


TEATRO  
Quem? Sou?  Onde?  Agora acontece a cena...

2



AS ORIGENS DO TEATRO
Segundo Historiadores e os estudiosos, os seres humanos sempre tiveram a
necessidade de representar, para expressar suas alegrias, tristezas e dúvidas,
comunicando-se com os outros e com os deuses, em rituais e celebrações.

Baco - Velasquez
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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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As origens encontram-se nos rituais de sacrifício,dança e culto;

Na Grécia ocorriam os rituais em homenagem a Dionísio,o deus da vegetação,do
crescimento,da procriação e da vida exuberante;

Honrava-se a Dionísio com os ditirambos, uma espécie de hino que contava uma
história e durava vários dias ;
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Nesta festa, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus,
oferecendo-lhe vinho. Com o tempo, esta festa começou a ganhar uma certa
organização, sendo representada para diversas pessoas.
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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 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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QUAL A FUNÇÃO DO TEATRO? 
PARA QUEM?

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.
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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.

Para quem se faz teatro?
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O teatro diverte 
plateias de 

diferentes faixas 
etárias
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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.

Onde se faz teatro?
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O espaço cênico grego

Imagem: Radomil / Mileto, Teatro / GNU Free Documentation License
Imagem: Flammingo / Reconstrução de um teatro grego / GNU Free
Documentation License
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Planta baixa dos diferentes tipos de 
espaço cênico

Planta Baixa

RETANGULAR CIRCULAR MISTO
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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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01. A tradição cultural do teatro veio de que país?

a) Espanha

b) Itália

c) Grécia

d) França

02. A palavra teatro tem origem grega theatron, que significa:

a) Arte de encenar

b) Texto interpretado

c) Encenação

d) Local onde se vê

03. A tragédia surgiu de uma poesia chamada:

a) Ditirambo

b) Cauvinista

c) Prepunha

d) Causolel


