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RESUMO  

O presente artigo consiste na discussão sobre diferentes correntes do âmbito do ensino de 
teatro que tratam sobre a importância do jogo na constituição da cena teatral, enquanto 
princípios de aprendizagem criativa. As correntes foram escolhidas com base nas suas 
contribuições para o campo da arte-educação. De cunho teórico e reflexivo, o texto destaca 
características do ensino de teatro, destacando a sua contribuição para o desenvolvimento da 
sensibilidade e da expressividade, pelo viés do fazer e apreciar arte. O potencial educativo do 
teatro é enfatizado, com vistas a ressaltar a sua importância em processos educativos de 
emancipação humana com um viés de participação no âmbito das relações sociais e da 
cultura. 
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FOR A CREATIVE LEARNING: 

DIFERENT VIEWS ABOUT THE TEACHING OF THEATER  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present article consists in the discussion about diferent currents of the theater teaching 
scope that treats the importance of the game in the theatrical scene constitution, while creative 
learning principles. The currents were chosen with base in their contributions for the art 
education area. Of theoretical and reflexive, the text outlines the teaching of theater features, 
highlighting your contribution for the development of sensibility expressivity, by make and  
enjoy art. The educational potential of theater is emphasized, with a view to highlight its 
importance in educational processes of human emancipation by participation in the social and 
cultural relations scope. 
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1 O ensino de arte: perspectiva da aprendizagem sensível e criativa nas escolas 

Neste artigo, visamos compreender a importância da arte e, especificamente do teatro, 

no que se refere à ampliação da aprendizagem criativa do sujeito no ambiente escolar. Para 

isso, traçaremos, de forma sucinta, reflexões sobre a aprendizagem em teatro e o 

desenvolvimento do potencial criativo por meio da experiência artística. Em seguida, 

retomaremos conceitos e pesquisas elaborados por importantes autores que sistematizam 

estudos sobre aprendizagem e ações metodológicas para o trabalho teatral, seja do ponto de 

vista técnico destinado a atores, seja pelo viés pedagógico. Desse modo, visa-se, com este 

artigo, tecer revisões sucintas sobre as contribuições de algumas correntes do ensino de teatro, 

que situam o jogo teatral como o principal eixo metodológico de trabalhos grupais na escola.  

 A discussão em torno das metodologias de ensino e a pesquisa na área de  arte vêm se 

ampliando bastante no âmbito acadêmico em todo o mundo, especialmente nos últimos 20 

anos. No Brasil, muito se tem pesquisado sobre as múltiplas abordagens teóricas e 

metodológicas sobre o significado da arte como campo de pesquisa e enquanto área de 

conhecimento com relevantes contribuições para a formação pessoal e cultural nos espaços 

formativos escolares.  

Iniciamos este texto considerando que o teatro, enquanto cenário de criação, 

aprendizagem e expressão coletiva, é um campo de conhecimento artístico que atua com a 

multiplicidade de signos estéticos (imagéticos, corporais, cênicos, lingüísticos, dentre outros) 

e pela possibilidade inerente de concretização de diálogos entre pessoas e grupos distintos. 

Compreendemos que o teatro, enquanto área de conhecimento, educa pelo seu valor intrínseco 

e não por servir de instrumento para aplicação de conteúdos didáticos de outras áreas do 

conhecimento, conforme ainda vem sendo utilizado em algumas  experiências escolares.  

Diante desta questão, o autor Flávio Desgranges (2006) afirma que o teatro traz, em si 

mesmo, um vigor pedagógico, por ser uma atividade que aguça o campo estético do 

indivíduo, possibilitando a sua capacidade dialógica, inventiva, interacional e comunicativa 

no bojo de seu contexto sociocultural. Nesse sentido, o fazer artístico está estruturado na 

produção criativa ativada pelas dimensões cognitivas, emocionais e sociais do ser humano e 

mediado por matrizes culturais formadoras do ser criativo. Este processo é resultante da 

identificação cultural, cujas necessidades de valorações estéticas configuram os valores do 

sujeito na vida social (GEERTZ, 2008). Diante disso, compreendemos que a sensibilidade e a 

criatividade constituem-se como princípios básicos para a produção em arte e atribuições de 

sentidos na ação de apreciação dos produtos artísticos, tendo como alicerce formativo a 

identidade cultural e o desenvolvimento das habilidades diversas no processo educacional 
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historicamente vivido pelos sujeitos sociais. Desse modo, convém sinalizar que a atividade 

artística é demarcada pela capacidade humana de dar formatividade e expressão aos 

sentimentos, idéias e anseios pessoais e coletivos, conforme destaca Pareyson: 

A atividade artística consiste propriamente no “formar”, isto é, exatamente 
num executar, produzir e realizar que é, ao mesmo tempo, inventar, figurar, 
descobrir.(...) Sem “formatividade”, nenhuma atividade é bem-sucedida no 
seu intento. Em toda obra humana está presente um lado inventivo e 
inovador. (PAREYSON, 1989, p. 36). 
 

