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O TEATRO COMO FERRAMENTA INCLUSIVA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

RESUMO - O teatro é um importante recurso didático e pedagógico, que auxilia no desenvolvimento e 
crescimento intelectual da criança, proporcionando aprendizado e, assim, contribuindo para o 
desenvolvimento do educando. Do ponto de vista da educação inclusiva, o teatro também se destaca 
como uma importante ferramenta, principalmente trabalhando o respeito as diferenças. Além disso, ele 
pode ser voltado também para a exteriorização dos sentimentos e experiências dos educandos, que, 
através da gesticulação, entonação e expressões são capazes de manifestar suas observações 
pessoais e sentimentos. Em posse desse conhecimento, surgiu o interesse em desenvolver esta 
pesquisa que tem por objetivo observar o uso do teatro como ferramenta da educação inclusiva. 
Salienta, pois, a importância do teatro como ferramenta pedagógica, com objetivo de demonstrar como 
o uso do teatro em sala de aula pode facilitar o desenvolvimento dos saberes e práticas educativas e 
também ensinar questões referente a valores sociais e humanos.  Este trabalho foi desenvolvido por 
meio de uma pesquisa bibliográfica, que busca na literatura consagrada as fontes para responder à 
pergunta norteadora da pesquisa. Na elaboração deste, foram utilizados artigos científicos, livros, 
trabalhos de conclusão de curso, revistas e páginas de websites que trabalham de maneira séria e 
profissional os assuntos pertinentes à temática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teatro. Jogos pedagógicos. Lúdico. Inclusão. Educação Inclusiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A História evidencia a importância do teatro para a humanidade. Ao cultuar os 

deuses e mostrar seus sentimentos, o teatro representou ao longo do tempo uma 

forma de arte que incorpora a cultura humana. Na Antiguidade Grega, a encenação 

já era utilizada com intuito de educar, pois as encenações buscavam difundir o 

conhecimento e transmitir valores que auxiliavam na formação da personalidade do 

homem (ARCOVERDE, 2008). 

No Brasil, a introdução do teatro com olhar pedagógico deu-se através dos 

Padres Anchieta e Manoel da Nóbrega, que o utilizavam como um instrumento de 

auxílio na catequização. Assim, ao longo da história brasileira, o teatro sempre esteve 

presente, sendo utilizado tanto no âmbito das artes e do entretenimento, quanto no 

contexto educacional e pedagógico (ARCOVERDE, 2008). 

O teatro é um importante recurso didático e pedagógico, que auxilia no 

desenvolvimento e crescimento intelectual da criança, proporcionando aprendizado e, 

assim, contribuindo para o desenvolvimento do educando. Dessa forma, o uso do 

teatro como uma ferramenta pedagógica proporciona não apenas o crescimento 

motor, afetivo e cognitivo, mas também o desenvolvimento de uma consciência 

coletiva, o respeito as diferenças e acerca das responsabilidades, dos direitos e 

deveres, auxiliando assim para a formação do caráter social da criança (SANTOS e 

SANTOS, 2012). 

Do ponto de vista da educação inclusiva, o teatro também se destaca como 

uma importante ferramenta, principalmente trabalhando o respeito as diferenças. 

Além disso, ele pode ser voltado também para a exteriorização dos sentimentos e 

experiências dos educandos, que, através da gesticulação, entonação e expressões 

são capazes de manifestar suas observações pessoais e sentimentos (LYRA, 2012). 

Em posse desse conhecimento, surgiu o interesse em desenvolver esta 

pesquisa que tem por objetivo observar o uso do teatro como ferramenta da educação 

inclusiva. Salienta, pois, a importância do teatro como ferramenta pedagógica, com 

objetivo de demonstrar como o uso do teatro em sala de aula pode facilitar o 

desenvolvimento dos saberes e práticas educativas e também ensinar questões 

referente a valores sociais e humanos.  

Para desenvolver esta pesquisa, parte-se do pressuposto de que o 

desenvolvimento da educação inclusiva envolve diversas metodologias e formas de 



 
 

ensino e de que a arte teatral apresenta um caráter multidimensional, o qual trabalha 

diversas linguagens, sendo capaz de aproximar a teoria e a prática, além de auxiliar 

na questão social e no respeito as diferenças.  Isso justifica desenvolver este estudo, 

além de que ele também nos possibilita explorar as várias interações possíveis entre 

esse campo da arte e o âmbito educacional. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, que 

busca na literatura consagrada as fontes para responder à pergunta norteadora da 

pesquisa, utilizando-se de métodos sistemáticos para selecionar e coletar os dados 

relevantes ao estudo (KOPP, PRAT e AZEVEDO, 2014), com objetivo de apontar a 

importância do teatro no contexto da educação inclusiva. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que ocorre a partir do levantamento da 

literatura que possui teorias já analisadas e publicadas, por meio de livros, artigos 

científicos, revistas e páginas de websites (FONSECA, 2002). Na elaboração deste, 

foram utilizados artigos científicos, livros, trabalhos de conclusão de curso, revistas e 

páginas de websites que trabalham de maneira séria e profissional os assuntos 

pertinentes à temática. Os principais descritores utilizados na presente pesquisa 

foram: teatro, história do teatro, teatro na escola, inclusão e educação inclusiva. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Teatro e Educação: Panorama Histórico 

