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RESUMO 

 

Este trabalho se constitui de uma pesquisa voltada em demonstrar como a 
dramatização dentro do ambiente escolar pode propiciar um melhor entendimento e 
aprendizado nas aulas de literatura,  Desta forma vislumbrou-se a uma necessidade 
dos professores a elaborar estratégias para motivar os jovens do ensino médio a se 
tornarem leitores assíduos e apreciadores de textos literários. Deve-se a uma 
reflexão sobre o uso da dramatização como uma alternativa de aprendizado do 
ensino de Literatura em sala de aula.O uso desta linguagem indica que se trata de 
um importante recurso metodológico que pode auxiliar o professor no 
aprofundamento dos conteúdos pertinentes ao ensino médio. 
Partindo destes objetivos foram estruturados os capítulos que serão abordados no 
decorrer desta pesquisa usando como base uma abordagem qualitativa, em uma 
revisão bibliográfica com a escolha de dados retirados de livros, artigos científicos, 
sites e obras de autores relevantes. Dentre eles estão: Coutinho (1978), Freire 
(2015), Lajolo (1993), Todorov (2009).  
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ABSTRACT 

 

This work consists of a research aimed at demonstrating how the dramatization 
within the school environment can lead to a better understanding and learning in the 
literature classes. This way, it was glimpsed to a necessity of the teachers to 
elaborate strategies to motivate the young people of the high school to become 
literate readers and enjoyers of literary texts. It is a reflection on the use of 
dramatization as an alternative of learning the teaching of Literature in the classroom. 
The use of this language indicates that it is an important methodological resource 
that can help the teacher in the deepening of the contents pertinent to high school. 
Based on these objectives, the chapters that will be approached in the course of this 
research are based on a qualitative approach, in a bibliographic review with the 
choice of data taken from books, scientific articles, websites and works by relevant 
authors. Among them are: Coutinho (1978), Freire (2015), Lajolo (1993), Todorov 
(2009). 
 
 
Key-words: Literature;Theater;Reading;Dramatization;Methodology. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo propor o uso da dramatização como 

um recurso metodológico, sendo uma forma estratégica para cativar e ao mesmo 

tempo manter a atenção dos alunos nas aulas de literatura no ensino médio e 

motivar para que esses alunos se tornem indivíduos leitores e apreciadores dos 

textos literários.  

O gosto pela leitura é um dos pressupostos mais importantes em sala de aula. 

E fazer com que os adolescentes obtenham interesse por tal e apreciem a magia 

que é a literatura, acaba se tornando um dos maiores desafios para os professores 

de literatura no ensino médio. 

Aliar a leitura dos textos literários, á atividades de dramatização com esquetes 

ou até pequenas peças, providas por escritores populares ou clássicos, constitui 

uma forma interessante do aluno vivenciar o texto em todas as suas nuances. Desta 

forma, o aluno desenvolve o gosto pela leitura, de maneira divertida, interagindo, 

construindo conhecimento e desenvolvendo o senso crítico.  

Acredita-se importante, analisar e propor estratégias para despertar o 

interesse dos jovens pela literatura, utilizando métodos que sejam eficazes, sendo 

assim a dramatização, e mostrar aos docentes que este recurso pode ser utilizado 

como uma forma criativa e enriquecedora, pois fará com que os alunos não fiquem 

presos a livros e a sala de aula, utilizando apenas o método tradicional de ensino.  

A literatura é uma matéria de suma importância para o desenvolvimento dos 

jovens, porém é necessário que se elabore estratégias de ensino, que sirvam de 

estímulo ao aprendizado, por isso o problema de pesquisa surgiu da necessidade de 

entender o motivo pelo qual os jovens não lêem e não se interessam pela literatura 

de uma forma abrangente. De que forma podemos utilizar a dramatização como 

método de contribuição para a formação de alunos leitores de literatura nas salas de 

aula do ensino médio?  

