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RESUMO 

 
O presente trabalho foi desenvolvido em um Projeto Sociocultural, localizado em um município de 
pequeno porte, no interior de São Paulo, que oferta atividades artísticas e culturais para crianças e 
adolescentes de 06 a 18 anos, buscando ampliar o acesso à arte e cultura dos mesmos, e da comunidade 
que estão inseridos. Desta forma, o trabalho em questão tem como objetivo levantar um estudo sobre 
teatro como um instrumento que possibilita o desenvolvimento de diversas potencialidades e habilidades 
sociais na adolescência, como a criticidade, autonomia. Assim, aplicou-se um formulário de perguntas 
abertas e fechadas aos adolescentes que participam da atividade de teatro, onde constatamos que, 
48,28% participam da atividade entre 04 a 06 anos, sendo que 41,28% também participam de outras 
atividades artísticas oferecidas.  Apresentam que após o teatro percebem melhorias no desempenho 
escolar, sendo 37,93% com mais participação nas atividades escolares e 27,59% relatam que ampliaram 
o conhecimento. Informam que é importante realizar a apresentação de teatro, sendo 55,17%, 
justificando que leva arte e cultura para a sociedade; já a importância do teatro para adolescentes, 
44,83% relata que é um espaço de liberdade, 24,14% que traz oportunidades, visto o maior 
desenvolvimento diante publico. Quanto às melhorias gerais, 16,07% informa que compreenderam a 
importância do trabalho em grupo, 15,48% conhecem mais sobre o corpo e a voz, 14,88% perdeu a 
vergonha e consegue se expressar melhor e 14,88% sente que tem mais autonomia, respectivamente. 
Portanto, de acordo com os dados discutidos, o teatro trouxe diversas contribuições no desenvolvimento 
de habilidades sociais, visto que o adolescente teve mudanças no seu modo de interagir, desempenho 
escolar e no relacionamento familiar, bem como na contribuição com a criticidade frente a diversos 
aspectos como importância da arte na sociedade, importância de teatro para adolescentes, entre outros, 
além de propiciar maior autonomia no cotidiano destes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atuação profissional do Assistente Social se dá nas expressões da questão 

social, tendo este que se manter atualizado para que possa entender a realidade em 

que está inserido, bem como o contexto que os usuários da politica vivenciam, para 

que consiga uma atuação efetiva, garantindo direitos e buscando a transformação 

social. Assim é necessário um profissional atento e criativo dentro do seu cotidiano, 

conforme nos apresenta Iamamoto (2005):  

“O novo perfil que busca construir é de um profissional afinado com a análise 
dos processos sociais, tanto em dimensões macroscópicas quanto em suas 
manifestações cotidianas; um profissional criativo e inventivo, capaz de 
entender o “tempo presente, os homens presentes, a vida presente” e nele 
atuar contribuindo também, para moldar os rumos de sua história.”. (pg 49) 
 
 

Desta forma, o estudo tem como foco apresentar o teatro como um instrumento 

de intervenção que possibilita o desenvolvimento da criticidade, autonomia e 

habilidades sociais de adolescentes. 

 
OBJETIVOS 

 Avaliar o teatro como instrumento que possibilita o desenvolvimento da 

criticidade, autonomia e habilidades sociais de adolescentes.  



 Identificar o perfil socioeconômico dos participantes do Projeto; 

 

 Analisar as contribuições que o teatro proporciona dentro do contexto escolar e 

familiar; 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 
A amostra inicial do presente estudo foi constituída por 31 adolescentes, porém, 

foi aplicada a 29 adolescentes participantes da atividade de teatro de um Projeto 

sociocultural, devido a duas perdas, uma por motivo de recusa e a segunda por conta 

de viagem no período de aplicação da pesquisa. A coleta de dados foi realizada com 

aplicação de formulário com perguntas abertas e fechadas, através da entrevista 

semiestruturada. Foi assinado um termo de assentimento pelos adolescentes e um de 

consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis legais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Para encontrar resultados em seu trabalho, o profissional deve manter-se 

atualizado, além de ser criativo para que sua prática não se torne repetitiva, abrangendo 

todas as vulnerabilidades de cada caso. 

