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RESUMO 

 

Muito se tem pensado em meios inovadores para promover o ensino e aprendizado bem 
distantes dos métodos tradicionais de ensino. Portanto discussões sobre tendências e 
modelos de ensino é alvo de discussões entre muitos professores. Entre os novos modelos 
de ensino há um elo muito grande com a interdisciplinaridade. Ela atua como um 
complemento no conhecimento transmitindo, trazendo uma nova dinâmica na metodologia 
aplicada assim auxilia na resolução de problemas ou compressão de um determinado 
fenômeno sob diferentes pontos de vista. No ensino das artes, essa preocupação é 
pertinente. Para tornar as aulas da disciplina de artes mais atraente e de fácil compreensão 
aos alunos da rede básica de ensino usando a interdisciplinaridade como norteadora das 
práticas de ensino é um aspecto ser verificado nesta pesquisa. Nosso intuito a é demonstrar 
por meio de pesquisa bibliográfica como o uso do teatro vem se apresentando como 
metodologia de ensino e seus reflexos dentro do contexto da interdisciplinaridade. Desse 
modo procuramos destacar abordagens de como o teatro, enquanto metodologia e 
processos de ensino vêm sendo utilizado dentro da sala de aula, no ambiente escolar. 

Palavras chave: Interdisciplinaridade. Teatro. Metodologia de Ensino. Ensino de Artes.  

 

 

ABSTRACT 

 

Much has been thought of innovating ways to promote teaching and learning far removed 
from traditional teaching methods. Therefore, discussions about trends and teaching models 
are the subject of discussions among many teachers. Among the new teaching models there 
is a strong link with interdisciplinarity. It acts as a complement to transmitting knowledge, 
bringing a new dynamic to the applied methodology, thus helping to solve problems or 
understand a given phenomenon from different points of view. In the teaching of the arts, this 
concern is pertinent. To make the classes of the discipline of arts more attractive and easy to 
understand for students of the basic education network, using interdisciplinarity as a guide 
for teaching practices is an aspect to be verified in this research. Our aim is to demonstrate 
through bibliographic research how the use of theater has been presenting itself as a 
teaching methodology and its reflexes within the context of interdisciplinarity. In this way, we 
seek to highlight approaches to how theater, as a methodology and teaching processes, has 
been used within the classroom, in the school environment. 
 
Keywords: Interdisciplinarity. Theater. Teaching Methodology. Teaching of Arts.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Muito se tem pensado em meios inovadores para promover um ensino e 

aprendizado bem distantes dos métodos tradicionais de ensino. Por esta razão, 

discussões sobre tendências e modelos de ensino, que elegem o aluno como 

sujeito de sua própria aprendizagem, têm motivado professores da atualidade à 

busca por meios, processos e metodologias de ensino que modifiquem seu 

antigo jeito de ensinar.  

 A partir dessa busca surgem variadas ferramentas de ensino, cada uma 

com suas potencialidades e características individuais, mas que colaboram ao 

processo de aprendizado tanto do aluno quanto do professor. Esse caminho se 

permeia pelo pensamento interdisciplinar que abre infinitas possibilidades para 

que o trabalho pedagógico se concretize fazendo uma interação entre os 

demais conteúdos que compõem o currículo das diversas disciplinas da 

educação básica. 

 Neste seguimento procuramos compreender a prática interdisciplinar 

processo de ensino. Buscar traços da interdisciplinaridade no ensino das artes, 

componente curricular obrigatório da educação básica. Apresentar a relação 

das práticas teatrais de forma interdisciplinar no processo de ensino e 

aprendizagem. Investigar o uso das práticas teatrais como proposta 

metodológica na disciplina de Arte. 

 Assim, as informações obtidas após as investigações pertinentes nos 

darão argumentos plausíveis para compreender a proposta interdisciplinar no 

processo de ensino como também visualizar as práticas teatrais como uma 

ferramenta metodológica no ensino da Arte.  

 Desse modo, estaremos buscando alternativas para que os profissionais 

de educação fugam do modelo tradicional de ensino e proporcionem aos seus 

alunos momentos de aprendizado mais alegre, divertido e interativo sem perder 

o objetivo central da aprendizagem. 

Esta temática já vem sendo enfatizada em outras pesquisas do autor 

como “O Teatro como meio de Divulgação Científica e Ferramenta para o 

Ensino de Química: a visão dos Licenciandos em Química pela Universidade 

Federal de Rondônia. Nesta instancia a temática está voltada para a 
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compreensão da interdisciplinaridade no ensino de artes: uma investigação das 

propostas pedagógicas da educação básica. 
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1. ABRINDO CAMINHOS PARA A INVESTIGAÇÃO 

 

Conhecida anteriormente como Educação artísticas pela LDB nº 

5692/71, a disciplina de Arte hoje é regulamentada como componente 

curricular obrigatório na educação básica pela Lei de nº 9394/96 de acordo 

com o artigo 26 parágrafo 2º. (BRASIL, 2020). No parágrafo 6º deste artigo 

complementa “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens 

que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.” 

(BRASIL, 2020).  

Tendo este pressuposto legislativo que sustenta o ensino das artes na 

educação básica desde a antiga legislação, em 1997 foi formulado o PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) legitimando o reconhecimento ao ensino 

das artes trazendo indicação sobre uma abordagem denominada abordagem 

triangular constituída por Ana Mae Barbosa com o objetivo de traçar caminhos 

para a criação de metodologias para o ensino da Arte e principalmente para o 

ensino de artes visuais. 

Nesse sentido, enfoque em práticas pedagógicas que colaboram para o 

desenvolvimento de tal componente curricular no processo educativo vem 

sendo observado e discutido ao longo do processo de construção de 

conhecimento artístico de nossos alunos. 

Assim, somos conhecedores que ainda existe muitos professores se 

deleitam em estratégia metodológica como desenhos livres em sala de aula, 

prática artesanal, desenhos alusivos à comemorações cívicas, religiosas e 

outras festas denominando como grande foco do fazer artístico.  Ações que 

distanciam o verdadeiro sentido e percurso do ensino das artes na educação 

básica. 

 Para disseminar um bom processo de construção de conhecimento do 

alunato sabemos que o processo metodológico do ensino das artes é muito 

mais diversificado do que o relatado acima. 

A interdisciplinaridade pode ser um caminho para a construção de um 

conhecimento mais solidificado. Ela integrar-se em outras áreas específicas, 

com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e 

cotidiano. É um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais 
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variadas áreas. Sendo importante, pois, abrangem temáticas e conteúdos 

permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, em que as 

aprendizagens são ampliadas. (BONATTO et all, 2012). 

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir 
da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm 
sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias 
para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos 

resultados. BRASIL (1999, p.89). 

 Sendo assim, a interdisciplinaridade não tem a finalidade de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas utiliza os conhecimentos de diversas disciplinas 

para resolver problemas ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista. 

No cotidiano escolar, a interdisciplinaridade atua como um complemento 

no conhecimento transmitindo, trazendo uma nova dinâmica na metodologia 

aplicada. Esse conceito fica mais claro quando se considera realmente de que 

todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos 

que pode ser de questionamento, de confirmação e de aplicação. (BONATTO 

et all, 2012). 

A busca por soluções para tornar as aulas da disciplina de Arte mais 

atraente e de fácil compreensão aos alunos da rede básica de ensino usando a 

interdisciplinaridade como norteadora das práticas de ensino é um aspecto ser 

verificado nesta pesquisa. 

Apoiando esta perspectiva, Rosa (2012, s.p) expõe que “A prática 

docente e um currículo escolar contextualizados devem estar pautados nas 

diferenças cognitivas e sócio culturais”. 

Partindo da proposição prática de Rosa (2012, s.p), vemos que o 

contexto artístico foge da realidade escolar.  Ele se faz presente dentro da sala 

de aula de modo muito superficial sem contextualizar com a sua vivencia no 

cotidiano do aluno. 

Diante deste quadro brevemente descrito, nossa posição indica que, 

para darmos tratamento a tais circunstâncias, estratégias, alternativas, 

ferramentas e metodologias de ensino tornam-se preocupações e objeto de 

estudo do professor ao longo de sua prática pedagógica. 
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Desse modo também se sustenta a preocupação de Vestena e Pretto 

(2012, p.11, grifo nosso): 

 

Com relação as metodologias de ensino, o que temos 
vivenciado nos últimos anos é uma constante revisão e 
questionamento. Isso tem produzido um novo olhar sobre o 
como proceder para dar acesso aos nossos alunos de um 
conhecimento científico atualizado, contextualizado e 

qualificado. 
   