Dentre os objetivos a serem abordados nessa pesquisa estão: Conceituar a 

literatura descrevendo sua importância no âmbito escolar, abordar a história do 

teatro mostrando sua contribuição como método de ensino, propondo a utilização de 

peças teatrais, sendo a dramatização como um recurso metodológico, no apoio aos 

professores, visando a melhoria do aprendizado de literatura e, descrever de que 
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forma a leitura somada ao gênero teatral dramatizado pode agregar valores sendo 

aplicada em sala de aula.  

Partindo destes objetivos foram estruturados os capítulos que serão 

abordados no decorrer desta pesquisa usando como base uma abordagem 

qualitativa, em uma revisão bibliográfica com a escolha de dados retirados de livros, 

artigos científicos, sites e obras de autores relevantes. Os artigos e livros utilizados 

foram dos últimos 41 anos.  

No capítulo 1, será explicito a importância de aprender literatura. No capítulo 

2, versará sobre a origem do teatro e a dramatização como instrumento de ensino. 

No capítulo 3, será descrito o quão importante é a leitura e os desafios na conquista 

por alunos leitores. 
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2.   CONCEITOS DE LITERATURA 

 

O termo literatura é uma palavra que vem do latim littera, e significa letra. 

Literatura é a arte de criar e de compor textos, e existem vários tipos de produções 

literárias, como poesia, prosa, literatura de romance, literatura de ficção, literatura 

popular, literatura de cordel e literatura portuguesa . Da literatura faz parte a 

narrativa, o drama, o poema. É chamado de poema o texto escrito em versos. E 

narrativa a ficção do conto, da novela, do romance. Entende-se por drama o texto 

escrito para ser representado no palco do teatro. 

É uma manifestação artísticado ser humano, ao lado da dança, teatro, 

música, arquitetura, escultura entre outras. Ela representa comunicação, criatividade 

e linguagem, sendo considerada a arte das palavras.  

Denomina-se, portanto, como uma manifestação, em verso ou prosa, antiga 

que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, considera que a matéria prima da 

literatura são as palavras, é como a tinta que é a matéria prima utilizada pelo pintor. 

O conceito de literatura pode também compreender o conjunto de ficções 

inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam romances, 

poemas, contos, crônicas ou até novelas. Os textos literários obtem uma função de 

extrema importância para o ser humano, de forma que produzem efeitos estéticos e 

provocam sensações, os quais fazem com que possamos entender melhor nós 

mesmos, nossas ações e a sociedade em que vivemos.  

Segundo o que diz o crítico literário Afrânio Coutinho (1978): 

A Literatura é, assim, a vida, parte da vida, não se admitindo possa haver 
conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato 
com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e 
lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. 

 

Desta forma, temos que lembrar que o conceito de literatura foi se 

modificando ao longo do tempo, e seu significado na qual conhecemos hoje, é 

totalmente diferente da visão clássica de antigamente. 

A Poética, de Aristóteles (2005) é um dos textos mais antigos sobre o 

conceito de Literatura, pois nesse texto, o filósofo grego afirma que "arte literária é 

mimese ou seja, é a imitação. E justifica: "o imitar é congênito no homem (o que 

acaba diferenciando-o dos outros viventes, pois de todos, é ele o mais imitador e, 

por imitação, aprende as primeiras lições), e os homens se comprazem no imitado".  
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Partindo desse pressuposto chega-se a conclusão de que o que ele quer nos 

dizer é que o imitar faz parte da natureza humana e os homens sentem prazer nisso, 

ou seja, arte como recriação. 

 

2.1 HISTÓRICO DO ENSINO DE LITERATURA NO BRASIL 

 

As primeiras reflexões mais verídicas referenteao que chamamos de 

Literatura surgiram na Grécia Antiga. Foi no mundo clássico dos gregos que 

começaram as primeiras divergências e discussões sobre o que seria a Literatura. 

(LAJOLO,1989). 

Porém, com o fim da ditadura política que sucedeu o golpe militar em 1964, a 

partir da década de 1980 se intensificaram a denuncia da "crise da educação" e os 

debates sistemáticos sobre a persistência do ensino tradicional. 

