
    

 

Introdução à História do Teatro 

(Dorivânia Xavier) 

Objetivos 

Investigar, analisar e contextualizar a história do Teatro, compreendendo criticamente valores, 

significados e importância das diferentes representações cênicas nos diferentes contextos 

sociais e históricos. 

 

Compreender os conceitos que estruturam e organizam o Teatro e sua relação com o 

movimento artístico no qual se originou. 

 

Compreender a dimensão do Teatro enquanto fator de transformação social. 

 

Refletindo sobre avaliação 

Sobre os estudantes: 

Será contínua e processual, em que o aluno será avaliado por sua assiduidade, participação, 

interesse e desenvolvimento nas atividades. Avaliar e possibilitar o desempenho do aluno na 

apresentação das cenas no final da aplicação da sequência didática. Nesse caso, o professor 

precisa estabelecer bem seus critérios de avaliação para a mesma não ser subjetiva. E terá o 

caráter de autoavaliação por escrito dos alunos, referente a todo o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Sobre a atuação do professor:  

Consegui alcançar os objetivos da proposta? Relacionei a “História do Teatro” com o cotidiano 

dos alunos? Proporcionei momentos de interação e participação dos alunos em sala? 

Os estudantes participaram das atividades? Atenderam as solicitações extraclasse e de 

materiais? Desenvolveram os trabalhos práticos? Colaboraram nas discussões? 

 

Recursos Materiais: Textos (Cópia). Sala ampla, câmera fotográfica, projetor (data show), 

papel sulfite, cartolina, canetas e outros. 

 

 

 



    

 

Aula 1 
 
 

O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas 
desde os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa 
é uma das formas arquetípicas da expressão humana. O raio de ação 
do teatro portanto, inclui a pantomima de caça dos povos da idade 
do gelo e as categorias dramáticas diferenciadas dos tempos 
modernos.  (BERTHOLD, 2008, p.1) 

 
Conteúdo 

Introdução à história do Teatro. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Posicionar-se e refletir, por meio da análise crítica acerca de si mesmo e do teatro, 

exercitando-se como sujeito ativo, capaz de interferir e modificar o meio em que está inserido. 

 

Atividades 

A proposta dessa aula é quebrar o gelo, para isso algumas imagens que podem ser utilizadas 

para a primeira atividade sugerida podem ser encontradas no anexo 1. 

Organize os alunos de forma que todos fiquem em círculo e espalhe algumas imagens sobre 

teatro no centro. O professor também escolhe uma imagem e conta sua história pessoal 

(breve relato), e então cada aluno mostra a imagem escolhida que mais lhe chamou a atenção 

e deverá dizer se já tem, e quais são, as experiências com teatro e expectativas em relação às 

aulas de teatro. 

Contextualização e reflexão da história do teatro por meio do vídeo do Novo Telecurso aula 1 

(disponível no anexo 2), em que mostra as multifaces do teatro e, a partir da experiência do 

professor, pontuar e dialogar as possíveis dúvidas ou sugerir que o aluno pesquise e apresente 

na próxima aula.  

 

 

Avaliação:  

Avaliação em grupo por meio dos seguintes questionamentos:  

 

1 - Fale sobre a aula de hoje, o que mais lhe chamou a atenção? O que não gostou e por quê?  

2 - Quais são as expectativas sobre o “Teatro” e sobre as aulas de teatro?  



    

 

3 - (Pontuar as formas de avaliação quantitativas se houver diários com notas). 

 

OBS.: O professor deve ter um caderno de anotações e relatar os principais acontecimentos e 

observações sobre a turma. Pontuar se conseguiu alcançar seus objetivos, se houve dificuldade 

e quais. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: https://www.flickr.com/photos/110337647@N08/sets/72157638239694704/  

Anexo 2:  https://youtu.be/r_AF9VmvSz8 

 

Para saber mais:  

 

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 

Aula 2 

 

O teatro primitivo utilizava acessórios exteriores, exatamente como 
seu sucessor altamente desenvolvido o faz. Máscara e figurinos, 
acessórios de contra-regragem, cenários e orquestras eram comuns, 
embora na mais simples forma concebível. (BERTHOLD, 2008, p. 03) 

 

Conteúdo 

Contextualização – Teatro Primitivo e Teatro Greco-Romano. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Conhecer a origem do Teatro, bem como o seu desenvolvimento, contextualizando e 

correlacionando obras e autores ao movimento artístico e período histórico no qual se 

originou. 

