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RESUMO 

 

 

 

LEITE, Maria Jodailma. A interpretação teatral no processo de aprendizagem 

significativa da Língua Portuguesa. Curitiba, 2015. 24 fls. Monografia. (Especialização em 

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Campus Curitiba, 2015. 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso do teatro com seus jogos lúdicos, 

instrutivos, assimilações e interpretações como instrumento transformador e inovador no 

processo de aprendizagem significativo da língua portuguesa. A partir de uma pesquisa 

realizada numa escola estadual, com alunos de uma sala do nono ano, foi desenvolvida uma 

sequência de atividades com os jogos teatrais de Spolin e Boal, visando o ensino da língua, 

por meio do gênero textual artigo de opinião. A pesquisa mostrou que o teatro norteia um 

aprendizado no qual professores e alunos são protagonistas, o conhecimento é internalizado, 

absorvido pela vivência real e fictícia, desenvolvendo a criatividade e afetividade nas aulas da 

língua materna. 

 

Palavras-chaves: Teatro. Transformador. Inovador. Internalizado. Afetividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino tradicional, no qual somente o professor é protagonista, resume a aula ao giz 

e à lousa, os conteúdos são permeados por explicações descontextualizadas, enquanto os 

alunos são mera plateia, assistindo por horas um espetáculo desestimulador e cansativo. O 

teatro com seus jogos lúdicos e instrutivos, assimilações e interpretações tende a ser um 

possível instrumento minimizador de problemas escolares.   

Para romper com métodos tradicionais, conforme aponta Araújo (2002), os conteúdos 

precisam ser abordados de forma significativa para que os alunos possam construir 

personalidades morais. Ele defende que os professores devem promover suas aulas a partir de 

dinâmicas, entre elas as atividades conceituais concretas, uma atividade que nos aproxima da 

realidade do nosso cotidiano. Nessas atividades, determinados conceitos são experimentados 

ativamente pelos alunos e não somente por meio de formalizações conceituais abstratas, mas 

um trabalho de forma dinâmica em que o conhecimento estudado seja experienciado e 

exemplificado com a dramatização.  

As aulas de língua portuguesa apresentam um número relevante na grade curricular, 

entende-se que é de suma importância, pois, o indivíduo aprendendo com precisão a língua 

materna saberá situar-se de forma precisa nas diversas situações comunicativas do seu 

cotidiano. Vivemos em um mundo globalizado em que se diminuíram as fronteiras, 

aproximando culturas diferentes,  em uma sala de aula composta por grupos heterogêneos, a 

escola precisa repensar as ações pedagógicas, pois, o aprendizado não é padrão, diverge de 

indivíduo para indivíduo, além disso vem produzindo sistematicamente um número 

significante de discentes com desempenhos deficitários. Segundo Mantoan (apud. ARAUJO 

2002) Tudo é muito novo. E a escola é velha na sua maneira de ensinar, de planejar, de 

executar e de avaliar seu projeto educativo. O tradicionalismo venda os olhos dos docentes e 

pais, frente às mudanças para caminhos diferentes. Os regimes de ensino continuam com 

conteúdos pragmáticos, hierarquizados, homogenizadores, que levam para generalização e 

acabam despersonalizando o educador e o aprendiz.  

Uma alternativa para a homogeneização é considerar que a aprendizagem do aluno 

deve partir de seu conhecimento prévio, para construir estruturas mentais que o faça dar 

significado ao discurso. E nesse sentido, os jogos teatrais, as expressões dramáticas de forma 

lúdica, sedutora e prazerosa, envolvem os educando, inserindo-os diretamente, nas ações 
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provedoras do conhecimento, desse modo acredita-se que o aluno consiga contextualizar e 

internalizar o aprendizado ao vivenciar determinados personagens, pode entrar em contato 

com sua cotidianidade, ressignificando o conhecimento e, ao mesmo tempo em que 

desenvolve sua criatividade, entra em contato com o lúdico, e aprende de forma prazerosa 

O aprendizado, por meio do teatro, envolve uma situação em que o imaginário é 

preenchido conforme as expectativas do aprendiz, o uso da imaginação ao criar cenários, 

vivenciar emoções, permear por novos “quems”, interpretação de diferentes personagens, 

desenvolvendo o exterior e interior do indivíduo, atuam tanto nas esferas comunicativas, 

quanto nas significativas, construindo novos significados e novos objetivos. Isso porque, ao 

desenvolver atividades com as emoções e os sentimentos, o teatro trabalha o efetivo, criando 

vínculos, oferecendo aos alunos a possibilidade de tornar-se mestre de si mesmo, desencadear 

a empatia e abrir novos olhares para as diversas culturas. 

Possibilitar ao aluno a compreensão da multiplicidade de culturas é fundamental para 

promovermos a capacidade dos alunos de ler e construir textos, de tornarem-se efetivamente 

letrados, tarefa ainda não realizada com eficácia pela escola já que ela ainda tem demostrado 

ser uma instituição reprodutora, preocupada apenas com aprovação e reprovação. As 

avaliações são usadas como castigo, o que limita e pune boa parte dos alunos, sobretudo os 

que trazem dificuldades no processo de aprendizagem. Isso porque a escola não enxerga que 

cada indivíduo é único, tem um modo de ver o mundo, de ver o outro no mundo e de se ver 

no mundo. Em especial, na disciplina de língua portuguesa, a palavra ganha valores e 

significados, uma vez que ela não é estática, podendo ter diversas interpretações de acordo 

com o contexto do discurso, o aluno precisa de atenções dobradas para entender e agir sobre 

o texto.  

