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CURSO: TEATRO 

Turno: NOTURNO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2013 

Unidade curricular 

TPET: Pedagogia do Teatro: Educação em 
espaços formais: Percepções teatrais no 

ambiente escolar 

Departamento 

DELAC 

Período 

2016/2 

Carga Horária Código 
CONTAC 

TE243 
Teórica 

36h 

Prática 

36h 

Total 

72h 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico/Habilitação 

(Licenciatura) 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

 

EMENTA 

Estudo teórico-prático e metodológico da linguagem teatral e suas relações com a 
educação. Relações do Ensino do Teatro com as Diretrizes e Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). Metodologia dos jogos teatrais no Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio.  

OBJETIVOS 

 Compreender relações entre Teatro e Educação, fomentando reflexões sobre 
a importância da docência de teatro em escolas, bem como questões 
implicadas nesta atividade. 

 Discutir idéias e conceitos fundamentais sobre Infância e Adolescência nas 
suas conexões com a educação teatral. 

 Experimentar atividades teatrais práticas orientadas para a educação formal 
no ensino básico brasileiro, tomando como base o campo de pensamento 
estudado na disciplina. 

 Abordar os conteúdos teatrais e as formas de pensamento que podem ser 
acionadas pela docência de teatro em escolas 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os conteúdos visam dar condições aos licenciandos de construir reflexões, em 

diálogo com um campo teórico-prático construído durante as aulas, sobre 

especificidades presentes quanto aos conteúdos abordados em aulas de teatro nas 

escolas. Estas especificidades dizem respeito não tanto a questões ligadas ao 

ambiente escolar, mas são mais focadas na relação entre elementos da prática 

teatral e os alunos das escolas. Que percepções são acionadas na situação de 

cena; e quais são as relações destas com os pensamentos em jogo na vida 

cotidiana dos alunos das escolas?  

Estas questões serão o motor do curso, em confronto com questões mais gerais 
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relativas ao ensino de teatro em escolas de ensino formal e elementos das ciências 

da cognição. 

Enfocando principalmente o papel do condutor de aulas de teatro em escolas do 

ensino fundamental e médio, serão abordados os tópicos: 

 A cognição racional e percepções teatrais 

  Aspectos de transformação pessoal nas técnicas de atuação. A 
generalização da pedagogia do ator para além do espetáculo e do âmbito 
cênico profissional.   

 Questões da arte-educação e especificidades do ensino de teatro não 
orientado para a atuação em cena.  

 Elementos de outros campos de conhecimento que colaboram para 
abordarmos a educação teatral. 

 Os parâmetros curriculares para o ensino de artes e de teatro.  

 Elementos das ciências da cognição que ampliam e dão mais consistência à 
docência de teatro em escolas. 
 

METODOLOGIA  

 
Abordagem teórico-prática dos assuntos, direcionada para os conteúdos 
programáticos. 
Análise de textos teóricos em aula. 
Desenvolvimento de algumas atividades práticas que abordem os conteúdos 
enfocados. O professor ministrará aulas práticas de teatro com enfoque na 
educação teatral em escolas. Em cada aulas, serão tecidas reflexões sobre as 
atividades práticas experienciadas no dia, cotejando questões levantadas com 
elementos do corpo teórico escolhido. 
 
A avaliação levará em conta a participação em aula, o cumprimento de tarefas 
solicitadas e a pertinência dos trabalhos apresentados. 
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Companhia das Letras, 2003. 
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