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RESUMO 

O artigo trata da temática do teatro de bonecos como recurso pedagógico. A escolha do tema justifica-

se pelo fato de o teatro de bonecos, além da sua existência nos palcos, por meio do movimento das mãos 

do ator que o manipula, narrando as histórias, transcendendo a realidade, metamorfoseando o real em 

momentos de magia e sedução, também tem um alto potencial educativo, podendo se converter em 

poderoso instrumento nas mãos de um bom educador. O teatro de bonecos tem a possibilidade de ensinar 

de uma forma diferente, e essa diferença está na maneira lúdica e jocosa com que o boneco se expressa. 

Com isso, foi traçado como objetivo apresentar de que forma o teatro de bonecos pode ser um recurso 

pedagógico eficaz, demonstrando os aspectos positivos da utilização dessa ferramenta para o ensino e 

aprendizado das crianças nas escolas públicas e privadas. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar 

em vários teóricos como: ACYOLY (2009), AMARAL (2002), MACHADO (1986), (1999), NETO 

(2003), RIOS (1991) e outros. No tocante à metodologia utilizou-se o método dedutivo de abordagem e 

como método de procedimento, o histórico. A pesquisa foi de natureza teórica; do ponto de vista dos 

objetivos, foi de cunho exploratório e relativamente aos procedimentos técnicos, foi bibliográfica 

(teórica). Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa foi qualitativa. 

 

Palavras-chave:  Teatro de bonecos. Ensino. Recurso Pedagógico 

 

 

ABSTRACT 

 
The article deals with the puppet theater as a pedagogical resource. The coice oh the theme is justified 

by the fact that the puppet theater, in assition to its presence on the stage, through the movement of the 

hands of the actor who manipulates, narrating as stories, transcending reality, metamorphosing or 

realizing moments of magic and seduction, also has a higt education potential, can be converted into a 

powerful instrument in the hands of a good educator. The puppet theater ha sthe possibility to use a 

different form, and this diferente is in the playful and playful way in which the puppet hows itself. Thus, 

it was designed as the objetive of presenting the way in which puppet theater can be na effective 

pedagogical resource, demonstrating the positive aspects of using this tool for teaching and learning 
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children in public and privad schools. To support this study, you can find several theoretical topics such 

as: ACYOLY (2009), AMARAL (2002), MACHADO (1986), (1999), NETO (2003), RIOS (1991) and 

others. No approach method used is the deductive approach method and like the procedure method, the 

history. A research was of a theoretical nature the point of view pf the objectives, was exploratory and, 

in relation to technical procedures, it was bibliographic (theoretical). As for the way to approach the the 

problem, a research was qualitative. 

 

Keywords: Puppet theater. Teaching. Pedagogical Resource. 

 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

                  

Decifrar o cotidiano não é tarefa fácil para o pesquisador interessado em traduzir a 

dinâmica e a riqueza de um determinado processo pedagógico. Tal aventura necessita que ele 

tenha uma disposição de ampliar sua percepção de uma determinada realidade.  

A apreensão dos professores de arte educação, muitas vezes sem formação nenhuma 

em teatro, impossibilita que a linguagem chegue aos alunos na sua total singularidade e com os 

conhecimentos necessários. Além disso, ressalta-se uma briga histórica que se trava dentro das 

escolas entre a arte e pedagogia, quando na verdade as duas deveriam andar de mãos dadas, 

estabelecendo uma ajuda mútua no processo de transformação e capacitação dos alunos. 

Nesse ponto, destaca-se que, em termos da trajetória histórica do ensino da arte no 

Brasil, inicialmente, o profissional que tinha como principal função trabalhar com a educação 

artística nas escolas (LDB 5692/71) foi chamado de “professor de arte”. Com a mudança na 

nomenclatura (LDB 9394/96), quando se adotou o substantivo “artes” ao invés de “educação 

artística”, houve a extinção da polivalência deste licenciado, imposta pela antiga legislação. 

Desta feita, surge a exigência da especificidade do professor de artes da educação, desdobrando 

de acordo com as diferentes linguagens artísticas, chegando, consequentemente, ao “professor 

de teatro”. 