Partindo dessa perspectiva, é preciso afirmar que o ensino da língua portuguesa na 

escola tem um papel muito importante o de tornar o aluno capaz de ler e escrever diversos 

tipos de texto, presentes na esfera social e os jogos teatrais podem favorecer a inserção  dos 

alunos em práticas discursivas, possibilitando-os sanarem dificuldades, ampliando os seus 

olhares, transportando-os para outras realidades, dando sentido aos diferentes aspectos 

culturais e intelectuais, tal como psicológico, social, perceptivo e emocional, pois o teatro 

trabalha com todos os personagens da cotidianidade.  

Se a prática do teatro na sala de aula pode favorecer o desenvolvimento de sujeitos 

ativos e críticos e existe um problema efetivo de no ensino da disciplina de língua portuguesa, 

explicitado nos resultados do INAF (2011), da prova Brasil, há a necessidade de uma nova 
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ferramenta. No caso da nossa pesquisa, consideramos o teatro como uma nova ferramenta para 

inserir os alunos em situações do uso da língua.  

Nesse artigo, revisitamos alguns conceitos sobre jogos teatrais e, apresentamos uma 

pesquisa aplicada na Escola Estadual Professor Mario Arminante, com uma turma do nono 

ano com o objetivo de trabalhar a estrutura da narrativa, interpretação de texto, classe 

gramaticais, produção de artigos de opinião e temas como heterogeneidade com 

questionamentos sociais, por meio dos jogos teatrais.  

Diante da busca do mundo moderno por pedagogias inovadoras em consonância com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da língua portuguesa (BRASIL, 1998), este 

estudo propõe o ensino-aprendizado da língua portuguesa por meio dos jogos textuais.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE A NECESSIDADE DE UM ENSINO SIGNIFICATIVO 

 

A preocupação referente ao aprendizado significativo da língua portuguesa acarreta 

discussões há algum tempo, conforme os PCN (BRASIL, 1998), desde os anos 70, esse tema 

tem sido alvo de debates. Afirma-se que é função e responsabilidade da escola garantir a todos 

os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessário para o exercício da cidadania, o 

que pressupõe métodos que visem o ensino da língua possibilitando ao homem significar o 

mundo e a realidade. Aprendê-la é conhecer não só as palavras, mas também os seus 

significados culturais.  

Com os avanços tecnológicos, que irradiaram os últimos séculos, modificando as 

demandas escolares e a realidade global, percebem-se constantes buscas por mais qualidade 

no ensino da língua. Contudo a escola continua moldada por conteúdos descontextualizados 

e métodos retrógrados.  

Um dos grandes problemas das escolas brasileiras, na atualidade, é o fato de o 

conteúdo ser trabalhado fora do contexto social, não condizendo com a realidade do aluno. 

Isso acaba provocando apatia e desinteresse, podendo ocasionar problemas de indisciplina, 

porém o problema vai além, pois, a metodologia empregada continua voltada para o 

autoritarismo, conforme Assis (2008)1 que argumenta que para muitos pode ser exagero em 

considerar a gestão escolar na esfera pública, autoritária. Porém, continua a autora, o 

autoritarismo está ligado a práticas antidemocráticas e anti-sociais e estas, permeiam 

sutilmente a gestão das escolas públicas.  

Os alunos exercem um papel passivo, são ouvintes dos conteúdos transmitidos. Para 

atuar perante a dimensão sociocultural espera-se uma educação que leve as pessoas a 

conhecerem criticamente os conteúdos essenciais, principalmente a língua e a matemática 

(ARAUJO, 2002).  

                                                           
1 Assis, Valéria Ribas de Oliveira. Gestão Democrática X Autoritarismo.  Janeiro de 2008 Disponível em: PORTAL 

EDUCAÇÃO - Cursos Online: Mais de 1000 cursos online com certificado  
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/2667/gestao-democratica-x-

autoritarismo#ixzz3e0DlFhlw. 

 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/2667/gestao-democratica-x-autoritarismo#ixzz3e0DlFhlw
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/2667/gestao-democratica-x-autoritarismo#ixzz3e0DlFhlw
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Para que o sujeito aprenda a ser um cidadão consciente e participativo, a escola deve 

priorizar métodos que possibilitem a participação ativa dos discentes, de interação entre eles 

e o docente.  

Carbonell (2002) argumenta que precisamos de inovações pedagógicas e, dentre os 

componentes do conhecimento inovador, salienta a necessidade de uma noção de 

conhecimento democrático, comprometida com a educação integral e as inteligências 

múltiplas que supere as cisões culturais enraizadas em nossas tradições culturais entre o 

intelecto, afetivo, pensamento, sentimento, cabeça e coração. Uma busca para integrar 

cognição, sensação, desejo, razão e a ética, abrindo novos olhares, possíveis de compreender 

melhor o mundo e também as outras pessoas e nós mesmos.  Como diria o autor, uma aposta 

contra todos os analfabetismos: cultural, ético, sentimental e social.  