Visando a construção da educação democrática para uma sociedade 

democrática, foram-se formulando e implementando programas governamentais, 

como aqueles destinados a superação da "crise da educação" e as correlatadas 

"crise da alfabetização e leitura" no Brasil. 

As relações entre educação e literatura se tornaram temas de discussões e 

objetos de pesquisa produzidos por pesquisadores da área dos estudos literários no 

diálogo crítico com as ciências da educação. 

Os resultados foram sórdidos e foram se intensificando em novos modos de 

pensar, sentir, agir e querer, derivados dos antigos modelos escolares: do ensino de 

história literária, por meio das escolas literárias,autores e obras no ensino médio, ou 

de utilização escolar do texto literário com o intuito  de ensinar gramática normativa 

da língua, valores morais ou para formar alunos críticos. 

Naquele momento histórico as discussões eram relativamente voltadas a: 

literatura brasileira e, ou portuguesa, que constava no currículo do ensino médio ou 

a matéria literatura que era inclusa na disciplina de língua portuguesa.  

Nessa matéria eram estudadas através de livros didáticos aspectos de análise 

literárias e textos de autores consagrados da literatura brasileira. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NO ÂMBITO ESCOLAR NO 

ENSINO MÉDIO 
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O ensino médio é a preparação do aluno para uma formação de nível 

superior, e nessa nova fase o estudante passa a conhecer outras matérias que 

serão muito importantes para sua formação e seu desenvolvimento, e dentre essas 

matérias está contida à literatura. “Se, por não sei que excesso de socialismo ou 

barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, 

é a disciplina de literatura que devia ser salva, pois todas as ciências estão 

presentes no monumento literário.” (BARTHES, 1980, p. 18) 

Através da Literatura entramos em contato com temas da sociedade que de 

certa forma se tornam complexos, sem pertencer aos livros gramaticais como, por 

exemplo, a paixão, o ciúme, o autoconhecimento, a angústia, a confusão entre 

realidade e fantasia, a mentira e a existência de diferentes pontos de vista sobre um 

mesmo assunto. 

Desde que o homem estuda as artes por ele mesmo, a função da literatura 

tem sido bastante discutida. Para a conscientização dos leitores e melhor 

desenvolvimento do tema é pertinente a reafirmação da importância da literatura 

como instrumento de educação. 

Antônio Candido (1989) diz que “a literatura não corrompe nem edifica, mas 

humaniza em sentido profundo porque faz viver”. E afirma: 

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...], ela age 
com o impacto indiscriminado da própria vida e educa com ela. Dado que a 
literatura ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial 
querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a 
sociedade não pode senão escolher o que em cada momento lhe parece 
adaptado aos seus fins, pois mesmo as obras consideradas indispensáveis 
para a formação do moço trazem freqüentemente aquilo que as convenções 
desejariam banir [...]. É um dos meios por que o jovem entra em contato 
com realidades que se tenciona escamotear-lhe. 
 

Visto a importância da literatura como formadora do homem, ainda pela visão 

de Antônio Candido, ela tem também a função social, que diz respeito à identificação 

do leitor e de seu universo vivencial representados nas diversas obras literárias. 

A literatura é a transfiguração do real, e é nela que estão retratados os 

sentimentos humanos e as várias formas de relação do homem com aquilo o que 

sente. Na literatura está as verdades de uma mesma condição humana, o que 

possibilita ao homem, ao ver seus costumes retratados, uma reavaliação da postura 

que assume.  

Sendo a literatura considerada uma disciplina de grande importância para 

formação e desenvolvimento humano, e não é somente pelo entretenimento que a 
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ficção proporciona, mas por possibilitar aos leitores refletirem, porque vivenciam 

situações que são da ficção, mas que tem inspiração na condição humana, isto é, é 

na vida real das pessoas que os autores recontam essas experiências. 

Cândido (1995) afirma que a Literatura desenvolve em nós a sensibilidade, 

tornando-nos mais críticos, reflexivos e compreensivos abertos para novas formas 

de olhares e possibilidades diante da condição humana. A leitura literária permite-

nos refletir sobre o mundo a nossa volta, ampliando nossos horizontes, buscando  

conhecimentos e possibilitando novas perspectivas.  

