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E o mundo vai girando cada vez mais 

veloz  

A gente espera do mundo e o mundo 

espera de nós  

Um pouco mais de paciência 



 Será que é tempo que lhe falta pra 

perceber  

Será que temos esse tempo pra perder E 

quem quer saber A vida é tão rara (Tão 

rara). 

(Lenine) 

RESUMO 

 

O trabalho expõe as potencialidades da arte-educação na mediação dos processos de 

ensino, aprendizagem e desenvolvimento de crianças da educação infantil, para isso toma 

como base de análise estudos que tratam, efetivamente sobre a linguagem teatral em suas 

variadas possibilidades pedagógicas. Nesse aspecto, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral, analisar a partir da análise de documentos acadêmicos a importância e a 

contribuição do teatro como mediação pedagógica para o desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças. Para essa proposta investigativa tomamos como trilha 

metodológica a pesquisa qualitativa, com análise documental. Para análise elegemos os 

seguintes documentos: 3 ementas da disciplina de arte educação e 3 trabalhos acadêmicos, 

sendo eles um artigo, um tcc e uma dissertação. Como apoio teórico e metodológico 

utilizamos os seguintes autores, Duarte Júnior (1991); Reverbel (2002); Barbosa (1998); 

Gil (2012); Porto (2018); Santos e Santos (2012), dentre outros. No processo de 

sistematização da proposta utilizamos os seguintes instrumentos: coleta de dados por 

meio do Google Acadêmico e da plataforma Scielo. A partir da seleção dos documentos, 

foi realizada uma pré análise de trabalhos que abordam a temática em questão; a 

exploração do material; tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  Após a 

análise e interpretação dos dados destes, chegamos à conclusão de que o teatro quando 

levado para sala de aula como uma forma de mediação pedagógica possibilitará a criança 

a desenvolver por exemplo: o autoconhecimento, desenvolvimento da sua comunicação 

e maior interação entre os alunos. Por fim asseveramos que a linguagem teatral 

potencializa o processo de ensino e aprendizagem, capaz de propiciar o crescimento das 

capacidades, físicas, motoras e cognitivas da criança, oportunizando às mesmas a 

desenvolverem a sua capacidade crítica. 

 

Palavras chaves:  Arte- educação, Teatro na escola; Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The work exposes the potential of art education in the mediation of the teaching, learning 

and development processes of children in early childhood education, for this it takes as a 

basis for analysis studies that effectively deal with theatrical language in its various 

pedagogical possibilities. In this aspect, the present research has as general objective, to 

analyze from the analysis of academic documents the importance and the contribution of 

the theater as pedagogical mediation for the development and learning of children. For 

this investigative proposal, we took as a methodological path the qualitative research, 

with documental analysis. For analysis, we chose the following documents: 3 menus of 

the discipline of art education and 3 academic works, being an article, a tcc and a 

dissertation. As theoretical and methodological support we used the following authors, 

Duarte Júnior (1991); Reverbel (2002); Barbosa (1998); Gil (2012); Porto (2018); Santos 

and Santos (2012), among others. In the process of systematizing the proposal, we used 

the following instruments: data collection through Google Scholar and the Scielo 

platform. From the selection of documents, a pre-analysis of works that approach the 

subject in question was carried out; the exploration of the material; treatment of results, 

inference and interpretation. After analyzing and interpreting their data, we came to the 

conclusion that theater, when taken to the classroom as a form of pedagogical mediation, 

will enable the child to develop, for example: self-knowledge, development of their 

communication and greater interaction between students. Finally, we assert that the 

theatrical language enhances the teaching and learning process, capable of promoting the 

growth of the child's physical, motor and cognitive capacities, allowing them to develop 

their critical capacity. 

 

Keywords: Art-education, Theater at school; Education. 
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MEMORIAL 

 

Sou Kátia Kaline dos Santos, nasci na cidade de Santo Antônio de Lisboa-PI, filha 

de Maria dos Santos Pimentel e Antônio dos Santos Filho. Na minha infância até a 

adolescência passei por muitas coisas boas e ruins dentro do meio familiar e de amigos, 

mas prefiro aqui expor apenas a coisas boas e alegres que passei junto a esses dois grupos. 

 A minha casa sempre foi cheia de amigos e parentes nos quais faziam dos meus 

dias os mais felizes possíveis. Lembro que toda e qualquer reunião familiar fosse para 

tratar de qualquer assunto eram feitas lá e sempre com a casa cheia. Por ser a mais nova 

da casa entre as minhas irmãs, sempre participei das rodas de amigos delas, onde estes 

acabavam se tornando também meus amigos.  

Nesses grupos de amigos sempre haviam rodas de conversa onde acabavam 

surgindo algo relacionado a arte, uma música, uma dança, falavam sobre filmes, novelas, 

e isso instigava o meu interesse de buscar esses assuntos para que eu pudesse me 

relacionar melhor com eles. 

Para falar da Arte, mais precisamente sobre a presença da linguagem teatral na 

minha vida, as memórias que tenho não são muitas, porém, são suficientes, no sentido de 

valiosas, para eu ter a certeza de que ela leva alegria para sala de aula, sobretudo os que 

são atendidos na Educação Infantil, uma linguagem que é marcante em minha infância e 

que faz parte da construção de minha história. 

Iniciei a minha vida escolar aos cinco anos de idade na Escola Municipal Antônio 

Calixto da Silva, em Santo Antônio de Lisboa- PI, lugar no qual estudei até os dez anos 

e tive acredito eu os melhores anos da minha infância, pois foi nesse período que tive 

mais amizades e conheci, a minha professora “Tia” Núbia. Ela foi e é diferente de todas 

as outras professoras que estiveram comigo, com ela aprendi a gostar de estudar pois ela 

era muito atenciosa. 

As aulas da Tia Núbia eram sempre divertidas, nós aprendíamos os conteúdos de 

forma lúdica ela sempre colocava as atividades em grupo e que pudessem ser realizadas 

fora da sala de aula. Nas datas comemorativas ela construía junto com a nossa ajuda 

brinquedos, lembrancinhas que pudessem ser levados para casa.  



Durante o intervalo eu e os meus colegas adorávamos brincar. A brincadeira na 

qual eu mais gostava entre todas as que eu participava (e foram muitas), era pular elástico 

essa era realizada no corredor da minha sala de aula e sempre depois da aula eu ia para o 

terreiro da minha casa junto dos meus colegas para continuar a brincadeira. 

 Quando eu era criança, a presença da arte na minha vida se dava a partir dessas 

brincadeiras na escola, em casa e na rua com as outras crianças do meu bairro. Lembro-

me também, das várias representações que fazíamos ao brincar de casinhas, levando o 

teatro para as nossas brincadeiras, através de representações como “mamãe e filhinha”, 

ao interpretar diante da família quando eu falava que era mãe das minhas bonecas. 

 Na adolescência, a arte se fez presente na minha vida através de projetos que 

participei, lembro-me do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), um 

programa destinado a jovens de quinze aos vinte nove anos de idade, nele eram ofertados 

curso de música, dança, capoeira, confeitaria e teatro. Esses cursos não eram tidos como 

obrigatórios, mas, por ser um projeto socioeducativo e pela pouca quantidade de alunos 

eu participei de todos os cursos.  

 

                                    

                                   Imagem 1. Apresentação de teatro na Caju cultura 2007 

                                          Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 



 A imagem a cima, mostra uma apresentação de teatro no evento Caju Cultura1 de 

2007, onde eu pude participar, na foto estou ao lado direito da menina que está ao centro. 

Dentro desse projeto tive a oportunidade de ensaiar e apresentar algumas peças de teatro, 

em comemorações alusivas ao dia das mães, dentre outras que me fizeram ficar cada dia 

mais apaixonada pelo teatro. Participei também de projetos na escola que visavam 

preparar alguns alunos para se apresentarem em um festival local. A Caju Cultura é uma 

festa em comemoração à safra do caju em Santo Antônio de Lisboa-PI, e acontece todos 

os anos durante o mês de setembro.  