Nesse sentido, é preciso considerar que a partir do momento que o conteúdo é ensinado 

de forma significativa para a realidade do indivíduo, e que os métodos visam um sujeito 

participativo, conquista-se a empatia do sujeito e esse acaba criando autonomia e interesse 

pela aula. Vale ressaltar ainda que a vida é um constante fluir emotivo, sobre o qual advêm as 

significações que a palavra lhe dá  e que as  experiências são significativas, após serem vividas. 

Por isso, para um aprendizado significativo, o indivíduo deve ser ativo diante do processo de 

aquisição do conhecimento (DUARTE JUNIOR, 1988). 

Estamos um pouco distantes de promoveremos na escola essa autonomia, um sujeito 

que age ativamente no processo de atividade. A primeira ação necessária para a busca de 

mudanças é perceber que a educação atual ainda possui muitas falhas. Precisa-se ter ciência 

da necessidade de buscar novos métodos, mais condizentes com a realidade dos aprendizes. 

O ensino autoritário tem provado que já não consegue atingir os objetivos precisos para o 

aprendizado significativo. Para romper com métodos tradicionais, conforme Araújo (2002, p. 

52)  “os conteúdos precisam ser abordados de forma significativa para que os alunos possam 

construir personalidades morais.” Ele defende que os professores devem promover suas aulas 

a partir de dinâmicas, entre elas as atividades conceituais concretas, uma atividade que nos 

aproxima da realidade do nosso cotidiano. Nessas atividades os conceitos são experimentados 

ativamente pelos discentes e não somente por meio de formalizações conceituais abstratas, é 

realizado um trabalho de forma dinâmica em que o conhecimento estudado é experienciado e 

exemplificado com a dramatização.  

A partir da análise da situação da escola e da reflexão proposta por esses autores que 

defendem o ensino significativo, colocamo-nos as seguintes perguntas: seria o teatro um 
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instrumento pedagógico transformador frente às necessidades de mudanças e a qualificação 

do ensino? E como essa ferramenta atingiria de forma significativa as aulas de língua 

portuguesa? 

Para compreendermos esta questão, faz-se necessário aprofundarmos o conceito de 

teatro como instrumento pedagógico. 

 

2.2 . O TEATRO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

 

O teatro é uma arte muito antiga, não se sabe ao certo a data de seu surgimento, 

contudo, ele existe desde a pré-história, na pantomima da caça do homem da idade do gelo. 

Seu apogeu se deu no séc. VI a.c, na Grécia antiga, com os festivais em honra ao Deus 

Dionísio, desses festivais, dois em especial merecem destaque: O Eleutério, no qual a tragédia 

surgiu pela primeira vez. O hino era cantado pelo coro de cem homens, comandado por um 

Corifeu, que era o principal narrador, e o festival da Leneia, que foi responsável por dar vida 

à comedia. (HELIODORA, 2008).    

No que se refere à ação do teatro na sala de aula, essa arte possui registros de seu uso 

como entretenimento, expressão cultural, doutrinamento religioso, ação política, clareador da 

criatividade, técnica psicoterapêutica e instrumento pedagógico. Na Grécia antiga, Platão e 

Aristóteles consideravam fundamental a presença do teatro na educação. Para eles, as 

introduções do lúdico e artístico, os jogos teatrais seriam um recurso para a preparação para a 

vida e uma fonte de prazer vinculado ao aprendizado (NEVES E SANTIAGO, 2010).  

No Brasil, Heliodora (2008) afirma que os jesuítas sempre utilizaram o teatro como 

método de ensino e, sem dúvida, o padre José de Anchieta foi o precursor dessa arte no nosso 

país, e ele teve uma considerável habilidade no domínio da forma dramática. Por isso, 

podemos afirmar, com base no teatro de Anchieta, que essa técnica de ensino mostrou-se 

satisfatória no processo de ensino da língua portuguesa: nesse caso o público alvo era o índio.  

Anchieta também escrevia peças para os portugueses que chegavam ao Brasil, e essas, 

de cunho pedagógico, buscavam expandir, por meios de alegoria, o ensino de moralidades.  

Infelizmente, na atualidade, o teatro não tem sido muito trabalhado no ambiente 

escolar. Geralmente, fica acoplado mais as aulas de artes.   Essa ferramenta pedagógica que 
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nasceu junto com a humanidade, pode ser utilizada de forma provedora e transformadora do 

indivíduo e do aprendizado em qualquer área do conhecimento. 

Para Caldwell Cook (apud Courtney 1980, p.41) “o teatro é um recurso didático e 

lúdico que consiste na encenação de situações para assimilação de conteúdos trabalhados pelas 

diferentes disciplinas.” 

Desloca-se, desse modo, o trabalho dramático na escola, de mera encenação de peças 

para, então, constituir-se um seguro caminho rumo à aprendizagem significativa, na qual todos 

participam do processo, como é o caso dos jogos teatrais propostos por Spolin e Boal. 

 

2.3.OS JOGOS E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COGNITIVO 

 

Entre as artes, o teatro é, por excelência, a que exige a presença da pessoa de forma 

intensa e completa: o corpo, a fala, o raciocínio e a emoção. Tendo como fundamento a 

experiência de vida: ideias, conhecimentos e sentimentos, trabalham tanto os aspectos 

cognitivos quanto os subjuntivos. Sua ação consiste na ordenação desses conteúdos indivíduos 

e grupais e seu ensino ou exercício se faz através da encenação, da contemplação e da vivencia 

dos jogos teatrais (NEVES E SANTIAGO, 2010). 

