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Prólogo

Das ocasiões em que me foi solicitado fazer uma apresentação 
ou um prólogo para uma obra, poucas vezes agradeci tanto a propos-
ta. E, como bem compreenderão, não foi por falta de carinho ou 
 admiração aos outros autores, nem por mais ou menos qualidade do 
conteúdo de suas obras, nem pela natureza dos temas. A razão é 
muito mais simples: porque poucas vezes ocorre um binômio de 
autores tão singulares e significativos para mim.

Transcorria os anos 1970 e alguns, muito poucos, ousados acredi-
távamos que a educação teatral, a atividade dramática, devia ser uma 
atividade prioritária não só na formação dos nossos estudantes, mas 
também na formação do professorado. Afirmávamos, como um dog-
ma de fé, que dramatizar a vida e os conhecimentos para a vida era 
anteciparmos a compreensão afetiva e cognitiva dos problemas, bem 
como a maneira mais verdadeira de aprender a solucioná-los e — o 
que é ainda mais importante — a ter empatia com os problemas dos 
“outros”. Não tivemos muito eco. Não contávamos com muita pro-
paganda, pelo contrário. Tachados às vezes de “loucos”, de “pertur-
badores” da ordem escolar (e, quase por extensão, da “política”) e, 
no melhor dos casos, de idealistas, não de modo platônico, mas de 
escultores de água.

Lembro que, depois de explorar a bibliografia sobre o tema, a 
escassez era desoladora, mas não absoluta. Foi quando incluí em meus 
dados o nome de Alfredo Mantovani. Sempre esteve presente, a  partir 
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desse momento, em minha bagagem teatral pedagógica. Aquele que 
escreve esta apresentação havia ganhado consciência da importância 
do jogo dramático através da prática e direção do teatro convencional, 
e Alfredo chegava por sua crença original na função educativa do 
teatro. Dá no mesmo, porque por trilhas diferentes chegamos para 
beber da mesma fonte. Hoje ganho a oportunidade de agradecer a 
ele pessoalmente. Com toda certeza, também o fariam todos os que 
encontraram em seus cursos de formação (professores, de modo mui-
to especial) por lhes ter oferecido — antes de reformas, leis, disposi-
ções ministeriais e outras minúcias em uso no momento — a oportu-
nidade de refrescar sua carreira docente com a frescura sempre 
inovadora e benéfica (não subvencionada) da prática dramática e 
teatral com seus alunos e alunas nas classes. E também, finalmente, 
de haver deixado de considerar o teatro como o recurso fácil para 
cobrir o expediente nos polidos “programas de apresentações de final 
de ano”. E é sem dúvida que os estudantes que tenham praticado 
(inclusive para aprender) a dramatização também agradecem. Assim 
é o teatro: sobe a cortina e já não existimos. É que o teatro, como o 
jogo, faz burla de toda definição. E nos transcende.

É certo que o livro tem dois autores: um em plena e fecunda 
etapa de maturidade e outra em pleno crescimento humano e criati-
vo. Trata-se de Rosario Navarro Solano: aluna deste velho professor 
(que não professor velho) e atual companheira de trabalho e membro 
ativo da pesquisa da qual sou responsável. Também tive a sorte de 
orientar sua tese de doutorado El valor pedagógico de la dramatización: 
su importancia en la formación inicial del profesorado; jovem professora 
com uma sólida formação anglo-saxã no âmbito, tanto teórico como 
prático, da dramatização pedagógica e da aplicação de técnicas teatrais 
na formação do professorado. Por isto lhes dizia, e não exagerava, 
que na autoria do livro se fundiam as três dimensões temporais: o 
passado que se faz presente na atividade sempre renovada de Alfredo 
e o presente que se faz futuro nos trabalhos e na atividade comuni-
cadora, transbordante de crença, de Rosario. Ou, por acaso poderia 
ou saberia fazê-lo de outro modo? Quem tenha tido a sorte de traba-
lhar com ela, ter sido aluno de algumas de suas oficinas, ou simples-
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mente, quem a tenha observado com “as mangas arregaçadas”, estou 
certo de que não poderá esquecer seus ensinamentos e, o que é mais 
importante, a pessoa.