O ensino de Literatura está interligado na área de leitura e dos estudos dos 

gêneros discursivos, sendo assim dialoga com sinopses, resenhas, reportagens, 

ensaios e sínteses, que falam sobre a Literatura e que são fundamentais para o 

jovem leitor do Ensino Médio obter entendimento de alguns aspectos teóricos em 

relação à forma de o autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente o autor 

pode definir sobre o efeito de sentido que ele deseja provocar em seus leitores. 

A literatura com sua linguagem um pouco rebuscada e carregada de 

significados, muitas vezes uma fuga da realidade, faz com que os alunos tenham 

contato com obras que foram lidas anos atrás e ainda despertem interesse hoje, a 

um grande público leitor, sendo muitas com temas universal e atemporal. 

É de mera importância propiciar aos alunos esta forma de conhecimento do 

mundo e do ser humano; pois permite ao leitor entrar em contato com realidades 

culturais diferentes no tempo e no espaço, contribuindo também para que ele se 

conheça melhor. 

É preciso verificar e sinalizar que o aluno do Ensino Médio na maior parte das 

vezes, já não tem mais contato com o texto literário na íntegra, apenascom 

pequenos fragmentos que são usados como exemplos para o aprendizado da 

gramática ou como modelo para exemplificar características de determinada escola 

ou gênero literário, como indica Todorov(2009), no livro: A literatura em perigo. Esta 

prática contribui para o desinteresse dos alunos pela leitura literária. E com isso o 

autor assevera que: 

O estudante não entra em contato com a Literatura mediante a leitura dos 
textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de 
teoria ou de história literária. [...] Para esse jovem, a Literatura passa a ser 
então mais uma matéria escolar a ser aprendida em sua periodização do 
que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, 
enfim, sobre sua vida íntima e pública. (TODOROV,2009,p.10). 
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O ensino de literatura é responsável por ampliar o repertório de obras e 

autores, tornando o aluno capaz de analisar os recursos linguísticos das obras, sua 

estrutura, seus detalhes, suas principais características, buscar possíveis 

interpretações e tirar conclusões, deve ir além do simples ato de ler, já que contribui 

com a construção e ampliação de conhecimento e das potencialidades do aluno. 

Conforme Massaud Moisés (2003, p.24) “quando se trata de literatura só podemos 

falar em conceito, nunca em definição”. 

Nessa perspectiva, é importante que o professor de literatura esteja atento a 

suas metodologias e recursos, pois trabalhar com uma disciplina que apresenta uma 

pluralidade de conceitos é desafiador e requerem variadas e atrativas abordagens 

didáticas. Sabemos que o teatro é uma forma de arte, no qual está relacionado com 

a literatura, já que provém dela. 
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3.   A ORIGEM DO TEATRO  

 

Com origem na Grécia antiga: A palavra teatro vem do grego théatron, é uma 

configuração de arte em que um ator ou vários atores, interpretam uma determinada 

história para um público em algum  lugar. 

O teatro surgiu na Grécia antiga, no século IV A.C. em conseqüência dos 

anuais festivais em consagração a Dionísio, considerado o Deus do entusiasmo, da  

alegria, da fertilidade e do vinho. As peças eram encenadas com máscaras,  apenas 

os homens podiam atuar, visto que as mulheres não eram consideradas cidadães. 

O ofício de ator surgiu com Thespis,sendo assim considerado o primeiro ator 

do Ocidente, representando pela primeira vez o deus Dionísio.  

Thespis arriscou transformar o sagrado em profano, o ritual em teatro, a 

verdade em faz-de-conta, e pela primeira vez, diante de outros, mostrou que 

poderíamos representar o outro. Este acontecimento foi o marco inicial da ação 

dramática. 

Na Grécia antiga surgiram dois gêneros de teatro, sendo eles: a tragédia e a 

comédia. 

