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PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE TEATRO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Habilidades Conteúdos 

 

Compreender a evolução da linguagem 

teatral no mundo. 

 

Estabelecer, quando possível, uma relação 

entre o teatro que estava sendo produzido no 

mundo, com o que estava sendo feito no 

Brasil, e analisar como isso reverberava no 

RN.   

 

Reconhecer que não é possível dissociar a 

história do teatro da história da humanidade.  

 

 

1. História do Teatro: 

1.1. Mundial: da Antiguidade até a 

Contemporaneidade; 

1.2. Brasileiro: do Teatro Jesuítico aos dias 

atuais;  

1.3. Do Rio Grande do Norte: dos registros das 

primeiras atividades no Estado às práticas de 

artistas e grupos da atualidade.  

 

 

Identificar as diferentes estéticas teatrais.  

 

Reconhecer os conteúdos e valores 

(artísticos, culturais, políticos, religiosos e 

ideológicos) que estão na base de cada uma 

delas.  

 

Compreender as relações entre as estéticas e 

época em que se desenvolveram.  

 

 

2. Estéticas Teatrais: 

 

Teatro Dramático;  

Teatro Épico;   

Teatro Pós-Dramático ou Teatro Performativo;  

Teatro do Absurdo;  

Teatro de Rua;   

Dança-Teatro;  

One-man Show.  

 

 

Identificar os encenadores e suas 

proposições estéticas.  

 

Compreender os processos artísticos ou 

artístico-pedagógicos de criação de cada 

encenador.  

Refletir sobre como os processos de criação 

desenvolvidos pelos encenadores podem ser 

adaptados e utilizados para o ensino de teatro 

na sala de aula.  

 

 

3. Os encenadores, suas estéticas e seus 

processos artísticos ou artístico-pedagógicos de 

criação: 

 

Constantin Stanislavski; Vsevolod Meyerhold e a 

Biomecânica; Bertold Brecht e o Teatro Épico; Peter 

Brook; Jerzy Grotowski e o Teatro Pobre; Antonin 

Artaud e o Teatro da Crueldade; Antunes Filho; José 

Celso Martinez Correa. 

  

 



Identificar os dramaturgos e os períodos 

históricos em que viveram, bem como onde 

escreveram suas peças. 

 

Analisar as relações entre as obras teatrais e 

o período histórico e o local em que foram 

produzidas.  

 

Compreender o conteúdo de cada peça 

teatral.  

 

Refletir sobre a importância dos registros 

históricos deixados nas obras e que 

importância elas têm para o cenário atual.  

 

4. Os dramaturgos e as obras que marcaram 

a evolução do teatro:  

 

Sófocles; Ésquilo; Eurípides; William Shakespeare; 

Jean-Baptiste Poquelin (Molière); Vitor Hugo; 

Tennessee Williams; Henrik Ibsen; Eugène Ionesco; 

Samuel Beckett; Nelson Rodrigues; Plínio Marcos; 

Ariano Suassuna. 

E as respectivas obras de cada um dos autores.  

 

 

Identificar os elementos básicos da 

linguagem teatral.  

 

Apreciar e analisar os elementos da 

linguagem teatral procurando entender como 

eles dialogam entre si e como cada diálogo se 

apresenta de acordo com a estética teatral na 

qual estão inseridos.  

 

Estudar e refletir sobre a importância dos 

códigos gerados por esses elementos para o 

ensino de outras disciplinas dentro do 

ambiente escolar.  

 

 

5. Elementos da Linguagem Teatral: 

 

Figurinos e Adereços;  

Iluminação;  

Cenário;  

Trilhas e Sonoplastia;  

Maquiagem;  

Texto.  

 

Compreender os aspectos legais e históricos 

do ensino de teatro no Brasil. 

 

Posicionar-se de forma crítica em relação ao 

tempo e ao espaço destinados no currículo 

escolar ao ensino de teatro.  

 

Analisar os conteúdos e objetivos para o 

ensino de teatro que melhor se adéquam ao 

ensino fundamental. 

  

Reconhecer a existência de diferentes 

metodologias para o ensino de teatro.  

 

 

6. Teatro e Educação: 

 

As leis que versam sobre o ensino de teatro/artes;  

O currículo escolar e o ensino de teatro/artes;  

Conteúdos e objetivos do ensino de teatro/artes no 

ensino fundamental; 

Metodologias de ensino de teatro.   

 

 


