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Sempre que se acomete unha 
reforma educativa abrollan 

voces que reclaman unha maior 
presenza da educación teatral 
na escola, mais sen enfrontar 
primeiramente un conxunto de 
cuestións que afectan de forma 
notable a ideación de tal pro-
posta e a súa concreción. E para 
fundamentala fanse necesarios, 
cando menos, catro discursos: 

1) A reconstrución histórica da 
praxe en educación teatral e 
igualmente do pensamento que 
a sustentou ou que a mesma xe-
rou.

2) A análise da dimensión for-
mativa dun conxunto de prác-
ticas educativas que se veñen 

De que falamos 
ao falarmos de 
educación teatral?

agrupando ao abeiro do sintag-
ma teatro e educación.

3) A consideración das áreas de 
estudo e das disciplinas que esa 
dimensión xera na súa concre-
ción curricular.

4) Os procesos mediante os que 
se deberían formar os especia-
listas en educación teatral, por 
conseguinte, en pedagoxía tea-
tral. 

A todo iso cabe engadir a po-
sibilidade de analizar o conxun-
to a través da tripla perspecti-
va proposta por autores como 
Escolano ou Viñao, e conside-
rar as culturas científica, empíri-
ca e normativa propias da edu-
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cación teatral (Vieites e Solveira, 
2018). Dada a imposibilidade de 
abordalas no seu conxunto, sir-
va este breve apuntamento.

A pescuda histórica que pro-
poñemos en primeiro lugar ten 
como finalidade reconstruír tan-
to a Historia da Educación tea-
tral como a Historia da Peda-
goxía teatral (Vieites, 2012, 
2014a), o que nos levará a con-
siderar que cando menos temos 
diante nosa catro grandes ámbi-
tos: 

a) As prácticas educativas cen-
tradas na educación integral da 
persoa e que procuran o des-
envolvemento dun conxunto 
de competencias fundamentais 
para unha vida plena.

b) As prácticas educativas orien-
tadas á formación dos profesio-
nais do teatro en tanto manifes-
tación artística e cultural.

c) As prácticas educativas nas 
que técnicas e recursos dramáti-
cos se utilizan como ferramentas 
noutras áreas e disciplinas.

d) A formación de formadores 
nos tres ámbitos antes conside-
rados. 

Temos xa que logo a posibilida-
de de considerar a educación 
no teatro (a), a educación para 
o teatro (b) e a educación polo 
teatro (c), como temos explica-
do noutro lugar (Vieites, 2014b).

Esa pescuda histórica tamén 
nos pode levar a considerar in-
teresantes traballos, publicados 
desde finais do século XIX (Bol-
ton, [1984] 2009), arredor de 
cuestións especialmente rele-
vantes sobre a dimensión edu-
cativa de actividades que nesa 
altura collen un pulo considera-
ble: xogos, xogos dramáticos, 
improvisacións, xogos de roles, 
dramatizacións ou creacións co-
lectivas, que se constitúen como 
procedementos referenciais das 
prácticas educativas asentadas 
nos usos educativos do teatro 
(Barker, [1977] 2011). En primei-
ro lugar teriamos que falar do 
concepto de “instinto dramáti-

co” (Klein, 2012), sobre o que se 
constrúe unha interesante teoría 
do ser humano como ser social, 
e que vai dar lugar a importan-
tes achegas, especialmente as 
de Erving Goffman (1971, 2006). 
En segundo lugar habería que 
considerar dous modos básicos 
de expresión do ser humano so-
bre os que Peter Slade ofrece 
unha interesante achega no seu 
libro Child Drama, publicado en 
1954. 