 Para o autor, produzir arte implica em criar, dar a forma cênica, musical, 

literária, corporal, audiovisual, dentre outras, ao pensamento que é imaterial. Esta questão da 

formatividade, desta capacidade humana de expressar e dar formas diversas a um 

conhecimento, idéia, pensamento, também foi destacada e discutida por Clifford Geertz, em 

uma abordagem antropológica, quando afirma que: 

(...) em qualquer lugar do mundo, certas atividades parecem estar 
especificamente destinadas a demonstrar que as idéias são visíveis, audíveis 
e- será preciso inventar uma palavra- tactíveis; que podem ser contidas em 
formas que permitem aos sentidos, e através destes, às emoções, comunicar-
se com elas de uma maneira reflexiva. A variedade da expressão artística é 
resultado da variedade de concepções que os seres humanos têm sobre 
como são e funcionam as coisas. (GEERTZ, 2008, p. 181). 

 
Nesta abordagem, compreendemos que a expressão artística permite, ainda, comunicar 

e dar forma aos valores culturais, práticas ancestrais e saberes de natureza comunitária, 

utilizando elementos diversos, como os plásticos, gráficos, cênicos, corporais, imagéticos, 

literários, audiovisuais, musicais, dentre outros. Partilhando do posicionamento da 

formatividade em arte, Ostrower afirma, de forma contundente, que criar é, basicamente, 

formar e é também poder dar forma a algo novo, ainda não expresso (OSTROWER, 1987, p. 

9). O posicionamento da autora não denota que a criatividade esteja restrita ao trabalho 

artístico, ao contrário da visão do senso comum a respeito da criatividade, enquanto a 

constituição de um “talento” pertencente a poucos privilegiados.  

 De acordo com a afirmação de Ostrower, o indivíduo possui dois eixos de uma mesma 

relação: a criatividade e a criação3. A primeira representa a potencialidade de um ser único, 

com suas capacidades sensíveis e intuitivas e a segunda é a realização dessas potencialidades, 

                                                 
3  O criar deve ser visto no sentido global integrado em um viver in locus, portanto, a criatividade é um 
potencial inerente ao ser humano e a realização desse potencial é necessidade individual e cultural. Assim, 
compreendemos que a vivência artística pode ser considerada como uma experiência singular de criação, de 
formatividade e de expressão do indivíduo para o mundo, por utilizar linguagens diversificadas que propiciam o 
desenvolvimento do pensamento, do sentimento e da ação de forma integrada.  
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que se configuram dentro de uma determinada cultura, ou seja, dois processos criativos, a 

nível individual e cultural em que ambos estão interligados.  

Na mesma esfera de pensamento, o fazer e o configurar do ser humano podem ser 

entendidos como atuações de caráter simbólico. Ela corresponde a aspectos expressivos do 

desenvolvimento da pessoa, refletindo processos de crescimento e de maturação (PIAGET, 

1991), cujos níveis interativos são indispensáveis para a realização das potencialidades 

criativas. Desse modo, é correto afirmar que o potencial criativo não é consolidado 

meramente pela ordem biológica, dado a priori com o nascimento de cada ser humano. Ao 

contrário: este é estimulado no ser humano, no bojo de suas práticas sociais (VYGOTSKY, 

1995), constituindo-se também como parte da ação de transformação do meio de acordo com 

as suas necessidades, sejam da ordem da sobrevivência ou do desenvolvimento cognitivo. 

 O autor Duarte Júnior (2001), por sua vez, afirma que o ato criativo é sempre 

subversivo, pois visa a alteração, a modificação do existente, portanto é um ato de rebeldia em 

que o criador percebe a realidade, manifesta-se diante dela, nega o estabelecido e cria novo 

modo de interpretar a realidade. Assim, a criação humana se constitui a partir de um 

descontentamento com relação ao já estabelecido. A arte não é estreitamente intelectual ou 

somente emocional, ela transita por entre estes pólos e se caracteriza por ser um fenômeno 

que está presente em todas as culturas, pondo em questionamentos as formas, as idéias, as 

estruturas, os pensamentos, os sistemas já existentes e moldados, de forma reflexiva e 

subversiva. Desse modo, concordamos que o ato criador e a educação do sensível estão 

estreitamente ligados à produção racional e cognitiva, conforme esclarece Duarte Jr: 

A educação da sensibilidade, o processo de se conferir atenção aos nossos 
fenômenos estésicos e estéticos, vai se afigurando fundamental não apenas 
para uma vivência mais íntegra e plena do cotidiano. (...) Uma educação 
que reconheça o fundamento sensível de nossa existência e a ele dedique a 
devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, por certo, 
tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e 
racionais de operação da consciência humana. (DUARTE- JR, 2001, p. 
171). 

 Com base na reflexão do autor, a educação do sensível não está isolada dos processos 

cognitivos superiores, ao contrário, tratará de uma percepção da realidade, conceitos e 

situações de forma, cada vez mais, qualificada e abrangente. Assim, podemos destacar a arte 

como um tipo de atividade humana propícia para o desenvolvimento da educação do sensível. 