Quem escreve esta apresentação, fisgado entre a bondade e a 
eficiência, como um joão-bobo, tem por bem confessar ser o testemu-
nho ativo da fé antropológica dos autores. Compreendem, agora, meu 
agradecimento e meu prazer ao redigir estas linhas?

Faltaria fazer algum comentário sobre o livro, o elemento mais 
importante e que justifica minha intervenção. Posso afirmar rotunda-
mente que poucas vezes tive em mãos uma obra em que, como quem 
passa pé ante pé cruzando o silêncio do cenário, ou seja, quase sem 
perceber, conjugue-se de modo mais eficaz o suporte teórico da obra 
com as atividades propostas. Por outro lado, acho que deixa amplas 
portas abertas à criatividade, agora que estamos em plena campanha 
de cultura empreendedora, de projetos de inovação que favoreçam a 
criatividade, o pensamento divergente e as competências que reque-
rem uma atitude crítica em nossos estudantes. Garanto vida longa a 
esta obra, ao mesmo tempo que uma acolhida, não só extraordinária, 
mas agradecida também. Costuma-se dizer: “Vem preencher um va-
zio e uma necessidade sentida pelos docentes” etc. Não quero cair na 
teoria. Não vem cobrir nenhuma necessidade sentida. Esta obra nas-
ce da grande fantasia que é o teatro e dessas coisas que fazemos e 
escrevemos os que acreditamos nele. Quer dizer, os que acreditamos 
na verdade. Espero que me entendam; certeza que me entenderam. 
Vou pegar emprestado de outro louco pelo teatro, José Luis Alonso de 
Santos, algum parágrafo referente ao dito e, desculpem: “O teatro não 
é um jardim, é um frasco de essência de rosas. Não é o mar, é uma 
gota d’água no cenário que representa o mar. É algo que representa 
muito mais que sua presença como unidade, que representa mais que 
si mesmo, já que se serve do cenário como lupa multiplicadora de 
sentidos” (Alonso de Santos, 2007, p. 209).

Só me resta por dizer que esta obra convida a converter nossas 
classes nos espaços cênicos que nossos jovens precisam para transitar 
felizmente, sem traumas, da grande e educadora mentira que é o 
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teatro à grande verdade que é a vida. Neste livro encontrarão a filo-
sofia e as ferramentas necessárias para realizar tão maravilhosa tare-
fa. É justo e necessário agradecer seus autores.

Luis Núñez Cubero
Catedrático de Teoria da Educação

Universidad de Sevilla
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Introdução

Em geral, o jogo dramático continua sendo um recurso pouco 
explorado na escola em razão do desconhecimento do professorado. 
Não obstante, nós, que o experimentamos, sabemos que oferece in-
findáveis possibilidades educativas. No entanto, também estamos 
conscientes de que os professores que queiram utilizar o jogo dramá-
tico em sala de aula necessitam de alguns conhecimentos básicos, 
tanto teóricos como práticos, para sentir segurança em seu uso. Este 
é o motivo pelo qual escrevemos este novo texto, dando um passo 
adiante na compreensão sobre a prática do jogo dramático. Neste livro 
pretendemos ilustrar a teoria e a prática de maneira que o leitor pos-
sa visualizar um método de trabalho com exemplos concretos ocor-
ridos em classe. Assim, indicaremos os erros mais frequentes, que 
costumam se apresentar nas sessões, por parte de quem as conduz, 
com a finalidade de evitá-los ou, pelo menos, reconhecê-los para 
poder solucioná-los.