 Infelizmente, esses cursos ofertados pela prefeitura duraram pouco tempo e por 

isso não tive muita oportunidade de vivenciar o teatro por mais tempo, pois, na cidade 

onde moro o incentivo à cultura não foi muito valorizado, na época em que eu era criança 

e adolescente, para esses eventos que citei eram trazidas professoras de outras cidades 

porque o trabalho das professoras da cidade não era valorizado. 

 Me vejo como sendo uma pessoa tímida, porém, sempre que coloquei o teatro em 

minha vida, seja em qualquer assunto; brincando com os meus colegas ou em um 

seminário na escola ou universidade sinto que fico mais expressiva, mais aberta a 

conversas, menos tímida, por isso acredito que trabalhar o teatro durante os conteúdos na 

escola com as crianças irá levá-las a interagir mais umas com as outras. 

Ainda que poucas oportunidades de vivenciar atividades teatrais na minha infância 

e na adolescência, posso afirmar que estas foram de grande valia para o meu aprendizado 

e por isso, defendo que a presença do teatro no espaço escolar é capaz de despertar 

aprendizagem, estimular a comunicação, a criatividade dos educandos, sobretudo dos que 

se encontram na educação infantil, um tempo bom para o exercício da ludicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Evento cultural do Município de Santo Antônio de Lisboa – PI, importante produtor de caju no eestado. 
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INTRODUÇÃO 

 

                                              O teatro e a educação devem caminhar 

juntos; educar não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar e 

sentir o mundo de outras formas. 

                                               Fernanda Montenegro 

 

A linguagem teatral é um tema que merece uma crescente atenção por parte dos 

educadores, dos profissionais que atuam na escola de um modo geral, há nessa forma de 

comunicação um universo de possibilidades formativas.  O teatro é uma arte que nos transmite 

liberdade através do movimento e interpretação do corpo, podendo ser visto em várias situações 

do nosso dia a dia, em casa, na rua, na escola, e etc.  

Ao se falar de teatro no contexto da sala de aula, pode-se verificar formas de 

aprendizagens que vão muito além do aprender a representar histórias. Ele pode proporcionar 

à criança, tanto o sentido do brincar em sala de aula, quanto o despertar e desenvolver 

potencialidades que nelas ainda estão adormecidas: dentre elas podemos citar a criatividade, a 

memorização e o movimento. 

 A escolha da temática deu-se por eu acreditar na força da arte para educar crianças e no 

quanto eu acredito que a linguagem teatral enquanto instrumento pedagógico pode proporcionar 

a criança não só o sentimento do brincar na sala de aula, mas ela pode também, fazer com que 

uma criança tímida acabe desenvolvendo uma autoconfiança maior para se comunicar com os 

seus colegas, colocando ela em uma situação de desenvolvimento de várias potencialidades, 

despertando a sua comunicação e criatividade para com os demais.  

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer e refletir sobre o modo 

como a linguagem teatral vem sendo trabalhada nos espaços acadêmicos, em especial nos 

cursos de Pedagogia. O teatro como mediação pedagógica, que pode ajudar a criança a 

desenvolver as potencialidades que nelas estão adormecidas.  

Nessa perspectiva, a criança terá uma autoconfiança maior, sendo capaz de se socializar 

melhor, tanto com o seu professor, quanto com as outras crianças, bem como com a família e a 

sociedade em que ela está inserida. Apontamos a linguagem teatral como um rico instrumento 

metodológico a ser utilizado durante as aulas. 

A partir do interesse pela temática apontamos o seguinte questionamento como 

norteador do nosso trabalho: Como a arte-educação/teatro, pode auxiliar no aprendizado e 

desenvolvimento de crianças da educação infantil? 
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Para este estudo definimos como objetivo geral da pesquisa: analisar em documentos 

acadêmicos como se apresenta a contribuição do teatro como mediação pedagógica para o 

desenvolvimento e aprendizagem de crianças, e a partir daí estabelecemos os objetivos 

específicos, que são eles: apresentar as possibilidades formativas da arte-educação por meio da 

linguagem teatral; conhecer as práticas e os saberes dos professores acerca da linguagem teatral 

no ensino para crianças. 

As hipóteses estabelecidas em torno deste trabalho, são: a) a arte-educação é um meio de 

aprendizagem de suma importância para o ensino das crianças; b) a linguagem teatral facilita o 

processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil; c) o teatro pode contribuir 

significativamente com a formação humana, cultural, social e ética de nossas crianças. 

A metodologia utilizada no presente estudo, seguiu os preceitos da pesquisa qualitativa 

com análise documental, seguindo estudos de Gil (2012), Bogdan e Biklen (1994). 

Na proposta de organização, dividimos em memorial, introdução e, seguido de três 

capítulos. No memorial apresentamos elementos de ordem pessoal que demonstram minha 

aproximação coma temática investigada. No primeiro capítulo está estruturado e desenvolvido 

os fundamentos históricos, estéticos da área   Arte-educação. 

No segundo capítulo, falamos do teatro na educação infantil e suas possibilidades 

formativas, descrevendo as contribuições do teatro para o desenvolvimento da aprendizagem e 

a formação social e cultural da criança.  

No terceiro expomos a metodologia utilizada durante a pesquisa e a análise dos 

documentos/trabalhos selecionados, buscando identificar os objetivos e as abordagens 

realizadas em relação ao tema. 

Por fim, apresentamos as considerações finais sobre a referida pesquisa, as contribuições 

da arte -educação por meio da linguagem teatral para o desenvolvimento da infância, nossas 

impressões sobre as informações coletadas, bem como as contribuições do referido estudo para 

nosso desenvolvimento pessoal e profissional.  

Para auxiliar e guiar as análises a serem pensadas nesta investigação recorremos aos 

estudos teóricos a saber: Duarte Jr (1991), Reverbel (2002), Barbosa (1998), Japiassu (2001), 

dentre outros possíveis trabalhos realizados a nível internacional, nacional e estadual que 

possam ser relevantes para nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO I- O QUE É ARTE-EDUCAÇÃO? 

 

 Desde os seus primeiros dias de vida a criança começa a se expressar, tanto por 

movimentos, quanto por gestos, quando chora ou rir, expondo as suas emoções. E essas 

manifestações da expressão são o meio no qual elas usam para se comunicar com o mundo, 

com as pessoas que as rodeiam. 

Segundo Duarte Júnior, (1991, pág. 12) a Arte-educação não é um treino aonde alguém 

venha a se tornar um artista e não significa uma técnica de aprendizagem, ela significa, “uma 

educação que tenha a arte como uma das suas principais aliadas. Uma educação que permita 

uma maior sensibilidade para com o mundo que cerca cada um de nós”.   

Ainda de acordo com Duarte Júnior, (1991, pág.17) a arte nos leva a conhecer melhor a 

nossa experiência e nossos sentimentos, e ela se constitui “num estímulo permanente para que 

nossa imaginação flutue e crie mundos possíveis, novas possibilidades de ser e sentir-se”. É 

através dela que a nossa imaginação consegue atuar quebrando as barreiras que o cotidiano nos 

reserva. 

 A arte-educação faz parte da cultura, e esse é um dos fatores que torna tão importante e 

tão necessária a inserção da mesma dentro do currículo escolar. Nesse aspecto, a escola deve 

organizar o seu currículo pensando no pleno desenvolvimento da criança, deixando de priorizar 

o conteúdo e passando a dar mais atenção na sua formação cultural e social.  

Os conhecimentos construídos entre os sujeitos do currículo escolar e os repassados 

de um sujeito para o outro tomam corpo quando este reconhece que não só de teoria 

faz-se educação. O currículo passa a ser conhecimento construído socialmente pela 

humanidade quando ele discute a vida por meio dos conhecimentos científicos, 

artísticos, culturais e do senso comum (SOARES; REBECA, 2015, P.18978).  

 

Sobre o currículo é necessário torná-lo mais humano, e repensar a prática docente, 

pautando as práticas escolares na interação da criança com a arte-educação, possibilitando que 

o processo de ensino e aprendizagem se torne mais prazeroso, tendo o professor como mediador 

entre o conhecimento e o aluno, auxiliando-o a desenvolver suas habilidades passando então a 

adquirir características que lhe serão próprias. 