 
Assim, segundo Martinelli e Koumrouyan (1994, p.13) “as ações profissionais por 

serem tecidas no cotidiano, não podem ser repetitivas, rotineiras e esvaziadas de 

sentido, ao contrário é justamente daí que advém a sua preciosidade”, ou seja, o 

profissional tem o compromisso de manter sua prática atualizada constantemente, 

buscando acompanhar as transformações da sociedade, para que consiga estratégias 

que alcancem a minimização das problemáticas eminentes no cotidiano de seus 

usuários. 

 

Diante deste complexo cenário está à possibilidade de atuação profissional em 

diferentes espaços, e consequentemente, próxima a diferentes expressões e 

linguagens. Dentre esses destacamos no presente trabalho a arte e sua dimensão 

educativa. 

 
Visto que a arte, conforme Scherer (2013, p.62)  

 



“Tem a possibilidade de questionar verdades cristalizadas na vida cotidiana, 
exercendo um papel transformador na sociedade, isso porque age diretamente 
na autoconsciência da humanidade”. 

  
Dessa forma, podemos afirmar que o uso da arte no exercício profissional na 

perspectiva da dimensão socioeducativa da profissão cria a possibilidade de uma 

intervenção pautada na emancipação dos sujeitos e na formação da consciência critica, 

além de ampliar o olhar para o cotidiano das expressões da questão social. 

 
Especificamos a importância do teatro para esta formação especialmente em 

adolescentes, devido às reflexões que traz no seu processo, como ressalta Boal (2005):  

O teatro dá ao indivíduo possibilidade de desconstruir paradigmas e reformular 
conceitos, oferecendo-lhe uma nova maneira de intervir na sua própria 
realidade. Nesse sentido, a palavra “teatro” refere-se à capacidade de os seres 
humanos identificarem a si mesmo em ação. (pg. 38) 
 

 Além de o teatro contribuir no desenvolvimento da criticidade, autonomia e 

habilidades sociais de adolescentes, visto que estes se colocam em cena, vendo a si 

próprio e ao outro, discutindo sobre as perspectivas e conflitos dos personagens que 

vão encenar, buscando a resolução das problemáticas que estes vivenciam nas cenas 

teatrais, que muitas vezes condiz com situações cotidianas vivenciadas pelos mesmos 

ou na realidade em que estão inseridos, assim, damos ênfase a Scherer que diz: “a arte 

pode representar um elemento de transformação, uma vez que dá ao indivíduo a 

possibilidade de perceber sua realidade e se manifestar diante dela, de forma crítica e 

global.”. (SCHERER; 2013. p.75) 

 
Deste modo, a pesquisa foi realizada em um Projeto sociocultural de uma 

Associação Atlética localizada em um município de pequeno porte, no interior do estado 

de São Paulo, que segundo dados do IBGE (2010), o possui uma população de 38.342 

e tem sua econômica pautada em atividades agrícolas. 

 
O projeto atende hoje 102 crianças e adolescentes na faixa etária entre 06 e 18 

anos e oferta atividades culturais como teatro, dança, música, grupos de estudos do 

samba paulista, capoeira, futebol, banda e canto, sendo essas associadas a um 

trabalho socioeducativo, de formação critica e cidadã dos sujeitos envolvidos. 

 
Tem seu funcionamento em um antigo refeitório de uma Escola Municipal cedido 

para o desenvolvimento de atividades. Localiza-se em um bairro que carrega um forte 



estigma de violência e extrema pobreza, precisando de grande efetivação das políticas 

públicas neste espaço. 

 
 RESULTADOS 

 
 Apresentamos uma análise dos resultados obtidos na da presente pesquisa 

através de gráficos que facilitam a visualização dos resultados coletados. 

 

Gráfico 1- Referente ao sexo, idade, número de membros da família, composição 
familiar, escolaridade do principal responsável (mãe) e renda familiar. 

 

Fonte: Pesquisa realizada em um Projeto Sociocultural, localizado em um município de pequeno porte, 

no interior de São Paulo. Julho-2018. 

Verificamos a predominância do sexo feminino nas atividades de teatro, o que 

representou 86,21% de participantes, e destes 31,03% com 12 anos de idade e 20, 

69% com 13 anos. Refletimos sobre a grande participação de mulheres na atividade, 

muitas vezes pelos padrões impostos pela sociedade, associando a arte ao feminino, 

aspecto cultural da sociedade, estigma que afasta os meninos desse mundo. Em 

depoimentos dos próprios adolescentes, entendeu-se o teatro como uma atividade 

considerada feminina, devido a ter total liberdade para expressar sentimentos, 

sensações, desejos, que frente aos preceitos societárias não são consideradas 

masculinas. 