Em continuidade, e seguindo essa perspectiva, o teatro acaba tornando-se, dentro das 

escolas, apenas uma espécie de “carnavalização”, sendo utilizado em datas comemorativas e, 

na maioria das vezes, com um diminutivo pernicioso de “teatrinho” ou “pecinha” para crianças, 

alimentando um círculo vicioso que deve ser combatido no palco e fora dele 

Assim como acontece com a literatura para jovens e crianças, a dramaturgia infanto-

juvenil também é vista comumente de forma equivocada. A sociedade atribui às peças infantis 

um poder que elas não tem e não precisam ter, qual seja, o poder de transformar as crianças em 
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indivíduos melhores, em crianças felizes, como se estivesse nas mãos de quem faz a literatura 

ou de quem escreve para o teatro o poder de estimular no mundo a virtude ou o vício. 

(KUHNER, 2003) 

A criança tem necessidade de brincar, brincando ela descobre o mundo, integra-se com 

o meio em que vive, constrói o seu conhecimento, socializa-se. E tudo isso pode ser construído 

em sala de aula através do teatro de bonecos. Já que essa linguagem agrega no seu fazer o 

brinquedo inanimado feito a partir de materiais do cotidiano dos alunos que, pelas mãos da 

criança se tornara animado.  

Em uma sociedade tão desigual, em que a maioria da população não tem acesso aos 

produtos culturais, a escola passa a ser a ponte entre a cultura e as crianças. Com um boneco 

nas mãos o professor pode transformar uma sala de aula, pode alfabetizar, contar histórias, usar 

deste artificio didático para tornar mais atraente as aulas de geografia, ciências, história, 

matemática, por exemplo, utilizando-se de todas as técnicas e materiais possíveis. O boneco, 

um objeto inanimado, é capaz de ganhar vida própria e encantar uma sala de aula. 

Nesse sentido, o presente trabalho dispõe-se a apresentar de que forma o teatro de 

bonecos pode ser um recurso pedagógico eficaz, demonstrando os aspectos positivos da 

utilização dessa ferramenta para o ensino e aprendizado das crianças nas escolas públicas e 

privadas.   

No tocante à metodologia, utilizar-se-á o método dedutivo de abordagem e como 

método de procedimento, o histórico. A pesquisa será de natureza teórica; do ponto de vista dos 

objetivos, será de cunho exploratório e relativamente aos procedimentos técnicos, será 

bibliográfica (teórica). Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa será qualitativa.  

Para fins de organização, será adotada a seguinte subdivisão: a primeira seção da 

pesquisa abordará aspectos históricos relativos ao surgimento do teatro de bonecos; a segunda 

seção disporá sobre o teatro de bonecos como recurso pedagógico e, por fim, a terceira e última 

seção versará sobre a utilização prática do teatro de bonecos como recurso pedagógico no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

2 SURGIMENTO DO TEATRO DE BONECOS 

Os antigos gregos veneravam muitos deuses e sobre eles criaram uma infinidade de 

histórias. Um desses deuses nos interessa, em especial, porque propiciou o surgimento do teatro. 
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Dionísio, era conhecido por favorecer a fertilidade e ensinar os homens a cultivar a videira e 

fabricar o vinho; seus devotos achavam que esses eram bons motivos para homenageá-lo com 

longas cerimonias, que incluíam cortejos, danças, cantorias, sacrifícios de animais e, 

naturalmente, muita bebedeira. Nasce então o teatro tendo como berço a Grécia antiga. (FEIST, 

2005)  

Uma tenda de pano de chita estampada, armada com paus num canto de parede; uma 

orquestra na frente dessa tenda; na frente dessa “orquestra “, pessoas que olham com atenção 

para bonecos que são manipulados dentro da tenda. O que veem é um espetáculo de teatro 

popular, “Babau”, “Mamulengo”, “João Redondo”, nomes que ele recebe em cada região do 

Nordeste onde o espetáculo de bonecos continua vivo. O público só ri. O público não sabe, nem 

tão pouco importa, que o espetáculo que eles estão assistindo é originário de uma longa tradição 

de teatro popular, de teatro feito na rua, ao improviso no calor da hora. 

