de trabalhar com o teatro dentro 

das escolas e trazer como reflexão a eficácia da prática nas escolas. Com pesquisas 

serão apresentados esclarecimentos de todo o processo de como se trabalhar o 

teatro nas escolas como linguagem artística com todas as suas especificidades. E 

como aplicação será apresentado o processo de montagem teatral. 

2- Introdução 
 

Este trabalho apresenta a importância do teatro na escola, como é trabalhado 

dentro de sala de aula, qual a sua importância como meio de comunicação e de 

transformação e como essa atividade pode acrescentar no aprendizado dos alunos. 

Para essa reflexão foram realizadas diversas pesquisas teóricas que enfatizam esse 

trabalho dentro das escolas e sua eficácia no desenvolvimento dos alunos. O teatro 

colabora com o aprendizado do aluno? Como o teatro deve ser trabalhado dentro da 

sala de aula?  

Para se entender como aplicar o teatro na escola, serão apresentados alguns 

teóricos que estudaram o teatro na escola como forma de linguagem e suas 

especificidades. A partir daí surge um questionamento, é possível realizar 

montagens teatrais dentro das escolas?  

 Espera-se que ao final, este trabalho consiga responder às questões 

levantadas sobre a importância do estudo do teatro em todas as suas 

especificidades e seu desenvolvimento dentro das escolas. Com o resultado dessa 

reflexão podemos destacar a importância do teatro como linguagem que interferem 

constantemente na vida dos alunos em sala de aula.  

 
3- Objetivos 

 
A arte na escola demorou a ter seu lugar como disciplina no currículo escolar. 

E mesmo depois de conquistar esse lugar não era aplicada de forma que exercesse 

seu real papel dentro de uma escola. O teatro nas escolas no começo do século XX 

era usado principalmente para apresentações em datas comemorativas, com o foco 



 
 

total no produto final e não no desenvolvimento e no processo. Outro uso do teatro 

nas escolas que era muito comum era o teatro em função de outra disciplina, para 

maior facilidade de entendimento do assunto abordado. 

O teatro na escola aplicado como uma linguagem artística e explorado em 

todas as suas especificidades é de essencial importância para o aprendizado de 

crianças e jovens.  A partir do momento que o teatro começa a ser trabalhado dentro 

da sala de aula com suas propriedades sendo exploradas e não apenas como um 

recurso didático, o aluno começa a desenvolver e exercitar a imaginação, a 

autoconfiança, a criticidade, entre muitas outras possibilidades. A escola, sendo um 

ambiente de formação em que a criança está constantemente em evolução, com o 

teatro poderá abrir muitas possibilidades de dramatização e conhecimento do 

mundo, e com isso potencializa a capacidade de entendimento e consciência de 

cada criança em relação ao ambiente.  O autor Ricardo Japiassu em seu livro 

Metodologia do Ensino de Teatro (2001) afirma:  

 
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 do uso 
interativo da linguagem teatral, numa perspectiva 
improvisacional ou lúdica. O princípio do jogo teatral é o 
mesmo da improvisação teatral, ou seja, a comunicação que 
emerge da espontaneidade das interações entre sujeitos 
engajados na solução cênica de um problema de atuação. 
(JAPIASSU, 2001, p.26)  

 

Percebe-se essa diferença quando um aluno começa a conhecer mais o que 

é o teatro, quando o aluno assiste a peças, ou então quando se apresenta um texto 

teatral para estudo. O teatro trabalhado na escola como linguagem possibilita o 

aluno a usar esse recurso para desenvolver a imaginação, a escrita, a percepção, 

entre muitas outras. É possível perceber esse desenvolvimento quando o aluno 

conta uma história, ou escreve um relato, assim como cita o autor Flávio Desgranges 

em “A Pedagogia do Teatro – Provocação e Dialogismo” 

 

No teatro, por sua vez, uma narrativa é apresentada 
valendo-se conjuntamente de vários elementos de 
significação: a palavra, os gestos, as sonoridades, os 
figurinos, os objetos cênicos, etc. A experiência teatral 



 
 

desafia o espectador a, deparando-se com a linguagem 
própria a esta arte, elaborar os diversos signos presentes 
em uma encenação. (DESGRANGES, 2006, p. 23) 
 
 

Além de se desenvolver como espectador, o aluno pode aprimorar o olhar 

crítico e imaginativo também vivenciando. Uma forma muito eficaz de aplicação do 

teatro em sala de aula são os jogos teatrais que trazem uma vivência diferente em 

que o aluno contribui com suas experiências individuais para um jogo coletivo. A 

dinâmica dos exercícios de jogos teatrais permite que o aluno vivencie e 

experimente momentos nas improvisações que o levam a aprendizagem com um 

cunho voltado para o ser humano como cidadão em meio à uma sociedade. Além de 

proporcionar também momentos de descontração para os alunos, o que propicia 

uma relação maior de conectividade e pensamento em equipe. (SPOLIN, 2008) 

A autora Viola Spolin tem um importante trabalho com jogos teatrais e em um 

de seus livros deixa claro essa a funcionalidade e eficácia dos jogos. Em 

“Improvisação para o Teatro” a autora explica como é importante o uso dos jogos 

para uma vivencia teatral e um exercício da imaginação.  

