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História do teatro
"A finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza; mostrar à
virtude seus próprios traços, à infâmia sua própria imagem, e dar à própria época sua forma e aparência".
(HAMLET, Ato III, cena II)

Teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades
para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de
diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público.
Teatro é também o termo usado para o local onde há jogos, espetáculos dramáticos, reuniões, apresentações etc.
Segundo a Enciclopédia Britânica, a palavra teatro deriva do grego theaomai (θεάομαι) - Olhar com atenção,
perceber, contemplar (1990, vol. 28:515). Theaomai não significa ver no sentido comum, mas sim ter uma
experiência intensa, envolvente, meditativa, inquiridora, a fim de descobrir o significado mais profundo; uma
cuidadosa e deliberada visão que interpreta seu objeto (Theological Dictionary of the New Testament
vol.5:pg.315,706). O teatro, mais do que ser um local público onde se vê, é o lugar condensado das ambiguidades
e paradoxos, onde as coisas são tomadas em mais de um sentido.
Trabalho de pesquisa sobre a origem e evolução do teatro.
De forma cronológica, descreva e ilustre o surgimento do teatro e sua evolução até os dias atuais. Descrever o
teatro em cada uma das épocas, citando suas características, espaços físicos, profissionais envolvidos, peças
importantes, curiosidades.











Pré-história
Antiguidade
Teatro Grego
Teatro Romano
Idade Média
Renascimento
Romantismo
Realismo
Teatro século XX
Teatro hoje
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O trabalho deve conter capa, introdução e desenvolvimento e ser ilustrado.
Pode ser impresso ou escrito.
Colocar identificação: nome completo, turma, série e unidade.
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