
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Aspectos históricos, sociais e políticos 
da produção artística. 

Habilidades: (GO-EF07AR33) Conhecer os aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e a diversidade estética da arte. 

           

História do Teatro no Brasil. 

 
Disponível em:                                                                                                                                                                                                                                                                    
<https://2.bp.blogspot.com/zwHkCFBqqI/WtedYjuKeNI/AAAAAAAAEhs/TNOrxdfgirI6Oq7cXeodV4diCU1hYZxzgCLcBGAs/s1600/Anchieta%2Be%2Ba%2
Bpacificacao%2Bdo%2BTamoios.jpg>. Acesso em 01 maio 2020. 

 

No Brasil o teatro surge como instrumento pedagógico. Eram Autos utilizados para a catequização 

dos índios, que o padre Manuel da Nóbrega encomendava ao padre José de Anchieta. Já no século 

XIX (mais ou menos 1838), o teatro fica marcado pela tragédia romântica de Gonçalves Magalhães 

com a peça "O Poeta e a Inquisição" e também Martins Pena com "O juiz de paz na roça". Martins 

Pena com toda sua simplicidade para escrever, porém justa eficácia para descrever o painel da 

época, teve seguidores "clássicos" de seus trabalhos, como Joaquim Manoel de Macedo, Machado 

de Assis e José de Alencar. Foi em 1880, em Lagos, na Nigéria, que escravos brasileiros libertados 

deram um enorme salto no desenvolvimento do teatro, fundando a primeira companhia dramática 

brasileira – a Brazilian Dramatic Company. Em 1900, o teatro deu seu grito de liberdade. Embora 

tenha enfrentado as mais duras crises políticas do país, conseguiu com muita luta estacar sua 

bandeira e marcar sua história. De 1937 a 1945, a ditadura procura silenciar o teatro, mas a 

ideologia populista, através do teatro de revista, mantém-se ativa. Surgem as primeiras companhias 
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estáveis do país, com nomes como Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Odilon 

Azevedo, Eva Tudor, entre outros. No ano de 1948 surge o TBC, uma companhia que produzia 

teatro da burguesia para a burguesia, importando técnica e repertório, com tendências para o 

culturalismo estético. Já em 57, em meio a preocupações sócio-políticas, surge o Teatro de Arena de 

São Paulo. Relatos de jornais noticiavam que o Teatro de Arena foi a porta de entrada de muitos 

amadores para o teatro profissional, e que nos anos posteriores se tornaram verdadeiras 

personalidades do mundo artístico. 

Disponível em: <  http://www.encena.art.br/ >. Acesso em 01 maio 2020. 

 
1 – Destaque de amarelo as partes mais importantes do texto.  

 
2 – Escolha um dos momentos importantes da “história do teatro no Brasil”, desenhe ou faça em 

forma de quadrinhos. (HQs): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material complementar: 
 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=WwtKSpK_Rrk >. Acesso em 01 maio 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=kOiqB6BHwMI >. Acesso em 01 maio 2020. 

 

http://www.encena.art.br/
https://www.youtube.com/watch?v=WwtKSpK_Rrk
https://www.youtube.com/watch?v=kOiqB6BHwMI