Por envolver vários aspectos do desenvolvimento do ser humano, o teatro ajuda os 

indivíduos a quebrarem bloqueios, trabalha o cognitivo, e assim, diante dos desafios com a 

improvisação e a interação aprende-se a solucionar problemas de um modo mais ágil. Fortifica 

a criatividade de quem o pratica e o desenvolvimento da criatividade potencializa a ampliação 

do desenvolvimento cognitivo, uma vez que essa encontra soluções diante do inusitado, 

mediante a combinação de elementos já existentes no cérebro. (NEVES E SANTIAGO, 2010). 

Na teoria sócio histórica referente aos jogos, acredita-se que eles atuam na Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) da criança, significando um desafio e praticado 

coletivamente para estimular as funções cognitivas e de representação (VYGOTSKY, 1984). 

E nesse sentido, favorecem aos alunos romperem desafios e aprenderem com nitidez e de 

forma significativa, pois ao interagirem e participarem do processo, o aprendizado acaba 

ocorrendo de forma precisa e eficaz.  

Outro aspecto que vale ressaltar, em relação aos jogos teatrais, diz respeito à 

coletividade, o trabalho em grupo nos jogos coletivos faz com que o indivíduo além de abstrair 
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o conhecimento pessoal, aprenda a conviver e respeitar as diversas culturas.  Amaral (2009) 

enfatiza alguns valores presentes nos jogos cooperativos como a construção de uma relação 

social positiva, além da empatia na qual o indivíduo desenvolve a capacidade de posicionar-

se e compreender os pontos de vista do outro, suas preocupações, expectativas, a realidade ao 

seu redor. Desenvolve também a participação, o apreço e autoconceitos positivos sobre si e, 

por fim, a alegria.  

A visão da sociedade atual como multifacetada e multicultural é fundamental para o 

ensino, sobretudo, para a compreensão de que os diferentes sujeitos presentes nessa sociedade 

se expressam e produzem textos diferentes, dependendo da situação de produção e do 

conhecimento de mundo, do papel social que representam e, por isso, uma proposta de 

aplicação dos jogos de Viola Spolin e de Augusto Boal, certamente poderão favorecer o 

desenvolvimento de aspectos  afetivos e significativos para o aprendizado da língua 

portuguesa.  

 

2.4.OS JOGOS NAS AULAS DE PORTUGUÊS 

 

Os jogos teatrais precisam ser inseridos gradativamente, sem forçar os alunos, 

esperando o tempo de cada indivíduo, eles devem sentir a liberdade e irem adentrando pouco 

a pouco. Até porque alguns tendem a ser mais desinibidos que outros e, no teatro, aqueles que 

observam também aprendem, pois eles não deixam de vivenciar os fatos, são testemunhas, o 

que os leva participar de forma ativa 

Quando transformado em hábito, após o processo de adaptação, espera-se que todos 

sejam atores e platéia, até mesmo porque a ludicidade acaba sendo atraente e se aprende de 

forma dinâmica e divertida. 

Spolin e Boal compartilham visões muito próximas no que diz respeito ao aprendizado 

teatral.  

Para Spolin (2000, p. 3) “Se o ambiente permitir pode-se aprender qualquer coisa, e se 

o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo que lhe tem para ensinar. Talento ou falta 

de talento tem muito pouco a ver com isso”.  

Por sua vez Boal (2008, p. IX) salienta que “Todos os seres humanos são atores e 

espectadores, porque agem e observam. Todos atuam e interpretam. O teatro é algo que existe 

dentro de cada ser humano”. 
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Na visão dos autores, compreende-se que a interpretação pertence ao ser humano, e 

que todos são capazes de serem atores, não precisa de um dom, é inerente ao indivíduo.  

Para melhor fundamentar a aplicação da proposta de Spolin e Boal para o ensino, 

apresentaremos, em síntese, os métodos possíveis de serem utilizados no ensino 

contextualizado, da aula de língua portuguesa, com os jogos teatrais, que deram suporte para 

a pesquisa desenvolvida em uma escola de São Paulo. 

 

2.5.OS JOGOS DE VIOLA SPOLIN E AS AULAS DE PORTUGUÊS 

 

Viola Spolin produziu livros dissertando sobre os jogos teatrais no contexto da sala de 

aula. Em improvisação para o teatro temos jogos que podem ser trabalhados com pessoas que 

nunca tiveram contato com o teatro anteriormente. 

No caso da nossa pesquisa, escolhemos dar voz aos elementos: a) quem - o papel ou 

personagem- b) o quê? - a ação desenvolvida - ; c) onde - o espaço em que se deu a narrativa.  

Nessa proposta, os alunos trabalham os elementos da narrativa aprendidos na aula de 

português de forma espontânea. Porém ao conversar sobre isso com os alunos, depois de 

aplicada a atividade, eles conseguem perceber o processo e internalizar os conteúdos 

trabalhados. Contudo esses jogos podem ir muito além, vemos a possibilidade do ensino da 

própria gramática que, geralmente, é ensinada de forma passiva e descontextualizada, o 

professor explica conceitos sem uma participação direta dos alunos, que são levados 

simplesmente a responder vários exercícios com palavras ou frases soltas. Por meio dos jogos 

teatrais, é possível modificar esse quadro, a partir do momento que os alunos fazem parte da 

ação, participam da aula e são agentes frente ao contexto textual.  

Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais para o jogo em si, por meio 

do próprio ato do jogar.  As habilidades são desenvolvidas no exato momento em que a pessoa 

está jogando, divertindo-se e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para oferecer. 

Segundo Spolin (2000) qualquer jogo digno de ser jogado é altamente social e desencadeiam 

obstáculos, problemas a serem resolvidos.  
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2.6.OS JOGOS TEATRAIS DE AUGUSTO BOAL E AS AULAS DE 

PORTUGUÊS 

 

Boal, diretor e dramaturgo brasileiro, desencadeador do teatro do oprimido, reflete em 

seus jogos teatrais ações políticas e sociais. Busca reflexões, por meio de temas polêmicos e 

discussões construtivas. 

Em seu livro, Jogos para atores e não atores, 1998, o autor relata experiências de fóruns 

que realizou em alguns países, utilizando-se do teatro do invisível. O autor também apresenta 

jogos que tratam de temas da realidade social dos indivíduos, temas politizados que buscam 

desestabilizar o ambiente, gerar questionamentos, discussões e meditações. 

O artigo de opinião é um gênero textual que enfatiza temas sociais e busca posições 

por parte de seus escritores, que muitas vezes enfrentam dificuldades em defender um ponto 

de vista sobre determinado tema. Em síntese, o artigo de opinião é um texto em que o autor 

expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. 

Os jogos teatrais de Boal é uma chave para abrir pontos e discussões, fazendo com que 

os alunos possam descobrir um universo muito mais multifacetado, enxergar com precisão as 

diversas realidades que os rodeiam. Reproduzindo os jogos de Boal, é possível que todos 

adentrem na cena para tomar uma posição, ou mesmo como plateia, a partir de cenas que 

tratam de temas que condizem com o cotidiano dos alunos, que influenciam suas vidas; por 

outro lado,  os alunos devem liberar suas visões, dialogar e rebater com pensamentos distintos, 

posicionando-se no lugar do outro, vivenciando os fatos, descobrindo mundos diferentes, são 

levando a conhecer essas heterogeneidades culturais e, assim, a receber  subsídios que os 

levem a dissertar sobre um determinado assunto. 

No gênero artigo de opinião, na conclusão podem-se propor soluções para problemas 

do cotidiano. Boal afirma que seria maravilhoso um espetáculo teatral onde os artistas nos 

mostrassem uma visão do mundo e depois a plateia pudesse inventar um mundo novo. 

Partindo dos pressupostos levantados, apresentamos a seguir uma experiência voltada 

para o ensino de língua portuguesa utilizando-se dos jogos teatrais de Spolin e Boal.  
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3. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa de caráter qualitativo-interventivo se propõe a utilizar o teatro como 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa em uma turma do ensino 

fundamental.  

Inicialmente foi realizado uma pesquisa bibliográfica para aprofundar os jogos teatrais 

e posteriormente, considerando que um dos objetivos era compreender a realidade escolar, foi 

realizado uma pesquisa de campo, um estudo de caso. Yin (2010) explica que o estudo de caso 

pode ser usado em cinco aplicações diferentes: 

Primeiro: Causa e consequências encontradas no ambiente real, e que são muito 

complicadas de serem estudadas pelas estratégias de pesquisa. 

Segundo: Descrever intervenção e contexto na vida real. 

Terceiro: Ilustrar de forma descritiva algum tópico específico. 

Quarto: Explorar intervenções cujos resultados são complexos e obscuros.    

Quinto: Ser uma meta-avaliação.  

Esse estudo em questão pode ser inserido nos três primeiros tópicos.  

A pesquisa de campo foi realizada com alunos de uma turma do nono ano do ensino 

fundamental II, de aproximadamente 40 alunos, da escola Professor Mario Arminante, situada 

em um bairro da periferia do estado de São Paulo e considerada uma escola prioritária, ou 

seja, possui um alto índice de dificuldades. Estes alunos nunca haviam vivenciado uma aula 

de teatro. 

O objetivo desta proposta foi desenvolver atividades com os jogos teatrais e trabalhar, 

por meio da interpretação teatral, o gênero artigo de opinião. O processo de realização da 

pesquisa deu-se em oito aulas de cinquenta minutos, no mês de junho de 2015. Os jogos foram 

desenvolvidos e as atividades foram aplicadas com divisões de grupos e os alunos alternavam 

as posições sociais, ora eram atores, ora protagonistas, ora plateia. 
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As atividades foram organizadas seguindo este fluxograma: 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

Na primeira aula, nos primeiros quinze minutos, foi realizado o jogo Espelho. Neste 

jogo, realizado por dupla, um aluno é o espelho e o outro, seu reflexo, que deverá imitar gestos, 

movimentos e feições. Intercala-se os pares, modificando quem seria o espelho e o reflexo.  

Nos outros trinta minutos, trabalhamos o jogo Onde, cujos primeiros vinte minutos 

foram livres.  Primeiro foi levantada a questão: como você sabe onde está? Levando-os a 

pensar nos objetos que compõe o lugar, que ajuda a identificá-lo. Foi solicitado aos alunos 

que imaginassem certo ambiente e tudo que poderia estar presente naquele espaço. Em 

seguida, que fosse mostrado com o corpo, onde ele estava.  