 

Para o aluno que está iniciando a experiência teatral, 
trabalhar com um grupo dá segurança, por um lado e, por 
outro lado, representa uma ameaça. Uma vez que a 
participaçãonuma atividade teatral é confundida por muitos 
com exibicionismo (e portanto com o modo de se expor), o 
indivíduo se julga isolado contra muitos. Ele luta contra um 
grande número de “pessoas de olhos malevolentes”, 
sentadas, julgando seu trabalho. O aluno se sente 
constantemente observado, julgando a si mesmo e não 
progride. 
No entanto, quando atua com o grupo, experienciando 
coisas junto, o aluno-ator se integra e se descobre dentro da 
atividade. Tanto as diferenças como as similaridades dentro 
do grupo são aceitas. Um grupo nunca deveria ser usado 
para induzir conformidade, mas, como num jogo, deveria ser 
o elemento propulsor da ação. (SPOLIN, 2005, p. 9) 

 

Além disso, pode-se destacar que a linguagem teatral e sua prática estimulam 

uma visão criativa perante suas atividades do cotidiano, sua formação como 

indivíduo e suas práticas educacionais. É importante entender que o teatro dentro da 

escola não tem a função de formar atores/atrizes, mas sim trazer a compreensão do 



 
 

teatro como forma de linguagem e como meio de expressão.  

A cada estudo se evidencia mais o quanto é importante o trabalho e o 

exercício do teatro em sala de aula, não só para o aluno, mas para a proximidade da 

comunidade e dos pais com a escola. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) a vivência teatral deve possibilitar o exercício da imaginação, da 

descoberta e da invenção; a expressão de sentimentos e emoções; a valorização da 

ação, em que o fazer e o participar são mais importantes do que um produto final 

considerado “bonito”; o crescimento da auto-estima e da autoconfiança; a 

experimentação e compreensão da pluralidade de valores e sentidos.  

 
O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não 
só função integradora, mas dá oportunidade para que ela se 
aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e 
culturais de sua comunidade mediante trocas com os seus 
grupos. No dinamismo da experimentação, da fluência 
criativa propiciada pela liberdade e segurança, a criança 
pode transitar livremente por todas as emergências internas 
integrando imaginação, percepção, emoção, intuição, 
memória e raciocínio. (PCN, 1997, p.57) 

 

Com isso fica perceptível o quanto o teatro dentro da escola deve ser 

cuidadosamente trabalhado, e não pode ser esquecido pelos educadores. Pois ele 

pode proporcionar um desenvolvimento crítico e criativo de forma que os jovens se 

sintam livres para abordar temas da sociedade e de interesses que sejam mais 

próximos de suas realidades. Usando as técnicas teatrais damos a possibilidade 

para os jovens criarem.  

4- Metodologia  
 

Como meio de aplicar o teatro nas escolas se desenvolveu o processo de 

montagem da peça “Quatro histórias e um vídeo clipe” que começou a partir da 

leitura do texto "O Último Carro" de João das Neves. Percebemos, a partir da leitura, 

que o tema era a decadência do lugar em que se passa a história, assim tomamos 

esse assunto como base para a criação de um texto próprio em que o tema principal 

é “A Decadência da Sociedade”. 

A criação deste texto é colaborativa e com base em vários aspectos de uma 



 
 

sociedade em decadência. Sempre nos preocupamos com o público alvo e o tema 

que vamos apresentar à eles, escolhemos assim que o público alvo seriam jovens 

do Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio. Esse público foi escolhido com a 

finalidade de levar a uma reflexão de como eles estão perante a sociedade.  

 

A plateia de jogadores não permanece sentada 
esperando pela sua vez, mas está aberta para a 
comunicação/experiência e torna-se responsável pela 
observação do jogo a partir desse ponto de vista. 
Aquilo que foi comunicado ou percebido pelos 
jogadores na platéia é discutido por todos. (SPOLIN, 
2001, p. 32). 
 