De acordo com Duarte Jr. (1991 p.69), 

Percebemos, que a arte que desperta nossa imaginação e expressa nossos sentimentos 

está cada vez mais, sendo afastada de nosso cotidiano e principalmente do contexto 

escolar. Pois não é permitido que o aluno pergunte, imagine ou crie, pelo contrário na 

escola apenas transmite perguntas e respostas prontas, reproduzindo aquilo que já 

existe. Através desse contexto que vivemos, percebemos a importância de se inserir a 

arte na educação. Porém, arte-educação não significa apenas a inclusão da disciplina 

“educação artística” nos currículos escolares. Trata–se de permitir que o aluno 

expresse em todas as disciplinas aquilo que sente e percebe do meio em que vive. 
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Permitindo também que ele tenha um contato direto com os sentimentos da sua e de 

outras culturas. 

 

Então, a arte não deve ser vista como um mero instrumento que vá ocasionar a criança 

um momento de descanso, um momento de relaxamento, pois ela cria, ela educa, ela favorece 

o crescimento individual e o comportamento. É necessário ter cuidado e não ser um professor 

que reproduz modelos, mas sim deixar a criança livre para criar e colocar para fora as suas 

emoções, tendo assim o despertar da sua criatividade e da sua essência.  

 Segundo Reverbel, (2002, pág.19-20) “ao orientar as primeiras atividades de expressão, 

o professor precisa considerar, antes de tudo, as manifestações espontâneas da criança, a única 

coisa que permitirá a ela exteriorizar sua personalidade”.  

Essa expressão espontânea que a criança traz consigo está fortemente ligada a direção 

que o professor lhe dar e “este jamais poderá constranger a criança a atuar por imposição; pelo 

contrário, deverá deixá-la percorrer livremente seu caminho de descobertas e permitir-lhe 

assimilá-las, transformá-las com prazer e naturalidade”. (REVERBEL, 2002, pág. 20) 

Neste sentido, é de suma importância que o professor leve para sua sala de aula a arte-

educação e a linguagem teatral, pois, esses instrumentos pedagógicos são muito importantes na 

vida de um indivíduo, ela oportuniza diversas formas de aprendizagens. É por meio dela que a 

criança e o jovem podem aprender a se relacionar melhor com o outro e com o seu meio. Ela é 

uma grande aliada no desenvolvimento integral infantil, possibilitando às crianças sua 

autonomia para desenhar, pintar, brincar e etc., como elas quiserem. 

Barbosa, (1998) em seu livro Tópicos Utópicos fala sobre o papel da arte no 

desenvolvimento cultural, destacando que através dela temos uma representação simbólica dos 

traços espirituais, materiais intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo 

social, seu modo de vida, seu sistema de valores, tradições e crenças. 

Ainda segundo a autora, através da arte é “possível desenvolver a percepção e a 

imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 

permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a 

realidade que foi analisada”. (BARBOSA, 1998, pág.16) 

 Para Japiassu (2001) ainda não há uma atenção necessária para o ensino de artes nas 

escolas por parte das pessoas responsáveis por elaborar os conteúdos programáticos para a 

formação de professores alfabetizadores e das propostas curriculares para Educação Infantil e 

Ensino Fundamental no Brasil. Ele cita Saviane (1997, p.23) que diz que:  

 

Constata-se que o ensino das artes, na educação escolar brasileira, segue concebido 

por muitos professores, funcionários de escola, pais de alunos e estudantes como 
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supérfluo, caracterizado quase sempre como lazer, recreação ou “luxo” - apenas 

permitindo a crianças e adolescentes das classes economicamente mais favorecida.  

 

Sobre isso Duarte Júnior afirma, que a arte-educação não signifique apenas a mera 

inclusão da educação artística nos currículos escolares. Pois, se a escola continuar sendo 

compartimentada e racionalista, como é nos dias atuais a arte será ali apenas uma disciplina 

entre tantas outras.  

 

1.1 Arte educação no Brasil: desenvolvimento histórico 

 

As manifestações artísticas e culturais estão presentes na vida do ser humano desde a 

pré-história, onde os homens manifestavam os seus sentimentos através dos seus desenhos nas 

paredes das cavernas. 

No Brasil, o ensino da Arte começa oficialmente segundo Barbosa (1994) em 1826, 

quando é criada a Academia Imperial de Belas Artes, vinda da França. 

Segundo Barbosa (2016, p.675) 

A Academia Imperial de Belas Artes foi, portanto, a primeira invasão que o processo 

cultural no Brasil sofreu por ação governamental. [...] o ensino da Academia 

influenciou as escolas de meninos ricos, mantidas pela Igreja Católica, que 

introduziram desenho no currículo copiando estampas e fazendo retratos. As escolas 
de meninas ricas, além do desenho ensinavam piano e bordado. 

 

Nessa época a arte adquiriu conotação de luxo estando apenas ao alcance da elite 

privilegiada, a atividade artística não era incluída nas escolas públicas, sendo o ensino da arte 

exclusividade da Academia de Belas Artes. Segundo Barbosa (2016, p.674). 

 

O desenho só foi incluído obrigatoriamente nas escolas primárias e secundárias 

publicas depois de decretada a República, mudando a bandeira dominante para o azul, 

o vermelho e o branco dos ingleses e norte-americanos, desvinculando completamente 

o ensino da Arte dos métodos usados na Academia.  

 

Com a ascensão da República, as novas leis educacionais passam a ser votadas, 

favorecendo assim a inclusão do desenho geométrico no currículo, para desenvolver a 

racionalidade e também para atender a industrialização.  

Somente no ano de 1920 o ensino de Artes foi incluído no currículo escolar nacional, 

nessa época a Arte era vista como uma atividade de apoio as outras disciplinas, prevalecendo o 

exercício das cópias, imitação de modelos prontos. 

 Um momento importante que influencia o   ensino da Arte no Brasil aconteceu em 1922 

com o movimento de Arte Moderna que pregava a livre expressão orientada por Mário de 
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Andrade e Anita Malfatti, que defendiam a ideia da espontaneidade e da livre expressão da 

criança. 

 A Semana de Arte moderna aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no 

Teatro municipal de São Paulo, surgindo como uma manifestação artístico-cultural que reuniu 

vários artistas, dentre eles, estavam Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor Brecheret, Villa-

Lobos e Di Cavalcante, eles propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética 

inovadora inspirada nas vanguardas europeias.   

Os nomes e as ações do movimento modernista contribuíram com a elaboração de uma 

nova visão acerca da arte no Brasil. Atualmente, suas obras, seu legado é conteúdo presente nas 

aulas de arte-educação no Brasil.  

Em 1930, surgiu o movimento da Escola Nova, que teve origem nos Estados Unidos e 

na Europa no século XIX, com pressupostos teóricos para a valorização da arte, inspirados 

principalmente em John Dewey e defendidos no Brasil pelo educador Anísio Teixeira.  

A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino, o mesmo seria renovado 

fazendo com que toda educação fosse baseada na educação pela ação e não pela instrução como 

era no ensino tradicional.  

Nesse modelo pedagógico, o professor deixa de ser um transmissor para ser um 

orientador valorizando as experiências e as ações dos alunos, assim, na visão escolanovista, o 

ensino de arte se preocupava com o método, com os interesses do aluno e sua espontaneidade, 

e o processo didático de trabalho baseava-se numa pedagogia acentuadamente experimental. 

Um marco importante dentro dessa temática foi o manifesto dos pioneiros da educação 

da escola nova, onde 26 educadores se reuniram e formularam um documento questionando a 

educação que havia na época e trazendo novas ideias para o ensino no Brasil. 

O manifesto tinha como propósito melhorar a educação em território brasileiro, tendo 

como título:  reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Foi um documento 

que circulou em âmbito nacional com a finalidade de estabelecer diretrizes para uma política 

de educação. Em um trecho do seu texto o documento diz que: 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade   o   da   educação   [...]   é   impossível   desenvolver   as   forças econômicas 

ou de produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 

aptidões à invenção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de 
riqueza de uma sociedade (AZEVEDO, 2010, p.33). 