A arte estimula a criação, comunicação e expressão que emerge a partir da criatividade e 

espontaneidade das interações entre sujeitos mediados por meio de diferentes linguagens. 

Além disso, é possível considerar a experiência artística como um campo de ampliação da 

percepção e da atuação no mundo. Desse modo, o estudo e a apreciação da arte apresentam 
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objetivos diversos em torno de uma educação estética, compreendida como a ciência das 

sensações, ou seja, o ato de conhecer é mediado pela percepção sensorial, corporal, cênica, 

sensual do ser humano, através dos sentidos. 

 No campo teatral especificamente, além da catarse e do prazer proporcionados na 

apreciação de um espetáculo, o ato cênico trata de informações e estratégias de criação que 

poderão fomentar a formação cultural do espectador. Assim, além das informações vinculadas 

no espetáculo, o teatro favorece a ampliação de um olhar estético sobre a realidade cultural e 

artística do país. Ou seja, ao criar resoluções cênicas para expressar algo, o participante do 

evento teatral entra em contato com o seu repertório cultural e procura dar forma expressiva 

para determinada idéia. Ao explorar diversas possibilidades cênicas, o educando está 

exercitando a sua capacidade expressiva, comunicativa e, principalmente, estética.  

 Diante disso, convém ressaltar o teatro como uma área de conhecimento artístico 

composta por inúmeros instrumentos significativos e desafiadores para a educação do 

sensível, e que proporciona o prazer estético. E é este prazer do criar, interagir e expressar que 

reside no teatro o fascínio da produção de novas criações artísticas, não como simples desejo, 

mas por necessidade cultural de pensar e recriar a realidade estética, cultural e histórica. 

Embora a linguagem teatral apresente uma grande possibilidade pedagógica de ação 

educacional, este é, ainda hoje, alvo de um preconceito acentuado na sociedade e educação 

brasileiras, sendo considerado uma atividade supérflua, um assessório para o auxílio de 

disciplinas consideradas mais importantes e de maior prestígio na escola. 

 Mesmo com o avanço em relação à obrigatoriedade nas instituições formais do ensino 

de artes/teatro, conforme promulgada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 

9394, de 1996, o teatro ainda é pouco praticado nas escolas. Assim, apesar do reconhecimento 

do seu valor pedagógico e cultural e como área de conhecimento, o teatro ainda é pouco 

valorizado como importante área de conhecimento, produção cultural e ação de transformação 

social. O desconhecimento sobre o potencial pedagógico que a arte possui em si mesma é um 

dos prováveis motivos da precariedade do ensino de teatro nas escolas que, muitas vezes, é 

praticado sem estruturas mínimas para um trabalho criativo e expressivo. Diante do exposto, 

verifica-se o quanto a consolidação do ensino de teatro sofre preconceitos e dificuldades na 

sua implementação, mesmo perante as diversas correntes que fundamentaram o vigor 

pedagógico e estético deste campo de atuação. Nesse sentido, faz-se necessário retomar 

algumas idéias e princípios que norteiam a prática teatral na formação humana. 

 Para tratar de modo particular do ensino de  teatro e suas perspectivas estética e 

criativa, discutiremos, a seguir, sobre diferentes olhares desta forma de experiência, tendo 
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como eixo norteador a aprendizagem em teatro e o seu principal veículo metodológico: o 

jogo. Analisaremos algumas contribuições de autores que se dedicaram, ao longo de sua 

trajetória de vida pessoal e profissional, ao estudo de metodologias de teatro, que atualmente 

são aplicadas e difundidas no campo do ensino de teatro em todo o mundo.  

   

2  Contribuições para o campo do ensino de teatro  

 Após as reflexões preliminares, destacaremos alguns autores que contribuíram para o 

pensamento contemporâneo do teatro e sua importância pedagógica, especialmente, no espaço 

educativo escolar. Alguns pesquisadores do campo do teatro como Japiassu, Moreno, Brecht, 

Slade, Spolin, Boal, dentre outros, contribuíram significativamente para o desenvolvimento 

das abordagens metodológicas do ensino de teatro, baseadas no princípio da aprendizagem 

criativa e na constituição do ato cênico, em si, mediado pela participação em jogos teatrais. 

Em breves palavras, retomaremos questões relevantes que podem servir de alicerce para o 

trabalho do professor de teatro em espaços educativos. 

 

2.1 Os procedimentos psicoterapêuticos do Teatro de Moreno 

 Investigando a função terapêutica do teatro, Jacob Levi Moreno (1890-1974) criou um 

método de teatro, no âmbito da Psicologia aplicada, que se convencionou a chamar de 

psicodrama pedagógico. Este tipo de recurso vem sendo aplicado no treinamento de pessoal 

em empresas e ao ensino de conteúdos bastante diversificados, desde a composição e a 

organização de um grupo social, até para suscitar a participação ativa do sujeito, por meio da 

participação em exercícios terapêuticos e dramáticos. 

