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Eixo 5: Educação e suas Linguagens 

 

Resumo 
Este estudo se apresenta com o intuito de refletir a importância da linguagem 
teatral, especificamente os jogos de expressão teatral, destacando a 
importância dessa prática no desenvolvimento da criança em contexto escolar. 
Partindo da inquietação da pouca representatividade da linguagem teatral nas 
instituições escolares, e os equívocos recorrentes acerca de sua realização e o 
papel imprescindível da área das artes. A pesquisa busca propor um recurso 
de ensino e aprendizagem através da linguagem teatral, que propicie uma 
formação pela inserção das manifestações artísticas, por meio da atuação do 
professor como mediador, oportunizando o acesso a área de artes,enfatizando 
a expressão corporal como uma prática de formação do conhecimento 
individual, social e cultural. Fundamentando-se na teoria sócio histórico e 
cultural de Vygotsky, fundamentada no Materialismo dialético de Marx e nas 
contribuições de Viola Spolin e Ricardo Japiassu na sistematização de jogos 
teatrais, que propiciam uma base para se pensar de forma dialética o social do 
individuo e suas possibilidades. O estudo evidenciará a prática da linguagem 
teatral mediante a ação docente, buscando a valorização de outras linguagens 
que poderá ser utilizada na formação docente e no processo de ensino, 
pensando o teatro como instrumento de educação, ética e política.  
 
Palavras chave: Educação; Jogos teatrais; Desenvolvimento Infantil; Contexto 
Escolar;  
 

Introdução 

A pesquisa surge de uma problemática que envolve o ensino 

de arte, no qual muitas vezes é atribuído por concepções pedagógicas 

homogêneas, que carrega significados relacionados ao caráter “inato”, 

conferindo então a essa área do conhecimento uma interpretação apenas 
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festiva, artigo de luxo ou que só pode ser realizado com êxito de quem possuir 

algo como “dom”, descaracterizando assim a possibilidade de uma 

sistematização desse ensino, deixando à margem de forma velada uma 

formação necessária para realizar este trabalho, resultando assim, em uma 

visão deturpada do ensino da arte, mais especificamente da linguagem teatral, 

que normalmente se aplica apenas em datas comemorativas ligadas a danças 

ou encenações que pouco ou nada tem a ver com um processo teatral.  

Concomitante a essa visão do ensino da arte, especificamente 

o teatro, o empobrecimento da linguagem corporal, se torna também ponto de 

atenção, segundo Reverbel (2007, p.60):  

No mundo em que vivemos, predomina a linguagem verbal, 
sendo a linguagem gestual limitada e o gestos muitas vezes 
repetidos maquinalmente. A face quase sempre apresenta uma 
máscara convencional, que não expressa nossos sentimentos 
mais profundos. As causas do empobrecimento da linguagem 
corporal são diversas e não cabe aqui analisa-las, mas é 
patente que o preconceito e a vergonha do corpo decorrem das 
fórmulas rígidas de uma educação tradicional [...].  

 
Compreendendo então os dois eixos centrais, constituídos por 

conferir uma legitimidade da necessidade de uma formação para o ensino da 

arte e a atenção especifica para a linguagem teatral, que permite pensar 

formas de comunicação pelo corpo e voz, em busca de formas qualitativas 

dessa expressão. Este estudo se apresenta com o intuito de refletir a 

importância da linguagem teatral, especificamente os jogos de expressão 

teatral, destacando a importância dessa prática no desenvolvimento da criança 

em contexto escolar, entendendo que é papel da escola ofertar experiências 

significativas para o desenvolvimento do indivíduo e promover o contato com 

aspectos culturais, produzidos pelo homem ao longo da história da 

humanidade.  

Considerando essa integração do teatro no contexto escolar, a 

partir das contribuições de Vigotski e Marx, pensadores que compreendem o 

homem a partir de suas relações sociais, dando ênfase assim, nas interações 

sociais dos 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

sujeitos, contextualizando o desenvolvimento do homem de 

forma cultural, social e histórico. Respaldando assim, a relevância do ensino 

sistematizado das linguagens artísticas por via da educação escolar. 

Vigotski é um pensador que em suas investigações pensou de 

forma dialética a relação do desenvolvimento humano e arte, dando ênfase a 

essa área da produção humana, para o autor (2009, p. 22):  

A atividade criadora da imaginação depende diretamente da 
riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa, 
porque essa experiência constitui o material com que se criam 
as construções da fantasia. Quanto mais rica a experiência da 
pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela. 
Eis porque a imaginação da criança é mais pobre que do 
adulto, o que se explica pela maior pobreza da sua experiência. 

 
O desenvolvimento dessa atividade criadora se da pela relação 

do homem com o meio, assim, a forma como se apresenta a arte reverbera em 

diversos aspectos desse desenvolvimento. Marx discorre a diferença 

determinante entre o homem e o animal, afirmando que a capacidade humana 

de transformar a natureza e a si por meio do trabalho, constituindo este o 

princípio divisor. Essa intervenção ocorre a partir do uso de instrumentos que 

medeiam essa ação, esses objetos antes de serem materializados e 

objetivados, são imaginados e planejados, devido a capacidade teleológica do 

homem de antecipar em sua cabeça a partir o que deseja construir.  