 

Ao se falar em panorama histórico do teatro é necessário voltar ao surgimento 

da raça humana, ao homem primitivo, que em sua essência já usava a arte da 

encenação para imitar animais, simular caças e até mesmo personificar os espíritos 

ou seres maiores, nos quais acreditava. Entende-se que esta forma de arte, sempre 

esteve ligada à história do ser humano e sofreu modificações com o passar do tempo, 

ou seja, acompanhou a evolução humana, traduzindo sempre a realidade de cada 

época (BERTHOLD, 2006). 

 Em razão de estar intimamente ligado à história do homem, o teatro já é 

utilizado como uma ferramenta de auxílio no processo de ensino aprendizagem desde 



 
 

a antiguidade.  A educação ateniense teve suas bases na música, no teatro, no 

esporte e na literatura. As representações teatrais não foram apenas um recurso de 

transmissão do conhecimento da escola, mas também serviram como principal 

deleitamento da população, como, por exemplo, os romanos acolhiam os mais 

diversos conhecimentos e lições sociais e morais através desta metodologia.  

Tal fato é possível perceber tanto nos ensinamentos do Romano Horácio, 

quanto do Grego Aristóteles. Ambos apontavam o teatro como algo inerente à vida 

humana, porque possui potencialidades que devem ser aproveitadas no âmbito 

educacional. Horácio defendia a visão de que a arte era não somente um 

entretenimento, mas sobretudo uma forma de educação, Aristóteles apontava a 

imitação como autóctone ao homem, sendo que o mesmo aprende principalmente por 

meio dela (HANSTED & GOHN, 2013). 

 Na idade média, época em que a Igreja Católica se destacava no âmbito 

educacional, é possível identificar o uso do teatro também como ferramenta educativa. 

A igreja buscava difundir os ensinamentos clericais, em uma época em que eram raras 

as pessoas que sabiam ler e escrever, por isso, a igreja valia-se do teatro para difundir 

tal doutrina.  

Desta forma, os preceitos ganhavam vida através do teatro, pois nos olhos do 

público, os personagens bíblicos ensinavam os mistérios divinos e moralidades do 

período, proporcionando, assim, a educação para a massa (SANTOS, 2009). Nessa 

linha de pensamento, Courtney (1980, p.9) destaca que: “por cinco séculos, os 

Mistérios e Moralidades constituíram-se no único prazer intelectual das multidões. 

Escolas e livros, a bem da verdade, eram privilégios de poucos. Foi o teatro que 

propiciou às massas sua educação”. 

 O período do Renascimento contou não apenas com a mudança dos valores 

individuais e sociais, mas também com a retomada do pensamento humanista e 

consequente valorização do homem e de suas formas de arte. Foi nas universidades 

europeias que o teatro, como forma de ensinamento dos mais diversos conteúdos, 

voltou para a realidade humana, onde eram trabalhadas não apenas as obras 

clássicas da antiguidade, mas também textos de autoria dos próprios professores, 

mestres e reitores. Portanto, o teatro era fonte tanto de diversão, quanto de 

ensinamentos (HANSTED & GOHN, 2013).   

A história educacional do Brasil também está intimamente ligada ao uso da arte 

teatral. Após o descobrimento, com o início do processo de catequização dos povos 



 
 

nativos, os padres jesuítas valiam-se dessa metodologia de ensino para chamar a 

atenção dos índios, levando os fundamentos e preceitos da religião católica de 

maneira suave e agradável para estes novos espectadores. Assim, músicas, danças 

e demais aspectos cotidianos da vida dos povos nativos eram incorporados às 

práticas teatrais jesuítas em território nacional, visando, principalmente, a uma 

aproximação entre as culturas, o que resultaria em um maior sucesso no processo de 

ensino-aprendizado (MAGALDI, 2004).  

 No ano de 1816, a criação da Academia Imperial de Belas-Artes foi o primeiro 

traço de intervenção estatal neste contexto. Seguida da criação do Colégio Pedro II, 

feito com intuito de ser padrão em organização e ensino no Brasil, tinha matérias como 

música, teatro, poética e desenho em seu quadro de disciplinas (SANTANA, 2002). 

