MADSON

ARTES

TEATRO COMO, POR QUE,
PARA QUEM E ONDE SE
FAZ TEATRO

26.06.2020

TEATRO
Como, por que, para quem e onde se faz teatro
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O surgimento do teatro
Segundo os estudiosos, os seres
humanos tinham necessidade de
representar, para expressar suas
alegrias, tristezas e dúvidas,
comunicando-se com os outros e
com os deuses, em rituais e
celebrações.

Imagem: Michelangelo Merisi da Caravaggio/ Baco / 1593-1594 / O projeto de Yorck: 10,000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM,
2002. ISBN 3936122202. Distribuído por Directmedia Publishing GmbH / Domínio público

Deus Dionísio
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Imagem: Pedro Aguiar / Tupinambá índios (Brasil),
gravura do século 16. / public domain

Nessas ocasiões (como ocorre ainda hoje em algumas tribos indígenas), era comum
as pessoas representarem os animais e seus movimentos, imitarem os fenômenos da
natureza, como os sons do trovão, narrarem as dificuldades sofridas em uma viagem,
lembrarem seus antepassados, para ensinar aos jovens. As palavras e os gestos das
representações eram aprendidos e memorizados. Assim, era possível preservá-los uma
vez que eles desconheciam a escrita.
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Mas a origem do teatro está na Grécia antiga. Organizavam-se festivais para celebrar a
fertilidade da Terra na primavera e os participantes vestiam peles de animais, dançavam e
entoavam cânticos repetidos pelos demais. Foi lá que surgiu o teatro tal como o
conhecemos hoje: representações com diferentes histórias escritas por autores, nas quais
atores interpretam diferentes papéis diante de um público, em um local construído
especialmente para isso.

As máscaras serviam para
expressar as sensações da
personagem no teatro grego.

Imagem: Saperaud / Máscaras teatrais da tragédia e a comédia. Mosaico, arte romana, segundo
século da era cristã. / public domain

5

O Teatro de Dionísio
em reconstituição
do século XIX

Imagem: Disponibilizado por Immanuel Giel / Teatro romano de Atenas (Grécia) / Domínio público

Um dos festivais mais famosos da Grécia antiga era realizado em homenagem ao deus
Dionísio. Durante seis dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade
dos textos encenados e de seus autores. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam a
ponto de interromper a representação, caso não gostassem.
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Como se faz teatro?
A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra
que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou
no mesmo ano.
Os atos podem se dividir em cenas. As mudanças de cenas são indicadas pelas
entradas e saídas das personagens, de tal maneira que a aparição ou desaparição de
uma personagem do palco marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas
mudanças podem, também, ser marcadas pela iluminação ou mudança de cenário.
Apesar de quase toda peça se dividir em atos e cenas, não existe regra em relação
à sua quantidade.
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Cenas da peça O pequeno Imperador

Imagem: Juliana Merengue / Teatro Comida Alemana, no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto de 2010, em São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil./ Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica
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Nos séculos XV e XVI, por exemplo, as peças se dividiam em três atos:
no primeiro, chamado exposição, apresentavam-se as personagens e as
informações para que os espectadores soubessem de que se tratava a
história. No segundo, chamado desfecho ou clímax, desenvolvia-se o
conflito. No terceiro, chamado desenlace, o público sabia como se
resolveria o conflito.
Atualmente, o número de atos pode variar e não existe nenhuma
regra. Alguns autores, inclusive, não separam as peças por atos,
simplesmente utilizam as cenas para dividir o enredo.
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Cenas de Os Falecidos, obra de Nelson Rodrigues

Imagem: Acervoc Cedoc-Funarte / As atrizes Maria Fernanda e Stella Perry em montagem da peça Vestido de Noiva. / Domínio público.
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Por que se faz teatro?
Por gosto, por diversão ou por prazer. Vimos que, na origem do teatro, a diversão
estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos.
No Brasil, no período colonial, os missionários católicos tentavam transmitir sua
doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças de teatro.

