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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  disciplina: METODOLOGIA DO ENSINO DO TEATRO I 

código: AET0073 

departamento responsável: ENSINO DO TEATRO 

carga horária: 60 HORAS (TEÓRICA) 

número de créditos: 4 (QUATRO) 

pré-requisitos: NENHUM 

EMENTA:  

Análise da perspectiva histórica do ensino do teatro no Brasil e suas relações com as tendências e correntes 
da educação; análise das continuidades e rupturas existentes na legislação educacional brasileira no que se 
refere ao ensino do teatro; análise dos pressupostos teóricos e práticos que fundamentam o teatro como área 
de conhecimento e sua inserção no processo educacional; análise da articulação entre as dimensões estética 
e educativa no ensino do teatro; análise dos elementos desafiadores na prática do artista-docente. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

1. Contextualizar e compreender a trajetória da relação entre teatro e educação no Ocidente; 
2. Traçar perspectiva histórica do ensino da Arte e do Teatro no Brasil; 
3. Investigar as relações do ensino do teatro com as diretrizes e parâmetros curriculares; 
4. Identificar os alicerces teóricos e práticos do campo da Pedagogia do Teatro; 
5. Instigar a reflexão sobre o papel do artista/docente nas práticas do ensino do teatro.   

METODOLOGIA: 

O curso está dividido em 15 aulas temáticas que terão como objetivo estimular o debate e a reflexão coletiva 
sobre os conteúdos da disciplina. Os encontros envolverão: atividades práticas, debates em grupo sobre os 
textos indicados, aulas expositivas e seminários. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 – INVESTIGANDO OS FUNDAMENTOS DO ENSINO DO TEATRO 
Introdução aos alicerces teóricos e práticos do ensino do teatro; perspectiva histórica do ensino do teatro na 
educação moderna; correntes contextualista e essencialista do ensino da arte; PCN Arte; Jogo: valor artístico 
e educacional; 

UNIDADE 2 – PANORAMA DAS METODOLOGIAS DO ENSINO DO TEATRO 
Estudo sobre as transformações na cena moderna (século XX); Introdução às seguintes metodologias do 
ensino do teatro: Peter Slade, Viola Spolin, Peças Didáticas, Jeu Dramatic, Teatro do Oprimido; 
 
UNIDADE 3 – O PAPEL DO ARTISTA-DOCENTE 
Revisão dos fundamentos do ensino do teatro; debates sobre as particularidades da formação do professor; 
análise dos elementos desafiadores na prática do artista-docente; introdução ao pensamento de Paulo Freire; 

AVALIAÇÃO: 

• Freqüência  
• Leitura prévia, participação em aula e contribuição para os debates. 
• Fichamento de textos. 
• Apresentação de fichamento crítico e de seminário teórico-prático. 
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