 

O manifesto traduz o desejo de uma renovação no campo educacional, onde a educação 

serviria não aos interesses das classes, mas aos interesses do indivíduo vinculando a escola ao 

meio social. O documento defendia ainda, uma educação essencialmente pública, sendo a 
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escola única e comum sem privilégios econômicos de uma minoria, sendo o ensino laico, 

gratuito e obrigatório.  

A partir disso ocasionou amplas discussões   sobre as reformas   na escolarização, tendo 

como objetivo modificar os padrões de ensino e cultura das unidades escolares ainda ligados a 

uma abordagem tradicionalista de educação. Um movimento, que sem dúvidas também 

contribuiu para o repensar da Arte na educação escolar. 

Outro importante fato na história da Arte- educação no Brasil, ocorre em 1948, no Rio 

de Janeiro, a Escolinha de Arte do Brasil- EAB, seus fundadores foram, Augusto Rodrigues, 

Margaret Spencer e Lucia Valentim. Tempos depois a EAB passou a ser chamada de 

Movimento de Escolinhas de Arte- MEA, que tinha como proposta educar através da arte.  

Segundo Barbosa (2016, p.681) 

Professores e ex alunos criaram escolinhas de Arte por todo Brasil, chegando a haver 

134 delas em todo país e uma no Paraguai. Usando principalmente argumentos 

psicológicos, as escolinhas começaram a tentar convencer a escola comum da 

necessidade de deixar a criança se expressar e criar livremente, utilizando lápis, tinta, 

pincel, argila e etc. 

 

A iniciativa das escolinhas, nasce com uma proposta inovadora, visto que a liberdade 

de expressão era um pilar de sustentação da proposta, algo que consideramos importante no 

desenvolvimento da criança.  

No ano de 1971, foi assinada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 

5692/71 que instituía a obrigatoriedade do ensino de Arte nos currículos de 1º e 2º Graus e 

passou a ser denominado como Educação artística estabelecendo a prática da polivalência como 

novo conceito de ensino. No ano de 1973, o governo criou cursos de graduação em Educação 

Artística, com duração de apenas dois anos, visando à formação de professores supostamente 

aptos para lecionar conteúdo das quatro modalidades artísticas (Artes Visuais, Dança, Música 

e Teatro). 

 Sobre essa questão, Barbosa (1989, p.171) Faz uma importante denúncia: 

 
É um absurdo epistemológico ter a intenção de transformar um jovem estudante (a 

média de idade de um estudante ingressante na universidade no Brasil é de 18 anos) 

com um curso de apenas dois anos, num professor de tantas disciplinas artísticas. Nós 

temos 78 cursos de Licenciatura em Educação Artística nas faculdades e 
universidades do Brasil outorgando diplomas a arte-educadores. A maioria deles são 

cursos de dois anos de duração. Somente no estado de São Paulo nós temos 39 cursos. 

Poucas universidades, principalmente públicas, como a Universidade de São Paulo, 

recusam-se a oferecer o curso de dois anos e optam por um curso de quatro anos, 

possível através de regulamentação do Ministério da Educação seguindo, entretanto, 

um currículo mínimo estabelecido que não é adequado para preparar professores 

capazes de definirem seus objetivos e estabelecerem suas metodologias. 
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Um currículo de apenas dois anos para tornar-se um professor apto a lecionar tantas 

disciplinas como afirma Barbosa, pode não ser suficiente para a sua formação e ocasionar em 

um profissional sem grandes condições de trabalhar o conteúdo próprio da área.  

A partir desses dados podemos concluir a árdua luta travada pela professora Ana Mae 

Barbosa para o reconhecimento desse campo de saber em nosso país, algo que lhe põe em 

destaque quando o assunto é Arte-educação no Brasil. 

Os anos 1980, foram segundo Barbosa (1989, p.) identificada como a “década da crítica 

da educação imposta pela ditadura militar e da pesquisa por soluções”, os Arte-educadores 

ergueram uma luta política a favor da implementação do ensino de arte na escola, essa luta 

representou para os profissionais da educação uma renovação da esperança e a reconquista de 

certo prestígio. A partir dessas lutas que perduraram mais de uma década, foi alcançado alguns 

avanços legais no campo da Arte-educação no Brasil. 

O ensino de Arte enquanto disciplina do currículo escolar, passou a ser obrigatório com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 

com a seguinte redação: Artigo 22 - § 2º O ensino de arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos (BRASIL, 1996). Assim, o ensino de Artes tornou-se um componente 

curricular e passou a ter a mesma importância legal que as demais áreas de conhecimento. 

Para dar maior suporte à essa lei, mas, sem caráter de obrigatoriedade, surgem os PCN-

Artes propostos pelo Ministério da Educação, em 1996, com o objetivo de estabelecer os pilares 

fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação escola-sociedade no cotidiano e 

com isso padronizar o ensino no país. 

A partir dessas mudanças legais, a Arte-educação passou a ser reconhecida como 

componente curricular, legitimando-se como área de conhecimento voltada para “a formação 

artística e estética dos alunos”, com delimitação clara entre as diferentes expressões – as Artes 

Visuais, a Música, o Teatro e a Dança, um ganho para a educação, para as futuras gerações, 

para a formação humana.  

 

1.2 Educação estética: Arte-educação é educação estética 

 

Se a arte-educação trabalha a educação dos sentidos, quando nos referimos a educação 

estética, estamos falando sobre a capacidade de sentir e perceber o sensível das coisas. Para 

Duarte Júnior (1991, p. 74): 
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A educação é, por certo, uma atividade profundamente estética e criadora em si 

própria. Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos 

prazerosamente em busca de uma harmonia. Na educação joga-se com a construção 

do sentido – do sentido que deve fundamentar nossa compreensão do mundo e da vida 
que nele vivemos. 

 

Compreendemos que a educação estética pode atravessar os saberes dos diversos 

componentes curriculares do curso de Pedagogia, posto que ela produz um tipo de saber 

formador de atitudes permeadas pela sensibilidade não só para a arte, mas também para as 

diversas formas de atuação – participação social, visão crítica e criativa sobre a realidade, trato 

inter e intrapessoal, desenvolvimento das percepções visual, auditiva, tátil etc.  

A finalidade da arte-educação deve ser, sempre, o desenvolvimento de uma consciência 

estética. E consciência estética, aí significa muito mais do que a simples apreciação da arte. 

Para Duarte Junior (1991, p. 73), “ela compreende justamente uma atitude mais harmoniosa e 

equilibrada perante o mundo, em que os sentimentos, a imaginação e a razão se integram; em 

que os sentidos e valores dados à vida são assumidos no agir cotidiano”.  

Nesse aspecto, a ideia aqui expressa e defendida é que a beleza, o sentir possa se fazer 

presente no processo formativo de nossos pequenos educandos, de forma especial, por meio da 

linguagem teatral. 

No próximo capítulo apresentamos mais sobre linguagem teatral, sobre suas 

características e potencialidades formativas. 
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CAPÍTULO II- O TEATRO NO ESPAÇO ESCOLAR E SUAS POTENCIALIDADES 

FORMATIVAS 

 

A linguagem teatral é a arte da representação e ela é de suma importância na formação 

do ser humano, no espaço escolar, ela é capaz de estimular a criança a ampliar o seu olhar crítico 

do mundo e consequentemente de si mesmo. Ela transforma, permite que a criança evolua e 

busque o desenvolvimento principalmente da criatividade.  

Existem várias possibilidades formativas da arte-educação via linguagem teatral. Essas 

possibilidades acontecem, por exemplo: através da dança, da música, acrobacias e mímicas e 

etc., quando estas entram em cena para mostrar as muitas faces do teatro.  

Assim, o professor pode levar para sala de aula todos esses recursos que fazem parte do 

teatro infantil para possibilitar a apreciação, criação, socialização entre o grupo. Para a 

realização de uma atividade teatral o professor pode utilizar o teatro de fantoches (mão, dedo e 

vara), os textos teatrais, as improvisações e o jogo teatral e etc. 

 

              

               Imagem 3. Usando os fantoches de dedos para contar a história - Os cabelos Lelê.  