“O teatro foi o meio mais utilizado para atingir
os objetivos dos Jesuítas, que eram moralizar
os costumes dos brancos e catequizar os
índios, combatendo, assim, a antropofagia, o
politeísmo e a união sem o casamento legal.”
Cláudia Artes, Literatura e Cultura

Imagem: MGA73bot2 / Missionário jesuíta instruindo os índios, a partir de uma c. Gravura de 1885.
Cortesia do Museu do Estado de Illinois, Springfield, IL / United State Public Domain
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De forma semelhante, em outros momentos da História, as pessoas
fizeram teatro para criticar os costumes da sociedade do seu tempo, o
que provocou, muitas vezes, a proibição de representações de peças de
alguns autores.
O teatro também costuma ser utilizado em quase todos os países,
para ensinar, de forma divertida, a literatura e a história de um povo às
crianças e aos jovens. Da mesma forma, o teatro pode servir para
ajudar as pessoas a expressarem sua preocupação perante os outros e a
resolverem dificuldades, por exemplo, a perda da timidez.
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Imagem: Bonemer / Cena de
"Camaradagem", do grupo Tapa, eleito
melhor espetáculo de 2006 pela APCA/
Domínio público

O teatro ensina e diverte todos os públicos

Imagem: tetraktys / Auto de Natal, representação de teatro de rua em Porto Alegre / GNU
Free Documentation License

Imagem: Tetraktys / Cena da peça A Mulher que Comeu o Mundo, do grupo de teatro
Usina do Trabalho do Ator, de Porto Alegre / GNU Free Documentation License

Imagem: Daniel Kaminsky / , בבימויו של גלעד קמחי, ההצגה הקוסם מארץ עוץ:עברית
 עיצוב תאורה עדי, עיצוב תפאורה ערן עצמון,עיצוב תלבושות של אולה שבצוב
2011 , תיאטרון בית ליסין,שימרוני/ Creative Commons Atribuição-Partilha nos Termos da
Mesma Licença 3.0 Unported
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Para quem se faz teatro?
O teatro é feito para agradar aos mais diferentes tipos de público,
crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Essas
pessoas são o elemento fundamental para que o teatro exista.
Os atores sabem que, sem o público, seu trabalho não tem sentido, por
isso esforçam-se todos os dias para melhorar o seu desempenho e, com sua
interpretação, atrair o espectador.
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O teatro diverte plateias de diferentes faixas etárias

Imagem: Bart Everson / Teatro Cavalo de Pele apresenta "Caça do Snark" de Lewis Carroll no Sculpture Garden Besthoff, Parque da Cidade, Nova Orleans. / Creative Commons Attribution 2.0 Generic

15

Onde se faz teatro?
O espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a
representação diante do público. Ao longo do tempo, a forma desse
espaço foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer
retangular ou circular.
O circo é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do
teatro. Ao redor desse círculo, construíram-se teatros imensos de pedra,
nos quais milhares de espectadores ocupavam filas de assentos
escalonados (arquibancadas), como na antiga Grécia.
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O espaço cênico grego

Imagem: Flammingo / Reconstrução de um teatro grego / GNU Free Documentation License

Imagem: Radomil / Mileto, Teatro / GNU Free Documentation License
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A outra forma básica de espaço cênico é a retangular ou frontal. Ela surge
ao se levantar um tablado ou plataforma de madeira de forma retangular, no
qual os artistas sobem para serem vistos pelo público durante a
representação. O público, nesse caso, coloca-se na frente do palco.
Atualmente, muitos teatros e cinemas têm essa forma. Os teatros
construídos no século XX tentaram combinar o espaço cênico circular e
retangular aproveitando as vantagens de cada um deles.
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Planta baixa dos diferentes tipos de espaço cênico
RETANGULAR