As peças teatrais trágicas tinham temas ligados a justiça, o destino e as leis.  

Eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói.  

Sófocles, Eurípdes e Ésquilo são considerados os autores mais relevantes da 

tragédia grega.  

O teatro cômico tinha como principal objetivo o riso da platéia, pois era 

representado de forma divertida o cotidiano da vida e em formato de sátiras. 

Aristófanes foi considerado o grande autor da comédia grega.  

Partindo desse pressuposto surgiu o teatro romano que se baseou no teatro 

grego para alavancar-se, porém possuíam seu próprio estilo. Suas principais 

características eram o prazer e a diversão, com isso a comédia acabou tomando o 

lugar da tragédia . Alguns espetáculos de circo eram bastante violentos e se 

inspiravam em competições entre cristãos e romanos, que muitas vezes eram 

sacrificados em público.  

A partir dos séculos XVII á XIX com os acontecimentos das revoluções 

presentes na Europa e a ascensão da burguesia , acabaram influenciando 

diretamente o teatro. A tragédia é substituída pelo drama, enquanto a comédia se 

desenvolve, dai o teatro se torna mais individual perdendo toda sua essência social.  
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O teatro teve também influencias do romantismo, foi a partir do romantismo 

que o teatro se voltou para o ser humano , sendo assim as peças eram tratadas com 

temas emotivos . E surge o melodrama. Os lemas principais desse período são a 

igualdade a fraternidade e a liberdade. 

No século XX o teatro passa a evoluir a partir do realismo e do naturalismo e 

acaba se tornando um mecanismo de crítica e discursão da sociedade.  Os temas 

eram tratados de forma a mostrar a realidade social. Eram trabalhadas questões 

políticas , e também questões que discriminavam os  aspectos da sociedade 

burguesa. 

 

3.1 A ORIGEM DO TEATRO NO BRASIL 

 

No Brasil o teatro teve origem no século XVI , quando passou a ser colônia de 

Portugal, juntamente com a catequização dos índios.  Os Jesuítas vieram para 

catequizar os índios e com isso trouxeram sua influencias culturais como a literatura 

e o teatro.  

Os Jesuítas perceberam que a utilização de métodos como o teatro somado a 

cultura indígena eram eficazes como instrumento de ensino principalmente para a 

catequese dos índios, devido a fascinação que eles tinham pelas imagens 

representativas. 

O teatro foi usado como instrumento pedagógico onde os padres ensinavam 

através de peças sua religião. Eles observaram que os índios já tinham uma pré 

disposição para a arte. 

O Padre Anchieta era responsável pela autoria das peças nessa época, ele 

escreveu Autos como o “Auto da Pregação Universal” e “Na Festa de São 

Lourenço”, ambos escritos entre 1567 e 1570, foram representados por várias 

regiões do país por vários anos. 

Os autos eram sempre baseados na religiosidade, na igreja , os personagens 

geralmente eram anjos, demônios, santos e imperadores e o objetivo era sempre de 

passar a mensagem de temor e amor a Deus.  

 

          3.2 A DRAMATIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ENSINO  
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A Dramatização é o ato ou efeito de dramatizar, e significa dar formas 

condições dramáticas a algo, tornar algo comovente ou dramático ou até mesmo 

exagerar aspectos negativos de uma determinada situação. 

Em geral uma dramatização é uma representação de um determinado fato ou 

situação, e está associado ao drama, o qual, por sua vez, está associado ao teatro, 

no qual a dramatização pode ser tanto trágica, quanto cómica. 

O teatro é uma das técnicas motivadora que promove a interação entre os 

alunos. Aliar à dramatização as obras trabalhadas é uma ferramenta que contribui 

para a capacidade de criação e organização de ideias aumento assim a percepção, 

atenção e concentração.  

Paralelamente ao trabalho com a leitura, a inserção da dramatização do que 

se leu é um recurso a mais na formação do leitor crítico, pois o emprego de técnicas 

de jogos teatrais, utilizados para familiarizar o aluno com os textos literários, 

contribui para o desenvolvimento da percepção. 