O público não sabe que o marco zero daquele teatro esta cravado em algum ponto da 

Itália medieval; o público não sabe ainda que o teatro de que tanto gosta é um herdeiro da 

Commedia dell’arte - teatro de máscara italiano, representado, como o Mamulengo, nas ruas. 

O público não sabe, porque para quem ri, pouco importa a história do seu riso.  

Mas entre os que estudam o fenômeno do boneco como espetáculo teatral, se diz que 

tudo começou com São Francisco de Assis, que teria, em 1223, representado o nascimento de 

Cristo. Diz-se que os Franciscanos teriam mantido a tradição do presépio em Olinda, com 

representação no convento dos franciscanos, por um certo Frei Gaspar de Santo Antônio. 

Então a origem do Mamulengo (Teatro de Bonecos) seria o presépio de conotação 

religiosa. No Nordeste, o presépio teria gerado três filhos: a lapinha (espécie de presépio 

bailado, coreografado, cujo tema é nitidamente religioso); o pastoril (espécie de presépio 

profano, grotesco, libidinoso, e também coreografado) e o Mamulengo que, ao contrário dos 

outros dois, não possui uma forma fixa de representação, ganhando com isso uma mobilidade 

que o aproxima muito mais da linguagem teatral. Mesmo porque, quando foi absorvendo temas 

profanos, o Mamulengo foi ampliando a sua perspectiva e adquirindo a linguagem do mundo, 

trazendo o mundo para a redoma da sua tenda. Nesse momento ao romper com o sagrado, o 

Mamulengo estava apto a tomar de empréstimo da Commedia dell’arte algumas de suas 

personagens e muitas de suas licenciosidades. 

O que leva a acreditar que o Mamulengo seja herdeiro direto da Commedia dell’arte 

são, além do seu caráter de improviso, os nomes dos personagens e, sobretudo, as suas 
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características, quando acontece dos nomes não mais corresponderem a psicologia da 

personagem matriz. (MACHADO, 1986) 

No universo ocidental, ao contrário do Oriente, vê-se a razão humana tentando dialogar 

com o sagrado de forma rudimentar. Na era medieval essa arte foi alvo de intolerância religiosa, 

pois foi utilizada, como um meio de evangelizar as pessoas. Ela era normalmente exibida 

durante as feiras livres nos burgos. 

Em terras americanas, o Teatro de Bonecos chegou pelas mãos dos colonizadores, em 

meados do século XVI, na era das grandes descobertas. Desta forma este movimento cultural 

aportou no Brasil, também, como instrumento de doutrinação religiosa. Ele se consolidou no 

Nordeste, fixando-se especialmente em Pernambuco, e na Paraíba, sendo batizado como Babau. 

(MACHADO, 1986) 

Através dessa manifestação os artistas podem transmitir ao público sua mensagem 

impregnada de temáticas sociais. A graça do boneco está em sua associação de movimento e 

sonoridade, que encanta e seduz, principalmente, o público infantil. O Teatro de Bonecos está 

sempre intimamente ligado ao entorno histórico, cultural, social, político, econômico, religioso 

e educativo.  

O teatro de bonecos ganha existência nos palcos por meio do movimento das mãos do 

ator que o manipula, narra as histórias e transcende a realidade, metamorfoseando o real em 

momentos de magia e sedução. Mas ele também tem um alto potencial educativo, podendo se 

converter em poderoso instrumento nas mãos de um bom educador. Nesse sentido dispõe Ana 

Maria Amaral que “o teatro se situa entre o ritual e o jogo profano. Do ritual herdou seus 

principais elementos: dança, ritmo, mascaras, gestos codificados, narrativas e mitos que falam 

das transformações do universo”. (AMARAL, 2002, p.15)  

 

 

3 O TEATRO DE BONECOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO  

Na sociedade acumuladora e competitiva em que vivemos, o “infantil” teve quase 

sempre conotação inferior ou pejorativa: Deixa de ser “infantil” era dito ao adolescente ou 

adulto como repreensão, às vezes até diante de uma simples manifestação espontânea. Esse fato 

nada tem de estranhável, uma vez que, na escala de valores desta sociedade capitalista, as 

pessoas só valem em função do que tem ou do que produzem, a criança e o idoso, por exemplo, 
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não sendo economicamente produtivos, seriam, necessariamente, considerados elementos 

marginais ou inferiores. (ACIOLY, 2009) 

