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RESUMO 
O presente artigo, traz uma pesquisa sobre a importância do teatro no            

desenvolvimento de crianças e adolescentes em ambiente escolar, colocando o          

teatro como objeto de conhecimento que é essencial a vida escolar do educando. A              

pesquisa propõe pensar no ato da dramatização como natural em cada ser humano,             

dando sentido às suas conquistas de significação estética, contribuindo com o           

desenvolvimento de um ser mais reflexivo e autocrítico. 

 
Palavras chave: Teatro na escola, Educando, Autonomia, Educador mediador. 
 
INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre a importância do teatro no           

desenvolvimento de crianças e adolescentes em ambientes escolares formais e não           

formais, refletindo sobre o teatro como disciplina essencial e pontual na vida escolar             

do educando, que propicia a autonomia e cidadania do mesmo. 

A pesquisa tem como base alguns autores e teóricos que estudam e            

vivenciam o teatro na escola, alguns deles são Márcia Polacchini de Oliveira, Maria             

da Glória Gohn, Edgar Morin, Viola Spolin entre outros. 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar sobre a importância do teatro em ambiente escolar, como o teatro            

pode ser mediador e fonte de estimulo para autonomia do educando, como ele             

colabora no desenvolvimento global do indivíduo. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo, com pesquisa voltada a entender o teatro            

como mediador do desenvolvimento do educando, refletindo sobre o teatro em           

ambiente escolar como disciplina essencial para este, assim como ser um meio            

imbricado para instigar a autonomia, auto reflexão, e o desenvolvimento global do            

ser. A presente pesquisa proporcionou entender a importância do teatro em           

ambientes escolares sejam eles formais ou não formais. 
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DESENVOLVIMENTO 

Este artigo apresenta um estudo sobre a importância do teatro no           

desenvolvimento de crianças e adolescentes em ambientes escolares formais e não           

formais. Segundo a doutora em Arte, Educação e História da Cultura Márcia            

Polacchini de Oliveira, que realiza sua pesquisa em teatro na educação com            

crianças e adolescentes em uma escola pública há mais de dez anos, o teatro é               

capaz de: 
O teatro, por intermédio de uma prática libertadora, pode         
proporcionar a oportunidade a adolescentes de várias idades,        
alunos e alunas escolas públicas, ou melhor, educandos e         
educandas, de ampliar sua de habilidade de criação.        
(OLIVEIRA, 2014, p.16). 
 

A partir desta premissa, questiona-se: Seria o teatro um caminho para instigar            

um aluno crítico? Seria o teatro objeto de conhecimento capaz de desenvolver seres             

humanos abertos para troca com o outro? 

Muitos educadores têm suas pesquisas voltadas para educação formal e não           

formal, de acordo com a educadora Maria da Glória Gonh em seu artigo Educação              

não formal na pedagogia social (2006), a educação não formal tem um processo             

com diversas dimensões, como: a aprendizagem política de direitos dos indivíduos           

enquanto cidadãos, a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da            

aprendizagem de habilidades ou desenvolvendo esses indivíduos, segundo a autora          

a educação não formal tem como base uma pedagogia social que busca capacitar o              

indivíduo em suas particularidades e coletivamente.  

De acordo com a educadora Maria da Glória, na educação formal sabemos            

que os educadores são os agentes do saber, ou seja, quem é responsável por              

transmitir o saber, a educação não formal segundo a autora acaba ocorrendo em             

ambientes e situações interativos construídos coletivamente, segundo diretrizes de         

dados e grupos, e a participação dos envolvidos é optativa, sendo a educação não              

formal aquela que se preocupa com os processos de construção de aprendizagem e             

saberes coletivos (GONH, 2006). 

A educadora Márcia Polacchini de Oliveira que desenvolve seu trabalho em           

ambiente escolar formal e não formal, em sua tese de doutorado intitulada: Arte Em              
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Cena: Teatro na Escola Pública como Prática de Liberdade (2014), defende o teatro             

como prática libertadora que proporciona novas oportunidades aos educandos. 

