
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Artistas e grupos de teatro brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas. 

Habilidades: (GO-EF06AR24-A) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas. Investigar os modos de criação, produção, divulgação, circulação 
e organização da atuação profissional em teatro, com foco em grupos goianos. 

 

Grupos de teatro brasileiro 
 
A formação de companhias é quase tão 

antiga quanto o próprio teatro e surge com a 

profissionalização como necessidade de 

sobrevivência. O Teatro de Grupo constitui 

uma categoria de organização e produção 

teatral em que um núcleo de atores movidos 

por um mesmo objetivo e ideal realiza um 

trabalho em continuidade e, estendendo sua 

atuação a outras áreas, principalmente no 

que diz respeito à própria criação dos 

projetos e espetáculos, o grupo acaba por 

criar uma linguagem que o identifica dentre as várias possibilidades que o teatro dá, como: teatro 

realista, drama, comédias, linguagem do clown, etc. 

Na história dos grupos de teatro no Brasil temos dois de grande importância: o Teatro de Arena e o 

Teatro Oficina. 

 Teatro de Arena foi um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros nas décadas de 

1950 e 1970, o conhecido Teatro de Arena de São Paulo, cujo objetivo de criação foi 

popularizar o teatro por meio de produções de baixo custo, o que enriqueceu a arte 

brasileira. 

Imagem do Teatro Oficina (SP) 
Disponível em: 
<https://www.unicamp.br/unicamp_hoje/ju/novembro2008/ju415_pag0
607.php >. Acesso em 18 ago. 2020. 

https://www.unicamp.br/unicamp_hoje/ju/novembro2008/ju415_pag0607.php
https://www.unicamp.br/unicamp_hoje/ju/novembro2008/ju415_pag0607.php


 

 

 O Teatro Oficina por sua vez é uma companhia de teatro brasileira de São Paulo que foi 

fundada em 1958 e reuniu grandes artistas nacionais e internacionais, dando maior 

dimensão para o teatro nacional no país e no exterior. 

 Os primeiros registros de atividades teatrais desenvolvidas em Goiás datam do final do 

século XIX. Tratam-se de apresentações realizadas na cidade de Pirenópolis em 1891 e na cidade de 

Santana das Antas, atual Anápolis, no ano de 1893. Desde esse momento foram registradas diversas 

atividades teatrais do estado, algumas mais passageiras como é o caso da Sociedade Dramática, 

criada em Morrinhos, em 1918, outras mais duradouras, como o grupo Desencanto da cidade de 

Trindade, fundado na década de 1980. 

 

ATIVIDADE: 

Faça uma pesquisa e fale sobre algum grupo de teatro da sua cidade, ou estado, tente trazer o 

máximo de informações que conseguir, como: data em que iniciou, trabalhos e espetáculos já 

realizados, quem são os componentes, etc. 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
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Material complementar 

TEATRO de Arena. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-
arena >. Acesso em: 18 ago. 2020.  
 
TEATRO de Grupo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo69/teatro-de-grupo >. 
Acesso em: 18 ago. 2020.  
 
TEIXEIRA, Ana Paula. TEATRO GOIANO: identidades que se constroem nas práticas do teatro de 
grupo. Disponível em: <http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/4c7369cf-6b68-421d-be1a-
aa2576fdcabc/Teatro+Goiano++identidades+que+se+constroem+nas+pr%C3%A1ticas+do+teatro+d
e+grupo+-+Ana+Paula+Teixeira.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c7369cf-6b68-
421d-be1a-aa2576fdcabc >. Acesso em: 18 ago. 2020. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-arena
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-arena
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo69/teatro-de-grupo
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/4c7369cf-6b68-421d-be1a-aa2576fdcabc/Teatro+Goiano+-+identidades+que+se+constroem+nas+práticas+do+teatro+de+grupo+-+Ana+Paula+Teixeira.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c7369cf-6b68-421d-be1a-aa2576fdcabc
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/4c7369cf-6b68-421d-be1a-aa2576fdcabc/Teatro+Goiano+-+identidades+que+se+constroem+nas+práticas+do+teatro+de+grupo+-+Ana+Paula+Teixeira.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c7369cf-6b68-421d-be1a-aa2576fdcabc
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