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Resumo   
Esta pesquisa parte da premissa de que o texto dramático é pouco presente na escola, 
inclusive no livro didático de Língua Portuguesa. Por considerar que se trata de gênero 
textual e literário significativo para o processo de letramento no Ensino Fundamental 
II, propusemos uma pesquisa-ação que contempla as seguintes etapas: investigação 
da presença / ausência do texto dramático em material didático de 6º. a 9º. ano para 
diagnóstico e comprovação de hipótese; estudo das especificidades do texto 
dramático e sua interface com a encenação como base teórica da pesquisa; 
proposição de atividade interventiva de leitura dramática de modo a promover o 
letramento dos alunos no gênero textual “texto dramático”. A atividade de leitura 
dramática pode desenvolver tanto habilidades de leitura e letramento quanto a 
exploração da oralidade, uma vez que implica a performatização do texto. 
Diferentemente de uma encenação, a leitura dramática permite a utilização do texto 
em cena e constrói-se com o mínimo de recursos cênicos. A proposta de intervenção 
prevê várias atividades em torno do texto dramático, inclusive a produção coletiva, 
pelos alunos, de um texto a ser performatizado como leitura dramática. Esta pesquisa 
está em andamento (2º. Semestre) no Programa de Mestrado Profissional em Letras 
da UEL, em fase de estudos teóricos sobre o tema; a intervenção didática está prevista 
para o segundo semestre de 2020, portanto, aqui apresentamos os encaminhamentos 
iniciais da proposta. 
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 Introdução 
 

A pertinência desta pesquisa justifica-se em torno da marginalidade 

do texto dramático no ambiente escolar. Dessa forma, propõe trabalhar a leitura de 

peças teatrais com alunos do nono ano do Ensino Fundamental de modo a propiciar 

o letramento nesse gênero textual e literário. Como metodologia facilitadora de 

letramento, propomos a realização de uma leitura dramática de texto teatral a ser 

produzido pelos próprios alunos. O teatro como ferramenta educativa combina prazer 

e aprendizagem, já que desfrutar da leitura dramática de um texto supõe aprofundar 

em seu sentido, conhecer a composição do gênero e uma forma de aproximação com 

o teatro (GRAZIOLI, 2012).  



 

Preocupadas com o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita com alunos do Ensino Fundamental e constatando a tímida presença do texto 

dramático em livros didáticos de 6º. a 9º. ano do Ensino Fundamental, propusemos 

uma pesquisa de caráter interventivo no âmbito do PROFLETRAS – Programa de 

Mestrado Profissional em Letras que pretende contribuir para o aperfeiçoamento de 

competências de leitura e escrita em uma turma de alunos de 9º. ano de escola pública 

de Londrina e promover o letramento em um gênero textual / literário específico, o 

texto dramático. 

A pesquisa é instigada pelo desejo de otimizar as habilidades de 

leitura, escrita e de expressão oral dos alunos com os quais trabalha a professora 

Viviani Aline Alves Galvão, por meio de ações pedagógicas que possam despertar 

maior interesse dos alunos, estimular a produção de textos orais e escritos mais 

expressivos, criativos e mais bem estruturados, e potencializar o aprendizado de 

conteúdos e habilidades de Língua Portuguesa. 

O critério para a seleção da série/turma participante da pesquisa-ação 

decorre da compreensão de que, ao final do Ensino Fundamental, o aluno deveria ter 

domínio do gênero textual “texto dramático”, tal como está previsto para os gêneros 

literários narrativa e poema. Para que isso seja realidade, um dos apoios pedagógicos 

deveria ser o livro didático (LD), porém, são raros os textos dramáticos presentes e 

sempre de forma fragmentada. Por essa razão, a pesquisa se inicia com o 

mapeamento da presença / ausência do texto dramático em coletânea didática 

atualmente em uso no Colégio Estadual José de Anchieta, na cidade de Londrina-PR. 

Como será adotada nova coletânea a partir de 2020, será necessário comparar os 

dados da ocorrência de textos dramáticos em ambas as coletâneas. 

O segundo passo é possibilitar a familiarização dos alunos com o 

gênero dramático por meio da leitura e estudo de textos para teatro, ainda em fase de 

seleção. Tão logo os alunos tenham domínio das especificidades do gênero textual, 

será proposta a escrita coletiva de um texto dramático que será atualizado 

cenicamente sob a forma de leitura dramática, isto é, sem todos os elementos típicos 

da encenação e com a possibilidade de ter o texto em mão durante a leitura. Portanto, 

os objetivos específicos da pesquisa são: propiciar o letramento de alunos de 9º. com 

o gênero textual / literário texto dramático de modo a levá-los a re-conhecer e dominar 

sua composição; aplicar um exercício de criação de texto dramático e performatização 

como leitura dramática; e melhorar a leitura, a escrita e a expressão oral dos alunos.  