 
[...] parte-se da premissa segundo a qual a arte - o teatro - é              
uma ação educativa crítica e transformadora, que possibilita e         
estimula a imaginação criadora e o processo criativo de acordo          
com inúmeros pesquisadores, dentre os quais Lev Vigotski        
(1970). A partir do teatro, buscam-se maneiras de vida para          
adolescentes na sociedade atual, de modo a permitir que         
exerçam suas potencialidades como sujeitos que pertencem a        
essa sociedade (OLIVEIRA, 2014, p.16). 

 

O teatro possibilita ao educando exercer cidadania, sendo capaz de          

desenvolver o sujeito e suas potencialidades, como também desenvolver o          

indivíduo em sociedade, aqui Marcia Polacchini de Oliveira (2014), vai ao encontro            

do pensamento de Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e pesquisador, em seu livro            

Educação e Complexidade: Os setes saberes e outros ensaios, nele o autor defende             

a Antropoética do ser humano, ou seja a ética em escala humana e a necessidade               

que indivíduos têm em se relacionar, sendo o teatro um caminho para proporcionar             

essa interação. 
[...] Somos seres humanos e também indivíduos; somos uma         
pequena parte da sociedade e também o fragmento de uma          
espécie. No seio da nossa espécie individual. A sociedade se          
apresenta com sua cultura, normas e leis na nossa própria          
espécie individual. A espécie encontra-se igualmente presente.       
Para que sua reprodução prossiga tem-se necessidade de dois         
indivíduos de sexo diferente. É evidente que a espécie não          
poderia existir sem indivíduos que se juntassem, do mesmo         
modo que a sociedade não existiria sem as interações entre          
eles. (MORIN, 2002, p.102 e 103). 

 
O teatro pode trabalhar a interdisciplinaridade, unificando e mergulhando         

em temas pertinentes ao cotidiano do educando. 

 
A interdisciplinaridade pode significar que diferentes      
disciplinas encontram-se reunidas como diferentes nações      
o fazem na ONU, sem entretanto fazer outra coisa senão          
afirmar cada um seus próprios direitos e suas próprias         
soberanias em relação às exigências do vizinho.[...] A        
transdisciplinaridade se caracteriza geralmente por     
esquemas cognitivos que atravessam as disciplinas, por       
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vezes como uma tal virulência que as coloca em transe.          
(MORIN, 2002, p.50 e 51). 

 

Morin discorre também sobre a interação com o meio em que o indivíduo              

está inserido, essa interação que também colabora com o desenvolvimento          

individual e coletivo do educando. O teatro como objeto de conhecimento aplicado            

em sala de aula cumpre com diversas funções, assim como está documentado nos             

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN: “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. (PCN,1997, p.57).” 

A profa Márcia Polacchini também defende o fazer teatral como uma            

necessidade humana e segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais o ato da           

dramatização é natural em cada indivíduo fazendo-se como uma necessidade de           

compreender, representar e dar sentido à realidade: 

 
O ato de dramatizar está potencialmente contido em cada um,          
como uma necessidade de compreender e representar uma        
realidade. Ao observar uma criança em suas primeiras        
manifestações dramatizadas, o jogo simbólico, percebe-se a       
procura na organização de seu conhecimento do mundo de         
forma integradora. A dramatização acompanha o      
desenvolvimento da criança como uma manifestação      
espontânea, assumindo feições e funções (PCN, 1997, p. 57). 

 
 Deve-se então pensar no teatro educação, como objeto de conhecimento,          

não  como “ferramenta” didática que alavanca as outras disciplinas. 

 
O teatro na educação, por exemplo, na maior parte das vezes,           
é reduzido a uma concepção ligada apenas a um recurso          
didático, isto é, um meio eficaz para alcançar conteúdos de          
outras disciplinas do currículo escolar. De fato, o teatro,         
quando utilizado por outras disciplinas, auxilia muito o        
processo de aprendizagem. Entretanto, o teatro precisa ser        
trabalhado como conteúdo específico, linguagem acessível a       
todo ser humano (OLIVEIRA, 2014, p.154). 