No entanto, mesmo entre os detentores dessa visão é comum ouvirmos constatações 

ou reclamações a respeito das crianças: que são mais espertas, mais ativas, mais inquietas e 

atentas ao que se passa em torno. Serão elas realmente mais amadurecidas, ou mais 

precocemente amadurecidas, que as de outras épocas? Ou isso é apenas impressão de alguns, 

fruto de uma distância no tempo que altera as próprias lembranças e vai nublando a visão, 

fazendo estranhar os objetos percebidos? Ou até de se sentirem deslocados em um mundo cujos 

valores, aspirações e necessidades são cada vez mais diversos dos seus? 

Qualquer que seja a resposta, é evidente ter havido uma alteração nos comportamentos 

e atitude das crianças que, obviamente, não poderiam ficar ilhadas ou alheias às profundas 

transformações que os tempos estão trazendo. Transformações geográficas, que torna o espaço 

do homem não só sua nação, mas todo o mundo; transformações econômicas e sociais, que 

obrigam a planificar a produção, criam uma tecnocracia cada vez mais atuante socialmente e 

dão as massas um papel político no Estado; transformações que afetam as escalas de valores, 

fazendo redescobrir a significação real do trabalho, do sexo, da ação, do social como ampliação 

das insuficiências individuais. Transformações que já se tornaram tão características da história 

e do pensamento de nosso tempo que fizeram das noções de progresso e mudança ideias chaves 

da segunda metade do século findo.  

O expressar-se é inato ao homem e muitos são os estudos didáticos que veem no jogo 

infantil espontâneo ou dos próprios jogos teatrais através da figura do boneco (Mamulengo) 

uma fonte inesgotável de prazer e aprendizado. Se não for castrada pela família ou pela escola, 

uma criança “brincaria” com todos os jogos – jogo simbólico, jogo de exercício, jogo de 

construção, jogo de regras (categoria do jogo, segundo Piaget). 

Sem barreiras, por certo, teríamos um cidadão criativo e consequentemente mais feliz. 

Em todas as civilizações, tanto na oriental como na ocidental, o expressar-se, o jogar, o brincar 

de imaginar, o ser o outro, mesmo quando esse outro é um boneco inanimado, ocupou um lugar 

significativo no desenvolvimento do homem. Por exemplo, quando o homem primitivo 

descobre que o desenhar na pedra, ou o botar e tirar uma máscara ou a pele de um animal, o 

deixa mais forte e poderoso, ele está descobrindo o valor educativo do jogo do brincar, do fazer 

teatralizar. 
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E tudo isso pode ser construído em sala de aula através do teatro de bonecos. Já que 

essa linguagem agrega no seu fazer o brinquedo inanimado feito a partir de materiais do 

cotidiano dos alunos que pelas mãos da criança se tornara animado. E o teatro, o brincar de 

imaginar, de transformar as suas inquietações em arte.  

Os bonecos não são apenas brinquedos; são peças de arte, uma forma especial de 

manifestação artística. Como tal, são um ponto de partida e investigação para a interpretação 

teatral, desde que o seu manipulador siga as características e a forma/personalidade do boneco 

no momento que lhe dar vida, já que na mão de um ator ele passa a ser a completa substituição 

da personagem que o mesmo estaria vivenciando com o seu corpo, voz e expressões faciais. 

Tem que haver uma repleta comunhão para que a alma do boneco seja levada ao público e assim 

faze-lo se identificar através da força cênica do boneco.   

O teatro de bonecos tem a possibilidade de ensinar de uma forma diferente, e essa 

diferença está na maneira lúdica e jocosa com que o boneco se expressa. Seus trejeitos, vozes, 

feições, roupas coloridas e vozes engraçadas despertam o interesse das crianças e por que não 

falar dos adultos que também se encantam ao assistirem a espetáculos de teatro de bonecos. 