As pescudas arredor do su-
xeito como actor social, a par-
tir da súa capacidade para de-        
senvolver de forma permanente 
unha “dramaturxia da existen-
cia”, que implica adaptar a con-
ducta en función de cada situa-
ción a partir do desempeño de 
roles, debería levarnos a postu-
lar a existencia do que nós de-
nominamos “intelixencia dramá-
tica” e que habería que situar 
cabo doutras formas de inte-
lixencia (Vieites, 2017a: 289). Na 
peza de Eurípides, Medea, te-
mos un magnífico exemplo de 
como opera tal intelixencia, xus-
to cando a estranxeira en terra 
allea decide cursos posibles de 
acción despois de ter matado 
aos seus fillos.

Os traballos de Slade levan ne-
cesariamente a considerar as di-
ferenzas existentes entre a ex-
presión dramática e a expresión 
teatral. A primeira sitúase no 
ámbito da existencia, pois asen-

ta no desempeño de roles en 
procesos de comunicación, en 
tanto a segunda asenta na co-
municación que se xera entre 
unha actriz e un espectador. Por 
iso Slade propón que a Expre-
sión Dramática sexa materia cu-
rricular ata os 12 anos, e a Ex-
presión Teatral o sexa a partir de 
aí, xusto cando o alumnado co-
meza a desenvolver o rol de es-
pectador (Courtney, 1980). Ou-
tros autores e autoras con longa 
experiencia no campo mantive-
ron esa mesma posición (Lan-
dier e Barret, 1991) . Velaí a ra-
zón de que teñamos defendido 
en diferentes momentos que 
ambas disciplinas fosen mate-
rias curriculares obrigatorias no 
currículo das etapas que van da 
educación infantil ao bacharela-
to, en tanto serven, fundamen-
talmente, para a conformación 
dun suxeito social con plenas 
competencias expresivas e crea-
tivas, cun elevado grao de au-
tonomía persoal e cunha consi-
derable capacidade para a toma 
de decisións ou para o traballo 
en grupo (Tejerina, 1994; Viei-
tes, 2017a).

Pero tamén falamos de edu-
cación teatral cando referimos 
materias e disciplinas que timi-
damente se incorporan ao cu-
rrículo dalgúns graos universita-
rios ou que integran o que lles 
é propio aos estudos superiores 
de arte dramática, sen esque-
cer o eido tan importante dunha 
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formación profesional específica 
ás artes do espectáculo, ausen-
te na nosa ordenación educati-
va pero moi presente na dou-
tros países coma Inglaterra ou 
Francia. E todo iso implica non 
só o desenvolvemento da Pe-
dagoxía teatral como discipli-
na que se ocupe do estudo sis-
temático da educación teatral 
(Vieites, 2013, 2017b), senón 
tamén como un marco curricular 
que acolla outras disciplinas que 
cabe considerar como as “cien-
cias da educación teatral”, moi 
especialmente as diferentes di-
dácticas específicas que cada 
materia ou disciplina debería 
xerar, desde a Didáctica da Ex-
presión Dramática á Didáctica 
da Interpretación (Caride, Tri-
llo e Vieites, 2005). Sendo así, 
a formación de formadores de-
bería acometerse a partir dunha 
dobre vía, tal e como acontece 
en países nos que a educación 
teatral goza dun maior recoñe-
cemento, e nos que existe unha 
Licenciatura en teatro para a for-
mación de profesorado para a 
educación teatral dos niveis non 
universitarios. Noutra dirección 
habería que considerar a for-
mación dos formadores do nivel 
superior, que esixe non só com-
petencias en docencia e inves-
tigación senón tamén unha moi 
notable experiencia en procesos 
de creación.
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Trátase como vemos dun campo 
de traballo moi amplo, ao que 
hai que sumar todas as prácticas 
educativas e socioculturais pro-
pias da educación non formal, 
o que nos sitúa no eido da Ani-
mación teatral (Caride, Vieites 
et al., 2006; Vieites, 2016), onde 
cobran cada vez máis importan-
cia a atención á diversidade, o 
desenvolvemento comunitario 
ou o teatro social e político. 

Tamén aquí, coma en moitas ou-
tras cousas relativas á educación 
e á súa mellora permanente, pa-
decemos un atraso secular. 