               (Kátia, Santo Antônio de Lisboa-PI, 12 de novembro de 2021)  

               Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

O teatro de fantoches, é a expressão utilizada no teatro para caracterizar encenações 

utilizando fantoches, bonecos ou marionetes. O que o torna mais autêntico é quando os seus 

elementos, palco, cenários, cortinas entre outros são estritamente criados para determinada 

apresentação. 
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                        Imagem 4. Jogo dramático infantil  

                            Fonte: interagiraquieagora.blogspot.com 

 

O jogo dramático é uma atividade espontânea e sem compromisso com seus resultados, 

pois utiliza poucos recursos materiais proporcionando: o prazer, a ludicidade, a imitação, a 

interpretação de situações cotidianas e a superação de obstáculos. Sendo assim, permite o 

desenvolvimento num contexto imaginário, no qual a criança consegue expor seus medos e 

anseios, expressar suas vontades, e desempenha diversos papéis em situações inesperadas.  

        

               

                    Imagem 5. Teatro de improviso  

                    Fonte: soumae.com.br  

 

Jogo de improviso é uma forma de teatro onde todos os personagens agem através do 

improviso sem a utilização de um roteiro, prática e na maioria das vezes, sem ensaio prévio. 

Para a sua realização são utilizados temas e/ou estímulos diversos com o objetivo de envolver 
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os atuantes em uma organização instintiva, na qual o enredo é encenado na medida em que é 

construído.  

Reverbel (2002, pág.25) diz que o jogo de imitação e criação é para a criança o meio 

natural para sua aprendizagem e este se encontra no início de todo ensino de arte. Nesse sentido 

a autora afirma que: 

O ensino de teatro é fundamental, pois, através dos jogos de imitação e criação, a 
criança é estimulada a descobrir gradualmente a si própria, ao outro e ao mundo que 

a rodeia. E ao longo do caminho das descobertas vai se desenvolvendo 

concomitantemente a aprendizagens da arte e das demais disciplinas.  

 

Como vimos a arte-educação e a linguagem teatral são de suma importância para o 

desenvolvimento da criança, por isso, faz-se necessário que a escola adote práticas que levem 

as aulas de artes a não serem mais vistas apenas como um mero passa tempo ou uma disciplina 

de lazer como afirma Barbosa (1998, pág. 17) quando diz que: 

 

Em minha experiência, tenho visto as artes visuais sendo ensinadas principalmente 

como desenho geométrico ainda segundo a tradição positivista, ou a arte nas escolas 

sendo utilizada na comemoração de festas, na produção de presentes estereotipados 

para o dia das mães ou dos pais e, na melhor das hipóteses, apenas como livre 

expressão. A falta de preparação de pessoal para ensinar artes é um problema crucial, 

levando-nos a confundir improvisação com criatividade.  

  

Sobre o teatro, Coelho (apud SOUZA, 2008, p.16) destaca: 

 

O interesse da prática teatral na educação infantil é recuperar, junto com a criança 

pequena, por ela e para ela, o sentimento ancestral de magia e encantamento que a arte 

apresentou na constituição da noção da humanidade, para que, ao adquirir o olhar 

estético, a criança possa vivenciar o mundo que a rodeia com um profundo sentimento 

renovador e crítico que, a qualquer época, é imprescindível para a evolução do que 

conhecemos hoje como uma sociedade humana. A prática de teatro na educação 

infantil prepara a criança para compreender o mundo, unindo-a ao primitivo. O teatro 
pode ser a ponte. 

 

O teatro é uma forma lúdica de abordar e ensinar vários temas, sendo assim, para que 

esse recurso seja levado para sala de aula de forma que dê um significado para o aprendizado 

da criança, é necessário que o professor crie situações lúdicas de forma proposital a fim de 

potencializar as situações de aprendizagem, fazendo isso o mesmo estará incluído não apenas 

como forma de lazer, mas como um meio de gerar um aprofundamento eficaz do conteúdo que 

está sendo estudado. Nesse sentido a contribuição do teatro como um recurso pedagógico 

proporcionara para a criança meios significativos de aprendizagem, contribuindo para a sua 

formação. 
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Para Coelho (2014), 

O teatro na educação investe mais no processo do que no resultado. Diferentemente 
do teatro profissional, ele não vive do ou para o púbico, mas da e para a educação e 

desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos que, por sua vez, não se 

encontram sob a tutela de um diretor de teatro, mas sim de um coordenador de 

processos. [...] Em virtude disso, o teatro enquanto prática pedagógica insere-se como 

uma atividade fundamentalmente coletiva, que prima pelo respeito de seus 

integrantes, aperfeiçoamento das inteligências do indivíduo e também do grupo. 

 

Faz-se necessário que todos os sentidos da criança sejam estimulados, para que o 

desenvolvimento desta seja mais eficaz. Muitas vezes em casa ou na sala de aula esses estímulos 

são negligenciados e a criança pode vir a sofrer com um ensino ou educação defasada.  

Para Coelho (2014, p.1211), 

A experiência nas escolas demonstra que o fracasso escolar, na maioria das vezes, não 

está associado a crianças, jovens ou adultos incapazes de resolver problemas práticos 

no cotidiano, mas a pessoas incapazes de atenderem a uma solicitação muito restrita 

acerca das potencialidades das inteligências. 

 

 

Por isso, é importante que os pais estejam atentos ao desenvolvimento dos seus filhos, 

quando eles que são os primeiros responsáveis por este desenvolvimento. E cabe ao professor 

estar sempre em busca de metodologias capazes de atender todos os alunos de sua turma. 

De acordo com o PCN de Artes (1997, pág. 84.): 

O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só a função integradora, 

mas dá oportunidade para que ela se aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos 

sociais e culturais de sua comunidade mediante trocas com os seus grupos. No 

dinamismo da experimentação, da influência criativa propiciada pela liberdade e 

segurança, a criança pode transitar livremente por todas as emergências internas 

integrando imaginação, percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio.  
 

O contato da criança com o teatro possibilita também o seu relacionamento com o 

coletivo permitindo que ela vivencie situações importantes para o seu convívio social, 

aprendendo por exemplo: a dividir e compartilhar brinquedos, conviver com a diversidade 

respeitando as diferenças do outro, pois ela vai estar mais incluída com toda a sua turma. 

Na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BNCC), não se percebe um 

destaque textual específico para a linguagem teatral. O teatro é citado como forma de 

conhecimento do corpo, gestos e movimentos, a fim de que as crianças se comuniquem e se 

expressem através dele, da emoção e da linguagem.  

 

Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras 

de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, 

emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de 

seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que 

pode ser um risco à sua integridade física. (BRASIL 2018, p.41) 
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Somente na BNCC dos Anos iniciais do ensino Fundamental encontramos clara 

abordagem sobre o teatro na escola, conforme citação abaixo: 

O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em 

performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de tempos, 

espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação 

física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação coletiva e 

colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, 

caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores. O fazer teatral possibilita 
a intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a 

imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. 

(BRASIL 2018, p. 196) 

 

O documento assinala propostas cênicas para o ensino do teatro em sala de aula, 

destacando a importância do pensar e realizar coletivamente proporcionando uma intensa troca 

de experiências entre os alunos e, a participação dos estudantes em momentos como atuantes e 

como espectadores, possibilitando também, a experiência de formação de plateia. Percebemos 

assim que ao longo dos anos a arte-educação, a linguagem do teatro ganha espaço e 

reconhecimento no campo educativo formal. 

2.1- Formação de professores: o professor de Arte-educação na Educação Infantil 

 

É socialmente notório que para ter uma educação de qualidade a formação do professor 

é um dos pilares essenciais para que isso aconteça, por isso faz se necessário que a sua formação 

tenha uma base forte para que assim ele seja capaz de formar um sujeito sensível e possibilitar 

o desenvolvimento humano.  

Para melhorar a qualidade da formação que ele recebe na universidade, é preciso 

articular teoria e prática de uma forma dialógica com a escola, com os espaços de atuação do 

professor, é preciso cuidar tanto da formação inicial, quanto melhorar a formação continuada. 

Segundo Nóvoa (1992, p.13), a formação docente: 

 

[...] deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação 

participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional [...] A formação não se constrói 

por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto 

ao saber da experiência. 
  