 

Atividades 

Contextualização e reflexão sobre o Teatro Primitivo e Teatro Greco-Romano, por meio de 

slide em anexo 1. Após a explanação e a mediação sobre o resumo da História do Teatro 

Primitivo e do Teatro Grego-Romano, sugerir pesquisas mais aprofundadas. Ver vídeo em 

https://www.flickr.com/photos/110337647@N08/sets/72157638239694704/
https://youtu.be/r_AF9VmvSz8


    

 

anexo 2. 

 

Avaliação:  

Distribuir uma folha (sulfite) com os questionamentos sobre Teatro Primitivo e Teatro Greco-

Romano para responder em duplas. No link no anexo 3 você encontrará um questionário sobre 

Teatro Primitivo e Teatro Greco-Romano; distribua-o e peça para que os alunos respondam em 

duplas. 

 (Assim o professor poderá avaliar se suas explanações ficaram esclarecedoras). 

 

Para saber mais: 

http://espectatores.blogspot.com.br/2012/05/historia-do-teatro-i.html 

 

http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/historia-do-teatro/do-rito-primitivo-ao-

nascimento-do-drama.html 

 

http://www.suapesquisa.com/musicacultura/teatro_grego.htm 

 

http://arte-escola.blogspot.com.br/2008/07/o-teatro-greco-romano.html 

 

ANEXOS 

Anexo 1:  

http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-primitivo-greco-

romano?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865.  

 

Anexo 2:  

Vídeo sobre a História do Teatro: https://youtu.be/De_Wd-3iVOU 

 

Anexo 3: http://www.scribd.com/doc/188126304/Ativ-de-fixacao-aula2 

 

 

 

 

http://espectatores.blogspot.com.br/2012/05/historia-do-teatro-i.html
http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/historia-do-teatro/do-rito-primitivo-ao-nascimento-do-drama.html
http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/historia-do-teatro/do-rito-primitivo-ao-nascimento-do-drama.html
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/teatro_grego.htm
http://arte-escola.blogspot.com.br/2008/07/o-teatro-greco-romano.html
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-primitivo-greco-romano?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-primitivo-greco-romano?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865
https://youtu.be/De_Wd-3iVOU
http://www.scribd.com/doc/188126304/Ativ-de-fixacao-aula2


    

 

Aula 3 

 

Na África, o teatro é uma tradição ancestral, baseada nos 
acontecimentos da vida social, transmitidos oralmente. Por isso, 
durante muito tempo o teatro Africano foi 
considerado descendente do ritual e do religioso. Atualmente o teatro 
está em pleno florescimento, tanto na África, como em outros 
continentes trata-se de um teatro contemporâneo, que cria raízes 
com o continente Africano.Trata-se de um teatro comprometido, 
inclusive militante, feito para defender a identidade de um povo que 
tem conseguido sua independência. A vida cotidiana dos africanos 
decorre ao ritmo de variadas cerimônias, rituais ou religiosas, 
concedidas e vividas geralmente como verdadeiros espetáculos. A 
performance africana foi trazida em larga escala pelos povos de 
origem Banto, transportados como cativos com os primeiros 
colonizadores.  
http://africano-3g.blogspot.com.br/2013/04/teatro.html 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-
0MV6TA0tNuQ/UWIWOQWvjII/AAAAAAAAAF8/eKyTOqzh9BM/s1600/imagem.JPG  

 

http://africano-3g.blogspot.com.br/2013/04/teatro.html
http://2.bp.blogspot.com/-0MV6TA0tNuQ/UWIWOQWvjII/AAAAAAAAAF8/eKyTOqzh9BM/s1600/imagem.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0MV6TA0tNuQ/UWIWOQWvjII/AAAAAAAAAF8/eKyTOqzh9BM/s1600/imagem.JPG


    

 

http://1.bp.blogspot.com/-

pPaeTwVeEhU/UWIWP7RRFJI/AAAAAAAAAGE/b7NFf0K15TA/s1600/images.jpg  

 

O teatro oriental, que é originário de cerimônias religiosas, se 

desenvolveu desde o ano 2000 a.C. O teatro chinês evoluiu ao longo 

de seis séculos de espetáculos ao ar livre, na porta dos templos, até se 

converter em uma forma artística bastante sofisticada no século XIX. 

