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RESUMO 

 
Introdução: O tema desse artigo foi escolhido porque o teatro é um recurso pedagógico que se 

mostra uma atividade dinâmica, criativa, inventiva e que pode proporcionar uma aprendizagem 

interdisciplinar. O teatro também se mostra uma ferramenta para promover a convivência em 

grupo, ampliando a imaginação, promovendo a socialização e interação com os colegas. 

Objetivo: O objetivo geral foi analisar o teatro como recurso metodológico nas aulas de Língua 

Portuguesa e propor um projeto de ensino que envolva o teatro nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a 

pedagogia de projetos. Resultados e discussão: A sugestão de projeto de aula foi montada para 

o 9° ano do Ensino Fundamental, com o título “Literatura e Teatro em O auto da Compadecida”, 

teve como objetivo disponibilizar espaços e tempos para que os alunos desenvolvam uma peça 

teatral com autonomia, criatividade e empreendedorismo. O desenvolvimento do projeto 

procurou apresentar o texto teatral, fazer a análise e interpretação do mesmo para, 

posteriormente, montar a peça teatral e apresentá-la a comunidade escolar. Conclusão: Cabe 

ao professor utilizar diferentes recursos pedagógicos que permitam ao aluno não apenas ler os 

livros indicados em literatura, mas também interpretá-los a luz do cotidiano e transformar suas 

informações em uma aprendizagem significativa que consiga construir pontes entre os 

conhecimentos teóricos e as diferentes disciplinas. Uma das metodologias que facilitam a 

interação entre o aluno e a literatura é o teatro que permite a livre expressividade, a interpretação 

e releitura do texto teatral em montagens de peças que tragam a possibilidade do 
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desenvolvimento das habilidades e competências necessárias aos alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro. Recurso metodológico. Ensino Fundamental. 