 Foi então, no final do século XIX e início do século XX, que algumas 

abordagens pedagógicas envolvendo teatro foram desenvolvidas, muitas delas 

presentes até os dias atuais. A exemplo tem-se a teoria da autora norte americana 

Winifred Ward (1884-1975), que pregava o uso do teatro dentro das escolas, 

enfatizando o seu desenvolvimento correlacionado ao processo de ensino-

aprendizagem, não apenas o produto final desse processo (HANSTED & GOHN, 

2013).  

Dessa forma, conclui-se que a contextualização do teatro no âmbito escolar é 

assunto para ser estudado amiúde, a fim de entender seu papel dentro da escola, sua 

função pedagógica, e demais peculiaridades que fazem desta arte uma importante 

ferramenta no processo de ensino-aprendizado.  

 

3.2 O Teatro na Escola 

 

 O termo teatro é uma palavra derivada do grego, que significa ver, enxergar, 

ou seja, o teatro é o local de se ver, ver o mundo, ver os outros, ver as relações com 

os outros. Esta definição harmoniza com o âmbito pedagógico, onde o teatro é usado 

principalmente com o foco social e moral, com intuito de mostrar o comportamento 

individual, levando em conta o aprendizado dos valores sociais e morais, marcados 

por um viés, uma natureza pedagógica bem específica (ARCOVERDE, 2008).  

 O trabalho com o teatro em sala de aula vai além de levar apresentações 

teatrais até alunos-espectadores, é necessário que estes representem, sintam e 



 
 

façam parte da realidade teatral, para que, assim, seja trabalhado além de sua 

autoestima como já mencionada neste trabalho.  

 

[...] o aluno aprende a improvisar, desenvolve a oralidade, a expressão 
corporal, a impostação de voz, aprende a se entrosar com as pessoas, 
desenvolve o vocabulário, trabalha o lado emocional, desenvolve as 
habilidades para as artes plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e 
montagem de cenário), oportuniza a pesquisa, desenvolve a redação, 
trabalha a cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, 
incentiva a leitura, propicia o contato com obras clássicas, fábulas, 
reportagens; ajuda os alunos a se desinibirem-se e adquirirem autoconfiança, 
desenvolve habilidades adormecidas, estimula a imaginação e a organização 
do pensamento (ARCOVERDE, 2008, p.601). 

 

É, pois, inegável as vantagens do trabalho com o teatro na escola, assim como 

são incontáveis as suas vantagens e privilégios no contexto do desenvolvimento da 

educação inclusiva. A dramatização em si é um exercício que auxilia diretamente no 

desenvolvimento da capacidade de interação social. Em outras palavras, além de 

fingir ou fazer de conta, através do teatro a criança consegue se colocar em situações 

diversas, imaginando ser outra pessoa, e se sentindo e vivendo dentro de uma 

realidade diferente da sua. 

Neste sentido, Coelho (2014, p.1222) aponta que “[...] além de promover a 

ampliação cultural e aperfeiçoamento pessoal, estimula a troca de experiências, a 

busca de soluções para situações-problema, a ampliação da tolerância no 

relacionamento e o espírito colaborativo, fundamentais em uma comunidade escolar”. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais já admitem a importância do teatro na 

escola, considerando a dramatização como base para uma educação criativa, onde a 

criança aprende a ter um maior domínio não apenas sobre a coordenação motora, 

como também sobre toda a linguagem corporal, sobre a oralidade, autoconfiança, 

autoconhecimento, domínio da organização de tempo e espaço, além do 

desenvolvimento da capacidade de resposta a situações inesperadas. Portanto, o 

teatro é capaz de ensinar não apenas através de sua história ou moral temática, ele 

estimula o desenvolvimento completo individual (BRASIL, 1997). 

 É normal que a criança, desde cedo, se interesse por jogos de faz-de-conta, 

encenação e dramatização. Desta forma cabe ao profissional da educação permitir 

essa livre expressão da criança, e até mesmo incentiva-la, sempre guiando seus 

educandos para uma prática saudável e produtiva (LYRA, 2012). 



 
 

 Segundo Santos (2002) o teatro entra na categoria de jogos de faz de conta, 

ou como Piaget diz, jogos simbólicos. Ou seja, quando o menino encena uma batalha 

com seus bonecos, ou a menina brinca de casinha conversando com suas bonecas, 

tem-se exemplos de jogos de faz de conta que a criança pratica espontaneamente.  

Segundo Piaget (1976) os jogos e demais atividades lúdicas são uma espécie 

de princípio de desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas da criança, 

sendo através destes que ela vai começar a se desenvolver intelectualmente. Desta 

maneira o autor deixa claro seu posicionamento acerca da função estimuladora que 

este tipo de atividade exerce sobre o desenvolvimento da criança. Neste contexto 

destaca-se então o poder desta ferramenta no processo de aprendizagem e seu uso 

no âmbito escolar, capaz de estimular o interesse do aluno.  