Segundo os Parâmetros Curriculares, a atividade teatral na escola contribui 

no processo educacional. A análise da seguinte afirmação presente nos Parâmetros:  

O ato de dramatizar está potencialmente contido em cada um”, mostra a 
necessidade de organização do exercício cênico de forma que essa energia 
latente possa ser encaminhada para o empenho da interação com o outro, 
habilidade totalmente necessária para participar das interações sociais. 
(PCN, 1997, p.83) 
 

O teatro por meio da dramatização pode contribuir muito com as aulas de 

literatura a partir da leitura e interpretação de textos dramatúrgicos. Seguindo a 

afirmação de Azambuja (2018) “Mais que a arte de representar, encenar também 

implica ler e entender as ações proporcionadas pelo autor da obra”. 

Azambuja ainda ressalta: “O texto focado na dramaturgia se converte a uma 

possibilidade de leitura fugindo dos padrões cotidianos nas escolas e atuando como 

um estímulo para o estudante que busca novidades”. (Azambuja, 2018). 

 Nenhum episódio da Literatura relatada pelo professor mesmo sendo 

enriquecida com diversos meios audiovisuais, ficará conscientizado e assimilado 

pelo aluno tão profundamente como seria o caso se o mesmo episódio tivesse sido 

vivido pelo próprio aluno através de uma representação dramatizada; ele 

vivenciando e tendo a oportunidade de colocar-se no lugar dos principais 

personagens e analisar as circunstancias a partir de seus respectivos pontos de 

vista.  
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Como dissemos, a dramatização tem um papel importante no 

desenvolvimento do aluno, e lhe possibilita a superação de inúmeras dificuldades e 

obstáculos localizados na relação homem X mundo e, principalmente, o apoio no 

sentido de uma maior segurança no enfrentamento das carências emotivas e 

afetivas que cada um traz dentro de si. 

Conforme diz Reverbel quando afirma que “as capacidades intelectuais como 

espontaneidade, a observação e a imaginação , a percepção e o relacionamento 

social, inata do ser humano, mas que necessitam desenvolver-se (...) encontram nas 

atividades dramáticas o seu maior estímulo” (REVERBEL, 1989, p. 9). 

A dramatização tem também uma função extremamente importante no 

processo de aprendizagem do aluno, pois no momento em que estiver seguro ao 

nível de sua emoção, afetividade e quando estiver bem relacionado socialmente ao 

viver uma experiência de socialização, ele terá melhores possibilidades de realizar 

com tranqüilidade o seu processo rumo ao conhecimento. O que se tem percebido 

na prática é que a atividade dramática funciona como um desafio para a adaptação 

do indivíduo ao grupo e, a partir daí, realiza sua aprendizagem com desenvoltura, 

entusiasmo e prazer. 

Muitos pensadores, como Aristóteles, por exemplo, tem manifestado a opinião 

de que: a arte é o melhor veículo para sutilização do ser, e o resultado final deve ser 

a transformação da sociedade. Acreditamos nisso e compreendemos que a arte 

deve ser o ponto central da autoeducação, isto é, da verdadeira educação. 

A leitura expressada como arte na sala de aula despertará a atenção dos 

alunos, trazendo curiosidades, e mostrando-lhes o quanto ela reflete e espelha o 

cotidiano humano sejam em tragédias ou comédias. Pode-se usar a literatura de 

modo a fazer com que esses alunos do ensino médio percebam detalhes e o quanto 

sofremos a influência, seja da cultura grega, em muitas obras literárias como por 

exemplo: Édipo Rei, do grego Sófocles, em que Édipo era um personagem que 

acreditava que não tinha como fugir de seu destino. Ou até mesmo pelo drama 

sendo revertido em forma de comédia como mostra a obra: O Auto da Compadecida 

do brasileiro e nordestino Ariano Suassuna, a obra mistura cultura popular e tradição 

religiosa. 
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4.   A IMPORTANCIA DA LEITURA  

 

Como dito antes, o ensino de literatura está integrado na área de leitura e dos 

estudos dos gêneros discursivos,  desta forma é necessário que o jovem entenda  

de uma forma ampla o que está lendo. 