 
 Constatamos também que 48,28% das famílias dos entrevistados são 

compostas de 03 a 04 membros, destes, 24,14% são famílias nucleares, compostas 

por pai, mãe e filhos. Ainda, 44,83% das famílias são compostas por 05 a seis 

membros, destes, 20,70% são famílias nucleares.  
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Para a análise da escolaridade do entrevistado, consideramos a escolaridade do 

responsável legal, ou seja, que realiza a matricula do adolescente no referido Projeto, 

sendo a maior parte a mãe. Constatamos que 55,17% destes tem Ensino Médio 

Completo, porém, não é possível comparar a renda familiar com a escolaridade do 

responsável, visto que 55,17% dos adolescentes entrevistados não souberam 

informar a renda familiar, impossibilitando uma análise mais apropriada, tornando este 

dado do estudo prejudicado, por não conseguir a analise da condição financeira que 

vivenciam. 

  



Gráfico 2- Referente há quanto tempo está no Projeto, quantos membros frequentam, há quanto tempo está no teatro, se participa 

de outra atividade e qual atividade, experiência teatral, maior dificuldade no teatro, melhorias no desempenho escolar, mudanças no 
modo de interagir, se a família acompanha as apresentações e se houve mudanças no relacionamento familiar.

 
FONTE: Pesquisa realizada em Projeto Sociocultural, em um município de pequeno porte, localizado no interior de São Paulo. Julho-2018.
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Verificamos que 48,28% dos adolescentes entrevistados frequentam a atividade 

de teatro por período de 04 a 06 anos, e 34,48% frequentam há 07 anos ou mais. 

Sendo assim, os adolescentes já participaram de diversos processos teatrais para se 

concretizar a montagem e realizar a apresentação e já conseguem ter consciência do 

processo teatral, das técnicas e da melhor maneira de atuar, dentre estes 

adolescentes, 41,28% participam de outras atividades culturais estando envolvidos, 

permanecendo no espaço do Projeto por mais de um dia durante a semana. 

 
Dentre as atividades que frequentam, constatamos que 37,10% participam do 

Coral, 12, 90% participam da dança ou do violão, respectivamente, destacando além 

do teatro, a atividade musical, como uma das preferidas para este público. 

 
Referente à experiência teatral, verificamos que 75,86% dos adolescentes 

antes de participarem da atividade de teatro já tinham assistido a espetáculos 

teatrais, destes 65,52% tiveram essa experiência assistindo com a escola. Nos 

relatos, os adolescentes destacaram que a primeira peça teatral que assistiram foi 

apresentada pelo Projeto, que leva apresentações culturais e artísticas a 

comunidade desde 2007, assim, relatam que foi neste momento que despertou o 

desejo em participar do teatro. 

 
Quanto às dificuldades encontradas no teatro, 31,03% dos adolescentes, 

indicam que a maior delas é se apresentar para pessoas diferentes, visto que desafia 

o mesmo a se expressar, deixando para rás seus limites e medos interpretando e se 

colocando frente a um público desconhecido e 27,59% relatam que a maior 

dificuldade está em manter a atenção e concentração no palco, para que consiga 

entrar em cena no momento certo, não perder a sequência do texto e ainda, auxiliar 

as cenas do grupo. Porém, o espetáculo teatral exige que o adolescente deixe suas 

dificuldades de lado, para realizar apresentação, conforme planejado nos ensaios. 

 
Verificamos que o teatro contribui também no desempenho escolar, visto que 

os adolescentes relatam que perceberam melhorias, sendo 37,93% relatando que 

após o teatro tem mais participação nas atividades escolares. Para 27,59% a 

melhora foi à ampliação do conhecimento frente a diversos temas, onde relatam que 

durante as aulas conseguem conversar e opinar sobre os temas históricos e 

cotidianos debatidos no teatro, e 13,79% relatam melhoras na leitura, escrita, 



pontuando aumento nas notas de redação e interpretação de texto. Além do 

desempenho escolar, o teatro, trouxe mudanças no modo de interagir dos 

adolescentes, visto que 68,97% relatam que perderam a vergonha, interagindo mais 

com as outras pessoas.  