 

A autora Maria Clara Machado no livro Biblioteca Educação E Cultura - Teatro             

4 
 



II (1980) relata sobre a importância da sensibilidade na vida escolar do educando. 

 
Vamos continuar a preparar o aluno para ser um ator. Estamos           
tentando afinar seu corpo e sua sensibilidade como se afina          
um piano para ser bem tocado.[...] Sensibilidade é sentir as          
coisas. É ver uma coisa bonita e se emocionar. É ouvir uma            
história e ficar triste ou alegre. É sentir amor, raiva, pena,           
inveja, vontade de abraçar, de ser abraçado, de chorar. Tudo          
isto é ser sensível.(MACHADO, 1980, p.12). 

 

Por meio também da experiência estética o aluno consegue organizar e dar            

sentido ao conteúdo que está sendo: 
 
O Projeto Arte em Cena tem comprovado esta premissa e          
promovido a experiência estética e estésica dos educandos e         
educandas, ampliando suas habilidades e sua sensibilidade,       
tanto como fazedores quanto como leitores de práticas        
artísticas, ante a potencialização da contextualização e da        
pesquisa a partir da prática de liberdade (OLIVEIRA, 2014,         
p.228). 
 

Tomando como base as informações dos PCN (1997, p.57) cabe a escola            

mediar a experiência teatral do educando, pois todo indivíduo tem contido em si a              

teatralidade que acontece de forma natural, assim como está documentado nos           

PCN: A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a capacidade da             

teatralidade como um potencial e como uma prática espontânea vivenciada nos           

jogos de faz-de-conta. (PCN, 1997, p.57). Segundo os PCN cabe a escola estar             

atenta ao desenvolvimento do educando no jogo dramatizado e oferecer condições           

para que o exercício do jogo aconteça e seja eficaz. 

Pensando no processo de formação da criança e do adolescente, o teatro            

cumpre com diversas funções, para a educadora Márcia Polacchini de Oliveira por            

meio da arte o educando consegue transmitir e expressar suas experiências de vida             

e visões do mundo. 
A arte é uma forma de expressão do ser humano, uma forma            
de transmitir experiências de vida e visões de mundo, por meio           
de desenhos, pinturas, esculturas, música, dança, teatro,       
enfim, linguagens que, tecidas por símbolos, podem ser        
utilizadas para comunicar ao mundo nossos sentimentos,       
pensamentos e ideias.(OLIVEIRA, 2014, p.101 e 102). 
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Pensando no processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, Lev           

Vygotsky - psicólogo, teórico, pensador e pesquisador russo - em seu livro            

Imaginação e criação na infância (2004), afirma sobre a importância da atividade            

criadora e da arte no desenvolvimento do ser. 
 

Chamamos atividade criadora do homem aquela que se cria         
algo novo. Pouco importa se o que se cria é algum objeto do             
mundo externo ou uma construção da mente ou do sentimento,          
conhecida apenas pela pessoa em que essa construção habita         
e manifesta (VIGOTSKI, 2004, p.11). 

 

Sendo a arte uma linguagem que não se limita a letras sílabas e palavras,              

pensando na pesquisa de Márcia Polacchini de Oliveira, cabe ao educador mediar o             

processo criativo do aluno explorando sua atividade criadora e o ato de dramatizar             

que é natural em todo ser humano, de acordo com os PCN: A criança, ao começar a                 

frequentar a escola, possui a capacidade da teatralidade como um potencial e como             

uma prática espontânea vivenciada nos jogos de faz-de-conta. (PCN, 1997, p.57). 