Boa parte das metodologias e processos de ensino adotadas pelos 

docentes são reflexos de sua formação acadêmica e formação continuada. 

Acreditamos que tais reflexos poderão ter influência na construção do perfil 

desse profissional e na resolução de eventuais problemas referentes ao ensino 

e aprendizado de seus alunos.  

Alinhando a interdisciplinaridade com o contexto metodológico afim de 

fortalecer a construção do conhecimento da disciplina de arte na educação 

básica, fazermos referência ao uso de atividades teatrais no processo de 

ensino. 

 

1.2 O TEATRO NA EDUCAÇÃO 

 

Por definição, a palavra teatro que vem do grego theatron significa “lugar 

de onde se vê.” (OLIVEIRA e STOLTZ, 2010, p. 86). Dessa forma, o teatro se 

classifica como um espaço físico onde é possível a visualização da atividade 

artística podendo ser dito também como uma experiência visual (OLIVEIRA, 

2010 s.p), ou seja, a forma real de representação.  

Sobre a origem do teatro, relata Silva et al (2012, s.p ): 

O teatro é uma manifestação cultural muito forte, cuja origem é 
a Grécia Antiga. Seu surgimento ocorre em meados do século 
VI a.C com o intuito de homenagear o deus Dionísio, deus do 
vinho, em rituais sagrados como agradecimentos pelas boas 
colheitas. Os participantes desta homenagem cantavam, 
dançavam e apresentavam diversas cenas das peripécias de 
Dionísio, reunindo milhões de pessoas. Essas festas duravam 
dias seguidos já que só acontecia uma vez no ano, durante a 
primavera. Assim, surgiram as primeiras manifestações 
culturais envolvendo o teatro.  
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Como citado acima, o Teatro surge muitos anos antes de Cristo. No que 

tanque os estudos de Martins (2003), neste período já se notava a utilização de 

grandes espaços para as manifestações artísticas da época, atraindo grandes 

públicos, mesmo que fosse como forma de agradecimento aos seus deuses 

por suas colheitas. Formas de expressões que transcreviam as ocasiões 

vividas nos povoados em dramas e comédias, tratadas como entretenimento, 

se caracterizavam o fazer teatral. Complemento o estudo de Martins (2003), 

Montenegro et al (2005, p. 31) colabora: “Surgem nessas manifestações os 

primeiros registros do uso coletivo do canto, da dança e da representação [...].” 

Ao observar uma parte da história do teatro que se apresenta na Grécia 

com o intuito de homenagear seus deuses pelas boas colheitas revemos nela 

grandes indícios para a educação. O canto, a dança e as representações 

apresentavam caráter educativo de transcendência social, cultural e religioso. 

Martins (2003, p. 41) fortalecendo o caráter educativo do teatro ainda na Grécia 

argumenta: “[...] já na Antiguidade Clássica, filósofos gregos e romanos 

produziram escritos nos quais foram tecidas considerações a respeito de 

aspectos da relação entre teatro e educação.” Este elo entre o Teatro e a 

educação surgido ainda na Grécia antiga parece ser recorrente em nossa 

atualidade. 

Remetendo-nos aos dias de hoje, observamos que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais-Arte (BRASIL, 1997) emprega a utilização da 

modalidade Teatro no contexto escolar dos alunos desde o ensino 

fundamental. O documento fomenta sua utilização quando expões os objetivos 

gerais das artes para o ensino fundamental: 

 
No transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá 
desenvolver sua competência estética e artística nas diversas 
modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, 
Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais 
quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, 
valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas 
produzidos ao longo da história e na contemporaneidade. 
(BRASIL, 1997, p. 39). 
 

 Nesse sentido, “o teatro tem como fundamento a experiência de vida: 

idéias1, conhecimentos e sentimento. A sua ação é a ordenação desses 

 
1 Por ser uma citação direta do ano de 1997 não adotamos as regras da reforma ortográfica. 
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conteúdos individuais e grupais” afirma Brasil (1997, p. 52).  O ponto de vista 

grupal que sugere Brasil (1997) pode ser o fazer coletivo reconhecido por 

Oliveira e Stoltz (2010, p. 88): “O teatro é uma atividade coletiva, que implica 

respeito às regras, respeito ao outro, trocas de pontos de vista, decisões 

conjuntas, divisão de tarefas.” Desse modo, o trabalho do teatro através das 

experiências de vida traz contribuições tanto individuais quanto coletiva 

preparando o aluno para o mundo dentro e fora do contexto escolar iniciando 

esse processo durante a infância. 

Considerando que toda forma de conhecimento é iniciada ainda durante 

a infância achamos importante argumentar que o fazer teatral proporciona 

experiências que colaboram para o crescimento da criança, em variados 

segmentos. Sobre dois deles argumenta Brasil (1997, p. 58):  

 

No plano individual, o desenvolvimento de suas capacidades 
expressivas e artísticas. No plano do coletivo, o teatro oferece, 
por ser uma atividade grupal, o exercício das relações de 
cooperação, diálogo, respeito mútuo, reflexão sobre como agir 
com os colegas, flexibilidade de aceitação das diferenças e 
aquisição de sua autonomia como resultado do poder agir e 
pensar sem coerção. 
 

Além do Ensino Fundamental o Teatro pode e deve ser trabalhado na 

continuidade de ensino do alunato. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio-PCN também fazem menção do uso da modalidade Teatro para 

esta classe de alunos e apresenta as competências plausíveis de produção dos 

alunos nesta instância: 

• fazer criações de possibilidades expressivas corporais, 
faciais, do movimento, da voz, do gesto; 

• improvisar, atuar e interpretar personagens, tipos, gestos, 
situações; 

• atuar na convenção do palco/plateia e compreender essa 
relação; 

• pesquisar, analisar e adaptar textos dramáticos e não 
dramáticos com vistas à montagem de cenas, 
performances ou espetáculos, inclusive os referentes a 
artes audiovisuais – como televisão, vídeo, cinema, telas 
informáticas, dentre outros. (BRASIL, 2000, p. 52). 

 

Na escola, o teatro favorece situações de aprendizado e obtenção de 

conhecimento fazendo uso da linguagem, a palavra manipulada em relação a 

seu sentido associada a uma imagem. (OLIVEIRA e STOLTZ, 2010). 
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Exemplificando detalhadamente o uso da “palavra” Oliveira e Stoltz 

(2010, p. 87) complementam: 

Mas a palavra, sozinha, pode suscitar inúmeras imagens na 
mente de quem as ouve enquanto que uma imagem, ainda que 
suscite muitas interpretações, por si, é fechada. O ensino das 
artes visuais tem, como um de seus objetivos, desvelar a 
informação contida na imagem. No teatro, desvela-se a 
informação da voz, do corpo, do gesto, da ação, da emoção do 
ator. 
 

Uma das metodologias para inserção da atividade teatral na escola se 

baseia na educação dramática que visa à utilização da linguagem teatral na 

aprendizagem por meio de jogos dramáticos. (PANCIERI, s.d). O jogo 

dramático consiste na ideia do faz-de-conta, segundo o qual a criança expressa 

sua realidade de maneira que é entendida ou vivenciada por meio da 

improvisação individual. (BRASIL, 1997). Aqui, todos os sujeitos envolvidos no 

jogo são considerados atores. (JAPIASSU, 1998). 

Para chegar à atividade teatral de fato, o jogo dramático é seguido pelo 

jogo teatral. No jogo teatral, que continua o processo da improvisação, os 

jogadores se dividem em grupos (times se tratando do jogo) onde hora os 

envolvidos ocupam a posição de jogadores (atores), hora observadores 

(público) (JAPIASSU, 1998), construindo passo a passo, uma completa 

atividade teatral. 

Ainda sobre o jogo teatral argumenta Japiassu, (1998, s p.):  

 

Os jogos teatrais são intencionalmente dirigidos para o outro. O 
processo em que se engajam os sujeitos que "jogam" se 
desenvolve a partir da ação improvisada e os papéis de cada 
jogador não são estabelecidos a priori mas emergem a partir 
das interações que ocorrem durante o jogo. A finalidade do 
processo é o desenvolvimento cultural e o crescimento pessoal 
dos jogadores através do domínio e uso inter-ativo 
da linguagem teatral,sem nenhuma preocupação com 
resultados estéticos cênicos pré-concebidos ou artisticamente 
planejados e ensaiados. O princípio do jogo teatral é o mesmo 
da improvisação teatral e do teatro improvisacional, isto é, a 
comunicação que emerge a partir da criatividade e 
espontaneidade das interações entre sujeitos mediados pela 
linguagem teatral, que se encontram engajados na solução 
cênica de um problema de atuação. 

