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O teatro na escola é uma necessidade no quotidiano do aluno 

O Teatro na educação é um espaço a ser conquistado. No Brasil, existe um número reduzido de instituições de 
ensino que inseriram a atividade teatral em suas escolas, algumas apresentam o Teatro no currículo outras, em 
forma de Oficinas. Embora existam educadores que acreditam na força que o Teatro tem para promover a 
aprendizagem e o desenvolvimento do aluno ainda há um grande número de escolas que não aceitam, não 
acreditam e não dão o devido valor ao exercício teatral no processo educativo do aluno.  
Pretende-se com este texto realizar um alerta aos benefícios que o Teatro traz para a vida dos educandos e a 
importância de inserir esta atividade na escola, pois a época atual exige um recriar, um repensar da educação com 
vistas a atingir uma prática pedagógica que propicie um ator social, livre, crítico, criativo e responsável pela criação 
de seu próprio mundo de vida e de trabalho. 
O educador precisa lutar por uma educação que apresente um programa de estudos e vivências com a atenção 
voltada muito mais para as integrações de significados do que para a mera acumulação de conhecimento, 
fomentando no educando a produção de sentidos e significados. Para Freire (1996, p. 46), o educador deve 
propiciar o meio adequado para que os educandos em suas relações intrapessoais e interpessoais busquem ?
assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de 
sonhos, capaz de amar? e , nesse sentido, o Teatro é um recurso valioso.  
Utilizar o Teatro aliado à educação, oportuniza-se aos educandos um conhecimento diversificado e lúdico, existindo 
um clima de liberdade onde o aluno libera as suas potencialidades, expressando seus sentimentos, emoções, 
aflições e sensações, pois é um meio de expressão para o aluno. Quando o educando interpreta um personagem 
ou dramatiza uma situação, revela uma parte de si mesmo, mostrando como sente, pensa e vê o mundo. É uma 
atividade artística que permite ao aluno expressar-se, explorando todas as formas de comunicação humana. O 
Teatro amplia o horizonte dos alunos, melhora sua auto-imagem e colabora para torná-los mais críticos e abertos 
ao mundo em que vivem.  
O Teatro a serviço da educação dá ao educando o ensejo de valorizar-se, de integrar-se harmoniosamente a um 
grupo, aumentando o senso de responsabilidade e o sucesso do trabalho se dá devido à soma dos esforços de todo 
o conjunto. É o momento em que ocorre o desenvolvimento de cada um e do grupo, fundamentado na 
complementaridade das diferenças. A atividade teatral ensina aos educandos a aprenderem com a diversidade, 
pois somente assim é que pode ocorrer a construção do conhecimento do sujeito. 
Nos dias atuais, vive-se uma época de comunicação ostensiva, extensiva e impulsiva e o Teatro desenvolve nos 
alunos a expressividade. De acordo com Reverbel (1997, p. 168) ?é preciso lutar para que o Teatro tenha seu lugar 
na Educação, porque se ele existe na sociedade, deve existir na escola?. O Teatro é o caminho para as escolas 
atingirem uma integração entre os sujeitos de forma criativa, produtiva e participativa, é um recurso pedagógico 
eficaz no desenvolvimento do educando, preparando-o  a discernir os problemas em que ele irá enfrentar na sua 
trajetória de vida.  
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