 Moreno objetivava renovar a linguagem teatral a partir das suas pesquisas, 

desenvolvendo o teatro da espontaneidade, que questionava a tradição ocidental das 

convenções teatrais, descobrindo assim o valor terapêutico do teatro na cura de distúrbios 

emocionais e do comportamento. Desse modo, 

 A espontaneidade e sua liberação atua em todos os planos das relações 
humanas quer seja comer, passear, dormir, ter relações sexuais, ou 
relacionar-se socialmente; manifesta-se na criação artística, na vida 
religiosa e no asceticismo... atua como o processo de respiração, inalando a 
psique e exalando espontaneidade... não é energia conservada, é uma 
disposição a responder tal como é requerido... responde ao impulso, 
servindo de mediadora da ação espontânea e criativa e produzindo as 
conservas culturais. (MORENO, 1984, p. 17). 
 

 Para Moreno, a expressão espontânea atua na liberação emocional do sujeito, sob um 

efeito de catarse da integração em grupo, possibilitando que o sujeito atue de forma plena e 
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integrada no contexto social. Os princípios da criatividade e da espontaneidade são 

indissociáveis em sua obra, por compreender que ambos apresentam uma função terapêutica 

imprescindível para a atuação humana em sociedade. Assim, o ato teatral atua como fomento 

para o sujeito sedimentar condições emocionais para dar uma nova e adequada resposta a uma 

situação já conhecida pelo sujeito nas suas relações interpessoais.  

Evidentemente, o espetáculo da espontaneidade, preconizado por Moreno, rompia com 

os procedimentos tradicionais do espetáculo teatral, por solicitar o engajamento do espectador 

nas ações representadas sobre o palco, partindo de uma atuação improvisada que não se 

baseava em roteiros prévios nem em textos dramáticos já consagrados. Este tipo de atuação, 

para Moreno, retira a passividade daquele que assiste, instigando a sua expressão para a 

resolução de problemas apresentados em cena. Nesta perspectiva, a ação dramática do 

espectador, em cena, refere-se à adaptação vivencial do desempenho de papéis, em novas 

situações. Moreno trabalhou com três formas de expressão espontânea do sujeito, enquanto 

avaliação das respostas a situações conhecidas, através do desempenho de papéis 

psicodramáticos: a não-reação referente à falta de resposta à situação de perigo; a acomodação 

(utilização de uma experiência anterior, para resolver uma nova situação proposta); e resposta 

considerada adequada que condiz com a avaliação da situação apresentada e proposição de 

uma solução apropriada e viável no contexto social propriamente dito. 

 Essa construção metodológica para o trabalho de teatro terapêutico o levou a 

empreender uma intensa investigação sobre o funcionamento psicológico humano. Seus 

experimentos subseqüentes lhe deram as bases para a proposição da terapia psicodramática e 

para a consolidação de dois procedimentos: o psicodrama e o sociodrama. Tais procedimentos 

consistem em recursos metodológicos que fomentam o envolvimento do paciente ou de 

determinado grupo social, respectivamente, utilizando as próprias relações de conflitos. Ao 

encenar estes conflitos, os participantes permitem-se conversar e debater sobre os casos para 

buscarem soluções para uma melhor atuação individual ou no contexto social. 

 Apesar de Moreno não ter se debruçado na elaboração de pesquisas e estudos sobre 

ensino de teatro, tais procedimentos psicoterápicos auxiliaram bastante para a compreensão 

sobre o teatro enquanto recurso terapêutico em grupos sociais, escolas e instituições não-

formais de educação. O teatro terapêutico é também muito utilizado em clínicas e em 

trabalhos psicopedagógicos, devido a seu alto teor de “cura” de conflitos e angústias sofridas 

pelo indivíduo, sempre na relação consigo mesmo e com o outro. 

 

2.2 O Teatro dialético de Brecht 
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 Bertold Brecht (1898-1956), dramaturgo e diretor de teatro alemão, se preocupou com 

a formulação de um teatro que se constituísse em ação e luta política na defesa do ideal 

anarcomarxista e da propaganda explícita das novas relações de trabalho e poder nas 

sociedades comunistas, criadas a partir da Revolução Russa de 1917. Com este 

posicionamento político, Brecht criou o teatro épico ou dialético, em um solo avesso à 

concepção aristotélica do espetáculo de teatro. 

 O teatro épico brechtiano exigia uma dramaturgia que lhe permitisse cumprir a função 

de conscientizar o público em relação às lutas entre classes sociais antagônicas do sistema 

capitalista. É evidente que esta "conscientização" não se tratava por meio da transmissão de 

informações para o público, e, sim, pelo viés estético da obra teatral, pois: 

 

A coisa mais importante é como trabalhar essas informações. Política é o 
modo como você trabalha a percepção dessas questões. E são essas várias 
formas de percepção do político que variam. (...) Para o teatro, o que é 
importante é a forma de mudar essa percepção, a forma como se vai 
conseguir alterar essas fórmulas de percepção que estão dadas. (LEHMANN, 
2003, p. 10). 
 