 

O teatro também possibilitou maior aproximação das famílias com a arte, 

93,10% tem o acompanhamento de suas famílias nas apresentações de teatro, 

relatando que os mesmos adoram assistir, se emocionam, e às vezes até ajudam os 

adolescentes no estudo do texto.  Em estudo realizado por Morais no ano de 2011, 

o acompanhamento dos familiares em apresentação era muito baixo, o que levou a 

equipe a pensar em estratégias para aproximar a comunidade da arte. Assim, 

começou a realizar suas apresentações em espaços dentro da comunidade, 

possibilitando o acesso à arte destes, além de oferecer transporte público para que 

pudessem acompanhar as apresentações quando acontece fora da comunidade. 

 
Quanto a mudanças no relacionamento familiar, 55,17% relatam que percebem 

que a comunicação com seus familiares tem melhorado, visto que antes se sentiam 

envergonhados de contar os acontecimentos aos responsáveis, e hoje, conversam 

sobre diversos assuntos, como escola, opinião sobre o mundo, sobre o que 

aprenderam e discutiram no espaço do teatro.  

  

Gráfico 3- Referente ao momento mais marcante do teatro, se o adolescente acredita 

ser importante realizar apresentação de teatro, se é importante ter atividade de teatro 

para adolescente e se o teatro trouxe melhorias; 



 

Fonte: Pesquisa realizada em um Projeto Sociocultural, localizado em um município de pequeno porte, 
no interior de São Paulo. Julho-2018. 
 

Quanto à importância de realizar a apresentação teatral, todos afirmam que sim, 

dentre os motivos, 55,17% destaca que é necessário para levar arte e cultura à 

sociedade. O que nos traz a reflexão sobre a criticidade referente à cidadania desses 

adolescentes, onde entendem a cultura como um direito de todos, sendo necessário 

ampliar o acesso.  

 

 Referente à importância da atividade de teatro, todos consideram importantes, 

sendo 44,84% justificando por encontrar no teatro um espaço de liberdade, onde 

podem expressar os sentimentos que reprimem e expressar a opinião frente a 

diversos assuntos. Em diversos momentos, ressaltaram que no teatro podem 

‘quebrar os padrões da sociedade’, justificando que no teatro ‘podem ser o que são, 

sem medos, sem receios’, e 24,14% relatam que o teatro pode propiciar 

oportunidades de trabalho, pois o faz perder a vergonha, podendo se desenvolver 

melhor em uma entrevista, dinâmica em grupo, além de ter uma visão de mundo 

ampliada, conseguindo debater sobre diversos assuntos.  

 

16,07%
15,48%

14,88%

14,88%

44,83%

24,14%

55,17%

Acredita ser importante a
apresentação

Importante ter atividade de
teatro para adolescente e o
por quê

Melhorias que o teatro
trouxe



 Quanto às melhorias que o teatro trouxe ao adolescente, 16,07% relatam que 

através do teatro passaram a entender a importância do trabalho em grupo e da boa 

convivência, de acordo com a formação do grupo que se exige para conseguir 

apresentar uma peça, onde cada personagem é ferramenta fundamental para o todo; 

15,48% relatam que após a vivência teatral, conhecem melhor o corpo e a voz, por 

conta dos aquecimentos, alongamentos e técnicas pra a preparação do ator; 14,88% 

informam que perderam a vergonha e conseguem se expressar melhor diante o 

público, família, escola e outros espaços, ou relatam ter mais autonomia para 

resolver conflitos, e se posicionar frente ao que acredita ser correto e justo, 

respectivamente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante o contexto apresentado, concluímos que o teatro tem contribuído de 

diversas maneiras no desenvolvimento de adolescentes, levando em consideração 

que informam maior participação na escola, mudanças na maneira de interagir, e até 

na criticidade, quanto se referem à sociedade como um todo, entende-se a 

importância da arte e cultura para esses, bem como na importância de compreender 

o teatro como um espaço de liberdade, podendo conversar e expressar suas ideias, 

sem receios. 

     
 Assim, se torna um grande instrumento do serviço social, auxiliando no 

conhecimento da realidade que os usuários estão inseridos, bem como na busca por 

estratégias de intervenção, visto que o processo teatral desenvolve diversas 

habilidades sociais dos mesmos. 
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