A interatividade e o brincar de dar vida a um ser inanimado, de manipular e improvisar 

aguça a imaginação e desperta nos alunos espectadores o gosto pela arte. Sem falar nos 

inúmeros benefícios que o mesmo traz na formação intelectual das nossas crianças. Ele desperta 

a criatividade, amplia a imaginação, aperfeiçoa a concentração, trabalha a timidez - já que nesse 

momento o aluno não irá precisar estar ne frente do público e sim o boneco que ele manipula, 

- exercita a voz e suas entonações, valoriza e desenvolve o trabalho de grupo, desenvolve a 

coordenação motora e valoriza materiais de sucata, despertando nos alunos a educação 

ambiental já que os bonecos podem ser confeccionados de matérias reciclados como: garrafas, 

caixas, retalhos, papelão. 

No entanto o trabalho não deve ter como finalidade a busca de um acabamento 

profissional para a representação e tampouco deve servir de veículo para sublinhar dotes 

interpretativos de poucos e detrimentos dos demais. Através da linguagem teatral, a classe vive 

uma experiência gratificante, em que cada um é capaz de criar seu próprio espaço, preenchendo-

o com seus conhecimentos e habilidades de forma adequada.  

Alunos que praticam esportes, possuem conhecimentos técnicos em qualquer campo, 

ou simplesmente apresentam capacidade de liderança são tão aproveitáveis no contexto teatral 

quanto aqueles que escrevem, cantam, dançam, tocam instrumentos, desenham ou pintam. O 
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fazer teatral é uma excelente ocasião para revelar “talentos” naturais em setores diferenciados, 

valorizando, muitas vezes, aqueles alunos que não se destaca o suficiente dentro das avaliações 

escolares convencionais. Já que estamos falando de “talentos” é imprescindível que se diga que 

quem mais precisa disso é o professor, que será fundamental como elemento centralizador das 

potencialidades, ajustando o projeto de forma a atender a grande maioria dos alunos envolvidos. 

(VIDOR, 2010) 

A preparação de um espetáculo de teatro de bonecos por mais simples que seja, não 

difere muito de um espetáculo com atores, já que as mesmas regras são aplicadas a ambos, no 

que se refere a condução e execução, e as necessidades técnicas envolvidas como luz, cenário, 

vestimentas, marcação, texto e sonoplastia. Tudo resulta na soma de esforços diversos, 

possibilitando a cada um de seus componentes um instante de participação afetiva, que contribui 

individualmente para o sucesso da iniciativa da classe.  

Os alunos terão acesso a essa experiência única e singular já que o teatro é uma arte 

efêmera. O mais importante a ser considerado é que essa atividade deve ser essencialmente 

legitima e sincera, ou seja, deve nascer de uma necessidade da classe estimulada pelo professor, 

que, neste caso, acaba por se transformar no agente facilitador do trabalho.  

A atração que o teatro de bonecos exerce quer sobre crianças, quer sobre adultos, vem 

da mais remota antiguidade. O teatro vem trazendo prazer e encantamento a quem o faz e a 

quem assiste. No teatro tudo é possível: a fantasia torna-se realidade. E a realidade se transforma 

em fantasia.  Egípcios, chineses e japoneses faziam já mover os seus bonecos, e a história conta 

que grandes artistas e escritores se inspiraram muitas vezes em peças de marionetes para 

criarem suas obras primas. 

 

4 A UTILIZAÇÃO PRÁTICA DO TEATRO DE BONECOS COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Seguindo a perspectiva apresentada, o teatro de bonecos, quando utilizados pelos 

alunos na escola, seguindo a orientação de um professor de teatro ou de arte-educação com total 

conhecimento do assunto, tem um papel importantíssimo no processo de aprendizagem dos 

estudantes, pois ele pode ajudar a desenvolver vários aspectos educacionais, principalmente, 
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aqueles relacionados à comunicação e a expressão sensório-motora, assim como sua visão 

crítica e social de um mundo mais justo e igualitário.  

O professor, por sua vez, deve, em um primeiro momento, deixar as crianças 

manipularem os bonecos à vontade. Aos poucos, ir despertando nos alunos a vontade de criar 

falas, diálogos para aquele boneco, personalidade e histórias, aliando o movimento dele à 

palavra. 