Ou seja, o espetáculo deveria provocar sensações no espectador, de modo que este 

mesmo construísse suas reflexões sobre as relações sociais travadas naquele período histórico. 

Com isso, Brecht rejeitou qualquer possibilidade de ilusionismo do espectador, buscando, em 

seus espetáculos teatrais, causar o espanto diante do que era cotidianamente vivido e aceito. 

Esse efeito característico de suas peças foi chamado de “distanciamento” ou “estranhamento”. 

Para Brecht, o distanciamento que era uma espécie de susto, de olhar diferente, uma visão 

nova sobre algo já visto e costumeiro, provocando o efeito inverso em que espectador 

aproximava-se daquela realidade e tinha a reação de reconhecer aquilo que ele não reconhecia 

mais. Propôs distanciar o sujeito da ação cotidiana para aproximar a reflexão e incentivar a 

tomada de decisão do espectador na vida em sociedade. Em nosso entendimento, isto se refere 

à educação de um espectador crítico e reflexivo, que não apenas assimilasse o que o 

espetáculo transmitia, e sim o indagasse, questionando a realidade social e a si mesmo. 

 Sobre as peças didáticas brechtianas, o objetivo era propor uma apropriação do texto 

dramático por grupos de pessoas preocupadas em apreender pelos exemplos de 

comportamento associal apresentados em seus escritos. Tratava-se de uma ação pedagógica 

na qual uma das principais intenções do dramaturgo alemão era subverter um suposto 

significado único das palavras e ações, investigando seus múltiplos sentidos e interpretações. 
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 Porém, as peças didáticas são muito desvalorizadas, por conta da falta de compreensão 

do seu propósito artístico, social e educativo. Não convinha mostrar ao público o que ele 

deveria pensar e/ou fazer. Na verdade, as peças didáticas foram construídas para serem 

"jogadas" e experimentadas por grupos de teatro e não como um espetáculo pronto a ser 

apresentado em salas de teatro, conforme está descrito na citação a seguir: 

Várias pessoas pensam, a partir da expressão “peça didática”, que você tem 
uma doutrina a transmitir, e é exatamente o contrário. As peças didáticas de 
Brecht não têm nenhuma doutrina. O próprio Brecht traduziu a expressão 
Lehrstücke (peça didática), por “learning play” (peça de aprendizado). À 
questão sobre o que é que se aprende numa peça didática, ele responde que 
os aprendizes são aqueles que estão jogando e participando. Não o público. 
(LEHMANN, 2003, p. 13). 

 

Portanto, a idéia principal de Brecht com suas peças didáticas era conscientizar os 

jogadores das muitas possibilidades de atuação para transformação da realidade estabelecida, 

sem perder as dimensões estéticas do ato teatral. Desse modo,  

 
É uma opinião antiga e fundamental que uma obra de arte deve influenciar 
todas as pessoas, independentemente da idade, status ou educação (...). 
Todas as pessoas podem entender e sentir prazer com uma obra de arte 
porque todas têm algo de artístico dentro de si. (...) A observação da arte só 
poderá levar a um prazer verdadeiro se houver uma arte da observação. 
Assim como é verdade que em todo homem existe um artista, que o homem 
é o mais artista dentre todos os animais, também é certo que essa inclinação 
pode ser desenvolvida ou perecer. (BRECHT, 1967, apud KOUDELA, 
2001). 
 

Apesar de Brecht não ter se debruçado sobre o estudo sobre a prática pedagógica, 

percebemos, em sua obra, a preocupação de uma perspectiva educativa do teatro, no sentido 

de uma educação estética dos que fazem e dos que assistem o evento teatral. Para ele, o 

interessante era fomentar a reflexão, mas também o vigor estético da experiência cênica.  

O estudo sobre a obra de Brecht motivou diversos estudos, a exemplo das pesquisas da 

professora Dra. Ingrid Dorminien Koudela4 sobre uma abordagem metodológica dos 

fragmentos e textos das peças brechtianas através de jogos teatrais. Nesse trabalho, a 

pesquisadora utiliza o Sistema de Jogos Teatrais que foram originalmente desenvolvidos por 

Viola Spolin (1979), com o objetivo de ensinar a linguagem artística do teatro a crianças, 

jovens, atores e diretores sob a perspectiva da didática brechtiana.  

 

2.3 O Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 

                                                 
4 Professora da Universidade de São Paulo. 
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 Viola Spolin (1906-1994) sistematizou procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico com o teatro na educação pela formulação do 

conceito de jogo teatral. O Sistema de Jogos Teatrais de Spolin5 foi difundido a partir dos 

anos 60 e tem sido utilizado não apenas no treinamento de atores, mas em escolas, em 

organizações que atuam com ensino de teatro e em programas de estudo para conscientização 

da comunicação não-verbal. 