Este livro é fruto de muitos anos de trabalho em que empregamos 
atividades dramáticas com os alunos de Ensino Fundamental e Médio, 
bem como com estudantes de Ciências da Educação e professores em 
exercício. Interessa-nos mostrar o jogo dramático como um meio 
idôneo que ensina meninos e meninas a aprender, a compartilhar com 
o grupo, a aceitar e respeitar o outro, a participar de tarefas criativas, 
a desenvolver a própria iniciativa, a resolver conflitos a partir da não 
violência, bem como a incorporar condutas básicas tanto verbais 
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(habilidades da fala), paralinguísticas (tom, fluidez, volume), como 
as não verbais (postura corporal, gestos, olhar, proximidade e conta-
to físico). Nesse sentido, encontramos no jogo dramático uma via para 
o desenvolvimento dessas habilidades sociais, uma vez que o teatro 
é uma “arte social”. Não nos esqueçamos de que uma das principais 
características dessa ferramenta educativa é que precisa de um grupo 
de pessoas para que possa se realizar.

Além disso, o jogo dramático oferece uma visão global e integra-
dora do ser humano; constitui um meio didático autônomo e poten-
cializa a comunicação interpessoal; aumenta a capacidade de obser-
vação e escuta; não gera a reprodução da realidade, mas reconstruções 
criativas a partir de situações lúdico-experimentais; valoriza a impor-
tância do corpo como instrumento de expressão no espaço e no tem-
po; ajuda a desbloquear inibições naturais e pressões que rodeiam a 
infância na vida cotidiana; permite pensar em grupo sobre situações 
comuns, e a aprendizagem se baseia em uma experiência vivida. Do 
mesmo modo, descobrimos que proporciona experiências aptas ao 
desenvolvimento da educação emocional, pois atende não só a di-
mensão social dos alunos, mas também a pessoal; provoca sentimen-
tos e estimula as vivências pessoais de cada integrante do grupo.

A partir dos anos 1970, encontramos com frequência, na legisla-
ção educativa, referências constantes ao uso da dramatização,1 espe-
cialmente na Educação Fundamental, seja como recurso aplicado a 
diversas áreas do currículo, seja como espaço propriamente artístico.

Por último, vamos nos centrar na metodologia que vamos aplicar 
dos cinco aos nove anos, ilustrando-a com um diário de campo que 
nos servirá para fazer reflexões teóricas. Como veremos no esquema 
do “sistema de teatro evolutivo por etapas”, essa é a idade própria do 
jogo dramático, uma vez que dos nove aos treze anos se desenvolve 
a “dramática criativa” com outras características. Essa etapa e o tra-
balho no Ensino Médio serão fruto de outro estudo, já que existem 

1. O termo “dramatização” será utilizado como sinônimo de jogo dramático e drama, que 
concebemos como a prática organizada na educação baseada no uso da linguagem dramática 
para o desenvolvimento da pessoa.
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diferenças técnicas em relação ao ciclo de cinco a nove anos que 
abordamos nesta publicação.

Com relação à estrutura deste livro, no capítulo 1 resumimos, 
para fins didáticos, a teoria que sistematiza como as crianças praticam 
o jogo do teatro, apresentando aspectos-chave do “sistema de teatro 
evolutivo por etapas”.2 Desse trabalho, atualizamos e ampliamos 
aspectos educativos que se vinculam ao contexto, à metodologia e à 
função do professorado.

No capítulo 2 apresentamos o diário de campo de uma oficina de 
jogo dramático coletado durante um curso regular em uma sala de 
crianças de cinco a nove anos. São coletadas, também, as notas do 
supervisor pedagógico (Alfredo Mantovani), que acompanhou o pro-
cesso em seu conjunto com a finalidade de que a professora Rosario 
Navarro se aprofundasse na técnica de condução do jogo dramático.

Finalmente, no terceiro e último capítulo, após o diário de cam-
po, constam as conclusões de nossa prática sobre o teatro na educação 
e na idade específica, compreendida entre os cinco e os nove anos, e 
os aspectos que devem ser levados em conta na formação do profes-
sorado. Nesse capítulo ratificamos a importância do jogo dramático 
para o cultivo de valores e habilidades sociais, bem como o desen-
volvimento da expressão, da criatividade e da comunicação.

