
Literatura e Teatro: o encantado mundo infantil 
 

Literatura e teatro são dois tipos de artes que estão diretamente ligados. 
Essas duas linguagens originaram-se na antiguidade e, no entanto, mesmo 
com essa proximidade evoluíram por caminhos distintos. Porém, ambas as 
artes possuem o incrível poder de ligação e adaptação na vida do homem. A 
literatura em forma de letras e leitura (o termo provém do latim ‘litteratura’ que 
se traduz ‘arte de escrever’ e que se origina da palavra ‘littera’ e significa 
‘letra’). O teatro em forma de visualização instantânea (tem origem no vocábulo 
grego ‘théatron’ que quer dizer ‘lugar onde se vai para ver’). 
    A literatura exerce uma função muito importante para o desenvolvimento 
infantil, pois serve para auxiliar a criança, ajudando a conhecer e a se 
reconhecer no mundo. Através das estórias ela aprende a resolver conflitos, 
reforçar sentimentos e a criatividade. 
    O teatro trabalha com a integração da criança consigo mesma e com o 
mundo que a cerca. Exerce exercício de interpretação, senso crítico e 
coordenação motora, remetendo a considerações da sua própria opinião, 
crescimento intelectual (assim como na literatura) e o desenvolvimento de seu 
potencial expressivo. 
    Daí a relevância da literatura e do teatro no processo de aprendizado 
daqueles que estão descobrindo a fantástica aventura de ler e interpretar. A 
leitura serve como instrumento de poder, fazendo com que a criança tenha um 
conhecimento amplo de palavras, conhecimento de culturas. O teatro serve 
como transposição da prática desse contexto. Todavia, ambos contribuem para 
a transformação do ser-humano. 
    A literatura e o teatro possuem um caráter lúdico, ao qual podemos 
brincar com as palavras, explorar o imaginário, desenvolver a criatividade e 
sonhar, percorrendo situações e criando questionamentos, encontrando 
soluções e viabilizando, assim, a conquista. Através desse tipo de arte, as 
crianças deparam com diferentes percepções de mundo, estimulando o 
pensamento, a interpretação, o que vai capacitar sua compreensão e 
localização na realidade. 
    O universo infantil é plenamente compatível com a literatura e o teatro, 
pois mexe com a imaginação, impulsionada por experiências vivenciadas, 
favorecendo a criatividade e a expressividade. Defendo que a literatura e o 
teatro representam para a criança portas e janelas abertas para a 
compreensão do mundo, de forma prazerosa, numa linguagem capaz de se 
relacionar com o encantado mundo infantil e que são essenciais para o 
desenvolvimento da criança como cidadã. 
    Existem várias obras e autores que podem ser apresentados às crianças 
na educação infantil, é de extrema importância divulgar essa diversidade e não 
se fixar apenas em um autor. O teatro nessa idade pode ser apresentado em 
forma de musical. No ensino fundamental os alunos podem criar poesias e 
contos. O teatro apresenta-se com diálogos, músicas e danças. Os professores 
devem entrar no imaginário da criança, pois estas possuem grande potencial 
artístico que muitos adultos já bloquearam. A integração entre literatura e teatro 
reflete na consciência, no modo de pensar, perceber e agir. 
    Termino sugerindo alguns autores importantes para esse encontro da 
criança com a literatura e o teatro: Monteiro Lobato (Sítio do Picapau Amarelo), 
Ziraldo (O menino maluquinho e Turma do Pererê), Chico Buarque 



(Saltimbancos e Chapeuzinho amarelo), Maria Clara Machado (Pluft, o 
fantasminha) entre outros não menos importantes. 
 
Roberta D. Simões – professora e revisora. 