 Spolin experimentou seu método com estudantes e profissionais de teatro, com 

educadores e alunos do ensino fundamental e médio, em programas educacionais de crianças 

portadoras de necessidades especiais, em curso para estudo de idiomas, religião, psicologia e 

em centros de reabilitação de crianças delinqüentes. Constatou que seu Sistema de Jogos 

Teatrais era um processo aplicável a qualquer campo, disciplina ou assunto, por possibilitar 

um espaço possível para interação e comunicação entre sujeitos. Ou seja, a proposta 

metodológica de Spolin, embora originalmente voltada para o ensino do teatro sob uma 

perspectiva estética, não exclui a possibilidade de seu uso educativo em diferentes áreas. O 

trabalho de Koudela, especificamente sobre a obra de Spolin, baseia-se na compreensão de 

que o trabalho em teatro é, eminentemente, baseado na experiência em jogos e em grupo. 

Nessa perspectiva de trabalho teatral, a autora reflete que:  

Por meio do envolvimento criado pela relação de jogo, o participante 
desenvolve liberdade pessoal dentro do limite de regras estabelecidas e cria 
técnicas e habilidades pessoais necessárias ao jogo. À medida que 
interioriza essas habilidades e essa liberdade ou espontaneidade, ele se 
transforma em um jogador criativo. (KOUDELA, 2006, p. 43). 
 

Com base neste pronunciamento, é possível refletir o quão a experiência teatral pode 

ser considerada como um campo de formação de habilidades criativas e participativas do 

sujeito. A obra de Spolin, neste contexto, vem sendo bastante utilizada por educadores de 

teatro, primeiramente, por apresentar uma proposta metodológica consistente e segundo, por 

estabelecer uma perspectiva entre jogo e elementos técnicos de teatro, fundamental para o 

trabalho de atores, diretores ou professores de teatro. Em se tratando, particularmente, da 

atuação do educador de teatro que atuam com crianças, é importante conferir um pouco das 

definições e diferenças apresentadas por Spolin sobre jogo dramático e jogo teatral: 

 
Como o adulto, a criança passa muitas horas do dia fazendo jogo dramático 
subjetivo. Ao passo que a versão adulta consiste usualmente em contar 
estórias, devaneios, tecer considerações, identificar-se com as personagens 

                                                 
5 Convém destacar que a proposta spoliniana de jogos teatrais e de ensaio tem motivado a pesquisa e a 
investigação de professores, como Maria Lúcia de S.B. Pupo, Sandra Charcra e Ana Lúcia F.Cavalieri, dentre 
outros, em diversos cursos de graduação e pós-graduação de todo o país. 
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da TV, etc., a criança tem, além destes, o faz-de-conta onde dramatiza 
personagens e fatos de sua experiência, desde cowboys até pais e 
professores. Ao separar o jogo dramático da realidade teatral e, num 
segundo momento, fundindo o jogo com a realidade do teatro, o jovem ator 
aprende a diferença entre fragmento (ilusão) e realidade, no reino do seu 
próprio mundo. (SPOLIN, 1979, apud KOUDELA, 2006, p. 43). 
 

Nesse sentido, a autora destaca que a criança reconhece as diferenças entre uma 

situação imaginária e uma representação improvisada, pois quando brincam de ações de faz-

de-conta, estão seriamente empenhadas na ação de pensar e agir. Quando brincam com 

objetos, por exemplo, elas não simulam o personagem e, sim, dão vida aos mesmos na ação 

brincante. Além disso, é correto afirmar que o jogo dramático destina-se a uma relação 

subjetiva da criança com os objetos, o espaço ou com outras crianças. Já os jogos teatrais 

efetivam a ação objetiva no palco, em espaço e tempo definidos, e com as regras (onde, quem, 

o que), o foco e o acordo grupal do ato cênico, geralmente composto pela presença da platéia 

que podem ser os próprios participantes que, ora assistem, e ora representam. 

 

2.5 Os jogos dramáticos na abordagem de Peter Slade 

 Peter Slade (1912-2004) desenvolveu uma proposta metodológica para educação 

infantil através do jogo dramático. A abordagem pedagógica anglo-saxônica do jogo 

dramático infantil reivindica para o drama um posicionamento central no currículo escolar, 

como uma espécie de eixo, em torno do qual seria possível articular diferentes áreas de 

conhecimento, com base em um tratamento interdisciplinar de conteúdos. A metodologia 

proposta por Slade foi construída com base em uma abordagem do jogo dramático, 

direcionado para o alcance de objetivos pedagógicos muito amplos, tais como a 

“criatividade”, o “desenvolvimento moral” ou ainda a “livre expressão” do aluno. Sua 

proposta estava ancorada na tradição pedagógica inglesa de uma educação através das artes.   