O teatro japonês surgiu sob duas formas, o refinado nô; e um teatro 

mais popular, chamado kabuki. Na Ásia, o teatro de títeres continua 

sendo uma forma artística popular, sobretudo na Indonésia, com o 

wayang golek, em que se utilizam enormes bonecos, sobre um palco 

elevado, para contar histórias. 

 http://www.coladaweb.com/artes/teatro-oriental  

 

 

http://anatomiadelteatrooriental.blogspot.com.br/  

 

Conteúdo 

Contextualização – Teatro Africano e Teatro Oriental. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Contextualizar e compreender criticamente representações cênicas relacionando-as com o seu 

cotidiano familiar, cultural e social investigando as motivações e processos de elaboração de 

ideias de diferentes artistas. 

 

Atividades: 

Contextualização e reflexão sobre o Teatro Africano e Teatro Oriental, por meio de slide com 

resumo ou esquema dos textos (ANEXO 1). Após a explanação e a mediação sobre o resumo da 

http://1.bp.blogspot.com/-pPaeTwVeEhU/UWIWP7RRFJI/AAAAAAAAAGE/b7NFf0K15TA/s1600/images.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pPaeTwVeEhU/UWIWP7RRFJI/AAAAAAAAAGE/b7NFf0K15TA/s1600/images.jpg
http://www.coladaweb.com/artes/teatro-oriental
http://anatomiadelteatrooriental.blogspot.com.br/


    

 

História do Teatro Africano e Teatro Oriental, sugira pesquisas mais aprofundadas. 

Divida os alunos em grupo de até quatro (04) pessoas, repasse os slides impressos para cada 

grupo e também duas cartolinas, caneta hidrocor e outros. 

 

Os grupos deverão produzir dois cartazes com suas impressões sobre os textos - um para o 

Teatro Africano e outra o Teatro Oriental. Cada grupo deverá fazer sua apresentação discursiva 

por meio dos cartazes. Será interessante fotografar as apresentações, para uma possível 

exposição dos trabalhos. 

 

Avaliação:  

Avaliação em grupo e individual por meio da participação produção e apresentação dos 

cartazes finalizando com os seguintes questionamentos:  

1 – Quais as impressões sobre o Teatro Africano e Teatro Oriental?  

2 – Pretende aprofundar as Pesquisas? Porquê?  

3 – Gostou do resultado do trabalho de seu grupo? Justifique. 

Para saber mais: 

http://visao-3d.blogspot.com.br/2011/04/teatro-africano.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_da_%C3%81frica 

http://www.africadosul.org.br/?pg=arte 

http://www.coladaweb.com/artes/teatro-oriental 

ANEXOS: 

Anexo 1: 

http://pt.slideshare.net/WebZineCirandaarte/slide-aula-3  

 

 

Aula 4 

 

É marcante do século X ao início do século XV e tem grande influência 
no século XVI. A princípio são encenados dramas litúrgicos em latim, 
escritos e representados por membros do clero. Os fiéis participam 
como figurantes e, mais tarde, como atores e misturam ao latim a 
língua falada no país. As peças, sobre o ciclo da Páscoa ou da Paixão, 
são longas, podendo durar vários dias. A partir dos dramas religiosos, 
formam-se grupos semiprofissionais e leigos, que se apresentam na 
rua. Os temas ainda são religiosos, mas o texto tem tom popular e 

http://visao-3d.blogspot.com.br/2011/04/teatro-africano.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_da_%C3%81frica
http://www.africadosul.org.br/?pg=arte
http://www.coladaweb.com/artes/teatro-oriental
http://pt.slideshare.net/WebZineCirandaarte/slide-aula-3


    

 

inclui situações tiradas do cotidiano. 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-
teatro/teatro-medieval.php  
 
O teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil 
sua colônia (Século XVI). Os Jesuítas, com o intuito de catequizar os 
índios, trouxeram não só a nova religião católica, mas também uma 
cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Aliada aos 
rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os 
brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter 
pedagógico baseado na Bíblia. Nessa época, o maior responsável pelo 
ensinamento do teatro, bem como pela autoria das peças, foi Padre 
Anchieta. O teatro realmente nacional só veio se estabilizar em 
meados do século XIX, quando o Romantismo teve seu início. Martins 
Pena foi um dos responsáveis por isso, através de suas comédias de 
costumes. Outros nomes de destaque da época foram: o dramaturgo 
Artur Azevedo, o ator e empresário teatral João Caetano e, na 
literatura, o escritor Machado de Assis. 
http://www.baraoemfoco.com.br/barao/portal/cultura/teatro/tatro
br.htm  

 
 
Conteúdo 

Contextualização – Teatro Medieval e Teatro Brasileiro. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Conhecer a origem do Teatro, apreciar, reconhecer e analisar criticamente diferentes 

modalidades de representação cênica, percebendo relações entre processos históricos e 

sociais de um movimento artístico, e as produções teatrais a ele associadas. 

 

Atividades 

Contextualização e reflexão sobre o Teatro Medieval e Teatro Brasileiro, por meio de slide com 

resumo ou esquema dos textos em anexo 1.  

Após a explanação e a mediação sobre o resumo da História do Teatro Medieval e Teatro 

Brasileiro, sugerir pesquisas mais aprofundadas. Divida a turma em grupo de até quatro (04) 

pessoas, entregue a cada grupo a xerox de uma parte da peça de Ariano Suassuna, Auto da 

Compadecida, que pode ser encontrada no anexo 2, para fazer uma ponte entre o Teatro 

Medieval e o Teatro Brasileiro, pois o texto se propõe como um auto. Dentro da tradição da 

cultura de língua portuguesa, o auto é uma modalidade do teatro medieval, cujo assunto é 

basicamente religioso, ordenando-os principalmente em termos de autos e farsas. Em Auto da 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-teatro/teatro-medieval.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-teatro/teatro-medieval.php
http://www.baraoemfoco.com.br/barao/portal/cultura/teatro/tatrobr.htm
http://www.baraoemfoco.com.br/barao/portal/cultura/teatro/tatrobr.htm


    

 

Compadecida, o autor consegue realizar uma magnífica síntese de duas tradições: a dos autos 

da era medieval e a da literatura picaresca espanhola. Na era medieval, a cultura era 

indissociável da religião, mesmo porque a Igreja controlava tudo com mão de ferro. A Igreja 

cultivava os autos dramáticos de devoção aos santos para doutrinar e tolerava os autos 

cômicos para divertir o povo. 

Cada grupo deverá fazer a leitura (branca) e reflexão do texto, dividir as personagens e 

construir uma cena baseada na parte da peça em questão. (Lembrar que esta peça já se 

transformou em filme dirigido por Guel Arraes e com roteiro de Adriana Falcão). 

Apresentação e apreciação da cena improvisada por cada grupo. 

 

Avaliação:  

Avaliação em grupo e individual por meio da participação, produção e apresentação das cenas 

finalizando com os seguintes questionamentos:  

 

1 – Quais as impressões sobre a peça de Ariano Suassuna?  

2 – Ficou clara a ligação entre o Teatro Medieval, o Teatro Brasileiro e a Peça? 

 3 – Gostou do resultado do trabalho de seu grupo? Justifique. 

 

Para saber mais:  

BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

Revista Tempo Brasileiro. Lígia Vassalo. Impresso nas Oficinas da Folha Carioca Editora LTDA, 

Janeiro-Março de 1983. 