A partir do que diz o autor, é preciso, na formação docente, valorizar o aspecto crítico e 

reflexivo proporcionar os meios para tal, é um fator que levará os sujeitos ao pensamento 
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autônomo, facilitando para que os próprios sujeitos sejam ativos no processo de formação 

docente.  

É preciso que o professor tenha condições oportunas de construir uma sólida identidade 

docente, algo que passa por políticas públicas e de um diálogo ativo entre universidade e escola. 

De acordo com Pimenta (2002), a identidade profissional do professor é construída, 

dinâmica e constantemente, pelo significado que cada professor confere à sua atividade. Esse 

significado deriva dos seus valores, de seu modo de se situar no mundo, de sua história de vida, 

das representações, dos saberes, das angústias, dos desejos e, é claro, do sentido que tem em 

sua vida o fato de ser professor.  

O saber do professor começa antes mesmo da sua formação inicial, sendo este, fruto de 

toda complexidade vivida durante a sua vida. Para Tardif (2011, p. 11): 

O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles 

e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a experiência de vida e com 

a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com 

os outros atores escolares na escola. 

 

Ao longo de sua carreira o professor vai construindo progressivamente esses saberes, 

que dependem da história de vida de cada sujeito, sua formação inicial e continuada, sua 

identidade e personalidade, a forma como se relacionam com os demais atores no âmbito 

educacional e com a trajetória profissional que vão construindo durante os anos de atuação 

docente. Assim, compreende-se que a formação desses saberes está diretamente relacionada 

com a construção da identidade do professor e, portanto, de si mesmo, na qual o 

desenvolvimento dos significados e valores transformam-se ao longo de toda a trajetória de 

formação pessoal e profissional. 

Considerando os diversos saberes presentes na ação docente, é importante reconhecer e 

valorizar   a Arte-educação, o que envolve o teatro em sala de aula, algo que exige toda uma 

organização, partir do projeto pedagógico do curso. 

Como o Curso de Pedagogia tem como um de seus objetivos formar profissionais que 

atuam na educação infantil, expomos dados dos documentos que orientam a prática do professor 

de educação infantil na área da Arte -educação.  

No quadro seguinte, expomos dados de planos de três universidades públicas do 

Nordeste, no caso a Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí e 

Universidade Estadual do Ceará, com o intuito de analisar as disciplinas que tratam da arte na 

grade curricular do curso, visto que, o pedagogo é quem está habilitado para trabalhar na 

educação infantil.  
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Quadro 1. ementas das disciplinas de Arte no curso de pedagogia. Quadro elaborado pela autora. 

Instituição Disciplina Ementa Objetivo 

Universidade Federal do 

Piauí - Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros 

 

 

Arte e Educação 

 Artes e Educação. Artes 

e criatividade. Arte e 

ensino. Problemas do 

arte-educador. Arte e 

ensino no Piauí. 

Trabalhar a arte como 

dispositivo de criatividade, 

aprendizagem e 

desenvolvimento de 

criticidade no espaço escolar 

 

 

 

 

Universidade Estadual do 

Ceará – UECE Centro de 

Educação – CED 

 

 

 

 

 

Arte-Educação 

Introdução aos aspectos 

históricos e conceituais 

de educação em arte, 

visando o 

desenvolvimento da 

criatividade e o 

aprimoramento do senso 

estético. Atividades 

prático-pedagógicas nas 

principais expressões 

artísticas (Artes Visuais, 

Teatro, Música e 

Dança). 

Apresentar os fundamentos 

históricos teóricos da 

disciplina arte-educação; 

experimentar e explorar as 

possibilidades de 

comunicação e expressão em 

linguagens artísticas como 

Artes Visuais e Teatro; 

oferecer subsídio para 

apreciação de objetos, obras 

e eventos artísticos; 

Compreender o ensino de 

arte na dimensão 

emancipatória na formação 

cidadã humana 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual do 

Piauí- Núcleo pedagógico 

 

 

 

 

 

Arte e Educação 

A arte, seu significado e 

sua importância para a 

educação; As linguagens 

artísticas (Artes visuais, 

dança, música e teatro e 

artes integradas); 

Abordagem das 

linguagens nas seis 

dimensões do 

conhecimento previstos 

na BNCC; A arte como 

elemento integrador das 

demais disciplinas na 

escola. 

Compreender as relações 

entre as linguagens da Arte e 

suas práticas integradas; 

Aproximar-se do 

conhecimento estético 

inserido num contexto sócio-

histórico produzindo novas 

formas de ver e sentir o 

mundo, os outros e a si 

próprio. 
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A partir dos dados expostos acima, percebemos que a proposta da disciplina da 

Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, prevê trabalhar a 

arte como dispositivo de criatividade, aprendizagem e desenvolvimento de criticidade no 

espaço escolar. A disciplina traz reflexões sobre as potencialidades educativas da arte, 

entretanto não se põe em destaque o teatro na educação infantil.  

Já na disciplina de Arte-educação da   Universidade Estadual do Ceará-UECE, podemos 

perceber uma atenção especial ao ensino de teatro na educação infantil, quando em sua ementa 

o teatro é colocado nas atividades prático-pedagógicas, junto com as outras expressões 

artísticas, sendo um dos seus objetivos experimentar e explorar as possibilidades de 

comunicação e expressão em linguagens artísticas como Artes Visuais e Teatro 

Na Universidade Estadual do Piauí encontramos a disciplina Arte e Educação como 

disciplina optativa com carga horaria de 30h, ofertada pelo Núcleo Pedagógico Comum para 

todos os seus cursos de licenciatura. Percebe-se que a disciplina dá uma atenção ao teatro 

colocando-o na sua ementa junto as outras linguagens artísticas, entretanto, sua condição de 

optativa, revela a pouca valorização dessa área de conhecimento, sobretudo para os pedagogos. 

Ao incluir diferentes linguagens da Arte as ementas das disciplinas confirmam a 

diversidade da área e possibilita o entendimento dos professores de que a Arte vai além do 

desenho e das Artes Visuais.  

Entende também que existem mais de uma concepção acerca do que é o ensino de Arte, 

podendo tratar das questões estéticas, culturais, técnicas e metodológicas. 

 Porém, salientamos que somente uma disciplina de artes dentro do curso de Pedagogia, 

não é suficiente para dar conta de seu extenso conteúdo, pois na maioria das vezes essa 

disciplina arte-educação não abrange a diversidade que o tema propõe. 

No próximo capítulo apresentamos o caminho metodológico do estudo aqui exposto. 
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CAPÍTULO III- O CAMINHO METODOLÓGICO PARA SABER MAIS SOBRE 

TEATRO NO ESPAÇO ESCOLAR:  ANÁLISE DE TRABALHOS TEMÁTICOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa seguiram os preceitos da 

pesquisa qualitativa com análise documental. A pesquisa qualitativa é um método de pesquisa 

científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado, e tem como objetivo a compreensão 

e a análise do comportamento de um determinado grupo alvo, podendo-se utilizar uma 

diversidade de procedimentos e de constituição e análise de dados, dentre eles há a Análise 

Documental 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco 

características, o ambiente natural, é descritiva em forma de palavras, tem interesse pelo 

processo e não só o produto, analisa-se os dados de forma indutiva e o significado é importante 

nessa abordagem. Essas características apresentadas pelos autores ampliam as possibilidades 

para o pesquisador melhor entender e analisar os resultados de sua pesquisa. 

Cabe ao pesquisador analisar o que ele busca na sua pesquisa, quais as variáveis, quais 

os dados que ele precisa colher e a partir daí ele seleciona o procedimento metodológico mais 

adequado. 

No que diz respeito a estratégia de pesquisa qualitativa, com análise documental, que é 

um tipo de pesquisa científica que utiliza procedimentos técnicos e científicos específicos para 

investigar de forma elaborada coletando e buscando compreender o teor de documentos de 

diversos tipos, ou seja, é uma pesquisa que se restringe a análise de documentos.  

Esses documentos podem ser segundo Fonseca (2002, p.32), “tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, 

relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc”. 

Guba e Lincoln (1981 apud JUNIOR; OLIVEIRA; SANTOS; L.SCHNEKENBERG 

2021) definem a Análise Documental como sendo um intenso e amplo exame de diversos 

materiais, que não foram utilizados para nenhum trabalho de análise, ou que podem ser 

reexaminados, buscando outras interpretações ou informações complementares, sendo essa 

busca feita por meio de documentos.  