2. Publicado no livro Teoría del juego dramático, de Jorge Eines e Alfredo Mantovani, prêmio 
Breviarios de Educación, editado pelo Ministério de Educação e Ciência da Espanha em 1980 
e reeditado pela Editorial Gedisa (Barcelona), em 2007, com o título: Didáctica de la dramatización. 
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1. Teoria do jogo dramático

1.1 O jogo dramático e o sistema de teatro evolutivo  
por etapas

Depois de muitos anos praticando o jogo dramático com meninos, 
meninas e docentes, nossa conclusão é que o teatro só poderá incidir 
na educação caso se apresente como um sistema para que se possa 
compreender seu corpo específico, sua essência e os processos que 
desencadeia. Considerar o “teatro das crianças” como algo que evolui 
e se modifica com a idade dos seus protagonistas não só nos permite 
dar-lhe sentido, mas lhe dar unidade teórica suficiente para que pos-
sa se inter-relacionar com a música e as artes plásticas, pelo que se 
globalizará a posteriori com outras matérias curriculares.

Utilizar esse enfoque nos permite dispor de uma ferramenta 
clara e precisa para interpretar a realidade dos alunos que jogam 
teatro. É evidente que, de um ponto de vista psicopedagógico, os 
processos que se desencadeiam quando se dramatiza são os que nos 
permitem interpretar os fatos e, ao mesmo tempo, programar novas 
ações sobre o ocorrido. Dispor de um sistema de teatro evolutivo por 
idades proporciona ao professorado interessado uma visão clara dos 
critérios e a forma de trabalho que cabe empregar na Educação Fun-
damental, tomando como base a psicologia evolutiva e a pedagogia.

Sintetizando, salientamos que nossa colocação resgata o espontâ-
neo e voluntário da dramatização, ao mesmo tempo que o prazeroso, 
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de modo que, ao construir uma atividade eminentemente criativa, 
pode-se converter na base para experiências culturais posteriores. A 
aplicação exitosa do “sistema”, há trinta anos, permite-nos afirmar 
que, se as crianças, de qualquer condição social, têm acesso a essas 
práticas artísticas, elas podem explorar sem temor o mundo para co-
nhecê-lo e transformá-lo, enquanto vão formando sua personalidade.

1.2 Elementos constitutivos da teoria do jogo dramático

O jogo dramático é uma forma de teatro que potencializa a es-
pontaneidade, na qual o adulto coordena um grupo de crianças que 
inventa, cria e improvisa a partir de temas e personagens escolhidos 
por eles próprios, sem a presença de espectadores.

Desde a primeira tentativa de sistematização proposta nos anos 
1980, junto com o professor Jorge Eines, nossa preocupação foi aper-
feiçoar o “sistema”, que engloba o leque de idades que vai dos três 
aos dezoito anos, evitando o habitual e estendido costume, presente 
na bibliografia, de descrever uma infinidade de atividades lúdicas 
sem especificar as idades a que estão destinadas.

O “sistema evolutivo de teatro por etapas” aplicado na educação 
concorda plenamente com os diferentes ciclos educativos implantados 
na Espanha e permite-nos ter uma visão de conjunto de toda ativida-
de dramática, o que ajuda de todo modo a orientar o professorado e 
a dispor de uma estrutura perfeitamente aplicável a qualquer grupo. 
Fundamentalmente, não se pretende dar uma “receita”. “Um proces-
so de busca deve ser guiado por um espírito de aventura e, se a di-
dática do jogo dramático não consegue se converter na chave que 
abre o mundo da imaginação e da liberdade criadora, desembocamos 
no tecnicismo didático, com o qual conseguiríamos que a técnica 
anule a criação […]. Há que se pôr a técnica em seu devido lugar, 
mas isto só pode ser bem feito por quem a conhece bem” (Eines; 
Mantovani, 2007, p. 27).
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O erro que costumamos cometer, nós que realizamos atividades 
dramáticas infantis, é não adequar o “teatro dos adultos” às necessi-
dades e interesses da criançada. Não é possível fazer o mesmo tipo 
de “teatro” sem considerar a idade dos seus protagonistas e a cons-
tituição grupal existente.