 

http://pt.scribd.com/doc/9670205/LitPort-FInf7-Teatro-Medieval-PrVicentino 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-teatro/teatro-brasileiro.php 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=305 

ANEXOS: 

Anexo 1:  

http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-africano-e-

oriental?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865  

Anexo 2:  

https://pt.scribd.com/doc/188124752/Aula-4-Fragmento-Auto-Da-Compadecida  

https://pt.scribd.com/doc/188124750/Aula-4-Autodacompadecida 

http://pt.scribd.com/doc/9670205/LitPort-FInf7-Teatro-Medieval-PrVicentino
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-teatro/teatro-brasileiro.php
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=305
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-africano-e-oriental?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/teatro-africano-e-oriental?ref=http://cirandadaarte.com.br/webzine/?p=865
https://pt.scribd.com/doc/188124752/Aula-4-Fragmento-Auto-Da-Compadecida
https://pt.scribd.com/doc/188124750/Aula-4-Autodacompadecida


    

 

Aula 5 

 

Narra sua ou uma outra história, dirigindo-se diretamente ao público, 
evocando acontecimentos através da fala e do gesto, interpretando 
uma ou várias personagens, mas voltando sempre a seu relato. 
(PAVIS, 2008, p.69) 

 

Conteúdo 

Contar sua própria história. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Contextualizar, refletir e realizar vivências práticas que levem os alunos a uma experiência 

concreta com esses conceitos. 

 

Atividades 

Entregar para todos os alunos uma folha (sulfite) em branco, solicitar que façam o cabeçalho 

com seu nome, escola, turma, data e etc. Na frente cada um deverá anotar:  

 

1 – Quem é você? (características)  

2 – O que mais gosta? (De fazer, comer, ler, ouvir, assistir e etc).  

3 - O que não gosta? 

4 – Descreva sua família, com quem mora? 

 

No verso da folha deverá anotar: 1 – Se eu fosse um animal, qual seria? (Não poderá escrever 

e sim desenhar o animal). Escolha a dinâmica da apresentação. 

  

1 - Cada aluno vai ler o que escreveu sobre si mesmo e mostrar o seu desenho.  

2 - O professor recolhe todas as folhas e vai ler e mostrar o desenho e ao final de cada leitura a 

turma deverá descobrir de quem se trata. 

 

Divida a turma em grupo de até três (03) pessoas, cada grupo deverá escolher uma das 

apresentações que mais lhe chamou a atenção e encenar uma história com começo, meio e 

fim (não precisa seguir à risca, pode construir uma personagem baseada nas apresentações 

pessoais). Apresentação e apreciação das cenas por cada grupo. 



    

 

Avaliação 

Avaliação em grupo e individual por meio da participação, produção e apresentação das cenas, 

finalizando com os seguintes questionamentos:  

1 – Houve dificuldade pra falar sobre você? Quais?  

2 – O animal escolhido teve semelhança com a pessoa? Cite um exemplo.  

3 – Gostou do resultado do trabalho de seu grupo? A cena ficou clara, objetiva, com começo 

meio e fim? 

 

Para saber mais:  

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo, Perspectiva, 2008. 

 

 

Aula 6 

 

Para captar o jogo do ator, é preciso, na verdade 
relacionar a enunciação global (o gestual, a mímica, a 
entonação, as qualidades da voz, o ritmo do discurso) 
com o texto proferido ou a situação armada. O jogo se 
decompõe então, numa sequência de signos e unidades 
que garantem a coerência, a interpretação do texto. 
(PAVIS, 2008, p.220) 

 

Conteúdo 

Jogos de improvisação. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Produzir e criar representações cênicas a partir do reconhecimento e utilização das suas 

próprias habilidades de expressar e comunicar, criando significados a partir de diferentes 

técnicas, conceitos e recursos da linguagem teatral. 

 

Atividades 

Aquecimento: com jogos que visam trabalhar: respiração e voz/ reconhecimento de 

espaço/percepção de tempo/foco, disponível em anexo 1:  

Contextualização sobre os jogos de improvisação baseado nos estudos de Viola Spolin e 

traduzido por Ingrid Koudela, em que busca as seguintes estruturas: ONDE (tempo/espaço, 



    

 

lugar que se passa a ação. QUEM (personagem), O QUÊ (ação propriamente dita). 

Escolher e aplicar os jogos, disponível em anexo 2. O último deve ser para a construção de um 

personagem. 

 

Individualmente ou em grupos de até quatro (04) participantes, combinar e apresentar uma 

cena que tenha começo meio e fim com o tema Certo dia no Teatro. Os alunos deverão buscar 

essa temática para relembrar tudo que viram e apreciaram nas aulas anteriores sobre a 

História do Teatro. Lembre a eles que o “Onde” já está estabelecido, falta “Quem” e “O quê”. 