 

 

 Metodologia 

 

A pesquisa de fenômenos sociais, nas últimas décadas, tem revelado 

seus resultados, principalmente por dois importantes eixos: a pesquisa quantitativa e 

a pesquisa qualitativa.  

Segundo Santos Filho (2000), a pesquisa quantitativa está embasada 

no rigor científico, na contagem e na análise numérica e, sob um olhar positivista, 

concebe a generalização dos eventos.  

Neste tipo de estudo, fortemente enraizado nas Ciências Sociais, 

crenças e valores também terão seu espaço na análise dos dados, pois, 

“diferentemente da pesquisa quantitativa, a pesquisa de base qualitativa apresenta 

como grande preocupação a compreensão dos fatos já existentes, e não a descoberta 

dos mesmos” (SANTOS FILHO, 2000, p. 43). 

A primeira etapa da pesquisa é a análise da coletânea didática 

atualmente em uso na escola em que a pesquisa será aplicada, assim como da 

próxima coletânea a ser utilizada a partir de 2020. A finalidade é quantificar a presença 

do texto dramático no LD de 6º. a 9º. ano e analisar de que modo ele é explorado nas 

atividades. Trata-se apenas de etapa diagnóstica que subsidiará a elaboração de uma 

unidade de intervenção didática cujo foco será o letramento no gênero texto 

dramático.  

Para a elaboração do material para intervenção didática, será 

necessário um percurso teórico que contemple os conceitos-chave da pesquisa, com 

destaque para concepções de letramento e gênero textual, e estudo das 

especificidades do gênero dramático e as possibilidades de sua atualização sob forma 

de leitura dramática. A unidade didática a ser elaborada prevê a escrita coletiva de um 

texto dramático e sua oralização como leitura dramática, o que deverá desenvolver 

habilidades de leitura e escrita dos alunos envolvidos. 

A pesquisadora é também professora da turma, o que implica um 

duplo olhar sobre o processo: o envolvimento com os aprendizes na condição de 

professora e o distanciamento crítico em relação ao processo de ensino-

aprendizagem como pesquisadora. A turma de 9º. ano em que a atividade será 

aplicada em 2020 terá uma média de 36 alunos que frequentam a escola no período 

vespertino; a maioria possui o hábito de leitura, pois é possível, nos intervalos de aula, 



 

ver alunos sentados pelos corredores lendo algum tipo de livro, porém não textos 

teatrais.  

O trabalho de aplicação terá como etapas básicas o estudo de textos 

dramáticos, acompanhado da elaboração de um texto dramático e realização de 

leitura dramática. Para registro do andamento das atividades de aplicação, será 

utilizado o caderno de campo pela docente, uma vez que a observação do 

envolvimento dos alunos com a atividade será fundamental para acompanhamento e 

avaliação do processo. 

A unidade temática será elaborada a partir do seguinte percurso: 1) 

ler algumas peças de teatro a fim de familiarizar-se com o texto dramático; 2) assistir 

a uma peça de teatro para perceber a dimensão cênica do fenômeno teatral; 3) criar 

um texto dramático coletivamente / em grupos; 4) ensaio da leitura dramática, focando 

especialmente a entonação e a construção de personagens e situações dramáticas; 

5) apresentação da leitura na escola. 

 

Resultados e discussões 

 

No Mestrado Profissional, os dois primeiros semestres (2019/1 e 

2019/2) são dedicados a cursar disciplinas obrigatórias e realizar estudos teóricos 

pertinentes à pesquisa em preparação para o exame de qualificação, portanto, 

apresentamos aqui uma síntese de reflexões acerca de nosso objeto de estudo, o 

texto dramático. 