Nesse sentido, é conveniente destacar as quatro matérias sobre 
as quais se apoia a prática do jogo dramático:

• A psicologia evolutiva, que leva em conta as características e 
grau de maturidade em cada etapa da infância (níveis cogni-
tivo, afetivo, social e comunicativo) e suas derivações para a 
educação. O professorado precisa conhecer essas etapas evoluti-
vas para levá-las em conta na atividade dramática e aproveitar 
a contribuição desse ramo da psicologia referente ao estudo 
da conduta humana por grupos de idade e desenvolvimento.

• A dinâmica de grupos, que nos dá informação sobre seu fun-
cionamento interno, bem como os diferentes papéis adotados 
por seus integrantes. Esse conhecimento nos ajuda a reconhe-
cer diferentes atitudes referentes à liderança, às relações inter-
pessoais e às mudanças grupais, bem como procedimentos 
para agilizar processos de crescimento mediante dinâmicas 
que poderemos adaptar segundo o momento e o objetivo.

• O teatro que nos proporciona os conceitos que constituem a 
estrutura dramática (personagens, ação, conflito, ambiente, 
situação dramática, argumento, espaço, público). É evidente 
que não poderemos desenvolver a atividade dramática com 
nossos estudantes se não conhecemos os elementos básicos 
da linguagem que queremos empregar.

• A pedagogia, que nos oferece as chaves para administrar uma 
aula, o diagnóstico de necessidades para focar nossos objetivos 
de trabalho, o planejamento das sessões, sua temporalidade, 
os procedimentos a serem utilizados e a avaliação tanto con-
tínua como final. Será útil conhecermos diferentes métodos 
de ensino, bem como ter refletido sobre a filosofia da educa-
ção que, sem dúvida, marcarão a orientação de nossa tarefa. 



20 SOLANO • MANTOVANI

A pedagogia teatral nos remete à “aprendizagem” que acon-
tece em uma aula de teatro onde tanto as crianças como o/a 
professor/a aprendem, pelo que é uma via de mão dupla.

1.2.1 Finalidades e objetivos seguidos através do jogo dramático

Consideramos que a presença do jogo dramático em classe nos 
oferece grandes possibilidades para educar na convivência a partir 
da vivência. Sabemos que para consolidar um coletivo é necessário, 
no mínimo, ter confiança nos companheiros, considerar as ideias dos 
outros tão válidas como as próprias e aceitar o trabalho em grupo, 
não como uma partilha arbitrária de tarefas individuais, mas como 
um processo de produção compartilhada.

Entendemos que isto supõe uma longa jornada na formação de 
valores relacionados com o respeito aos demais, que são opostos aos 
que costumam utilizar nas ruas e nos meios de comunicação, tais 
como ser o primeiro em tudo, defender os próprios interesses sobre 
qualquer coisa, usar a violência para resolver conflitos, acreditar que 
quanto mais se tem melhor, ou fazer o que se deseja a cada momen-
to. Esses valores negativos geram problemas na prática do jogo dra-
mático, uma vez que são o reflexo de atitudes pessoais que pretendem 
elevar o individual acima do coletivo.

A teoria do jogo dramático propõe as seguintes finalidades:

• Potencializar a expressão como comunicação. Esta finalidade 
tenta compensar a atenção concedida pela escola aos aspectos 
emocionais e intuitivos dos alunos. Baseia-se no convenci-
mento de que, durante a infância, faz-se necessário aperfeiçoar 
uma expressão integral para que os homens e mulheres do 
futuro não inibam suas emoções nem a manifestação de suas 
observações pessoais.

• Combater os estereótipos. Trata-se de romper a dinâmica de 
reagir com as mesmas respostas diante dos estímulos que nos 