O educador é o mediador desse processo criativo do educando, os jogos            

teatrais fazem parte do fazer teatral e dos processos de montagem teatral, assim             

como colaboram com o processo de dramatização, por meio dos jogos teatrais em             

que o mediador consegue acessar os conteúdos que o educando tem a oferecer,             

consegue trabalhá-los e explorá-los de maneira que este educando sinta-se a           

vontade para se expressar. Peter Slade, escritor inglês, dramaterapeuta, importante          

pesquisador sobre o processo de dramatização teatral infantil, foi um dos pioneiros            

no estudo de teatro para crianças e do jogo teatral, em seu livro O Jogo Dramático                

Infantil (1978). 
O Jogo Dramático Infantil é uma forma de arte por direito           
próprio; não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o           
comportamento real dos seres humanos. [...]Não é uma        
atividade de ócio, mas antes a maneira da criança pensar,          
comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar,      
criar e absorver. O jogo é na verdade a vida. A melhor            
brincadeira teatral infantil só tem lugar onde oportunidade e         
encorajamento lhe são conscientemente oferecidos por uma       
mente adulta. Isto é um processo de "nutrição" e não é o            
mesmo que interferência.(SLADE,1978, p.17 e 18). 

6 
 



 

A pesquisa de Peter Slade (1978) vai ao encontro dos Parâmetros           

Curriculares Nacionais: “Inicialmente, os jogos dramáticos têm caráter mais         

improvisacional e não existe muito cuidado com o acabamento, pois o interesse            

reside principalmente na relação entre os participantes e no prazer do jogo” (1997,             

p.58). Podemos refletir que os jogos são fundamentais para criar um ambiente            

acolhedor, para que o educando sinta-se confortável para expressar-se. Seguindo a           

mesma linha de pensamento, Viola Spolin - autora, diretora e educadora - em seu              

livro Improvisação para teatro (1979). O jogo é uma forma natural de grupo que              

propicia o envolvimento e a liberdade pessoal necessários para a experiência. Os            

jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em            

si, através do próprio ato de jogar (SPOLIN, 1979, p.4).Segundo Viola Spolin, o jogo              

propicia que o educando explore suas habilidades, além disso que os jogos            

contribuem para o amadurecimento do educando. “Às vezes, contudo, os exercícios           

independentes da peça são úteis para gerar energia nos atores e são importantes             

para o processo de amadurecimento do ator (SPOLIN, 1979, p.309).” 

A mistura dos grupos e diferentes idades nos jogos é importante pois esse             

processo gera entre os educandos respeito e interação, e colabora no           

desenvolvimento pessoal de cada um, a mistura de idades enriquece o processo            

dos jogos teatrais. 
Um diferencial deste projeto que defendo desde o seu início é           
a mistura de idades sem divisão de subgrupos. É comum, em           
atividades como essas, os jovens serem divididos, por        
exemplo, de onze à catorze anos e de quinze à dezessete           
anos. Percebo potencialidade na mistura, na vida diária        
convivemos com todas as idades e este projeto aplica-se à          
vida. Os mais velhos exercitam o respeito aos mais novos e           
vice-versa. Nos jogos de improvisação, diferentes faixa-etárias       
apresentam temas diversificados de acordo com suas       
vivências e experiências que podem ser exploradas, refletidas        
e debatidas com todo grupo (OLIVEIRA, 2014, p.42). 

 

O processo de criação para montagem de um espetáculo teatral abrange de             

forma geral as diversas formas de conhecimento e prática para a atividade criadora. 
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[...] considero o processo de criação de suma importância para          
o teatro realizado na escola, um processo que envolve jogos          
teatrais e de improvisação, essenciais nesse processo e que         
proporcionam interações entre os sujeitos participantes e a        
comunicação a partir da imaginação e da espontaneidade. A         
improvisação também promove a mediação cultural, pois       
expande o pensar individual e grupal sobre os inúmeros temas          
tratados.[...]O teatro na escola, nesse caso, tem proporcionado        
cultura, arte e entretenimento à comunidade, provando que        
projetos como esse são possíveis também em escolas        
públicas. (OLIVEIRA, 2014, p.225 e 226). 
 

RESULTADOS 

Através desta pesquisa pode-se perceber que o teatro aplicado em ambiente           

escolar, proporciona ao educando desenvolvimento global sendo o ato de dramatizar           

natural no indivíduo, assim como por meio dele consegue-se estimular a autonomia,            

auto reflexão, cidadania e coletividade. 