 No Brasil, a abordagem do jogo dramático na educação tem sido investigada pela 

professora doutora Beatriz Cabral que desenvolve um trabalho focado na função do texto 

dramático como pré-texto para subsidiar o professor de teatro, em contextos escolares e não-

escolares. Com este trabalho, Cabral traça em seus laboratórios de teatro-educação, ações 

dramáticas com o objetivo de levar os participantes a transpor barreiras nas esferas teóricas e 

metodológicas, ao nível da identidade e do imaginário. Segundo a autora, 

O texto dramático como pré-texto para fazer teatral em grupo, visa 
assegurar contextualização para desenvolvimento dos jogos e 
improvisações, e ao mesmo tempo facilitar sua apropriação pelos 
participantes. (CABRAL, 2004, p. 8). 
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 No jogo dramático, todos são fazedores da situação imaginária, todos são atores. No 

jogo teatral, o grupo que joga organiza-se em equipes que se alternam nas funções de 

jogadores e de observadores, isto é, os sujeitos jogam deliberadamente para os outros 

observarem. Para entender a diferença entre jogo teatral e o jogo dramático, é preciso lembrar 

que a palavra teatro tem sua origem no vocábulo grego theatron, que significa “local de onde 

se vê”, já a palavra drama, também oriunda da língua grega, quer dizer “eu faço, eu luto” 

(SLADE, 1978).   

 No entanto, a principal diferença entre o jogo dramático e o teatral está na relação com 

o corpo, em que a partir de improvisações o puro fantasiar do jogo dramático é substituído 

pelo processo de aprendizagem através do jogo teatral onde se pode ocupar o lugar consciente 

de observador ou jogador. Sendo assim, o professor Ricardo Japiassu afirma: 

Diferente do jogo dramático, o teatral é intencional e explicitamente 
dirigido para observadores que pressupõe uma platéia. Todavia, tanto no 
jogo dramático como no jogo teatral, o processo de representação dramática 
ou simbólica no qual se engajam os jogadores, desenvolve-se na ação 
improvisada e os papéis de cada jogador não são estabelecidos a priori, mas 
emergem das interações que ocorrem durante o jogo. (JAPIASSU, 2001 
p.19-20). 

 
 Desse modo, tanto o jogo teatral quanto o dramático constituem-se como modalidades 

de improvisação estruturadas por regras precisas, nas quais o jogador é estimulado a formular 

e responder com atos cênicos a um desafio instigado pelo coordenador do grupo, mediante a 

construção da improvisação. Tais improvisações ocorrem dentro de relações produzidas com 

os parceiros de cena, podendo também ter a intervenção de elementos aleatórios, disponíveis 

na sala de aula ou de ensaio, como objetos, figurinos, temáticas, etc. A noção do jogo teatral 

engloba e amplia as regras do jogo dramático, mesmo porque é importante salientar que o 

jogo dramático antecedeu o teatral e este se constituiu a partir da construção de significados, 

através da linguagem gestual que promoveu a passagem do dramático para o teatral. 

 

2.6 Augusto Boal e o Teatro do Oprimido 

 Augusto Boal (1931- 2009) foi dramaturgo, teatrólogo, diretor artístico do Centro de 

Teatro do Oprimido (CTO), situado no Rio de Janeiro e em Paris, e criador do Teatro do 

Oprimido. O arsenal teatral de Boal foi denominado por ele mesmo como forma de 

homenagear o educador Paulo Freire pela construção da Pedagogia do Oprimido, em luta por 

uma educação de qualidade para todos. Seu projeto tem como principais objetivos transformar 
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o espectador, passivo e receptor, em protagonista da ação dramática; e nunca se contentar em 

refletir sobre o passado, mas se preparar para um futuro mais democrático.  (BOAL, 2007). 

 Tais objetivos tratam, de forma estética, da possibilidade de transformação social da 

realidade, por meio da ação direta dos cidadãos atuantes das relações sociais. O Teatro do 

Oprimido é o primeiro método teatral elaborado no Hemisfério Sul que é utilizado em mais de 

setenta países dos cinco continentes. Esta linguagem não se trata apenas de um estilo ou 

gênero teatral, visto que, segundo Boal, esta é a linguagem humana por excelência, que 

"existe dentro de cada um de nós; é o teatro essencial". (BOAL, 2008, p.04). este é um 

trabalho com foco na libertação humana, com vistas à transformação das injustiças sociais e 

da dicotomia entre opressores e oprimidos. 

 Essa metodologia reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais que objetivam a 

desmecanização física e mental de seus participantes e a democratização da ação teatral para 

expressar, denunciar e romper com as estruturas alienantes e excludentes sedimentadas 

historicamente. O arsenal desenvolvido por Boal estabelece condições práticas para que o 

oprimido se aproprie dos meios sociais e culturais, ampliando suas possibilidades de 

expressão e estabelecendo uma comunicação ativa e propositiva entre espectador e ator.  

 Entre as técnicas do Teatro do Oprimido, a mais praticada é o Teatro-Fórum, um tipo 

de espetáculo baseado em fatos reais, no qual personagens, oprimidos e opressores, entram 

em conflito de forma clara e objetiva, na defesa de seus desejos e interesses. Partindo sempre 

de uma situação-problema, onde o protagonista é impedido de realizar um desejo por conta de 

uma força opositora de um opressor. O teatro-fórum se configura em uma pergunta, um 

convite para a atuação do público no palco, em busca de respostas para a situação levantada. 