Nos últimos dez minutos, alguns alunos se colocavam no centro da sala, imaginavam 

um lugar, e utilizando o corpo, tinham de representar o lugar no qual supostamente se 

encontravam, enquanto os demais tentavam adivinhar.  

Na segunda aula, trabalhamos o jogo do Que e Quem. Primeiro, eles tinham que 

interpretar ações “mostrar o que eles estavam fazendo”. Depois tiveram de escolher 

personagens e mostrar quem eles eram. Todas as atividades utilizavam somente o corpo.  

A terceira aula foi utilizada para apresentar Spolin e Boal aos alunos e a quarta para 

apresentar a estrutura do artigo de opinião. 

Na quinta aula, um grupo, composto por cinco alunos, foi escolhido para improvisar 

uma cena de bullying, sendo quatro agressores e um a vítima. O restante da sala podia adentrar 

Aula 1: Jogo: O Espelho (conteúdo: representação do lugar)

Aula 2: Jogo: Que e quem (conteúdo: ações e personagens)

Aula 3: Apresentação de Spolin e Boal.

Aula 4: Apresentação da estrutura de uma artigo de opinião

Aula 5: Representação de uma cena de bullying. Produção de aritigo de opinião

Aula 6: Representação de uma cena de preconceito. Produção de um artigo .

Aula 7: Análise linguística e discursiva do texto.

Aula 8: avaliação das atividades.
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na peça quando achasse necessário, acabou surgindo assim personagens para defender o 

agredido. No final da apresentação debatemos o tema e foi produzido um artigo de opinião. 

Na sexta aula, continuamos com a discussão de temas polêmicos e para tanto tentamos 

recriar cenas, por vezes, presentes da nossa cotidianidade: um menino branco usando termos 

preconceituosos contra um menino negro.  Na sequência, um negro ofendendo outro negro. 

As palavras escolhidas foram termos frequentes usados pela mídia e eles, os alunos, que já 

sofreram com esta prática, tiveram liberdade nas escolhas destas que foram dispostas na lousa 

para serem reproduzidas pelo grupo escolhido.  

Discutimos no final a existência de raças diferentes, o preconceito entre raças distintas 

e dos que fazem parte de uma mesma raça, por fim, foi solicitado que os alunos produzissem 

um artigo sobre racismo em casa que daria sequência para a última experiência com o grupo 

no dia seguinte.  

Na sétima aula, foi escolhido um artigo produzido por um aluno para analisarmos as 

questões linguísticas e enunciativas do texto. Baseando-nos nos PCN (BRASIL, 1998) que 

defende a necessidade de os alunos compreenderem essas questões de forma ativa e reflexiva. 

Ao analisar o texto do aluno, o nosso objetivo era observar como ele havia se apropriado das 

características do gênero artigo de opinião e como fazia determinadas escolhas linguísticas e 

enunciativas para defender seu ponto de vista e apresentar argumentos, enfim, utilizava 

estratégias de convencimento do seu leitor. 

Após a leitura do texto, dividimos por fileiras as classes gramaticais e conforme cada 

oração lida deste artigo, um grupo de aluno deveria formar uma fila identificando quem dentre 

eles eram; artigo, substantivo, verbo, advérbio, adjetivos e assim sucessivamente. O objetivo 

dessa atividade era que eles pudessem observar que as palavras utilizadas pertenciam a uma 

classe gramatical e que cumpriam um papel específico nesse gênero. 

Os alunos observaram que alguns deles de classes idênticas estavam juntos no texto, e 

pudemos esclarecer que a “dupla de colegas” funcionava no texto como uma locução verbal, 

esclarecemos que os dois eram verbos, mas um era o super parceiro. Aquele estava sempre do 

lado do outro para auxiliá-lo, e o aluno, por meio dessa explicação, pode perceber que os 

verbos cumpriam papéis diferentes na organização do texto e do sentido do mesmo.  Por fim, 

analisamos o conceito e o uso do período simples e composto. A sala foi dividida em dois 

grupos, em um grupo só tinha um verbo, os outros personagens eram artigo, adjetivo e 

substantivo. No outro grupo tinha três verbos. Com isso explicamos que o primeiro grupo era 

período simples e o segundo composto, pois o primeiro só tinha um verbo e o segundo mais 
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de um. Solicitamos aos grupos que se misturassem e modificassem os componentes, 

possibilitando-os a concluírem que a mudança da posição e da organização dos verbos no 

período, alterava também a sua organização em simples ou composto, bem como os sentidos 

expressos por essas estruturas linguísticas.  

Partindo da compreensão e estrutura do período simples e composto, analisamos 

situações comunicativas, a partir da reflexão, sobre o uso dos diálogos, construído com 

respostas curtas e longas. Analisamos frases sem ações, outras que são capazes de reproduzir 

o discurso necessário sem exigir mais de um verbo, e ainda, as que para expor o discurso 

necessário requer a utilização de diversos verbos. Refletimos sobre o poder hierárquico, que 

afeta diferentes setores sociais, até mesmo as classes gramaticais, refletimos sobre os sentidos 

do discurso, a necessidade da articulação entre as palavras para produção do discurso coeso e 

coerente. 