O professor integrante do plano nacional de formação de leitores 

participa com sua ação direta em sala de aula. Os documentos oficiais, como a  Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), documento que define as aprendizagens 

comuns que devem ser essencialmente desenvolvidas por todos no decorrer da 

Educação Básica (BRASIL, 2017),  destacam a importância do ensino da 

compreensão leitora para a aquisição de conhecimentos, ampliação de saberes e 

atuação crítica do indivíduo na sociedade, exigindo para tanto que sejam trabalhados 

em sala de aula todos os gêneros textuais: propaganda, publicidade, histórias em 

quadrinhos, notícia, entrevista, poema, bilhete, etc. Contudo, o texto dramático pouco 

é trabalhado, a começar porque alguns livros didáticos até trazem trechos de obras 

dramáticas, mas a abordagem proposta é, na maioria das vezes, pautada em 

discussões rasas sobre características de personagens, tempo, espaço e ações, 



 

tornando a utilização da obra simplista diante do vasto material inexplorado de um 

texto dramático.  

A especificidade do texto teatral, que nasce para ser representado, 

não invalida a natureza literária dos textos dramáticos, portanto, nossa proposta de 

pesquisa procura valorizar essa dupla dimensão, pois prevemos o estudo do gênero 

textual e literário “texto dramático” e também a sua atualização em forma de leitura 

dramática, o que remete à dimensão cênica do fenômeno teatral.  

Esta pesquisa deseja despertar professores para as potencialidades 

do texto dramático, com destaque para: a dinâmica do diálogo dramático, que faz 

progredir ação, revelar conflitos e desenvolvê-los até um desfecho; a composição da 

personagem dramática, que, diferentemente da narrativa, cuja existência é mediada 

pelo narrador, na dramaturgia ela é construída de modo direto e sua configuração se 

dá pelo dizer e pelo agir; a importância dos signos teatrais mesmo na leitura do texto, 

uma vez que é imprescindível visualizar indicações cênicas que revelam cenários, 

objetos de cena, figurinos, movimentação no palco, etc.  

Como a pesquisa prevê a escrita de um texto teatral, é fundamental 

que os alunos compreendam o funcionamento do gênero textual, especificamente o 

papel do diálogo e das rubricas (didascálias ou indicações cênicas). A inserção de 

signos teatrais pelos alunos no texto a ser produzido influenciará a montagem da 

leitura dramática, levando os alunos a perceberem como texto e espetáculo se 

relacionam no teatro. 

O estudo, a produção e a leitura dramática do texto dramático devem 

ser encarados como um momento rico de formação de leitores, pois  

 

A leitura do texto dramático pode ser entendida como um processo de 
formação de duas categorias de leitores: uma voltada para a leitura do 
texto teatral impresso, e outra voltada para a interação entre o leitor e 
a atividade cênica, considerando as diversas formas em que essa 
interação pode acontecer. (GRAZIOLI, 2012, p.62). 

 

Para Camarotti (1984), o jogo dramático infantil é uma encenação da 

realidade da criança, mas não é teatro, pois não é feito para ser levado a um público 

e nele a criança não representa propriamente uma personagem, mas apenas se 

libera, interpretando a si mesma. Ele é um mero exercício da criança, mas afirma-se 

como uma poderosa atividade de educação. Nossa proposta de leitura dramática vai 

além do jogo dramático porque pretende que o aluno assuma o papel de dramaturgo 



 

no momento da produção textual e de ator no momento da leitura dramática, 

possibilitando o desenvolvimento de várias habilidades de leitura, escrita, expressão 

oral e performatividade. 

 

Conclusões  

 

Esperamos que o presente trabalho contribua para o letramento dos 

alunos para os quais a atividade será aplicada e estimule outros professores a 

incluírem o gênero dramático em suas práticas de formação de leitores. Confiamos 

também que a leitura dramática possa colaborar para o desenvolvimento da 

expressão oral dos alunos. Apesar de singela, desejamos que nossa pesquisa 

contribua para o contato com o texto dramático e que ele possa ser uma ferramenta 

para atividades de improvisação e expressão em sala de aula. Não devemos esquecer 

que o a presença do texto dramático é um conteúdo da Língua Portuguesa e que suas 

múltiplas aplicações resultam em desenvolvimento de habilidades muito proveitosas 

para os alunos. Dessa maneira, há expectativas positivas no trabalho a ser realizado, 

bem como o desejo de expansão de saberes adquiridos.  

Independentemente de os livros didáticos trazerem o gênero 

dramático, é preciso que o professor sinta-se autônomo para inserir esse conteúdo 

em suas práticas de sala de aula. A especificidade do gênero teatral, que nasce para 

ser representado, vai ao encontro de sua natureza literária, portanto, o estudo do texto 

dramático alinha-se a práticas de letramento literário, ao passo que a atividade de 

leitura dramática atende à necessidade de se trabalhar a oralidade dentre as 

habilidades a serem desenvolvidas pela disciplina Língua Portuguesa.  
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