Apresentação e apreciação das cenas por cada grupo. 

 

Avaliação 

Em grupo e individual por meio da participação, produção e apresentação das cenas 

finalizando com os seguintes questionamentos:  

1 – Houve dificuldade na criação da personagem? Quais?  

2 – O ONDE, pré-estabelecido, facilitou ou dificultou? Por quê? 

3 – Gostou do resultado do trabalho de seu grupo? A cena ficou clara, objetiva, com começo, 

meio e fim? 

Para casa: pesquisar sobre uma das modalidades do teatro. Exemplos: pantomima, teatro 

infantil, teatro de bonecos, teatro de máscaras, teatro físico. 

 

Para saber mais: 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo, Perspectiva, 2008. 

 

ANEXOS: 

Anexo 1: https://pt.scribd.com/doc/188124750/Aula-4-Autodacompadecida  

Anexo 2: https://pt.scribd.com/doc/188129534/Aula-6-Anexo-2-Jogos  

 

 

 

 

 

 

https://pt.scribd.com/doc/188124750/Aula-4-Autodacompadecida
https://pt.scribd.com/doc/188129534/Aula-6-Anexo-2-Jogos


    

 

Aula 7 

 

Gêneros teatrais são formas de representação teatral. O Gênero 

Literário Dramático teve suas origens na Grécia Antiga, 

possivelmente numa manifestação das festas em homenagem a 

Dionísio. O termo "dramático" quer dizer drama, ou seja, Ação. Ele 

representa ações vividas pelos personagens num determinado 

espaço-tempo. Um enredo teatral é limitado, conciso, pois não tem 

narrador. Tudo é dito e compreendido através de ações, falas e 

gestos dos personagens. Segundo Aristóteles o gênero dramático 

apresenta três unidades: a) Ação; b) Tempo; c) Espaço. Tudo é 

limitado ao palco.  

http://artesejamedioefundamental.blogspot.com.br/2013/03/genero

s-teatrais_19.html  
 
 

Conteúdo 

Contextualização - Gêneros Teatrais. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Conhecer, apreciar e analisar diversos trabalhos de artistas, grupos ou colegas, desenvolvendo 

o interesse e o gosto pela arte do teatro, reconhecendo-o como forma de expressão e 

comunicação. 

 

Atividades 

Abordagem do tema: cada aluno deverá apresentar sua pesquisa, sugerida na aula anterior 

(assim o professor observa as preferências cênicas dos alunos). Contextualização, reflexão e 

debate sobre os Gêneros Teatrais, por meio de slide no anexo 1.  

 

Após a explanação, pedir para cada aluno escrever numa folha sulfite o Gênero Teatral de sua 

preferência. 

 

1 - Separar os estudantes em duplas. 

2 – Cada dupla, como se fossem advogados, vai mostrar e defender o gênero Teatral da 

melhor forma possível, enquanto os outros assistem e depois votam (de cada dupla) quem foi 

que melhor defendeu o seu gênero.   

http://artesejamedioefundamental.blogspot.com.br/2013/03/generos-teatrais_19.html
http://artesejamedioefundamental.blogspot.com.br/2013/03/generos-teatrais_19.html


    

 

 

3 – Avaliação de cada dupla. 

 

Assistir o Vídeo: Como se tornar um ator, em anexo 2. 

 

Exposição das fotos, cartazes e atividades desenvolvidas nesta sequência didática (de 

preferência que deixe tudo montado em outra sala, convide todos os alunos para verem as 

produções desenvolvidas por eles). 

 

Material de apoio  

 Folhas sulfite. 

 Canetinhas “hidrocor”. 

 

Para saber mais: 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=g%C3%AAneros+teatrais+defini%C3%A7%C3%A3o  

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: https://pt.scribd.com/doc/188129534/Aula-6-Anexo-2-Jogos.  

Anexo 2: https://youtu.be/NUS8oh1_xf8 

 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=g%C3%AAneros+teatrais+defini%C3%A7%C3%A3o
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=g%C3%AAneros+teatrais+defini%C3%A7%C3%A3o
https://pt.scribd.com/doc/188129534/Aula-6-Anexo-2-Jogos
https://youtu.be/NUS8oh1_xf8