A partir da análise da estrutura linguística foi possível ao aluno compreender que o 

artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística e tem por finalidade expor um ponto de 

vista acerca de um assunto, e por isso requer uma linguagem mais formal. Conforme 

preconizam os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) é necessário refletir a gramática 

a partir do conhecimento prévio do aluno, fazer atividades discursivas, que por meio de análise 

e reflexão dos múltiplos aspectos envolvidos, possa expandir e elevar progressivamente a 

competência discursiva, ampliar o domínio ativo dos diferentes discursos, de modo que 

possibilite a inserção do indivíduo no mundo da escrita e amplie suas possibilidades de 

participação social. Suscitamos o ensino de gramática para formar indivíduos competentes da 

linguagem no exercício da cidadania, promover discentes capazes de utilizar a língua de modo 

variado para produzir diferentes efeitos, que dialoguem com proficiência em qualquer 

ambiente, nas diversas situações comunicativas.  

Dell’Isola (2007) constata a urgência de promover a formação de leitores e escritores 

com proficiência para compreender e interpretar textos com variadas circunstâncias de 

interação e pluralidade de discursos. 

A utilização dos jogos teatrais na rotina das aulas de língua portuguesa foi utilizada 

com o objetivo de buscar implantar uma ferramenta transformadora para inserir o aprendizado 

realizado na prática e com dinamismo e uma possível afetividade pelas aulas da língua 

materna. Conduzindo tanto no aprendizado dos gêneros textuais, favorecendo aos alunos 

internalizarem os conceitos de personagens, lugar, ação, papéis sociais, e como isso se articula 

linguisticamente para construir textos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Buscando possibilidades diferenciadas de inserir o aluno numa perspectiva de agente 

participativo e consciente, a escola deve, entre outras funções, mostrar às novas gerações a 

importância de cada indivíduo e seu papel na sociedade, enquanto cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres.  

 Para tanto, o próprio conhecimento da língua, conforme os PCN da língua portuguesa 

(BRASIL, 1998), compreendem que uma das funções desta competência é: desenvolver o 

conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, 

física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

Assim sendo, a utilização dos jogos teatrais, frente aos conteúdos de língua portuguesa, 

pode vir ao encontro dos anseios dos PCN, por ser uma ferramenta que possibilita a utilização 

de diferentes linguagens, como: verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como 

meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação. 

Fazer análise gramatical, por meio de jogos teatrais possibilita ao aluno apreender a 

gramática de forma divertida e descontraída, promovendo a afetividade dos alunos com a 

matéria, o que pode levar a despertar um maior interesse dos alunos pelos conteúdos de língua 

portuguesa. No entanto, devemos considerar que o novo, muitas vezes, pode parecer 

assustador, e considerando o contexto real e social das salas de aula que se encontram 

superlotadas, temos a dificuldade de levar todos a participarem com a mesma intensidade das 

atividades. 

Sabemos que no teatro tanto a plateia como os personagens aprendem. Contudo, nem 

sempre todos podem ser protagonistas no momento que desejam, precisamos considerar que 

as aulas duram apenas cinquenta minutos.  

Outro problema para o desenvolvimento dessas atividades é o espaço, uma vez que 

não é favorável, pois, geralmente, as salas de aula são pequenas para o número de alunos e 

quando em uma atividade que precisamos de espaço para representar, juntando-se as carteiras 

e cadeiras em um canto da sala, o espaço para o desenvolvimento dos jogos se torna ainda 

mais limitado. 
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As atividades com o teatro favorecem ainda o desenvolvimento da linguagem oral, 

conforme defende os PCN (BRASIL, 1998), já que para representar, é necessário além de 

conhecer o texto,  utilizar os gestos, os movimentos, a entonação adequada de acordo com o 

texto que se lê, e mesmo se no início alguns alunos podem sentir-se inibidos,  pouco a pouco, 

eles tendem a querer participar do projeto como protagonistas o que favorece em muito o 

desenvolvimento de habilidades para uso da linguagem oral. 

Na organização das atividades, é preciso levar em conta que os alunos são 

heterogêneos, e isso se expressa no modo como se organizam socialmente, interagem quanto 

no modo como internalizam conceitos e conteúdos. Muitos alunos que encontramos no final 

do ensino fundamental trazem dificuldades de aprendizagem que foram se somando desde os 

anos iniciais e não assimilaram a disciplina do mesmo modo que o outro, independente, do 

modo que ela seja aplicada. Por isso, mesmo com métodos diferenciados, o professor precisa 

considerar as necessidades individuais. 

Em relação aos temas abordados nesse projeto, é importante afirmar que a 

representação de situações que envolveram o bullying e o preconceito deu a possibilidade aos 

alunos de se posicionarem, aspecto fundamental para a escrita de um artigo de opinião, bem 

como de assumir uma visão cidadã, como defende o documento do MEC (BRASIL, 1998, p. 

41): 

 

Os aspectos polêmicos inerentes aos temas sociais, por exemplo, abrem 

possibilidades para o trabalho com argumentação – capacidade relevante para o 

exercício da cidadania, por meio da análise das formas de convencimento 

empregadas nos textos, da percepção da orientação argumentativa que sugerem, da 

identificação dos preconceitos que possam veicular no tratamento de questões 

sociais. 