Assim o público se torna parte fundamental da história, pois pode ser uma 

representação do cotidiano desses jovens, e com essa reflexão é possível trabalhar 

muitos assuntos, como a violência, as drogas, a religiosidade, entre outros. Viola 

Spolin em “Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin” utiliza o jogo teatral para fazer 

do público parte da história, e não meros espectadores. 

 

 

5- Desenvolvimento  

 

Para a criação do texto nos separamos em grupos e duplas, em que cada um 

foi responsável por um núcleo da história e que todos fazem parte de um todo. 

Começamos a trabalhar com improvisações em jogos teatrais, onde a decadência 

permeia cada parte da história.  

Em pesquisas compreendemos que os jogos teatrais são de extrema 

importância tanto para um ator como para um futuro educador, pois ele permite uma 

vivência e entendimento de tais personagens e suas atitudes. Enquanto ator, lidar 

com as emoções, sensações, desejos e quereres de um personagem fictício é muito 

produtivo, permitir viver sem criticar a moral de aquele ser é essencial. Como 

educador é fundamental para estimular a imaginação e a criação de cada 

personagem.  

Os jogadores envolvidos com o foco são capazes de 

conectar e relacionarem-se uns com os outros, 

tornando possível a ação física. Caso os jogadores 

estejam absorvidos apenas com a estória, o conflito é, 



 
 

às vezes, inevitável. Mas isso não é sempre 

necessário. Energia e ação de cena são geradas pelo 

simples processo de jogar um com o outro. (SPOLIN, 

2008, p.268) 

 

Nesses jogos começamos também a pensar em como costurar as diferentes 

histórias para que se transformassem em uma só. Com os jogos e improvisações 

conseguimos costurar as histórias em uma única montagem. 

 

6- Resultados 

 

Um dos núcleos trata sobre a intolerância religiosa, onde o padrinho não 

respeita a religião da afilhada; em outro núcleo temos a violência doméstica com 

uma idosa, a filha que se diz religiosa maltrata a mãe idosa que tenta contar com a 

ajuda da outra filha, que é usuária de drogas e não ajuda muito; no outro núcleo é 

tratado sobre o maltrato do deficiente físico, uma irmã que se aproveita do irmão 

deficiente, rouba seu dinheiro para uso próprio, porém ele também é um 

aproveitador da situação. O último núcleo conta a história de um casal andarilho 

onde a mulher é tetraplégica e o marido se aproveita dela por diversão, hora ele 

maltrata, hora ele cuida. Até que aparecem dois cenógrafos para fazer a gravação 

de um vídeo clipe de uma travesti, porém a travesti é assassinada no meio da 

gravação, eles então decidem registrar toda a decadência desse lugar.  

No núcleo que neste trabalho será aprofundado procuramos abordar a 

deficiência física no aspecto do opressor e oprimido criando e desenvolvendo a 

história dos personagens de nosso núcleo da peça ‘’Quatro histórias e um 

videoclipe’’. Os personagens possuem um conflito central que permeia toda a peça, 

que é o fato do irmão mais velho, Flávio, ser paraplégico e depender de sua irmã 

Cristina diariamente para tudo. 

Por estar com uma deficiência física, Flávio se sente no direito de exigir que 

Cristina cuide e faça tudo o que ele necessita, pois o rapaz tomou um tiro de um ex-

namorado de sua irmã e, além disso, por irem morar no morro desde adolescente 

sempre zelou pelo seu bem estar dos dois e teve que assumir diversas 



 
 

responsabilidades. Cristina, por sua vez, nunca valorizou os cuidados do irmão e se 

irrita pelo fato de ter que assumir as despesas e os cuidados dele sozinha.  

 

A violência dos opressores que o faz também 
desumanizados, não instaura uma outra vocação – a 
do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser 
menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra 
quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido 
quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se 
sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de 
fato, opressores dos opressores =, mas restauradores 
da humanidade em ambos. (FREIRE, 1987, p. 16) 

 

A partir desses conflitos buscamos a moral de cada um dos personagens, ou 

seja, tanto Flávio quanto Cristina, possuem defesas pessoais para agirem de certa 

forma. O fato do irmão mais velho ser deficiente físico o coloca como uma ‘’vítima’’ 

perante todos os moradores do morro, e o próprio se aproveita da situação para se 

‘’encostar’’ na irmã e conseguir tudo o que quer dos moradores. Tendo que cuidar 

das despesas da casa, Cristina acaba trabalhando em um salão de beleza no morro 

e administra todo o dinheiro que o irmão recebe por conta da deficiência. Sendo 

assim, a moça sente-se no direito de gastar boa parte da indenização consigo 

mesma, o que mais a frente é descoberto por Flavio, dando então uma virada na 

história dos dois. Ambos os personagens utilizam da característica básica do 

Oprimido e Opressor, pois para terem ganhar vantagem com relação aos outro 

oprimem e fazem-se ser oprimidos.                                                   

As histórias se passam em uma comunidade, todos são vizinhos e se 

relacionam de alguma maneira. A análise do texto nos permite entender o conflito 

principal que é o desejo de mudar a situação em que vivem e também percebemos 

os pequenos conflitos em cada cena, esses pequenos conflitos vão crescendo no 

decorrer da história em busca de uma resolução. 

