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OBJETIVOS !

l

Compreender e contextualizar a trajetória cronológica do Teatro na Educação Ocidental. Na atualidade, fazer
as relações do Ensino do Teatro com a Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes e Parâmetros
Curriculares, sabendo reconhecer os avanços e particularidades da área.

EMENTA

O panorama histórico do Teatro na Educação, fundamentando a reflexão sobre O fazer pedagógico e estético
atual em consonância com os estudos da contemporaneidade, com a interface entre as Areas: Educação e
Teatro (noções e práticas em voga). O estudo da Base Nacional Comum Curricular e outros documentos de
cunho oficial, complementando e permitindo um posicionamento crítico frente à área do conhecimento em
questão.



PROGRAMA
[

-O conceito de Pedagogia do Teatro e suas variantes;
-Visão histórico-crítica das diversas propostas metodológicas;
-Estudo da Base Nacional Comum Curricular e seus antecedentes;
-Estudo dos PCNs com recuperação de seus antecedentes;
—Propostas curriculares analisadas historicamente;
-O teatro como possibilidade estética, ética e política;
-Múltiplas abordagens dos fundamentos educacionais da criação artística;
-lnterdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e temas transversais - o que são e quais
possibilidades de atuação do professor de teatro;
-Objetivos, princípios e concepções do ensino do teatro;
Desenvolvimento psicomotor da criança e as práticas teatrais: breve estudo do desenvolvimento infantil
e as abordagens teatrais adequadas a cada período;
-O ensino do teatro e sua relação com diferentes faixas etárias (criança, adolescentes, jovens, adultos e
terceira idade);
- Como pensar dentro do planejamento do curso/aula as questões do: produzir, fruir, refletir,
contextualizar e apreciar arte/teatro.
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