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Introdução

O teatro na escola tem um papel fundamental para a 
educação, permitindo ao aluno avançar em diversos 
níveis: socialização, criatividade, coordenação, 
memorização, vocabulário, entre muitos outros. Além 
disso, o teatro contribui para que o professor possa 
aperceber traços da personalidade do aluno, do seu 
comportamento individual e em grupo, traços do seu 
desenvolvimento, permitindo um melhor 
direcionamento para a aplicação do seu trabalho 
pedagógico.

Este projeto foi desenvolvido levando em conta a 
importância do teatro, supracitadas, para o 
desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento 
bem como o baixo índice de leitores no Brasil, a fim de 
investigar se de fato a encenação teatral a partir de 
textos apresentados melhoram a aprendizagem e o 
interesse espontâneo da criança. Dessa forma foram 
geradas duas hipóteses: a primeira diz que o teatro 
pode ser uma forma de contextualizar um texto, 
colocando o aluno numa situação “real” e/ou 
“imaginária sobre o que foi lido, despertando-lhe o 
interesse pelo conteúdo abordado; a segunda, afirma 
que a encenação faz com que os alunos reflitam sobre o 
que é real e o que é imaginário, além de ajudar-lhes na 
autonomia da oratória. Assim, o objetivo geral do 
projeto é fazer com que o aluno tenha sua própria 
autonomia para expressar seus entendimentos de 
maneira crítica, seja em situação oral ou escrita, 
trabalhando a leitura e escrita, desenvolvendo a 
contextualização e interpretação de textos diversos, 
trabalhando a criatividade e a imaginação e 
desenvolvendo a linguagem oral.

O trabalho terá como eixo temático: linguagem oral, 
escrita, leitura, autonomia, identidade, artes visuais, 
artes cênicas, interpretação e contextualização de textos 
de diversos gêneros, entre outros.

Material e métodos

A. Número de Participantes

A escola é composta por 5 salas, onde são 
matriculados de 20 a 25 crianças por sala de aula. Isso 
significa que o projeto foi aplicado para 
aproximadamente 100 crianças.

B. Clientela e periodicidade

O projeto foi aplicado duas vezes por semana durante 
seis meses e contou com crianças de cinco a doze anos do 
ensino fundamental I da Escola Municipal Dom Azeredo 
Coutinho, Localizada em Olinda – PE. A mesma é uma 
escola localizada em um bairro de baixo poder aquisitivo. 
Seus alunos são moradores da comunidade e a escola o 
único meio para chegarem até o mundo da leitura e da 
escrita.

C. Roteiro do Projeto

Mesmo sabendo que o teatro tem grande importância 
para o ensino/ aprendizagem, é imprescindível que ele, 
como qualquer outras atividades pedagógicas, sejam 
planejados, para que possa vir atingir objetivos positivos no 
processo cognitivo, visto que sendo ele mau aplicado pode 
levar a conseqüências negativas no processo de 
desenvolvimento da criança. Pensando nisso, o projeto foi 
realizado conforme o seguinte roteiro:

1. Apresentação e leitura do texto;

2. Confecção do material para apresentação do teatro que, 
por sua vez, pode ser representado, também, por fantoches;

3. Escrita do que e/ou desenho do que foi entendido após a 
apresentação;

4. Releitura do texto para análise e comparação da turma;

5. Avaliação oral crítica comparativa entre a história do 
texto e a representação dele.

Resultados

Antes da aplicação do projeto foi realizado um 
levantamento sobre a leitura e/ou apreciação de textos para 
as crianças envolvidas. Percebeu-se que: 70% das crianças 
eram meras ouvintes, sem nenhum envolvimento na 
interpretação oral do texto; 25% sequer ouviam o que 
estava sendo lido; apenas 5% dos alunos demonstraram 
interesse, respondendo e levantando questionamentos com 
relação ao que foi lido (Gráfico 1ª). Depois da aplicação do 
projeto, percebeu-se que: 90% das crianças envolveram-se 
completamente na leitura, questionando e respondendo a 
questionamentos, interessadas em saber detalhes antes não 
vistos no texto, para que, posteriormente, pudessem 
interpretar os personagens do texto lido; 8% continuaram 
sendo meras ouvintes; apenas 2% continuaram 



desinteressadas pela leitura (Gráfico 1B).  

Discussão

Analisando os resultados, fica demonstrado que a 
utilização do teatro influi no desempenho e 
compreensão da leitura, assim como no envolvimento 
das crianças com sua própria aprendizagem. Percebeu-
se que as crianças passaram a ter mais interesse e 
envolvimento com o texto que estava sendo exposto. 
Com a representação do conteúdo textual através do 
teatro, notou-se que ouve uma maior autonomia entre 
os alunos, expondo-se e contextualizando o texto 
dentro do seu universo real e/ou imaginário, além de 
haver uma percepção por parte das crianças sobre o que 
é real e o que é fictício. Houve, também, uma mudança 
no comportamento, pois os alunos envolvidos passaram 
a ser mais críticos e atenciosos.

Para Freire (1996, p. 46), o educador deve propiciar 
o meio adequado para que os educandos em suas 
relações intrapessoais e interpessoais busquem 
“assumir-se como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, realizador 
de sonhos, capaz de amar” e, nesse sentido, o Teatro foi um 
recurso importante

De acordo com Reverbel (1997, p. 168) “é preciso lutar 
para que o Teatro tenha seu lugar na Educação, porque se 
ele existe na sociedade, deve existir na escola”. 
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Gráfico 1A. Gráficos referentes ao envolvimento dos alunos acerca da leitura e interpretação de textos ANTES da aplicação do 
projeto.
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Gráfico 1B. Gráficos referentes ao envolvimento dos alunos acerca da leitura e interpretação de textos DEPOIS da aplicação do 
projeto.