O teatro de bonecos é, antes de tudo, uma alegoria que pode influenciar de forma 

benéfica a imaginação e a emoção. Com ele tudo pode acontecer, pois o boneco facilita a 

atuação. Quando assiste-se a um teatro de bonecos o público é convidado a participar de uma 

nova realidade, surgindo então a oportunidade de manifestar uma ideia ou sentimento através 

de uma reação. (MACHADO, 1970) 

Observa-se, portanto, que, dentre todas as formas de linguagens artísticas, os bonecos 

possuem um espaço firme e perene. Uma linha imaginaria entre o natural e o sobrenatural, o 

real e o simbólico, o humano e o místico, o simplesmente brincar de imaginar de ser o outro. 

De dar vida a pedaços de retalhos e sucatas. É impressionante o poder e a expressividade desses 

seres feitos a imagem e semelhança do homem, mesmo quando alguns possuam traços e 

caracterizações grotescas.  

Ao colocarmos o boneco na mão para manipularmos ampliamos numa progressão 

geométrica esta atuação, gerando a possibilidade ao manipulador de vivenciar de forma lúdica 

os prazeres e desventuras do processo chamado vida Entretanto, ao adicionarmos a esse 

processo o ato de as próprias crianças, dentro do ambiente escolar, confeccionar o seu próprio 

boneco, teremos uma relação ainda mais completa. 

Assim, pensar um teatro infantil através da linguagem do teatro de bonecos, ou, como 

preferem muitos, um teatro dirigido às crianças, dentro de uma ação pedagógica no ambiente 

escolar, implica pensar a forma pela qual podemos permitir e garantir às crianças um lugar e 

uma linguagem diferenciada, que as auxiliem nas descobertas de suas próprias linguagens. Um 

lugar e uma linguagem que lhes permitam suporem-se diferentes do que lhe é dado ser 

cotidianamente no ambiente escolar, que lhes permitam aprender, o quanto antes, a tornarem-

se sujeitos e não objetos da cultura.   

O boneco é, sem dúvida, um eficaz objeto de projeção. Quando se dá a sua 

manipulação um fenômeno acontece: emprestamos nossa mão, nosso corpo e nossa energia 

para um ser “fora” de nós. Esta facilidade de projeção acarreta uma diminuição da barreira que, 
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por ventura, possa existir entre a criança e o mundo exterior, dando vazão a auto expressão e 

consequentemente abrindo o caminho a criatividade. (AMARAL, 2002) 

Através do uso do teatro de bonecos em sala de aula o professor pode explorar vários 

temas transversais e despertar nos alunos o interesse e o esclarecimento sobre temas diversos 

como ecologia, cidadania, acessibilidades, respeito e diferenças.  

O professor, a partir de uma pesquisa, pode trabalhar com as crianças dentro de suas 

faixas etárias com os tipos de bonecos que lhe forem mais apropriados, dentre os quais destaca-

se: as marionetes, os bonecos movidos a bastão e os bonecos de luvas. 

As marionetes são bonecos que se movem por meios de fios feitos com articulações. 

São o tipo mais difícil de bonecos para o teatro, pois exige mais trabalho, um maior número de 

manipuladores e mais apuro na execução. Seu repertório, no entanto, pode ser maior, 

comportando até peças de teatro clássico. 

Os bonecos movidos a bastão, por sua vez, são de simples confecção e execução, 

podendo, inclusive ser trabalhados com alunos da educação infantil. São figuras desenhadas, 

pintadas, coladas em um papelão e afixadas em um bastão. 

Por fim, como dispõe Maria Clara Machado, “os bonecos de luvas, fantoches ou 

mamulengos, podem ser confeccionados com materiais reciclados, retalhos e botões e possuem 

fácil e simples manipulação”. (MACHADO, 1970, p. 12)  

Saber animar um boneco é, pois, o fim de todo grupo de bonequeiros. Animar um 

boneco é fazer de um boneco comum um tipo, é dar a esse tipo certos gestos, certas maneiras 

próprias, e uma voz que combine com o seu tipo: é enfim, transforma-lo em uma coisa viva. 