Para a criança, estas atividades trazem um maior conforto e possibilitam uma 

certa autonomia em seu desenvolvimento, exteriorização dos sentimentos e facilitam 

a aproximação entre os componentes pedagógicos e o efetivo aprendizado do 

educando. Portanto, por meio deste, o profissional consegue uma melhor interação 

com a criança, de maneira mais natural, o que contribui não apenas para o 

desenvolvimento pleno da mesma, mas também para a melhor avaliação das 

habilidades apresentadas e adquiridas (FERREIRA, 2016). 

 

3.3 A Educação Inclusiva e o Teatro  

 

 A educação inclusiva pode ser dita como uma corrente de ensino que objetiva 

levar as escolas regulares a educação igualitária a todos. Isto é, a igualdade de 

oportunidades educacionais a todas as pessoas, valorizando as diferenças e 

peculiaridades existe tente entre elas. Desta forma, são observadas as diversidades 

étnicas, culturais, físicas, intelectuais, sociais, sensoriais e de gêneros, de forma que 

a prática vigente contemple a todos, garantindo a participação e aprendizagem sem 

exceção. 

 Neste contexto, tem-se o teatro como uma ferramenta da inclusão, 

principalmente trabalhando o respeito as diferenças. Além disso, ele pode ser voltado 

também para a exteriorização dos sentimentos e experiências dos educandos, que, 

através da gesticulação, entonação e expressões são capazes de manifestar suas 

observações pessoais e sentimentos (LYRA, 2012). 



 
 

 O teatro ainda permite a convivência com diversas vivências, atitudes, 

posturas, perspectivas e abordagens de uma mesma temática. Assim, além do 

abundante conteúdo é possível ainda unir as diversas linhas de trabalho, fazendo com 

que haja uma interação entre as diferenças e assim incrementando as capacidades 

de cada criança individualmente (GUIMARÃES, 2012). 

Dessa maneira, a prática do teatro irá objetivar o crescimento e 

desenvolvimento pessoal, social, cognitivo e cultural dos educandos, valendo-se 

principalmente da linguagem teatral, da ludicidade e da improvisação. Para tanto é 

necessário que o educador baseie suas ações e intencionalidade da atividade nas 

interações entre os sujeitos, fazendo com que os educandos vivenciem e aprendam 

a partir dos processos teatrais (NEVES, 2006).   

O PPD (2017) ainda destaca que o espetáculo teatral também é um método de 

trabalho muito querido pelos educandos em geral, da educação inclusiva ou não. 

Desta forma o trabalho com este deve ser explorado em todas as fazes do processo 

educativo, levando os alunos a participarem de todos os contextos de 

desenvolvimento do mesmo. Assim, a escrita do texto, a confecção de fantasias, do 

cenário, a seleção musical, a atribuição dos papeis, todas as etapas para a 

composição desta atividade devem ser trabalhadas junto aos alunos, estimulando-os 

e explorando suas aptidões.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica, onde 

buscava-se apontar a importância do teatro no contexto educacional inclusivo. Desta 

maneira, foi necessário apontar as peculiaridades do teatro na escola, e suas 

contribuições não apenas no âmbito pedagógico, mas num patamar completo de 

formação do indivíduo, seu desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. 

Embora o desenvolvimento completo do teatro dentro da educação inclusiva 

não seja amplamente utilizado nas escolas brasileiras, na íntegra de suas 

possibilidades, é claro que este é uma atividade pedagógica ímpar, que promove o 

crescimento das crianças principalmente quanto aspectos coletivos e sociais, 

auxiliando no desenvolvimento da visão social e inclusiva dentro e fora do ambiente 

escolar. 



 
 

Embora o desenvolvimento deste trabalho tenha ocorrido com caráter 

exclusivamente didático, onde a importância do trabalho com o teatro no contexto da 

educação inclusiva foi a temática explorada, as conclusões obtidas a partir deste 

demandam que este pode ser uma importante ferramenta no contexto inclusivo, e, 

portanto, deve ser incluído no contexto escolar, contribuindo assim de maneira mais 

palpável a educação inclusiva. Portanto, foi possível concluir que o teatro, no âmbito 

escolar, é um importante instrumento de aprendizagem e inclusão a ser devidamente 

explorado pelos educadores, diferindo sumariamente do teatro em outros contextos, 

uma vez que ele não tem obrigação de promover espetáculo, e sim de auxiliar os 

educandos no desenvolvimento de suas capacidades, no processo de inclusão e 

também no desenvolvimento da habilidade social. 
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