Essa análise foi realizada com base nas Leis do Drama de Augusto Boal, que 

resultam de um longo estudo das Leis da dialética de Hegel. São quatro as leis do 

drama, a Lei do conflito, Lei da variação quantitativa (ação dramática), Lei da 

variação qualitativa e a Lei da interdependência. A autora Renata Pallottini traz esse 

estudo em seu livro “Introdução à Dramaturgia”: 



 
 

Assim, a primeira exigência para a feitura de uma peça 
do teatro dramático é a existência de conflitos. O 
primeiro momento da análise de qualquer texto dessa 
espécie, por consequência, será a identificação dos 
conflitos; é a determinação de um conflito central, 
primordial, o que nos vai dar a linha mestra, a coluna 
do texto. (PALLOTTINI, 1988, p. 48) 
 

Vemos que cada cena contribui quantitativamente para a resolução do conflito 

principal, pois cada uma traz um conflito próprio que ao se juntarem de forma 

qualitativa, formam um todo, essa interdependência de conflitos resulta na resolução 

da história. Seguindo as Leis do Drama conseguimos relacionar todos os núcleos de 

forma que cada um tivesse sua contribuição para o todo. 

 
Os personagens estarão ligados entre si e todos à 
ação principal; tudo o que for feito será feito para servir 
à ação principal, para enriquecê-la, explicá-la, 
aperfeiçoá-la. A unidade fundamental da ideia, a 
unidade da ação, assim, são nos dadas e são 
garantidas por essa interdependência, coroamento 
final de todas as regras já apresentadas (PALLOTTINI, 
1988, p. 50). 
 

 Tudo foi realizado de forma coletiva e colaborativa. O teatro colaborativo 

permite que todos atuem em todas as áreas, tanto para a escrita do texto, quanto 

para a seleção de músicas, por mais que nos separamos em grupos um grupo 

ajudou o outro com opiniões e ideias que viessem a acrescentar.  

Com o processo colaborativo todos têm seu espaço na montagem, 

estabelecemos um responsável por cada parte da montagem, mas não significa que 

esse responsável fará tudo sozinho, todos podem opinar e ajudar em qualquer área 

da montagem.  Optamos pela coletividade para que cada um tivesse liberdade para 

a criação dentro da montagem, o que é importante para o desenvolvimento da peça 

para que seja uma criação do grupo. 

7- Considerações finais 
 

  

Ao longo deste estudo compreendemos a importância de trabalhar o teatro 

dentro das escolas como linguagem artística e a importância de que o teatro nas 



 
 

escolas não tenha a função de forma didática para outras disciplinas e sim que seja 

estudado como forma de linguagem, comunicação e reflexão. O teatro como meio 

de transformação faz com que o aluno exercite a imaginação, criatividade e 

criticidade, assim de forma direta o teatro influencia no aprendizado do aluno. 

Com a montagem teatral “Quatro histórias e um vídeo clipe” espera-se que 

fique exemplificado como trabalhar o teatro dentro de uma escola e a importância de 

trazer assuntos de reflexão para os alunos, exercitando o olhar crítico e o 

questionamento dentro da sociedade. A escolha do tema “A decadência da 

sociedade” tem como o objetivo trazer um questionamento para os alunos em 

relação ao que está em decadência nos dias atuais, e como isso impacta na vida 

das pessoas. Temas abordados no espetáculo como a deficiência e a intolerância 

religiosa é de grande importância no ambiente escolar, pois permite que os alunos 

exponham suas opiniões sejam elas contrárias ou favoráveis à de seus colegas. 

Contudo é possível perceber que o objetivo do teatro vai muito além de 

entreter, pois por meio do teatro é possível trabalhar temas polêmicos dentro das 

escolas de maneira didática e dialética, assim se torna mais fácil o desenvolvimento 

de debates e reflexões sobre alguns assuntos dentro das escolas, pois o teatro 

possibilita essa discussão.  
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