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 TEATRO GREGO

 ESTRUTURA FÍSICA DAS ARENAS 
TEATRAIS

 TIPOS DE NARRATIVANO TEATRO GREGO
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CONHECER O TEATRO ROMANO E SUAS CARACTERÍSTICAS;

COMPREENDER A DIVISÃO DA  NARRATIVA TEATRAL ROMANA;

RELACIONAR COM AS ATIVIDADES DOS DIAS ATUAIS;

PRATICAR COM EXERCÍCIOS DE  PERGUNTAS E RESPOSTAS. 



Baco - Velasquez
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Os teatros romanos se popularizaram nos tempos da 
república, em palcos de madeira provisórios e armados a céu 
aberto. Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra 
em 55 a.C., sendo que o teatro levou seu nome (Teatro de 
Pompeu). Anteriormente, os teatros tinham como característica 
sua efemeridade, pois podiam ser desmontados e montados 
em outro sítio. Pompeu constrói o primeiro e maior teatro 
definitivo no Campo de Marte, em Roma.
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Teatro de Pompeu
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Teatro de Pompeu
Ruinas
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Os teatros romanos também possuíam seus 
desenhos baseados nos teatros gregos, com forma de 
meio-círculo, aproveitando os declives acentuados dos 
terrenos. Possuía acessórios mais aperfeiçoados que 
o teatro grego: existia uma cortina de cena, trajes 
suntuosos e a machina que permitia fazer descer dos 
céus os deuses e heróis (deus ex machina)
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Planta ideal de um teatro romano. Adaptado da Wikipedia. Disponível em:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_theatre_(structure)?uselang=it. 
Acesso em: 12 fev. 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_theatre_(structure)
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Os gêneros populares em Roma eram:

– Mimo: peças cômicas e burlescas da vida cotidiana, 
as vezes de caráter imoral, com críticas sociais e 
políticas.

– Pantomina: imitação ao estilo do mimo, onde as 
fisionomias e os gestos substituíam as palavras.

– Atelana: farsas com tipos tradicionais como o 
avarento, o guloso, o lobo, etc.
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Teatro romano

Peças baseadas do teatro grego com 
assuntos gregos

Tragédias e 
comédias

Fabulae Palliatae (os atores 
vestem o pallium, um 
manto grego)

Peças baseadas do teatro grego com 
assuntos romanos

Tragédias: fabulae praetextae (os atores vestem a 
toga pretexta)
Comédias: fabulae togatae (os atores vestem a 
toga romana)

Fonte: GIORDANE, 2012, p. 273.
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Os atores se organizavam em companhias 
chefiadas por um dominus gregis, um tipo 
de administrador e ator. Os atores e 
dançarinos costumavam ser escravos ou 
libertos, sendo uma profissão infame. Na 
maioria, os papeis femininos eram 
representados por homens. A plateia 
interagia e os tumultos e vaias eram 
constantes.
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Em relação às lutas gladiatórias e venationes (caça às feras), essas 
costumavam acontecer nos anfiteatros, como o Coliseu. Os gladiadores 
eram recrutados entre os escravos, condenados e prisioneiros de guerra 
com maiores aptidões para esse fim, além de atletas voluntários. As 
escolas de gladiadores profissionais se chamavam ludi gladiatori. O 
gladiador ferido podia implorar pela vida à multidão, estendendo a mão 
esquerda sobre o estrado. Os vencedores recebiam honrarias e os 
escravos podiam receber a liberdade. Sobre as venationes e as 
naumaquias (batalhas navais), essas serão comentadas com mais 
profundidade quando chegarmos a comentar sobre o anfiteatro Flaviano, 
o Coliseu de Roma, que merece atenção especial.
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O Coliseu
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Gladiadores romanos

Samnitas
Antiga categoria de gladiadores, pesadamente armados com capacete de 
visagem, grande escudo retangular, espada reta e curta, armadura no braço 
direito e na perna esquerda

Reciários Categoria humilde com armamentos precários, que combatiam nus ou quase 
nus, armados com uma rede, além de um punhal ou um tridente.

Trácios Usavam um pequeno escudo redondo, um elmo, um ferro curvo com sabre, 
armadura no braço direito e nas pernas.

Gauleses ou 
mirmilões

Adotavam práticas da Gália e estavam armados com capacete, braça e 
perneiras.

Hoplitas Combatiam com armaduras completas, armados com lanças compridas, 
essedários (carro gaulês de guerra) conduzidos por um auriga.

Fonte: GIORDANE, 2012, p. 276.
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 Frente do cenário/palco (Scenae frons), normalmente composto de 
uma dupla linha de colunas.

 Orquestra (Orchestra), semicírculo diante do proscênio, onde se 
sentavam as autoridades.

 Ádito (aditus), corredores laterais para entrada na orquestra.
 Cávea (cavea), estrutura semi-circular onde, segundo a escala social, 

sentavam-se os espectadores. Era sub-dividido em: cávea inferior (ima 
cavea), cávea média (media cavea) e cávia superior (summa cavea).

 Vomitórios (vomitoria): Entradas abobadadas por onde se acessava à 
cávea e que facilitavam a saída rápida dos espectadores.

 Proscênio (proscaenium), espaço diante do palco onde se desenrolava 
a ação dramática.

 Pórtico detrás do cenário (porticus post scaenam), espécie de pátio 
com colunas, detrás do cenário ou palco.

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1vea_(arquitetura)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vomit%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prosc%C3%AAnio
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Alguns teatros apoiavam a 
cávea sobre galerias 
abobadadas, enquanto noutros 
os arquitetos aproveitavam a 
inclinação de alguma colina 
para escavar sobre ela a cávea 
do teatro. O teatro poderia ser 
coberto com toldos, a fim de 
proteger aos espectadores da 
chuva ou da luz solar. Além 
dessas instalações básicas, 
muitos teatros mantinham 
pequenos templos em sua 
estrutura.
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Responda: Quais são as semelhanças e as diferenças que você 
observou nas imagens do teatro Grego e no teatro Romano, 
em relação ao espaço cênico?
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1. Existe alguma atividade ou esporte atuais que remetem aos gladiadores?

2. As lutas, como esporte, que temos hoje em dia podem ser consideradas
resquícios culturais?

3. As construções mais antigas das cidades brasileiras muitas vezes se 
assemelham aquelas dos antigos gregos e romanos. Por que isso acontece ?
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TEATRO INGLÊS
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