A leitura deve ser considerada primordial, num sentido abrangente, é 

importante para que o aluno seja inserido na cultura de letramento. Para isso, é 

necessário oportunizar saberes que ultrapassem a simples decodificação.  

É preciso ir além e dar sentido ao que foi decodificada, a leitura deve ser 

relacionada a outros saberes, compreender as informações, fazendo com que elas 

sejam tanto criticadas quanto analisadas. Freire (1995) “educar é impregnar de 

sentido cada ato do cotidiano, ou seja, só aprendemos aquilo que nos interessa 

aquilo que nos toca, aquilo que vivemos”. 

Em geral os alunos não possuem o hábito de ler, pois acreditam que a leitura 

é tediosa. O desinteresse é potencializado pela grande dificuldade no entendimento 

dos textos. Aumentando assim, ainda mais, a distância entre os educandos e o 

universo fantástico da literatura.  

Segundo Marisa Lajolo (1993), “ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler 

à medida que se vive. Se ler livros geralmente se aprende na escola, outras leituras 

se aprendem na chamada escola da vida”. 

Refletindo nesse conceito percebemos que é necessário que o professor 

prepare o aluno para que ele seja capaz de ler linhas e entrelinhas de um texto. 

Assim, o domínio e a habilidade da leitura se torna presente como forma de 

contribuição para o aluno sendo assim agregadas também ao exercício pleno da 

cidadania. 

A escola precisa formar o leitor que interaja com o mundo. Para reafirmar, 

destaca-se, esse trecho retirado dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (1998):  

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 
linguagem. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, 
palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de 
seleção, antecipação e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que 
vai ser lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas (BRASIL, 1998, p.69-70). 
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De acordo com a realidade escolar, cabe uma pergunta: Porque o aluno não 

gosta de ler? Sobre o ensino escola Freire assevera:  

O fato de todos nós termos tido tão pouca chance de testemunhar modelos 
libertadores faz com que seja mais fácil culpar a matéria em si, em vez de 
reinventar o ensino através das discursões e preleções dialógicas. Em 
segundo lugar, os cursos de redação, comunicação e literatura podem ter 
corpos de conhecimento tão imponentes quanto qualquer outra disciplina. 
(Freire, 1997, p.63). 
 

Diante do que diz Paulo Freire, nota-se que não basta dizer que o aluno é 

desinteressado, mas sim que ele precisa apenas de um estimulo para que seja 

despertado o interesse pela leitura e pela literatura.  

A escola não é o único local onde pode se praticar a leitura, porém é o 

principal, é onde ela se concretiza dentro do processo de interação entre os alunos. 

Essa presente concepção é compartilhado por Maria Helena Martins, em O que é 

leitura? (2003, p.12) quando a autora considera que: 

Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e 
a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. A 
função do educador não seria a de precisamente ensinar a ler, mas a de 
criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem 
conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 
dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta (Martins, 2003, p.34). 
 

Com base no trecho acima, reforçamos que o aluno deve ser um construtor 

do sentido do que leu, e por isso é de sumo papel do professor através de 

estratégias e de recursos didáticos e metodológicos promover atividades que 

estimulem essa construção. 

A leitura no contexto do teatro se dá nitidamente aos jogos teatrais que são 

procedimentos lúdicos com regras explicitas onde o grupo de sujeitos que joga pode 

se definir em times que se alternam nas funções de atores e de público, ou seja, os 

sujeitos jogam para outros que os observam, e observam outros que jogam, através 

de jogos dramáticos, todos se envolvem em uma situação imaginária, são atores que 

visam desenvolver a percepção, imaginação, memória, raciocínio e as relações 

simbólicas como noções de espaço, ritmo, tempo, criação e improvisação, bem 

como o contato com a história e seu contexto. Desta forma, sempre é priorizado o 

lúdico. 