 

Sobre este processo do jogo teatral Brasil (1997, p.58) ressalta 

“gradualmente, a criança passa a compreender a atividade teatral como um 
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todo, o seu papel de atuante e observa um maior domínio sobre a linguagem e 

todos os elementos que a compõem.” Assim se conduz a atividade teatral na 

escola com grandes tendências para o ensino. “O teatro, nos espaços 

escolares e formativos, pode servir como excelente recurso para capacitar os 

estudantes [...].” (VESTENA e PRETTO, 2012, p. 12). 

Como visa um dos objetivos desta pesquisa, a partir das considerações 

feitas sobre a utilização do teatro na escola vemos a necessidade de dialogar 

sobre as possíveis colaborações que teatro pode evidenciar quando se faz uso 

no ensino.  

 

1.3 TEATRO E ENSINO: COLABORAÇÕES PERTINENTES 

 

Ao propor uma atividade teatral na escola, principalmente quando seus 

objetivos estão voltados para o ensino e aprendizagem é importante que se 

conheça as colaborações que esta atividade pode trazer para a comunidade 

estudantil. Diferentes autores argumentam sobre as possíveis colaborações 

que o Teatro, aliado ao ensino, possibilita no aprendizado. Entre eles se 

destaca o pensamento de Silva et al (2012, s.p) que diz: 

 

O teatro possibilita o desenvolvimento cognitivo, criatividade, 
formação de conceitos, descontração, aprendizado e induz o 
indivíduo a expressar seus sentimentos de maneira não-formal, 
catalisando a construção de conhecimentos de uma forma 
coletiva. 
 

No uso da expressão não-formal, o autor se refere a maneira de 

trabalhar no ensino a atividade teatral paralela a escola diferente da maneira 

formal de ensino que visa o ensino tradicional dentro da sala de aula.  

Oliveira e Stoltz (2010, p. 89) apresentam suas considerações se 

referindo as contribuições do teatro ao ensino: 

 

O teatro é extremamente motivador para crianças e 
adolescentes; afeta-os nos aspectos emocional, cognitivo, 
motor e social. Exige também mobilização da atenção, da 
percepção e da memória, compreensão textual, capacidade de 
jogar com as palavras; trabalha a expressividade e a 
imaginação. Esses aspectos referentes à realidade juvenil são 
comumente desconsiderados como significativos.  
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Logo, Carvalho (2006, p. 11) corrobora: 

 

No fazer artístico o corpo pensa o espaço, o tempo, o sensível 
e a emoção, e o pensamento se amplia porque se torna ação 
experenciada e não somente processo racional e mental. As 
emoções participam da racionalidade através do corpo, é 
possível, portanto, reatar a ligação entre sujeito e objeto, 
espírito e matéria, qualidade e quantidade, sentimento e razão, 
liberdade e determinismo, existência e essência, corpo e 
mente. 

 

Vimos até aqui que o Teatro é comumente citado por meio de suas 

contribuições para o ensino. O fato de ser uma atividade que visa uma atuação 

coletiva “[...] exercitam-se a atenção, a paciência, a solidariedade e o convívio 

com as diferenças.” (VESTENA e PRETTO 2012, p. 12). Observamos que na 

prática teatral há uma grande interação social entre os envolvidos na atividade. 

Os aspectos cognitivos, emocionais e racionais favorecem o afloramento da 

capacidade de pensamento que conduz a facilidade de aprendizagem além de 

ser adquirida de uma maneira agradável que só atividades ligadas ao lúdico 

podem proporcionar. 

Medina e Braga (2009, p. 5) sustentam esta ideia quando expõe que as 

atividades teatrais apresentam a “[...] função de favorecer a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares [...]” abaixo ela 

descreve estas relações: 

 

i) o tratamento da informação; 
ii) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de 
problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção 
de conhecimentos; 
iii) a transformação da informação procedente dos diferentes 

saberes disciplinares em conhecimento próprio. (MEDINA e 
BRAGA, 2009, p. 5). 

 
Diante do exposto, é possível confirmar que o Teatro, com todo seu 

encanto, descontração e ludicidade demonstra uma forte ligação com o ensino 

trazendo a este, inúmeras colaborações.  

Cavassin (2008, p. 48) vai mais além quando expõe seu pensamento: 

 

O Teatro, assim, pode ser a brecha que se abre na nova 
perspectiva da ciência e ensino-aprendizagem, pois envolve 
essencialmente o que o soberanismo da lógica clássica e do 
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modelo racional excluía; o ilógico, as possibilidades (o “vir a 
ser”), a intuição, a intersubjetivação, a criatividade... enfim, 
elementos existentes nas relações dessa manifestação artística 
e que são princípios para a concepção de Inteligência na 
Complexidade e vice-versa.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, tanto do Ensino 

Fundamental quanto do Ensino Médio, se tratando de Arte, sugerem sua 

inserção no decorrer da vida escolar do aluno. Logo compreendemos que o 

“[...] teatro tem sido um dos caminhos para a aproximação, apropriação e 

transmissão de saberes, como também de manifestações de habilidades e de 

possibilidade de vivenciar esta arte por si só.” (VESTENA e PRETTO, 2012, p. 

12). 

Diante das leituras feitas até o momento, podemos supor que há 

variadas maneiras de se trabalhar teatro no meio escolar, maneiras que podem 

ser simples, complicadas, produtivas, satisfatória, insatisfatória. Esta visão 

pode depender do perfil de cada intermediador e dos objetivos pretendidos com 

a atividade. Porém, as leituras também nos mostraram que poucas são as 

instituições de ensino, gestores e educares que conhecem e adotam as 

atividades teatrais em suas práticas pedagógicas ou até mesmo como 

metodologia de ensino.   

Incluir o Teatro no contexto escolar se torna um desafio, os que se 

interessam pela prática, muitas vezes são aqueles que já tiveram envolvimento 

com a modalidade em algum momento de sua vida. As demais considerações 

sobre este pensamento, a inclusão do Teatro no ensino, expressaremos ao 

decorrer desta pesquisa.   

Acreditamos que a prática teatral, além de ser inovadora na escola, pode 

atrair olhares e gosto da comunidade estudantil podendo apresentar bons 

reflexos no ensino e aprendizado dos alunos. Assim, entre as diversas 

metodologias, ferramentas e estratégia existente para o ensino discorreremos 

sobre o Teatro como intermediador para a aprendizagem. Visando demostrar a 

utilização do Teatro como processo de ensino, trilharemos a partir daqui 

abordagens que transparecerão os pensamentos defendidos até o momento.  
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2. O FAZER TEATRAL E SUAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Até aqui, sequenciou-se um discurso sobre definição e origem do Teatro 

bem como as relações significativas para seu uso como ferramenta de ensino 

na disciplina de Arte na educação básica. Nesta instancia é conveniente 

dialogar sobre às práticas existentes realizadas para este fim. 

Conhecendo os benefícios que o teatro oferece ao ensino, sua utilização 

pode se tornar possessível ferramenta pedagógica no ambiente escolar. Por 

meio de pesquisas bibliográficas percebe-se que alguns educadores tem 

adotado o Teatro em suas práticas pedagógica em diferentes disciplinas. 

Nosso intuito a partir desse momento é demonstrar por meio de pesquisa 

bibliográfica como o uso do Teatro vem se apresentando como metodologia de 

ensino e seus reflexos dentro do contexto da interdisciplinaridade.  

Desse modo procuramos destacar abordagens de como o Teatro, 

enquanto metodologia e processo de ensino vêm sendo utilizado dentro da sala 

de aula, no ambiente escolar. Diversas áreas do ensino fazem uso do Teatro 

no processo de aprendizagem e apresentam resultados satisfatórios. Assim, 

diferentes autores apoiam e defendem essa prática.  

Com essa visão, há trabalhos publicados em revistas e anais de 

eventos, monografias e dissertações de mestrado, além de outros meios de 

publicações que demostram a utilização do Teatro como uma metodologia ou 

processo de ensino. 