No chamado Anti-modelo6, o oprimido fracassa e o público é convidado pelo Curinga7 a 

entrar em cena, substituir o protagonista (oprimido) e buscar alternativas para o problema 

encenado. No entanto, compreendemos que o mais importante no teatro-fórum não é a 

solução do problema em questão, e sim a possibilidade do diálogo político e mobilizador que 

se estabelece nas discussões, visto  que Boal afirma: 

Acredito que muito mais importante do que chegar a uma boa solução é 
provocar um bom debate. Na minha opinião, o que conduz à auto-avaliação 
dos espectadores é o debate, não  solução que por ventura possa ser 
encontrada. (BOAL, 2005, p. 326). 

                                                 
6 Modelo se refere à primeira encenação de um espetáculo-fórum, que apresenta uma situação de opressão onde 
o oprimido não consegue realizar um desejo, tendo a finalidade de provocar o público para a ação frente à 
resolução do problema social apresentado. 
7 Curinga é o facilitador do Teatro do Oprimido: um artista com função pedagógica, que ministra cursos e 
oficinas, dirige espetáculos e atua como mestre de cerimônia nas sessões de Teatro-Fórum. 
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O Teatro do Oprimido elevou Augusto Boal ao nível dos grandes teatrólogos de todos 

os tempos, eternizando-o ao lado de Brecht e Stanislawsky pela iniciativa de idealizar um 

sistema que pode ser praticado em quase todos os espaços, sem exigências técnicas 

sofisticadas e com baixos custos financeiros e operacionais. Por esta razão, consideramos que 

o teatro do oprimido representa uma importante metodologia a ser trabalhada no espaço 

educativo escolar, por conta da viabilidade e da sua importância estética e política e, 

principalmente, pelo seu cunho político de emancipação humana e social. 

 

3 Algumas considerações finais 

Para finalizar esta breve discussão sobre o ensino de teatro, convém sinalizar que as 

propostas de teatro apresentadas neste texto concebem o ato cênico, como um campo de 

investigação estética, tendo como eixo primordial da aprendizagem criativa, seja de atores, 

estudantes ou do público de um modo geral. Como vimos, o ato criador em arte abrange a 

capacidade de compreender o mundo por meio dos sentidos e esta por sua vez se relaciona às 

habilidades de relacionar, formar, configurar e significar, com base nos meios disponíveis.  

A criação, portanto, baseia-se na ordenação e nas novas configurações de algo por 

meio da ação inventiva no ato cênico. Assim, destacamos que em qualquer tipo de realização 

teatral, do jogo à apresentação pública propriamente dita, estão envolvidos princípios de 

forma e expressão de uma idéia, uma situação, um texto ou outro recurso disponível pelo 

professor. Estas ações fomentam o princípio da aprendizagem criativa, ou seja, um tipo de 

aprendizagem inventiva e transformadora, que desperte no sujeito o seu desenvolvimento em 

potencial, estimulando-o a assumir uma postura mais pró-ativa perante a vida em sociedade.  

Ao longo do texto, tratamos, brevemente, de algumas correntes e práticas teatrais, que, 

de certa forma, trazem um aparato conceitual, interpretativo e metodológico para o ensino de 

teatro, em espaços formais e não-formais. Com o estudo e o aprofundamento de diferentes 

olhares sobre o exercício cênico, o professor terá um respaldo teórico e metodológico em 

diversos campos de atuação. 

Salientamos que as concepções metodológicas abordadas neste texto tornam possível o 

estabelecimento de pontos de interseção entre elas, resguardando as suas devidas diferenças e 

peculiaridades. Compreendemos que a abordagem tanto política quanto estética do Teatro 

Épico, de Brecht, dialoga com o posicionamento de Boal, com o Teatro do Oprimido; 

destacamos, inclusive, que este último teve o seu trabalho influenciado também pela dialética 

e pedagogia político-estética do primeiro. A investigação sobre a função terapêutica do teatro 

de Moreno dá suporte significativo para a atuação de professores de teatro com crianças e em 
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grupos sociais. Os autores Spolin e Slade desenvolveram suas pesquisas baseados no jogo e 

no improviso, cada um enfatizando o jogo de diferentes formas, abordando o ato cênico como 

um tipo de atividade coletiva e com base na investigação imaginativa e criativa. 

Por fim, reforçamos que o ensino de teatro deve ser compreendido como uma proposta 

educativa, política e estética indispensável para a formação integral e para a aprendizagem 

criativa do indivíduo. O ensino de teatro é exercitado na interação com o outro, coletivamente, 

e com o espaço, incentivando a investigação cênica e o desenvolvimento do potencial criativo 

de cada sujeito participante de processos de aprendizagem em teatro.  
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