Por esse motivo o teatro de bonecos sendo bem utilizado dentro do processo pedagógico na sala 

de aula. Esse recurso pode tornar-se um excelente e valioso instrumento para o educador e uma 

ferramenta de arte e aprendizagem para o educando. (MAZZETTI,1973) 

Transformar o maravilhoso em coisa natural, a fantasia em realidade, um pedaço de 

pano e de papel pintado ou um material que viraria lixo em uma personagem viva, transforma 

o imaginário da criança. O ato delas próprias confeccionarem os bonecos a partir de objetos 

selecionados por elas, tornando-a parte essencial de todo o processo de criação. Adquirindo 

neste momento noções básicas para o seu crescimento como: tamanho, cores, texturas, 

quantidade e formas. O boneco passa a ser uma espécie de “filho”, gerado pela própria criança, 

e é nesse processo que aparece o sentimento de pertencimento e cuidado. 
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O processo de preparação para levar o boneco à cena e mostrar para a comunidade 

também contribui para a formação das crianças. Desde a confecção dos cenários, adereços, 

músicas e sons e da própria empanada onde acontecerá a culminância dos trabalhos realizados 

em sala de aula, tudo ajuda no desenvolvimento da criatividade e interação entre os educandos. 

A graça, a poesia, a mistura de realidade e insegurança desprotegida dos bonecos, a 

verdade humana que eles com seus gestos de fantoches nos transmitem, deram a esse gênero de 

espetáculo um lugar único na literatura dramática.  

Desde o mais simples espetáculo até o mais requintado, são os fantoches uma fonte 

inesgotáveis de criação artística, de trabalho em conjunto, de educação e de prazer. Os bonecos 

tanto podem nos transmitir a poesia de Shakespeare, como os anseios infantis de “Chapeuzinho 

Vermelho”, ou as complicações de “O guarda civil sem sorte”. Tanto podem agradar a um 

público refinado de adultos, como a meia dúzia de meninos e meninas; mas é, sobretudo, a alma 

da criança que a mensagem dos bonecos atinge mais profundamente, da criança real e da criança 

que os grandes guardam dentro de si.  

O teatro de bonecos é, portanto, um canal por onde se escoa a imaginação, a capacidade 

de crer no irreal, e de viver dentro dele tão próprio do espirito infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho dispôs-se a apresentar de que forma o teatro de bonecos pode ser 

um recurso pedagógico eficaz, demonstrando os aspectos positivos da utilização dessa 

ferramenta para o ensino e aprendizado das crianças nas escolas públicas e privadas. 

Apresentou-se, em um primeiro momento, um panorama geral, abordando-se aspectos 

históricos sobre o surgimento do teatro de bonecos e suas formas de manifestação. 

Posteriormente, demonstrou-se a possibilidade de aplicação do teatro de bonecos como um 

recurso pedagógico e, por fim, abordou-se alguns aspectos práticos da utilização dessa 

ferramenta como recurso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. 

Com base no apresentado, verificou-se que, aplicado à pedagogia, o teatro de bonecos 

é de inestimável valor; não somente porque faz a criança criar, manipular e viver um 

“teatrinho”, incentivando o espirito de grupo (em que todos são indispensáveis), mas também 

por ser escola viva, de bons hábitos. A criança gravará e respeitará muito mais a figura de um 

boneco que, por exemplo, saiu de cena para ir lavar as mãos ou escovar os dentes, do que as 
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recomendações abstratas que os pais e professores lhe fazem nesse sentido. A autoridade de um 

boneco em cena é enorme; tão grande quanto a capacidade de uma criança em crer.  

Nesse sentido, a utilização desse recurso como instrumento pedagógico poderá 

proporcionar experiências positivas e enriquecedoras para todos os envolvidos mas, em 

especial, para as crianças, que poderão aprender de uma forma lúdica, criativa e interdisciplinar. 

Por fim, destaca-se que o presente trabalho não tem a intenção de esgotar a temática 

proposta, uma vez que a pesquisa nesse tema, pela sua relevância e importância, merece ser 

continuada. 
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