 

Questionamentos e reflexões sobre problemas sociais são de extrema relevância em 

qualquer disciplina, utilizando-se das premissas de Augusto Boal, percebe-se a existência de 

problema social que precisam ser trabalhados a fundo e retomado constantemente. Um fator 

que colabora com essa problemática é levar os alunos a experenciarem e refletirem sobre as 

questões presentes na nossa sociedade. Esta muitas vezes, composta de realidades difíceis em 

que se encontram os discentes, muitos com uma base familiar desestruturada, em situações de 

exclusão. Falta uma relação mais eficaz entre a educação escolar e à familiar para que se possa 

ter melhores resultados e propiciar de fato ao aluno que saiba ler e escrever em diferentes 

contextos, e sobretudo, compreender as situações da sociedade atual e agir como um cidadão 

responsável em situações que envolve a ética, a política, o respeito, a tolerância. 



21 
 

A educação sistemática e assistemática deve caminhar e trabalhar unidas como aponta 

a própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 20 de dezembro de 1996, que já se inicia 

afirmando que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em vários 

lugares, um dos quais é a escola: “Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.” 

Perante a aplicação desse método, é importante destacar que os alunos começaram a 

achar mais interessante a aula de língua portuguesa, a gramática aprendida de forma 

descontraída não se torna enfadonha ou maçante, mas um brincar aprendendo, levantando 

reflexões diante dos jogos, compreendendo que fazem parte do mundo da gramática, que as 

escolhas linguísticas e enunciativas dentro do texto estão a serviço da significação, fazem 

parte de uma estratégia de convencimento, do modo como se diz, e dos argumentos 

selecionados para esse modo de dizer. 

Outro fator de extrema relevância que deve ser destacado é o caráter da aprendizagem 

que acontece por meio do prazer. Os alunos começaram a gostar das aulas e aguardavam 

ansiosamente o dia seguinte. Começaram a agir com maior espontaneidade, superando o grau 

inicial de autonomia, adentrando nas peças pré-elaboradas, inserindo-se e opinando sobre 

fatos sociais. 

A formação de sujeitos críticos autônomos é de extrema relevância para sociedade, e 

não é algo que se consegue da noite para o dia. Este estudo, que requer um trabalho engajado, 

busca contribuir e nortear reflexões para alcançar tais objetivos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO 

 

Por meio da pesquisa de campo foi possível extrair informações sobre o teatro como 

instrumento facilitador no processo de ensino aprendizagem da língua portuguesa.  

Constatou-se que os jogos teatrais rompem com metodologias tradicionais, sendo uma 

ferramenta transformadora, norteando um aprendizado nos quais professores e alunos são 

protagonistas, o aprendizado é absorvido por meio da vivência de personagens, inserindo o 

indivíduo no processo de aprendizagem.  

Além disso, constatou-se que o uso do teatro na sala de aula favoreceu o 

desenvolvimento da criatividade e o uso da linguagem nas diferentes situações sociais, foi 

realizado de forma espontânea e também organizada, já que o aluno precisou selecionar 

argumentos e assumir um posicionamento diante de situações polêmicas. Nesse sentido, os 

alunos também demonstraram autonomia para expor suas opiniões quanto ao modo de 

aprender gramática, argumentar frente a fatos sociais e se engajaram na proposta do uso de 

teatro como ferramenta para ensinar e aprender. De plateia se tornavam personagens, 

vivenciando fatos, mesmo que fictícios, por meio da interpretação. Ao debater esses fatos, 

vivenciá-los, apresentar opiniões oralmente o indivíduo conseguiu dissertar sobre 

determinado assunto com mais proficiência, quando teve, em um segundo momento, de fazer 

uso da escrita. Logo, é possível afirmar que apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos, 

eles tiveram maior facilidade para formular seus argumentos e organizá-los nos artigos de 

opinião, após as apresentações baseadas nos fóruns de Boal. 

O teatro na escola pode auxiliar no convívio com a heterogeneidade, promover a 

autonomia, ajudar os indivíduos a lidar com angústias que perambulam no seu mundo, bem 

como conhecer o outro e a si mesmo. Tal prática, aliada a outras, possibilitará o aluno a 

mobilizar o processo metacognitivo. Este o levará a conscientização sobre seus próprios 

conhecimentos e sua capacidade de compreender, controlar e manipular suas habilidades para 

aprender. 

Buscou-se com este trabalho uma proposta para despertar o interesse e a participação 

consciente dos discentes nas aulas de língua portuguesa, pois o teatro é um método que pode 

alcançar mudanças significativas na atuação do currículo escolar.  
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THE THEATRICAL INTERPRETATION IN LEARNING 

PROCESS MEANINGFUL OF PORTUGUESE LANGUAGE 

 

Abstract: This article aims to reflect on the use of theater with its fun games, instructional, assimilation 

and interpretations such as transforming and innovative tool in the significant learning process of 

Portuguese. From a survey conducted in a public school with 9th grade students. It was developed a 

sequence of activities with Spolin and Boal’s games, aimed at language teaching, working on the genre 

articles to express opinion and grammar. Through theater games, learning was promoted actively and 

dynamically. Research has shown that theater guides on learning in where teachers and students are 

protagonists, knowledge is internalized, absorbed by the real and fictional experiences, developing 

creativity and affection before the lessons of the mother tongue. 

 

Keywords: Theatre. Transformer. Innovative. Internalized. affection 

  