 

2.1 LEVANTAMENTO  

 

Em busca de conhecer e analisar como o Teatro tem sido abordado no 

processo de ensino e aprendizagem realizou-se uma pesquisa bibliográfica. 

Esta pesquisa caracterizou-se na seleção de trabalhos que mostram como a 

prática teatral, enquanto processo e metodologia de ensino têm sido utilizada 

nas intervenções de ensino. 

Dois procedimentos organizaram esta etapa. Na primeira etapa, a pré-

seleção de trabalhos em base de dados. Por base de dados entendemos 

“conjunto de dados inter-relacionados, organizados de forma a permitir a 

recuperação da informação. Armazenadas por meios ópticos ou magnéticos 
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como discos e acessadas local ou remotamente.” (NORONHA; PASSARELI, 

2001).  

Usamos as palavras-chave “teatro e educação”, “teatro e ensino”, “teatro 

no ensino de arte”, estabelecendo “teatro” como o principal indexador. 

Focalizamos em bases de dados da área de ensino de ciências, ensino de 

Química tanto quanto de educação em geral, ligadas a práticas pedagógicas. 

As buscas nos levaram a algumas bases de dados constituídas como banco de 

TCC, teses e dissertações foram consideradas de modo aleatório a partir de 

máquinas de busca. Segundo informe da Biblioteca Central da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio De Janeiro, “A máquina de busca é uma 

ferramenta onde o usuário entra com uma ou mais palavras-chave e a máquina 

retorna páginas que tenham palavras que casem com a palavra-chave.” (PUC-

RIO, 2014). Neste momento da pré-seleção, privilegiamos a máquina de busca 

google acadêmico.  

 Todo este esforço nos auxiliou a escolha de alguns trabalhos para a 

análise pertinente a esta fase da pesquisa. 

 Nossa intenção foi conhecer qual seria o conteúdo desses trabalhos, 

quais as práticas apresentadas sobre o uso do Teatro no processo de ensino e 

aprendizagem a fim de colhermos contribuições a esta pesquisa.  

Ainda nessa etapa, dada à relevância do artigo pré-selecionado para 

oferecimento de dados à discussão da utilização do teatro como ferramenta de 

ensino, foi necessária a leitura breve de alguns trabalhos. Constatamos 

ausência de informações nos resumos e somente com a sua leitura não 

conseguiríamos confirmar com clareza o que seria apresentado durante em 

seu desenvolvimento.  

 

2.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Entre os trabalhos selecionados para análise estão artigos, monografias 

e dissertações de mestrado. Nestes, realizamos uma leitura detalhada, um a 

um, com o interesse de colher o máximo de informações possíveis sobre 

utilização do Teatro no ensino. Com a leitura dos trabalhos realizamos uma 

síntese de todos os textos selecionados. Nelas destacamos seus objetivos, as 
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práticas realizadas quanto à utilização do Teatro no ensino e apresentamos um 

breve resultado alcançado com a atividade proposta.  

Esta síntese além de revelar de forma simples e objetiva o conteúdo dos 

trabalhos permitiu o seu manuseio quando feito uma comparação entre os 

trabalhos que apresentavam proximidade de práticas, abordagens e aplicações 

do Teatro no ensino. Esse processo nos auxiliou no conhecimento e 

entendimentos das práticas existentes da utilização do Teatro no ensino. 

Desta forma, a análise dos trabalhos pré-selecionados nos permitiu 

conhecer melhor como as atividades teatrais vem sendo inserida na educação 

básica, em termos de metodologia de ensino e como a mesma tem sido um 

grande passo para a interdisciplinaridade, além de demostrar a sua 

colaboração para o ensino da disciplina de Arte na educação básica. 

 

2.3 TEATRO NO ENSINO EM GERAL 

 

O Teatro traz diversas contribuições para o ensino como demostramos 

no decorrer do primeiro capítulo.  Os benefícios que ele favorece ao processo 

de aprendizagem tem chamado à atenção de muitos educadores quanto sua 

utilização dentro de sala de aula.  A leitura feita nos resumos e nos artigos nos 

revelou uma diversidade de aspectos abordados. Desse modo percebe-se a 

existência de um grande número de trabalhos que demonstra a atuação do 

teatro no ensino. Verificou-se, a partir da leitura dos trabalhos analisados que o 

uso as intervenções teatrais aparecem deste a primeira etapa da escolarização 

básica, educação infantil fazendo-se presente nas demais disciplinas 

curriculares lecionadas no ensino fundamental e médio. 

 

2.3.1 A utilização do Teatro no ambiente escolar  

 

Por diferentes abordagens as atividades teatrais vêm ganhando espaço 

no ambiente escolar. Assim, como resultado de nossa análise, podemos 

destacar a atuações de alguns professores que nos mostram, através de suas 

práticas, como estão sendo desenvolvidas estas atividades no que concerne ao 

ensino em geral. 
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Ayala (2012) para a elaboração de sua dissertação de mestrado em 

educação utilizou a prática teatral para a formação de um grupo de alunos 

realizando oficinas de teatro a partir do tema bulling como gerador de 

discussão e elaboração de esquetes. O objetivo a ser alcançado com essa 

atividade foi investigar o fazer teatral na escola dialogando com a educação 

popular por mediação da pesquisa-ação girando em torno da temática bulling 

escolhido com a ajuda dos alunos que manifestaram interesse na participação 

das oficinas teatrais. 

O trabalho de Ayala (2012) se estendeu em três etapas. Primeira: 

seleção de alunos (14 a 17 anos de idade) e organização do espaço para 

iniciar as oficinas que ocorriam aos sábados pela manhã na escola. Segunda: 

Compreensão e discussão do tema gerador bulling por meio de leitura de texto 

e relatos de experiências dos alunos participantes das oficinas. Terceira: 

realização de esquetes retratando histórias sobre bulling. 

Costa (s.d) movida pela indisciplina, desinteresse e dificuldades de 

concentração dos alunos da Escola Estadual Gal. Silvano Albertoni de Campo 

das Vertentes, na cidade de Barroso, Minas Gerais, realiza brincadeiras 

oriundas de jogos teatrais, a fins de resolver os problemas pertinentes.  

Nesta intervenção, Costa (s.d) que leciona a disciplina de Cultura 

Religiosa trabalhou com a elaboração de desenhos, dramatizações e a 

montagem de uma peça teatral com o tema “O perigo das drogas em nossa 

vida”. Após cada jogo teatral uma avaliação da atividade era feita em forma de 

diálogo com a participação de todo o grupo. 

Silva (2012), ministrador da disciplina de Arte desenvolveu oficinas 

teatrais para crianças entre 7 a 12 anos, estudantes do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental da Escola Paraíso do Saber localizada no município de Ponto 

Novo no estado da Bahia. Em sua abordagem, Silva (2012) relata que antes 

em sua escola teatro só aparecia em apresentações de datas comemorativas e 

cívicas da escola. Apresenta que a partir das oficinas teatrais realizadas na 

escola, forma-se o grupo de teatro SABERART que se tornar um grupo fixo de 

teatro da própria instituição com encontros diários no final das aulas para 

realização de exercícios e jogos teatrais e ensaio das peças que futuramente 

iriam apresentar. 
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Aproximando-se da atuação de Silva (2012), Martins (2003) no processo 

de elaboração de sua dissertação de mestrado em educação, acompanha o 

progresso de 25 alunos do primeiro ano do ensino médio integrantes do Grupo 

de Teatro Amador do Colégio Estadual do Paraná conhecido na região como 

GRUTA-CEP, com leitura e análises de textos caracterizados pelas tragédias 

gregas Prometeu Acorrentado, Os Sete Contra Tebas, Antígona e Édipo-Rei, 

Medéia e As Troianas. 

A partir da obra As Troianas, montou-se uma peça teatral que foi 

apresentada a escola e comunidade.  Após esta experiência, o grupo montou 

outras peças teatrais. 

Podemos observar até aqui, quatro abordagens bem diferentes do uso 

de teatro no ambiente escolar. Embora Ayala (2012) e Silva (2012) tenham 

realizado seus trabalhos com oficinas teatrais, suas aplicações não estão 

diretamente ligadas a conteúdos traçados dentro da sala de aula. Observamos 

que o ponto comum presente nos trabalhos de Ayala (2012), Costa (s.d), 

Martins (2003) e Silva (2012) é a inserção do teatro no ambiente escolar com 

foco no tratamento de temas transversais, questões moralizadoras e 

socializadoras visando melhor convivência e gerando práticas de cidadania e 

leitura. A área de atuação de todos dos autores citados acima distintas umas 

das outras, porém com a visão pessoal de cada um, inserem o teatro no 

ambiente escolar. 