CIRCULAR

MISTO

Planta Baixa
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Na Idade Média, as representações eram feitas nas igrejas: algumas
realizadas nos seus átrios ou entradas; outras, no coro ou na parte
central do templo. Naquela época, era frequente utilizar a carroça que
funcionava como teatro ambulante. Sobre a carroça, colocava-se o
cenário, e debaixo dele, fechado por uma cortininha, ficava o espaço
onde os atores se vestiam.
Entre o final do século XVI e o princípio do XVII, na época de
Shakespeare, os teatros ingleses, que estavam situados nos arredores
das cidades, tinham uma plataforma que saía do palco e que era
rodeada pelo público.
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Imagem: possivelmente por Theodore Pista / Snug na Galeria, a partir da série: Prazeres teatrais,
Londres, c. 1820 Victoria and Albert Museum, em Londres, o número de Museu: S.2557-2009 /
Public domain

Na Idade Média, as peças teatrais
costumavam ser apresentadas no
pátio das igrejas e dos mosteiros.
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Desenho em corte de um
antigo teatro elisabetano,
sem a cobertura do palco.

Imagem: GaryReggae / O Globe Theatre reconstruído, Southwark/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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Imagem: Maschinenjunge / Panorama interior do teatro de Shakespeare Globe, em Londres / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

The Globe Theatre, o teatro onde Shakespeare encenava suas peças.
http://correiodobrasil.com.br/festival-mundial-de-shakespeare-tera-37-pecas-em-varios-idiomas/439402/
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Os primeiros teatros cobertos apareceram na Itália. O palco era bem profundo
e permitia a utilização de belos cenários e de maquinaria para conseguir efeitos
especiais nas peças. Esse tipo de teatro serviu de modelo para os teatros
franceses do século XVIII e para os grandes teatros de ópera do século XIX.
No final do século XX, surgiram outros tipos de espaços cênicos. Talvez os mais
surpreendentes sejam aqueles nos quais os espectadores e os artistas
compartilham o mesmo espaço, desaparecendo a diferença entre palco e plateia.
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Vista do interior do Teatro Fenice, em Veneza, Itália.

Imagem: Andreas Praefcke / Auditório, Teatro La Fenice, em Veneza, Itália / GNU Free
Documentation License
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Teatro na Idade Média
Imagem: Smatprt / Produção tiro de
apresentação do Pacífico Repertory
Theatre, de "A Bela e a Fera", da Disney,
no Teatro Floresta exterior, 2006 /
Creative Commons Atribuição-Partilha
nos Termos da Mesma Licença 3.0
Unported.

Imagem: Robert Blemmell
Schnebbelie / Palco e platéia, visto a
partir do poço do Coburg Theatre Royal,
em Surrey, 1818; pintura em aquarela
Victoria and Albert Museum, em
Londres, o número de Museu: S.1161997 / public domain

Atividades

O teatro mudou. Hoje são inúmeras e diversas as formas teatrais existentes que
diferenciam as formas de o homem fazer encenar.
Teatro na Idade Moderna

Responda: Quais são as semelhanças e as diferenças que você observou nas
imagens do teatro na Idade Média e no teatro Moderno, em relação ao espaço
cênico?
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Atividades
Entre os indígenas, havia manifestações dramáticas que consistiam basicamente em
canto, música instrumental e dança. Entretanto, o teatro propriamente dito nasceu, aqui
no Brasil, com o Padre José de Anchieta, no período de colonização portuguesa. Com o
objetivo de catequizar os índios, os jesuítas utilizaram o teatro como recurso para destruir
a cultura deles e educá-los dentro dos preceitos da Igreja Católica e do povo europeu da
época.

Imagem: José Goncalves / Victor Meirelles (1832–1903) / Primeira Missa no Brasil / 1860 / Museu Nacional de Belas Artes / Public domain
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Atividades
Converse com seus colegas e responda às seguintes questões:
1. Você conhece alguma forma de teatro religioso praticada no seu Estado? Qual?
2. Já assistiu a algum espetáculo teatral de natureza religiosa? Descreva-o.
3. Que peças de teatro você já assistiu?
4. Pesquise, em jornais e revistas, palavras que se relacionem com a arte teatral.
Recorte-as, cole-as em seu caderno e, em seguida, organize um texto com base
nas palavras pesquisadas.
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