 

4.1 ESCOLA E O DOCENTE NO DESAFIO DE CONQUISTAR LEITORES 
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Um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que 

os alunos aprendam a ler corretamente ou interpretar um texto corretamente. 

O problema do ensino da leitura na escola não se situa no nível do método, 

mas na própria conceitualização do que é a leitura, da forma em que é avaliada pela 

equipe de professores, do papel que ocupa no Projeto Curricular da Escola, dos 

meios que se arbitram para favorece-la e, naturalmente, das propostas 

metodológicas que se adotam para ensiná-la.   

É fato de que a escola é responsável pela tarefa de ensinar a ler, e nada 
mais natural de que aja um questionamento sobre como é possível 
encontrar maneiras e métodos que sejam eficazes. Conquistar o aluno para 
que ele se torne leitor é uma das ações de extrema importância na escola, 
uma vez que o ato de ler auxilia o individuo em seu relacionamento com a 
realidade. (SILVA,1990, p.43) 
 

A literatura pode ser tudo ou até mesmo nada dependendo da forma em que 

ela for trabalhada em sala de aula. Tudo, se conseguir unir sensiblidade e 

conhecimento. Nada, se todas as suas promessas forem frustradas por pedagogias 

desencontradas.  

A leitura deve ser qualificada como a mediadora entre o ser humano e seu 

presente, propiciando-lhe uma reflexão do mundo e, certamente, encontrando na 

literatura seu recipiente imprescindível. Preservar essas relações é dar sentido a 

elas. E, se a escola não pode absorvê-las por inteiro, espera-se que também não  

seja o lugar onde elas se rompam em definitivo, sob pena de arriscar a missão da 

escola e prejudicar, irremediavelmente, o ser humano na qual diz servir. 

É necessário que o professor transforme a leitura literária em uma atividade 

mais significativa, ao invés de utilizar-se de métodos similares aos que vários 

docentes usam que para os alunos acabam transformando-se em uma coisa chata 

sem atratividade, e muitas das vezes utilizam-se de uma teoria mecânica, a prática 

de leitura escolar deve centralizar sua reflexão sobre a concretude da leitura em 

curso no espaço da sala de aula, e sobre as interpretações que ocorrem. 

A leitura literária pode se converter em uma prática de instauração de 

diversos significados e, com isso transformar o estudo da literatura na investigação e 

na vivencia crítica do social cumprido por seus textos, suas leituras e suas teorias. 

Segundo Martins (1989), ter o domínio da leitura é fundamental para interagir 

nasociedade cada vez mais caracterizada por diferentes signos gráficos e 

imagéticos que organizam a dinâmica da comunicação nesses tempos demultimídias 

e redes sociais. Ler proporciona a recriação de novas situações, nos ensina, 
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transforma e constrói. Ao lermos, podemos nos tornar personagens e autores de 

nossas histórias e participamos das construções de histórias coletivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa mostrou que relativamente o ensino de literatura por meio da 

atividade dramática contribui para despertar o interesse e estimular os alunos á 

leitura, além de favorecer uma série de itens fundamentais ao desenvolvimento do 

aluno.            

Entendo que todos os professores devem elaborar estratégias e buscar 

metodologias para que o ensino de literatura se torne promissor e atrativo, não 

adianta forçar os alunos a lerem livros somente, sem ao menos obterem um 

entendimento e um vivenciamento complexo das obras que lhes são apresentadas.    

A dramatização é algo que atrai a atenção dos alunos, desperta a curiosidade 

dos acontecimentos com a obra em questão, além de proporcionar aos alunos uma 

melhora significativa tanto em seu âmbito escolar quanto no âmbito social, melhoras 

essas que são visíveis a médio e longo prazo. 

O objetivo foi alcançado pois através desta análise pode ser observado que a 

literatura pode se manifestar através da arte teatral, ou seja, ao invés de os alunos 

apenas lerem um determinado livro e após isto responderem a uma exaustiva ficha 

de leitura, que muitas vezes não surte efeito nenhum, eles irão ler, entender através 

da prática e acima de tudo se divertirem ao realizarem a dramatização.   
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