 

2.3.2 O uso do Teatro em diferentes disciplinas 

 

O uso do Teatro como metodologia de ensino vem aparecendo em 

diferentes disciplinas. A seguir, apresentaremos alguns autores que usaram as 

atividades teatrais para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem de 

seus alunos utilizando os processos da atividade teatral. 

 Envolvendo cerca de 500 alunos do ensino técnico integrado ao ensino 

médio, no palco do auditório Central do Campus Barreiros-IFPE, antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Barreiros, Arruda e Arruda (2012) desenvolveram o 

projeto “Festival de Literatura” idealizado pelos professores de Língua 

Portuguesa. Unindo literatura e teatro elas tiveram como objetivo desenvolver a 

leitura, a produção texto e a expressividade dos alunos a partir do Teatro. 



26 
 

 Para o Festival de Literatura foram montadas peças teatrais. Neste 

processo foi proposto a leitura de obras da literatura clássica e contemporânea 

em sala de aula durante os primeiros bimestres do ano letivo. A partir de 

discussões sobre os textos lidos ocorreram à escolha das obras que seriam 

transformadas em roteiros de teatrais sobre a avaliação dos professores para 

correção da linguagem portuguesa.  Na montagem das peças teatrais, durante 

o período de ensaios, ocorreram oficinas de teatro para melhor atuação dos 

alunos/atores. No dia da apresentação, houve a mobilização de toda a escola 

para apreciar o trabalho que seriam jugados por uma comissão de professores. 

Leite et al (2012) e Lacerda (2013) promoveram trabalhos com 

perspectiva interdisciplinar utilizando o teatro para o ensino-aprendizagem de 

Matemática, Português e Literatura. Por meio de oficinais teatrais e com 

objetivos diferenciados elas inseriram o teatro nas aulas de Matemática. 

Leite et al (2012), com o objetivo de minimizar as dificuldades e 

desinteresses dos alunos do ensino fundamental no ensino de Matemática 

utilizou a leitura do texto O Homem que Calculava de Malba Tahan, que 

destaca a incrível história de três irmãos que tentam fazer a repartição de uma 

herança, por meio de oficinas teatrais, a elaboração de uma peça teatral. 

O artigo apresenta de forma mais explicitada a metodologia da autora. A 

atividade decorre a partir da apresentação oral do significado do Teatro e 

apresentação de trechos teatrais em forma de vídeos, leitura silenciosa seguida 

da leitura oral do texto motivando sua interpretação. Foi trabalhada também a 

escrita do texto de teatro com auxílio dos bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência-PIBID dos cursos de Letras e Matemática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que conduziram os ensaios, 

filmagens e apresentação da peça na Escola Frei Serafim do Amparo em 

Vitória da Conquista. 

Lacerda (2013), após um levantamento sobre as dificuldades 

matemáticas (Matemática Básica e a interpretação de problemas) enfrentadas 

pelos alunos propôs a leitura de livros literários infanto-juvenil como Poesia 

Matemática (Millôr Fernandes), Alice no país dos enigmas (Raymond 

Smullyan), O homem que calculava (Malba Tahan) e Tudo depende de como 

você vê as coisas (Norton Juster). 
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Destes, foi escolhido pelos alunos o livro Tudo depende de como você 

vê as coisas, que “[...] apresenta o conceito de média aritmética simples, 

ilustrando-o com uma criança, o 0,58, que representa o número decimal 0,58 

dos 2,58 filhos que uma família possui em média [...]” (LACERDA, 2013, p. 4) 

para, a partir dele, montar uma peça teatral durante uma sequência de oficinas 

teatrais trabalhadas por meio de jogos dramáticos. 

Partindo para o ensino de Geografia, Manfrin et al (2012), descreve 

sobre a apresentação da peça teatral Exame final de Geografia adaptada pelos 

bolsistas do PIBID-Geografia da Universidade federal de Goiás a alunos da 

Escola Estadual Maria das Dores Campos estudantes do 6º a 8º anos do 

Ensino Fundamental. A encenação foi baseada no seriado televisivo mexicano 

Chaves e direcionava os alunos para conhecimentos sobre a Cartografia, sua 

importância e finalidade. O autor não expõe no artigo detalhes da encenação, 

impossibilitando-nos sabermos qual o estilo da encenação apresentada.  

Teixeira (2012) socializa a prática ocorrida na Escola de Formação 

Agrícola Dom Fragoso realizada pela turma de estágio supervisionado em 

Geografia II do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Com a 

utilização das técnicas do Teatro do Oprimido, trabalhada a partir de jogos 

teatrais com a visão de manter uma aproximação entre o ator e plateia, o autor 

realiza conversas que se desdobraram acerca da problemática do solo 

semiárido. Logo propõe a leitura do poema A Triste Partida de Patativa do 

Assaré e exibição do filme Morte e vida Severina baseado na Obra de João 

Cabral de Melo Neto que gerou a encenação de um Teatro Imagem, uma 

técnica estudada dentro do Teatro do Oprimido, para toda a escola. 

Pancierie (s.d) destaca uso do Teatro no seu processo de ensino 

sustentando-se no método dramático focalizado na aplicação de jogos teatrais. 

Nesta perspectiva sugere que se pode trabalhar com dança, jogos, mímicas, 

Teatro de máscaras, teatro de sombras, Teatro de fantoches, encenações, 

cultura corporal do movimento também nas aulas de Educação Física. 

Entre os trabalhos que representam o ensino de Ciências iremos 

destacamos também a utilização do Teatro nas disciplinas de Biologia e Física. 

As práticas teatrais que discorrem sobre o ensino de Ciências têm sido 

registradas pelos autores Carvalho (2006) e Medina e Braga (2009 e 2010). 

Entre estas práticas está uma peça de teatro que utiliza uma linguagem 
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simples e divertida para trabalhar conceitos de Física e Astronomia através da 

História da Ciência que é apresentada por Carvalho (2006, p. 12): 

A peça se desenvolve através do diálogo entre um avô idoso e 
seus dois netos, sentados perto de um monte de areia. Durante 
o diálogo os personagens, que contribuíram com suas idéias e 
descobertas, se apresentam no palco (Pitágoras, Aristarco de 
Samos, Claudio Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, 
Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert 
Einstein).  
 

Em determinado momento da peça, uma coreografia representando as 4 

estações do ano baseada no concerto As quatros estações de Vilvaldi é 

apesentada aos públicos pelos alunos da 8º série. Conceitos físicos como 

geocentrismo, heliocentrismo, leis de Kepler, gravitação de Newton e as teorias 

da relatividade de Einstein são abordados durante a peça. As séries (5ª, 6ª e 

7ª) após as apresentações da peça produziram cartazes e maquetes 

complementando os assuntos abordados durante a peça. Como Carvalho 

utiliza a dança em sua abordagem é pertinente destacar que sua a visão 

aproxima-se ao trabalho de Pancierie (s.d) que também prioriza a dança dentro 

das atividades teatrais. 

Medina e Braga (2009) no contexto de sua produção apresentam um 

processo metodológico para inserção de textos teatrais, como A Vida de 

Galileu (Bertolt Brecht), Oxigênio (Carl Djerassi e Roald Hoffmann) e a obra 

Frankenstein (Mary Shelley) no ensino de Física na perspectiva de levar os 

alunos a visualizem à parte humanística da ciência que se torna de ausente 

nas aulas tradicionais. 

   Medina e Braga (2010) expõem a montagem e apresentação da peça A 

Vida de Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, adaptada por professores de Física e 

alunos do 1° ano do ensino médio. Esta adaptação que visou explorar o 

conteúdo de Física, de Astronomia e áreas afins foi explanada da seguinte 

forma. Primeira etapa: a leitura do livro Galileu e o nascimento da Ciência 

Moderna com realização de uma pesquisa e seminário sobre a revolução 

cultural do século XVII subdividindo em quatro revoluções específicas como a 

científica, a artística, a político-religiosa e a filosófica. Segunda etapa: 

construção e apresentação da peça teatral tendo o envolvimento dos alunos 

tanto na atuação do espetáculo quanto na montagem de cenários, figurino e 
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produção. Um trabalho que explorou a participação dos alunos em todas as 

estas de construção. 

O Teatro no ensino de Biologia não foge muito das atuações expostas 

até agora, porém elas apresentam algumas peculiaridades. Observamos como 

se sucede nos trabalhos de Machado e Matos (s. d) e Melo e Feitosa (2010). 