Nessa esteira metodológica, na escolha dos documentos que foram analisados durante a 

pesquisa, levamos em consideração nossa problemática de pesquisa.  Gil (2012, p.6), diz que a 

pesquisa documental apresenta uma série de vantagens: 

 

Primeiramente, há que se considerar que os documentos constituem fonte rica e 

estável de dados. Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a 
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mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. Outra 

vantagem da pesquisa documental está em seu custo. Como a análise dos documentos, 

em muitos casos, além da capacidade do pesquisador, exige apenas disponibilidade 

de tempo, o custo da pesquisa torna-se significativamente baixo, quando comparado 

com o de outras pesquisas. Outra vantagem da pesquisa documental é não exigir 

contato com os sujeitos da pesquisa. É sabido que em muitos casos o contato com os 

sujeitos é difícil ou até mesmo impossível. Em outros, a informação proporcionada 

pelos sujeitos é prejudicada pelas circunstâncias que envolvem o contato. 

 

Bardin (1979 apud Kripka; Scheller; Bonotto, 2015 p.69) divide o método de análise de 

conteúdo em três fases: préanálise (organização do material), exploração do material e o 

tratamento dos resultados: 

A fase de pré-análise é a fase da organização dos documentos que constituirão o 
corpus de análise da pesquisa. São desenvolvidas as operações preparatórias para a 

análise propriamente dita. [...] Concluída a pré-análise, a etapa que segue é a 

exploração do material em que o corpus de análise é tomado e o pesquisador terá a 

tarefa de ler atentamente toda a documentação a fim de codificar, classificar e 

categorizar as informações contidas nos documentos. [...] O tratamento dos dados, a 

inferência e a interpretação objetivam tornar os dados mais válidos e significativos. 

Nesta etapa ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, 

culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica. 

 

Essas etapas influenciam a realização de uma boa análise documental, pois ao segui-las 

o pesquisador terá uma visão mais ampla do trabalho a ser realizado, e assim ficará mais fácil 

para o mesmo organizar todo o processo de pesquisa tendo um cuidado a mais com a seleção 

dos dados de modo que estes, possibilitem a autenticidade em relação a realidade pesquisada. 

Logo após a escolha dos procedimentos metodológicos que foram utilizados para 

realização desta pesquisa, realizamos  um levantamento de dados sobre a temática estudada. 

Usamos como base o Google Acadêmico e Scielo (que são fontes de dados confiáveis), limitei 

as buscas utilizando as palavras-chaves: Teatro, Educação e Escola.  

Dentre os trabalhos encontrados, foi realizada uma seleção, objetivando encontrar 

trabalhos que se aproximavam mais do meu objeto temático. 

Seguindo os preceitos da pesquisa qualitativa, com a técnica de análise documental, 

chegamos aos seguintes trabalhos, conforme quadro síntese:  

 

Tipo de trabalho Autor (a) Título e 

Ano de publicação 

Abordagem central 

Trabalho de 

conclusão de curso 

Lucas Ulguim Porto O Teatro na escola 

pública:  
um campo de 

possibilidades.  2018 

Realizar um estudo sobre 

a inserção do Teatro na 

escola e as suas 

possibilidades na 
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formação do aluno da 

educação básica. 

Artigo Alinne Neyane dos 

Santos;  

 Alice Nayara dos 

Santos 

O teatro e suas 

contribuições para a 

educação infantil na 

escola pública. 2012 

Analisar a importância 

do teatro como didática e 

prática pedagógica para a 

educação infantil e como 

o mesmo ajuda no 

desenvolvimento da 

criança 

Dissertação  Talita Pereira da Silva A linguagem teatral 

na Educação Infantil: 

entre o gesto da 

criança e a solicitação 

do espetáculo.  2016 

Contextualizar o ensino 

das Artes na educação 

infantil, refletir sobre a 

linguagem teatral nessa 

etapa da educação básica 

e levantar ideias e 

experiências de 

professores sobre o 

trabalho com essa 

linguagem. 

Quadro 2. Trabalhos analisados. Quadro elaborado própria autora. 

 

 

No primeiro trabalho, o autor realiza um estudo sobre a inserção do Teatro na escola e as suas 

possibilidades na formação do aluno da educação básica. Ao analisarmos este trabalho 

percebemos que ele apresenta uma relação com a presente pesquisa, reafirmando o que já foi 

dito anteriormente neste trabalho sobre o teatro. Para o autor, o teatro é um campo de 

possibilidades e pode instigar o aluno a sair da sua zona de conforto, fazendo-o agir, refletir, 

criar e se expressar corporalmente, disponibilizando-se ao lúdico e ao jogo. Ele ainda afirma 

que: 

O Teatro é uma linguagem cênica de ator para ator e ator para espectador, que 
potencializa a criatividade, a imaginação, a expressividade do corpo e dá voz a 

cooperação de grupo, a partir de metodologias que instigam o sujeito a pensar sobre 

si e o mundo que o rodeia. (PORTO, 2018, p.20) 

 

 

O teatro é capaz de transformar a vida da criança no sentido de ele ser esse campo de 

possibilidades que o autor fala, possibilitando que ela enxergue o mundo ao seu redor. Quando 

a criança tem um contato com o teatro ela deixa de ser aquela criança tímida e passa a ter uma 
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melhor interação com os seus colegas de sala, visto que quando o professor leva o teatro para a 

aula ele instiga as crianças a participar e interagir com o outro. 

No que diz respeito ao professor, Porto (2018, p. 14;25) afirma que: 

No desenvolvimento de uma criança, o professor torna-se um grande divisor de águas, 

pois quanto mais imerso você estiver dentro de sala de aula, mais você terá 

oportunidade de trazer seu aluno para dentro do mesmo ambiente, caso seja o 

contrário, poderá ensiná-lo a ser um repetidor de informações. [...] o professor pode 

ser um mediador de conhecimento, não sendo um professor ditador de regras, mas um 

professor com capacidade metodológica, obtendo uma diversidade no processo de 
ensino. Ser um mediador do conhecimento é muito enriquecedor, pois há uma troca 

de experiências entre aluno e professor e esta troca não pode ser ignorada. A partir 

desta troca, o aluno construirá o seu conhecimento alicerçado em um processo 

significativo de aprendizagem. 

 

O autor traz uma relevante reflexão sobre a influência que os professores tem sobre seus 

alunos, quando o professor é um mediador de conhecimentos e não ditador de regras, ele torna 

o aprendizado das crianças mais significativo, tornando esse processo um meio para que elas 

consigam desenvolver suas habilidades. 

Falando sobre o teatro na escola, Porto (2018, p.32) diz que: 

 

No contexto escolar é muito importante para criança ou jovem adolescente entrar em 
contato com todo esse tipo de estímulo, afinal o professor deseja formar repetidores 

de informações ou sujeitos críticos e protagonistas no meio que estão inseridos? É por 

meio de jogos e da encenação propriamente dita que o Teatro na escola colabora não 

só para a promoção do sentimento de pertencimento do aluno em relação à 

comunidade escolar, mas também para a ampliação do universo artístico e cultural, 

possibilitando o trabalho reflexivo, a capacidade de apreciação estética e 

consequentemente, a formação de um ser humano consciente de suas diversas 

competências e habilidades.  

 

Diante disso, podemos perceber a importância da inserção do teatro na escola, quando 

o mesmo é inserido no ambiente escolar haverá uma ampliação das possibilidades formativas e 

isso irá repercutir em uma educação reflexiva que proporciona elementos para a construção da 

autonomia e da criticidade da criança. 

No segundo trabalho, encontramos outra sucinta proposta de definição de teatro, como 

sendo: “recursos que proporcionam para as crianças o prazer quando está brincado como 

também ensinam e educam quando são instigadas propositalmente por seus educadores no 

auxílio do desenvolvimento de certas habilidades em salas de aula”. Santos e Santos (2012, 

p.5). 

 

Segundo as autoras (2012, p.2): 

O teatro é um importante recurso didático pedagógico para o desenvolvimento da 

criança dando suporte para sua trajetória na vida social, proporcionando experiências 

novas que contribui para o crescimento integral da criança sobre vários aspectos. [...] 