 

Considerações Finais 

Conforme análise da presente pesquisa o teatro como objeto de          

conhecimento proporciona o desenvolvimento de crianças e adolescentes, não         

estando ele a serviço das demais disciplinas, mas colaborando e caminhando juntos            

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente, sendo o fazer teatral o ato da          

dramatização natural e necessário no desenvolvimento do ser humano dando          

significado a sua vida através da experiência vivida durante o fazer teatral, tendo             

também a arte a potencialidade de trabalhar a atividade criadora dos indivíduos, por             

intermédio do teatro. 

Tem-se o educador como mediador do processo criativo do educando, cabe a            

ele mediar o processo de aprendizagem durante o fazer teatral, nos espaços            

escolares formais e não formais, assim como também cabe a escola proporcionar a             

aplicação do teatro neste espaço como conteúdo específico, ou seja, como objeto de             

conhecimento que contribui ao desenvolvimento do indivíduo e formação do ser,           

através dele o educando consegue se relacionar e interagir, essa interação também            

colabora para o desenvolvimento individual e coletivo do ser. 
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Através desta pesquisa pensa-se que o teatro é capaz de proporcionar ao            

educando a possibilidade de diversas experiências que são alcançadas através do           

ensino artístico, dentre elas a experiência estética, essa que gera significação a sua             

vida, contribui o ensino em arte para explorar a atividade criadora por intermédio das              

práticas artísticas, assim como através das práticas teatrais, trazendo a tona o ato             

de dramatizar como fundamental a vida do educando através das práticas teatrais, e             

como citado no presente trabalho, os jogos teatrais assim como o processo teatral             

em ambiente escolar colabora para que o educando se desenvolva, física e            

cognitivamente pois a criança possui a teatralidade contida em si naturalmente, e            

essa teatralidade se faz presente de forma natural no seu dia a dia, cabendo a               

escola explorar essa potencialidade, de forma que o educando se sinta a vontade             

para se expressar. 

 O teatro capaz é de trabalhar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade           

de maneira natural tanto em ambiente escolar como fora dele, com dialética, ou seja,              

com o diálogo aberto, trazendo para debate temas pertinentes a vida escolar do             

educando e que são necessários ao seu cotidiano, os temas trabalhados de forma             

inter, e transdisciplinar, ajudam como já citado, na abertura do debate de temas             

pertinentes, assim como colaborar em integrar os educandos de maneira que se            

expressem e troquem informações sobre diversas culturas tanto pessoais como          

coletivas. 

Retomando o questionamento do início deste trabalho: Seria o teatro um           

caminho para instigar um aluno crítico? Seria o teatro objeto de conhecimento capaz             

de desenvolver seres humanos abertos para troca com o outro? 

Mediante as pesquisas realizadas percebe-se que a arte e o teatro cumprem            

a função de integrar os educandos socialmente, além de proporcionar o seu            

desenvolvimento de forma global. O teatro aplicado como prática de liberdade para o             

educando, proporciona sua autonomia, assim como trabalha a coletividade e          

interação tornando o ser ativo em sua comunidade, também possibilita ampliar a sua             

habilidade de criação, sensibilidade, autopercepção, reflexão crítica, dando a ele voz           

e espaço para se expressar. 
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O teatro e a arte podem ser caminho para trabalhar o desenvolvimento de             

crianças e adolescentes em ambiente escolar, e que possibilita ao educando           

apropriação do conhecimento e o reconhecimento do seu lugar no mundo pensando            

no ato de dramatizar que está contido naturalmente em cada ser, e na teatralidade              

como potencialidade a ser trabalhada e a educação em arte como fonte de saber a               

ser explorada pelo professor mediador, possibilitando a troca entre os grupos,           

favorecendo o conhecimento e troca entre culturas, colaborando para empatia entre           

indivíduos e tolerância entre eles, assim como faz o indivíduo se auto afirmar na              

sociedade, sabendo se colocar, se expressar, e refletir sobre si e sobre o mundo a               

sua volta, gerando significação no processo de ensino e aprendizagem e           

contribuindo de forma integral para seu desenvolvimento escolar. 
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