Partir da exposição de uma aula tradicional sobre citologia, Machado e 

Matos (s. d) realizaram uma atividade teatral na Escola Estadual Venina Corrêa 

Torres, Santa Eugênia, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro com estudantes do 2º ano 

do ensino médio na disciplina de Biologia. Essa atividade obteve como 

fundamento a montagem de uma peça de teatro com o tema A fábrica celular. 

Nela os alunos/atores representavam organelas da célula eucarionte 

caracterizados por uma camiseta branca estampada na mesma o nome da 

organela representativa.  

Já, Melo e Feitosa (2010) sugerem um texto teatral que pode ser 

utilizado na disciplina de Biologia a alunos da 7ª do ensino fundamental 3º ano 

do ensino médio. Sua finalidade com o texto apresentado é abordar a relação 

entre os sistemas do corpo humano envolvendo a obtenção de energia para o 

trabalho celular e sobrevivência das células. A peça pode ser encenada pelos 

alunos. Mais para os demais alunos apreciarem a apresentação da peça os 

autores sugerem que os mesmos já tenham conhecimentos sobre fotossíntese, 

sistemas circulatório, respiratório e digestivo, metabolismo e conceitos de 

carboidrato, glicose e amilase. 

O texto teatral apresentado é dividido em três atos: Da boca para o 

coração, Do nariz para o coração e Do coração para os neurônios. Abaixo 

expomos um recorte do mesmo para nível de conhecimento da proposta. 

Trecho do primeiro ato: 

Carboidrato (3 monitores juntos, unidos com uma faixa escrito 
carboidrato, em cada aluno etiqueta denominada como glicose 
1, glicose 2, glicose 3). Os alunos falam atrás do palco e não 
entram em cena.  
[Glicose 1]– Vem!  
[Glicose 2] – Espera aí, não terminei de passar meu batom!  
[Glicose 3] – Ai! está me rasgando!  
[Narrador] – Agora com vocês o carboidrato.  
(Carboidrato entra em cena).  
[Ferro] – Ei! Espera aí, eu também vou com vocês.  
[Carboidrato] – Quem é esse? (glicose1 fala para outra 
glicose2).  



30 
 

[Carboidrato] – Um tal de Ferro, deixa ele vir junto (glicose2).  
[Carboidrato] – Tudo bem, mas vamos logo, que o caminho é 
muito longo e não podemos perder tempo. Ah! E o senhor 
Ferro, veja se não atrapalha.  
[Ferro] – Movimenta a cabeça concordando.  
[Carboidrato] – Vamos lá, 1, 2 e 3. E pulam para dentro da 
boca. (MELO e FEITOSA, 2010, p. 14). 

 

Percebe-se que o uso do teatro no ensino de Ciências é apresentado de 

formas variadas. No ensino de Biologia, os autores ensinam conceitos e 

teorizaram alguns conteúdos antes de partirem para o uso da atividade teatral 

na sala de aula. Alguns trabalhos que priorizam a História da Ciência são 

explorados no ensino de Física como mostram os trabalhos de Medina e Braga 

(2009 e 2010). Estes trabalhos são executados a partir da leitura de textos 

característicos abordando a História da Ciência. Com o auxílio dos professores 

os alunos transformam e adaptam os textos lidos em textos possíveis para o 

diálogo teatral. Já Carvalho (2006) trabalha a História da Ciência no ensino 

fundamental também fazendo menção de princípios explorados pela disciplina 

de Física. 

Estas diferentes atuações demonstradas pelos autores acima 

caracterizam visões específicas expressas por cada um de como inserir o 

teatro no processo de ensino. É interessante notar que nas abordagens 

demonstradas aqui valorizam a participação dos alunos em todas as práticas 

realizadas. Isso faz do teatro uma boa ferramenta para interação social entre 

aluno-aluno e aluno-professor. O que muitas vezes não há ocorrência quando 

as aulas são transmitidas de maneira tradicional. 

 

2.4 TEATRO NO ENSINO DA ARTE 

 

Ao se deleitar com a variedade de metodologias e propostas didáticas 

para a disseminação de um determinado conteúdo, especificamente, nos 

conteúdos correspondentes a disciplina de Arte, em todos os níveis de ensino 

da educação básica, alguns professores se desafiaram unir a linguagem teatral 

para desenvolver sua prática pedagógica no ensino da disciplina da arte. 

Este fator também se estende na vertente de que a Arte é uma disciplina 

interdisciplinar e que o Teatro se ramifica dentro das linguagens artística. 
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Ao investigar as variadas possibilidades metodológicas possíveis para 

desenvolver uma boa didática de uma proposta curricular da disciplina de Arte 

na educação básica, vemos a possibilidade de utilizar a linguagem teatral. 

Thaís Klima Machado em seu Trabalho de Conclusão de Curso em 

Licenciatura em Artes visuais com o tema: “A cultura visual as aulas de artes: 

experiências com a imagem e o teatro” dialoga sobre sua didática na disciplina 

de artes no ensino médio o projeto de curso Teatro e Artes Visuais: construindo 

relações a partir da cultura visual” no qual desenvolve o componente curricular 

“Conceitos da cultura visual” fazendo uma relação entre as Artes Visuais e o 

Teatro. 

Nesse contexto Machado (2018) descreve a importância de unir Teatro e 

Artes Visuais: 

 

Sabendo da importância em possibilitar aos alunos 
experiências nas quatro linguagens artísticas, bem como, tecer 
relações entre estas linguagens proponho que, os jovens 
tenham a possibilidade de experimentar a linguagem teatral 
relacionando-a com as artes visuais através de conexões com 
a cultura visual. (MACHADO, 2018). 

 

Frente a isso ela discorre: 

 

[...] possibilitar aos jovens experiências com a linguagem teatral 
em diálogo direto com a imagem, pois ambas são visuais, 
comunicam, provocam e potencializam conhecimento. Dessa 
forma, caminham lado a lado com a cultura visual, a qual é um 
estudo que pesquisa como as imagens nos afetam. 
(MACHADO, 2018). 

 

Em seu trabalho ela visa como objetivo geral: Proporcionar às jovens 

experiências na linguagem teatral a partir de relações com as Artes Visuais, 

partindo de temas compreendidos pela cultura visual. Bem como: compreender 

os conceitos de teatro e artes visuais; reconhecer os conceitos da cultura 

visual; experimentar a linguagem teatral; identificar relações entre as 

linguagens; conhecer o artista Cândido Portinari e identificar algumas de suas 

produções; produzir um trabalho cênico a partir de relações entre as Artes 

Visuais e o Teatro conectando-as a cultura visual.  

Em sua prática, Machado (2018) trabalha com encontros semanais de 

04 horas aulas onde faz discussão sobre os conceitos de Artes Visuais e 

Teatro, propõe pesquisa de obras produzidas através das vertentes das Artes 
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Visuais e constrói relações entre as obras e temas compreendidos na cultura 

visual.  

Posteriormente faz apresentação sobre a história do Teatro, desenvolve 

laboratório prático com os alunos utilizando jogos teatrais: Teatro/Imagem, 

presente na técnica do teatro do oprimido de Augusto Boal.  

Dando continuidade a sua proposta didática usando a linguagem teatral 

como metodologia, Machado (2018) propõe a elaboração de um “teatro vivo” 

com a temática de desigualdade social e temas populares retratados nas obras 

de Cândido Portinari. As obras das quais apresentou aos alunos foram: O 

lavrador de café; Os retirantes, Criança morta, Café, Cana de Açúcar.  

Cada grupo de aluno adotou uma imagem na qual em outros encontros 

deveriam criar um roteiro baseando-se no que as obras abordam e as 

conexões entre si para posteriormente dá Início de produção e estruturação do 

roteiro para construir o Teatro Vivo da obra selecionada por cada grupo. 

Nos demais encontro a função dos alunos se desdobram na 

estruturação do roteiro e ensaios para a apresentação do Teatro vivo. Assim os 

alunos focavam na produção de cenários, adereços de cena e ensaio 

supervisionado. Por fim, no quarto encontro ocorreu a socialização dos 

trabalhos concluídos. 