E neste sentido que a contribuição do teatro como recurso didático e os jogos teatrais 
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estará proporcionando para o sujeito um crescimento pessoal (motricidade, afetivo, 

cognitivo). O relacionamento entre o indivíduo e o coletivo permitirá a vivência de 

situações importantes para o seu convívio social, exercendo de direitos e deveres, o 

respeito às diferenças, dentre outras. 

 

Os elementos desse trabalho são essenciais à presente pesquisa pelo fato de as autoras 

abordarem assuntos que contribuem para o nosso objetivo, que é: analisar a importância e a 

contribuição do teatro como mediação pedagógica, para desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e confirma a nossa hipótese de que o teatro pode contribuir significativamente com a 

formação humana, cultural, social e ética das crianças. 

Para as autoras:  

O docente ao levar em consideração a realidade do aluno nas suas reflexões didáticas, 

partindo do princípio do onde e do meio em que o aluno vive deve ser encarado como 
ponto de partida para apresentar para os educandos um conhecimento real e efetivo 

de outras culturas e realidades e concomitante a isso a reflexão sobre a sua (SANTOS; 

SANTOS, 2012, p.5)  

 

O teatro como aprendizagem no âmbito escolar desempenha um papel de grande 

relevância na vida das crianças, dando um significado aos seus sentimentos. Santos e Santos 

(2012), falam o quão significativo é, que a escola tenha uma proposta pedagógica que 

compreenda a atividade teatral, como uma ação pedagógica que desenvolva a socialização da 

criança e desperte nela uma consciência crítica que se reflita no cidadão do futuro. Para as 

autoras, é nesse sentido que o teatro na educação tem um papel importante na formação da 

identidade da criança através da educação pela arte. 

No terceiro trabalho, a autora traz o teatro como sendo “a arte que comporta a ação de 

dramatizar, a intenção de comunicar algo a partir da linguagem teatral, e a experiência estética, 

além de utilizar outras linguagens, como a plástica, a musical e a dança”.  (p.14)  

Em relação as práticas e os saberes dos professores acerca da linguagem teatral, a autora 

apresenta que a falta de conhecimento em artes pode levar os educadores a valorizarem 

excessivamente “o novo” sem uma reflexão ou preocupação com as relações entre métodos e 

estratégias. 

Para Silva (2016, p.25) 

Buscar compreender a arte como forma de conhecimento humano é extremamente 

importante, mas também há a necessidade de diversificar os contextos de criação na 

educação infantil, aproveitando o imaginário das crianças para inseri-las no âmbito 
teatral. Isto pode ser feito por exemplo, com a utilização de jogos que promovam 

espaços para a expressão do aluno, não se resumindo as expectativas do professor e 

dos adultos envolvidos no processo, mas abrindo espaço as capacidades de criar, 

imaginar, antecipar, planejar, negociar e dramatizar.  

 

É necessário como já foi dito anteriormente que em sua prática docente o professor 

utilize métodos que estimulem as crianças a desenvolver as suas capacidades de criação, 



37 
 

imaginação, antecipação, planejamento, negociação e dramatização. E que o professor não 

torne esse processo, um processo mecânico. 

Nas entrevistas que a autora realizou durante a sua pesquisa, ela percebeu que a 

formação de professores aparece como uma problemática, pois segundo uma das professoras 

entrevistadas os anos na faculdade foram “mais teóricos do que práticos”. Para a autora: 

A formação de professores da educação infantil é um processo contínuo. É necessário 
investimento tanto das escolas como das secretarias de Educação, quanto do 

profissional que se dispõe. [...] as escolhas dos professores sobre o que ensinar e como 

ensinar é reflexo de sua visão sobre o ensino e também das condições internas de seu 

trabalho e de formação. A falta de formação faz com que os professores atuem 

movidos por concepções construídas ao longo de suas histórias pessoais ou de acordo 

com as imagens reforçadas de sua profissão. (SILVA, 2016 p.105) 

 

 

Cumprida a etapa de coleta dos dados, estes foram analisados e tratados de acordo com 

técnicas que propuseram respostas as indagações apresentadas nesta pesquisa. Desta forma, 

entende-se que o teatro quando levado para sala de aula como uma forma de mediação 

pedagógica possibilitará a criança diversas formas de melhorar a aprendizagem, pois o mesmo 

sendo um canalizador irá contribuir para que a criança tenha conhecimento e autoconhecimento. 

A criança poderá vir a perceber a realidade, enxergar o outro a partir de uma situação 

fictícia, desenvolvendo o seu potencial imaginativo e contribuindo para os seus 

questionamentos na sua formação cognitiva, e facilitando a sua compreensão de mundo.  

Portanto, fica clara também, a necessidade de o professor está sempre em busca de 

conhecimentos, o quão importante é ele ter um bom planejamento da sua aula, que o mesmo 

busque métodos que contemple toda a sua turma, que instigue todas as crianças a participar das 

atividades. 

Ao analisar os trabalhos acadêmicos: O Teatro na escola pública: um campo de 

possibilidades; O teatro e suas contribuições para a educação infantil na escola pública; 

A linguagem teatral na Educação Infantil: entre o gesto da criança e a solicitação do 

espetáculo; cuja à temática centra-se na linguagem teatral na escola, passamos a compreender 

de forma mais rigorosa a necessidade de investir na formação do professor junto a linguagem 

teatral, reconhecemos nesta uma rica possibilidade de interação social, de ludicidade, de 

psicomotricidade, dentre tantas outras vantagens pedagógicas possíveis por meio da Arte-

educação , via teatro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo, teve como objeto central, analisar a importância e a contribuição do 

teatro como mediação pedagógica para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, 

buscou-se partir daí apresentar as possibilidades formativas da arte-educação por meio da 

linguagem teatral; conhecer as práticas e os saberes dos professores acerca da linguagem teatral 

no ensino para crianças; analisar as concepções e ações dos docentes que trabalham com teatro 

em sala de Educação Infantil. 

Por meio desse processo investigativo identificamos a importância que o teatro tem para 

a aprendizagem da criança, percebendo que ele cria possibilidades formativas dentro e fora da 

sala de aula formando um ser humano crítico e consciente de suas diversas competências e 

habilidades. 

Os trabalhos analisados confirmaram que o teatro quando levado para sala de aula como 

uma forma de mediação pedagógica possibilitará a criança diversas formas de melhorar a 

aprendizagem, pois o mesmo sendo um canalizador irá contribuir para que a criança tenha 

conhecimento e autoconhecimento.  

A criança poderá vir a perceber a realidade, enxergar o outro a partir de uma situação 

fictícia, desenvolvendo o seu potencial imaginativo e contribuindo para os seus 

questionamentos na sua formação cognitiva, e facilitando a sua compreensão de mundo.  

Conhecer os fundamentos da Arte -educação e a perspectiva pedagógica da linguagem 

teatral nos fez concluir que o teatro é arte, cultura, movimento, expressão, sentimento, ou seja, 

o teatro liberta e contribui no desenvolvimento da criança. 

Durante o processo investigativo foi possível perceber o quanto esta pesquisa foi e será 

importante para a minha formação docente, pois a partir dela eu pude confirmar a importância 

do teatro como mediação pedagógica dentro da sala de aula, todos os benefícios que ele pode 

trazer para a vida de uma criança, e assim perceber como será importante que eu o leve para a 

minha sala de aula  

Por meio dos trabalhos analisados confirmamos nossa hipótese sobre a importância do 

teatro na formação humana, cultural, social e ética das crianças e sobre a potência da arte-

educação no processo de ensino e aprendizagem destas. 

Considerando a relevância deste estudo, espera-se que os dados obtidos durante o 

processo de pesquisa possam possibilitar novos caminhos para que outros pesquisadores/ 

professores, possam ampliar o seu olhar para a arte-educação/teatro, enxergando-os como uma 
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atividade que além de ser lúdica proporciona para as crianças meios significativos de 

aprendizagem, o crescimento das suas capacidades, físicas, motoras e cognitivas, 

oportunizando as mesmas a desenvolverem a sua capacidade crítica. 
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