 

Metodologia 

O estudo tem como unidade teórico metodológica o caráter 

social do homem, embasada no método crítico dialético e na Teoria Histórico 

Cultural proposta por Vigotski, no qual o foco orientam-se em torno das 

produções se transformações externas ao biológico, pautando-se na produção 

cultural do homem, e pensando também de que forma essa cultura é 

transmitida e internalizada.  

Nesse aporte teórico, a pesquisa se caracterizará teórico-

prática, no entanto, nesse primeiro momento terá um caráter bibliográfico,  

A fundamentação teórica da histórico cultural e o Materialismo 

Histórico e Dialético, em que possibilitam aproximações com a linguagem 

teatral, permitindo assim sistematizar um conteúdo relevante na formação do 
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individuo a partir dos jogos teatrais, proporcionando um desenvolvimento 

qualitativo, com  outras vias de comunicação consigo e com o outro, de forma 

rica e prazerosa, que possa contribuir também para o trabalho docente, com 

novas perspectivas metodológicas sob uma ótica artística.  

  

Resultados e Discussão  

A pesquisa se encontra num primeiro momento bibliográfico, 

entre levantamento de material, leitura e análise crítica, mas já se 

encaminhando para dar inicio as observações iniciais e assim por meio das 

ferramentas de investigação realizar a estruturação de uma intervenção por 

meio de jogos teatrais com a realização de uma oficina. 

A intervenção a princípio parte da intenção dessa aproximação 

com a linguagem teatral por intermédio dos jogos no qual se pretende propiciar 

uma vivência que permita a experimentação de novas possibilidades de 

interação, conscientização do corpo, por meio de exercícios teatrais 

experimentar novas possibilidades comunicacionais do corpo, investir em 

interações intersubjetivas na construção de relações afetivas, cognitivas e 

sensoriais. Segundo Reverbel (1993, p.24): 

[...] As atividades de expressão são jogos dramáticos, musicais 
ou plásticos que dão ao aluno um meio de exteriorizar, pelo 
movimento e pela voz, seus sentimentos mais profundos e 
suas observações pessoais. O objetivo básico das atividades é 
ampliar e orientar as possibilidades de expressão do aluno.  

 
Utilizando também a linguagem verbal, diferentes formas de 

fala, alteração de som, ritmo, memorização atenção, percepções espaciais, 

tornar o corpo mais expressivo através do autoconhecimento e o conhecimento 

do outro.  

Partindo da premissa que a arte possibilita o desenvolvimento 

humano, através de sua complexidade das possibilidades de interpretar e 

modificar o mundo em que vivemos que se dá pela sua prática. Pretende-se 

atribuir a arte não como um lazer, entretenimento, romper com a ideia de 

disciplina decorativa ou valorizar apenas apresentações finais, mas sim dar 

foco da importância ao processo e compreender essa linguagem como 

produção do conhecimento humano de grande significado.  
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Espera-se que seja uma experiência qualitativa e significante, 

contribuindo para enfatizar o quão o contato com a linguagem teatral é 

necessária, ressaltar também o papel do profissional em Artes em suas 

especificidades (teatro, artes visuais, musica) não como profissional 

polivalente.  

E para além desse reconhecimento, corroborar para 

acrescentar ao trabalho dos professores, trazendo material teórico e pratico 

para alimentar sua ação em sala de aula, levando em consideração a 

importância da mediação do professor que se da na aprendizagem, para 

Oliveira (2002, p. 33): 

O processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é 
fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, distinguindo o homem dos outros animais. A 
mediação é um processo essencial para tornar possível as 
atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas 
pelo próprio indivíduo.  

 
O que se pretende é a incorporação e apropriação de forma 

intencional e planejada do universo simbólico que é culturalmente produzido 

através das linguagens artísticas promove a aprendizagem de maneira 

relevante e sistematizada.  

 

Conclusões 

Considerando a perspectiva da Teoria Histórico Cultural no 

qual o desenvolvimento humano se dá pelo meio, o que aqui se busca é 

reafirmar isso mediante o uso da linguagem dos jogos teatrais, que o professor 

durante a oficina e posteriormente os alunos em sala de aula, possam 

experimentar as possibilidades estéticas e comunicacionais da linguagem 

cênica, sua capacidade de uso consciente do sistema complexo de 

representação semiótica que envolve o uso da palavra e uso do corpo.  

A arte busca a constituição de um ser humano que possa 

desenvolver suas capacidades superiores em seus aspectos intelectuais e 

estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo 

social ao qual pertence, formando assim um ser crítico e atuante em seu meio. 
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Cabe a escola fornecer condições para que essas capacidades 

sejam desenvolvidas, permitindo ao aluno apropriação e incorporação das 

produções culturais humanas na relação em si e com o mundo que o rodeia.  
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