Após nossa reflexão sobre a proposta pedagógica de usar o Teatro 

como processo para o ensino da Arte, Machado (2018) dialoga:  

 

A imagem e o teatro criam conexões entre si, pois ambos se 

dispõem de fundamentos da linguagem visual como cor, 

sombra, forma, luz entre outros. Ambas são e proporcionam 

comunicação e caminham lado a lado. No teatro apreciamos a 

montagem cênica por meio visual, ao imaginarmos situações 

que os atores nos propõem pensamos nelas através de 

imagens e ao assistir procuramos em nossa mente uma 

imagem que já conhecemos semelhante ao que observamos 

em tempo real.  (MACHADO, 2018) 

 

Fazendo referência ao currículo do ensino da Arte, Machado (2018) 

descreve:  

 

A imagem provoca, instiga e impacta os alunos. Sendo assim, 

é indispensável que o professor promova discussões e 

reflexões a partir de leitura de imagens. De tal modo, que o 

educando desenvolva sua criticidade por meio de 
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argumentações em conversas em sala de aula, reflexão, olhar 

atendo e leitura ponderada atentando-se aos detalhes e nas 

mensagens subliminares que determinada visualidade 

pretende informar. (MACHADO, 2018) 

 

Como arte educador tenho a visão de que o professor deve se deleitar 

nas mais variadas possibilidades de promover o processo de aprendizagem em 

nossos alunos. Pois tanto, inovar, buscar alternativas para enriquecer esse 

processo pode trazer resultados surpreendentes ao cognitivo do aluno. O 

Teatro tem essa possibilidade de trazer o lúdico e prazeroso, sem perder o foco 

na aprendizagem.  
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3. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Desde a história da civilização a Arte, em suas formas de representação 

como o desenho, a pintura, a música, a dança e teatro fizeram parte do 

processo evolutivo do homem. Hoje fazemos uso da Arte para diferentes 

ocasiões. Ela se torna tão importante ao homem que é inserida como 

componente curricular da Educação Básica. 

É elencado a esta disciplina uma sequencia de conteúdos que fará do 

nosso estudante como conhecedor e desfrutador das tendencias artísticas. 

Para se ensinar a disciplina de Arte, seja na sua vertente das Artes visuais, 

Teatro, Dança, Música se faz necessário o uso de uma metodologia para que o 

conteúdo trabalhado atinja as habilidades e competências básicas que a BNCC 

nos dá como norte para executar um bom progresso cognitivo em nosso aluno. 

Nesse sentido, o professor da disciplina parte em busca de meios e 

metodologias para que este aluno atinja o aprendizado com excelência. 

Vimos que o uso de atividades teatrais vem sendo usado em diferentes 

disciplinas com o intuito de melhorar o desempenho cognitivo do aluno sendo 

também o principal incentivador e colaborador da interdisciplinaridade.  

Para a inserção de atividades teatrais no ensino há exigência da 

presença de um profissional ligado a esta arte. O arte educador também obtém 

esse conhecimento em sua formação acadêmica. O professor tendo 

conhecimento e afinidade com as práticas teatrais tem autonomia para inseri-lo 

dentro da disciplina de Arte em sua prática docente como também procurar 

buscar novas maneiras de como abordá-los.   

No entanto há variadas formas, jeitos, ações para inserir o Teatro no 

processo de ensino e aprendizagem. Montagens de peças teatrais, leituras e 

produções de textos de teatro, apreciação de peças de teatros de outras 

instituições e grupos de teatros, oficinais e jogos teatrais, entre outros já 

apresentados ao longo desta abordagem. Cabe ao professor a busca por 

maneiras que lhe sejam mais convenientes visando sempre à aprendizagem e 

não utilizar o Teatro só por utilizar, como mero fazer artístico.   

 

 

 

 



35 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
 
ALBAGLI, S. Divulgação científica: informação científica para a cidadania? Ci. 
Inf., Brasília, v. 25, n. 3, p. 396-404, set./dez. 1996. 
 
AMAURO, N.; MOREIRA, P.; VITOR, P.; SOUZA, T.; FARIA, C. O. O papel do 
teatro enquanto ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem de 
química. In: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS, 9., 2013, Gironia. P. 154-159. Disponível em: 
< 
http://congres.manners.es/congres_ciencia/gestio/creacioCD/cd/articulos/art_11
34.pdf >. Acesso em: 27 jun. 2014. 
 
ARRUDA, M. C.; ARRUDA, A. S. Da sala de aula ao palco: a inserção do teatro 
no ensino de literatura brasileira como incentivo à leitura no IFPE - campus 
barreiros. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL – EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE, 6., 2012, São Cristovão. Anais... São Cristovão: VI 
COLÓQUIO INTERNACIONAL, 2012. 
 
AYALA, R. M. Teatro na escola: contribuições da educação popular e da 
pesquisa-ação. 2012. 185 f. Dissertação (Mestrado em Educação)- 
Universidade de Uberaba, Uberaba 2012. 
  
BENEDETTI FILHO, E. B.; FIORUCCI, A. R.; OLIVEIRA, N.; BENEDETTI, L. P. 
S.; FERNANDES, R. J. O emprego do teatro como forma de divulgação 
científica em química. UDESC em Ação. v. 7, n. 1, p. 1-19, 2013.  
 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais Ensino Médio Parte II. 2000. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: arte.  Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1997.  
 
BURLA, G.; AGUIAR, V. T. B. O teatro e o ensino de geografia. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA, 10., 
2009, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: X ENPEG, 2009. 
 
CAMPOS, E. P. Teatro e educação matemática. 2009. 105 f. Projeto de 
Ensino de Matemática, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  
 
CARVALHO, S. H. M. Uma viagem pela física e astronomia através do teatro e 
dança. Física na Escola, v. 7, n. 1, p. 11-16, 2006. 
 
CAVASSIN, J. Perspectivas para o teatro na educação como conhecimento e 
prática pedagógica. R. cient./FAP, Curitiba, v.3, p.39-52, jan./dez, 2008.  
 



36 
 

COSTA, N. C. A. O teatro como instrumento na construção de valores 
éticos na educação. S d. 
 
COTRIM,G. História global-Brasil e Geral. Volume único, 8. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
ENCICLOPÉDIA, Barsa Universal. Volume 4. São Paulo: Editorial Planeta, 
2007. 
 
FERREIRA, A. B. H.; Miniaurélio Século XXI escolar: o minidicionário da linha 
portuguesa. 4.ed. rev. Ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
 
JAPIASSU, R. O. V. Jogos teatrais na escola pública. Rev. Fac. Educ. vol.24, 
n. 2, São Paulo July/Dec. 1998. 

LACERDA, H. D. G. Teatro e educação matemática o ensino do conceito de 
média por meio da linguagem teatral. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 11. , 2013, Curitiba. Anais... Curitiba: XI 
ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2013. p. 1-9. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 
5. ed. São Paulo: Atlas 2003. 
 
LEITE, N. S.; LIMA, Á. J. C.; LACERDA, P.; OLIVEIRA, K. S. D.; PAIVA, T. V. 
S. CUNHA, W. J. T. O desafio da interdisciplinaridade: a matemática no 
teatro. In: ESCOLA DE INVERNO DE EDUCAÇÃO DE 
MATEMÁTICA/ENCONTRO NACIONAL PIBID-MATEMÁTICA, 3/1., 2012. p. 1-
11. Disponível em:< 
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/RE/RE_Leite_Naianna.pdf>. 
Acesso em: 27 jun. 2014. 
 
LUPETTI, K. O.; SERAFIM, T. G.; PUGLIERE, T. S.; LIMA, L. P.; ALMEIDA,L. 
F.; MACEDO, A. N.; RODRIGUES, C.; PEREIRA, T. M.; GROMBONI, M. F.; 
MOURA, A. F.; MARQUES, C. M. P. Ciência em cena: teatro e divulgação 
científica. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 14.,  
2008,Curitiba. Anais... Curitiba: XIV ENEQ, 2008.  
 
 
MACHADO, T. K.; A cultura visual nas aulas de artes: experiências com a 
imagem e o teatro. Trabalho de Conclusão de Curso. Artes Visuais da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. 2018. 
  
MACHADO, P. P.; MATOS, W. R. A utilização do teatro no ensino de ciências: 
um estudo de caso. Revista Rede de Cuidados em Saúde. p. 1-10, s. d. 
 
MANFRIN, A. O.; CUSTÓDIO, A. A. F.; SILVA, I. M; SILVA, L. C.; SANTOS, E. 
C.; JUNIOR, R. F. M.; BERTAZZO, C. J. Geografia no teatro: velhos temas, 
novas abordagens. In: SEREX-SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
DA REGIÃO CENTRO-OESTE, 5., 2012, Goiânia. Anais... Goiânia: V SEREX, 
2012.  
 

http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/RE/RE_Leite_Naianna.pdf


37 
 

MARCHI, D. M.; TOSO, C. I. Representações sociais, teatro e ensino de 
história: um diálogo possível. In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA,10.,  
2010, Santa Maria. Anais... Santa Maria: X ENCONTRO ESTADUAL DE 
HISTÓRIA, 2010. 
 
MARTINS, G. S. L. Teatro na escola: contribuições do estudo e da 
representação da tragédia grega na formação de alunos do ensino médio. 
2003. 179 f. Dissertação (Mestrado em Educação)-Universidade Tuiuti do 
Paraná, Curitiba, 2003. 
 
MASSARANI, L. A divulgação científica no Rio de Janeiro: Algumas 
reflexões sobre a década de 20. 1889. 177 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação)- Instituto Brasileiro de Informação em C&T (IBICT) e 
Escola de Comunicação/UFRJ, Rio de Janeiro, 1998.  
 
MBARGA, G.; FLEURY, J. O que é Ciencias? Curso On-line de Jornalismo 
Científico, s.d. Disponível em:< http://www.wfsj.org/course/pt/pdf/mod_5.pdf>. 
Acesso em: 2 abr.  2014. 
 
MEDINA, M. N.; BRAGA, M. Frankenstein: a aproximação das ciências com 
alunos de ensino médio através do teatro. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, Florianópolis. Atas... 
Florianópolis: VII ENPEC, 2009. 
 
MEDINA, M.; BRAGA, M. O teatro como ferramenta de aprendizagem da física 
e de problematização da natureza da ciência. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 27, n. 2: 
p. 313-333, 2010. 
 
MELO, S. R.; FEITOZA, L. A. Teatro e Biologia: uma proposta dinâmica para 
compreender a nutrição dos neurônios e as relações entre os diferentes 
sistemas envolvidos. Arquivos do MUDI, v. 14 (1/2/3), 2010. 
 
MENDES, M. F. A. Uma perspectiva histórica da divulgação científica: a 
atuação do cientista-divulgador José Reis (1948-1958). 2006. 256 f. Tese 
(Doutorado em História das Ciências)- Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Rio 
de Janeiro, 2006. 

MESSEDER NETO, H. S. M.; PINHEIRO, B. C. S.; ROQUE, N. F. 
Improvisações Teatrais no Ensino de Química. Química nova na escola, v. 35, 
n. 2, p. 100-106, 2013. 
 
MIRABEAU, T. A.; MORAIS,I.; SANTOS, J. A.; BLANCO, R. P.; PENIDO, M. C. 
M. O teatro como estratégia dinamizadora no ensino de física. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 8., 2011, 
Campinas. Anais... Campinas: VIII ENPEC, 2011. 
 
MONTENEGRO, B.; FREITAS, A. L. P.; MAGALHAES, P. J. C.; SANTOS, A. 
A.; VALE, M. R.  O papel do teatro na divulgação científica: A experiência da 
seara da ciência. Cienc. Cult. vol.57, n. 4, São Paulo Oct./Dec. 2005. 
 

http://www.wfsj.org/course/pt/pdf/mod_5.pdf


38 
 

NORONHA D.P.; PASSARELI, B. Recursos Informacionais II. Eca USR. 
Departamento de Biblioteconomia e documentação, 2001. Disponível em:< 
http://www.eca.usp.br/departam/cbd/lina/recurso2/bases.htm>. Acesso em 15 
jul. 2014. 
 
OLIVEIRA, D. M. Teatro Científico: a arte como divulgação da ciência Coreia, 
Coreia: um exercício de teatro científico. 2010. 34 f. Trabalho de conclusão de 
Curso (Monografia)-Curso de Especialização em Divulgação da Ciência Rio de 
Janeiro, 2010.  
 
OLIVEIRA, M. E.; STOLTZ, T. Teatro na escola: considerações a partir de 
Vygotsky. Educar em Revista, n.36, p. 77-93, 2010. 
 
PANCIERI, T. Z. A linguagem teatral como ferramenta pedagógica da 
cultura corporal de movimento.  S.d. Disponível em:< 
http://pt.scribd.com/doc/71729289/A-Linguagem-Teatral-Como-Ferramenta-
Pedagogic-A. Acesso em: 27 jun. 2014. 
 
PUC-RIO.  Teses aberta. Ferramenta de busca. Rio de Janeiro, 2014 
Disponível em:< http://www2.dbd.puc-
rio.br/pergamum/tesesabertas/0024134_02_cap_03.pdf>. Acesso em 15 jul. 
2014. 
 
ROQUE, N. F. Química por meio do teatro. Química nova na escola, n 25, p. 
27-29, 2007a. 
 
ROQUE, N.F. Uma festa no céu - Peça em um ato focalizando o 
desenvolvimento da química a partir do século XVIII. Química nova na escola, 
n 25, p. 30-33, 2007b.  
 
ROSA, D. L. Aplicação de metodologias alternativas para uma 
aprendizagem significativa no ensino de química. 2012. 92 f. Monografia 
(Especialização em Ensino na Educação Básica)-Universidade Federal do 
Espírito Santo, São Mateus, 2012. 
 
SANTOS, A. N.; SANTOS, A. N. O teatro e suas contribuições para 
educação infantil na escola pública. In: ENDIPE - Encontro Nacional de 
Didática e Práticas de Ensino – UNICAMP, 16. Campinas, 2012. Disponível 
em: < http://www.infoteca.inf.br/endipe/acervo/listar/pesquisar >. Acesso em 27 
jun. 2014. 
 
SARAIVA, C. C. Teatro Científico e o ensino da química. 2007. 172 f. 
Dissertação (Mestrado em Química para o ensino)- Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, Porto, 2007.  
 
SILVA. B. Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: Ed. Da Fundação 
Getúlio Vargas, 1986. 
 

http://www.eca.usp.br/departam/cbd/lina/recurso2/bases.htm
http://pt.scribd.com/doc/71729289/A-Linguagem-Teatral-Como-Ferramenta-Pedagogic-A
http://pt.scribd.com/doc/71729289/A-Linguagem-Teatral-Como-Ferramenta-Pedagogic-A
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0024134_02_cap_03.pdf
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0024134_02_cap_03.pdf


39 
 

SILVA, D. M.; NASCIMENTO, R. C. F.; YAMASHITA, M. Química en Cena: 

Divulgação Científica Através do Teatro. In: Seminário de Educação – SED, 6., 2013, 

Ji- Paraná. Anais... Ji-Paraná: VI SED, 2013. p. 1-10. 

 

SILVA, D. M.; NASCIMENTO, R. C. F.; YAMASHITA, M.; FRANCISCO JUNIOR, 

W. E. Formação docente e divulgação científica por meio do teatro: uma pesquisa no 

âmbito do PIBID UNIR/RO. In: ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO DE 

QUÍMICA/ ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA DA BAHIA, 16/10., 2012, 

Salvador. Anais... Salvador: XVI ENEQ/X EDUQUI, 2012. 

 

SILVA, E. L. S. Teatro infantil na escola: instrumento para eficaz ensino das artes. In: 

ENCONTRO BAIANO DE ESTUDOS EM CULTURA, 3., 2012, Cachoeira. Anais... 

s.d. Cachoeira: III EBECULT, 2012. 

 

SILVEIRA, A. F.; SILVA, A. P. B.; RIBEIRO FILHO, A. A divulgação da ciência 

através do teatro: um estudo em Copenhague de Michael Frayn. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, 

Florianópolis. Atas... Florianópolis: VII ENPEC, 2009.  

TEIXEIRA, F. C. O ensino de geografia e o teatro do oprimido: experiência de uma 

nova linguagem na geografia escolar. In: ENCONTRO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 

21., 2012, Uberlândia. Anais... Uberlândia: ENCONTRO DE GEOGRAFIA 

AGRÁRIA , 2012. p. 1-9. 

 

VASCONCELOS, C. P. O teatro como linguagem e fonte no ensino de história. In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH, 26., 2011,São Paulo. Anais... São 

Paulo: X SNH- ANPUH, 2010. p. 1-11. 

 

VESTENA, R. D. F. PRETTO, V. O teatro no ensino de ciências: uma alternativa 

metodológica na formação docente para os anos iniciais. VIDYA, v. 32, n. 2, p.9-20, 

jul./dez. 

 
 


