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A Arte Egípcia – Obras do PAS Pirâmide 
Asteca e Teatro Nacional de Brasília 

1ª série – A Arte Visual –Frente – Andreia Leite 

 
Lista 03 

 

ATENÇÃO: As questões a seguir tratam-se da vídeoaula sobre – Obra do PAS – Pirâmide Asteca e 
Teatro Nacional de Brasília, postada na terceira semana de 06/04 a 11/04. 

Bom Estudo!  
 

01. Observe a imagem do Teatro Nacional de Brasília e responda: 
 

 
 

Teatro Nacional de Brasília. 
 

O Teatro Nacional é um dos pontos centrais de interesse turístico e cultural de Brasília. Assinale a 
alternativa correta em relação ao teatro. 
a) O Teatro Nacional tem a forma de uma pirâmide com uma esfinge no ápice, característica da 

cultura egípcia. 
b) Os cubos brancos nas paredes norte e sul possuem insígnias e desenhos em relevo que contam a 

história da ocupação do cerrado brasileiro. 
c) A sala principal de espetáculos chama-se Martins Pena, em homenagem ao presidente da 

Novacap na época da inauguração de Brasília, Emílio Martins Pena, responsável pelas obras de 
construção do conjunto arquitetônico da Esplanada dos Ministérios. 

d) Hoje é chamado de Teatro Nacional Cláudio Santoro, em homenagem ao já falecido maestro e 
compositor, grande incentivador da educação e da cultura em Brasília. 

e) Localizado na Esplanada dos Ministérios, próximo ao Palácio do Itamaraty, o Teatro Nacional tem 
vista privilegiada para a Praça dos Três Poderes. 

 
02. Uma estrutura consiste em um conjunto de elementos solidários entre si ou de elementos cujas 

partes são funções umas das outras, pois cada um dos componentes se relaciona com os demais e 
com a totalidade. Na comunicação teatral, por exemplo, os elementos que compõem a cena 
interagem entre si, por meio da ação cênica, na construção de um sentido. Os elementos da 
estrutura dramática se entrelaçam de tal forma que há total dependência entre ação, espaço, 
personagem, iluminação, cenário, sonoplastia, caracterização, indumentária, maquiagem, texto e, 
também, público. Na música, a estrutura pode ser percebida e analisada a partir da identificação de 
partes contrastantes da obra. 
 
Tendo como referências o conceito de estrutura e a imagem do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro apresentados na questão 01 acima, julgue: 
a) As estruturas constituídas pelas formas estéticas na arquitetura exigem interlocução entre forma 

e função. 
b) A encenação teatral, parte fundamental da leitura visual e simbólica de um espetáculo, pode ter 

seus elementos adaptados a diferentes espaços físicos. Nesse sentido, o palco principal do 
Teatro Nacional de Brasília, por ser uma semiarena, estilo de palco mais comum nos teatros 
brasileiros, pode abrigar espetáculos de grande porte. 
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Athos Bulcão. Painel de azulejos da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Brasília,  
1958, fachada externa. Internet: <www.flickr.com>. 

 
Tendo como referência a imagem do Painel de Azulejos, de Athos Bulcão, apresentada acima, julgue 
os próximos itens. 
c) O painel de Athos Bulcão imagem acima, apresenta, repetição ordenada de elementos 

estilizados, ritmo regular, cores primarias e neutras, diferenciando-se do painel externo do 
Teatro Nacional, em que os azulejos foram colocados sem planejamento inicial, ou seja, o acaso 
foi elemento constitutivo da obra. 

d) Na obra de Athos Bulcão, elementos simbólicos integram-se significativamente ao tipo de 
arquitetura em que estão inseridos, realçando o projeto arquitetônico, o que reforça a ideia de 
colaboração artística entre linguagens diferentes. 

 
03. 

Diante da rigidez do material, o escultor inexperiente esculpe com base na simplicidade do 
conceito cúbico, que costuma impor-se em seu trabalho de iniciante. Se ele quiser tentar abandonar 
essa simplicidade e esculpir formas orgânicas, herança da Renascença, deve superar o conceito de 
simetria, típico da arte egípcia. Com o passar do tempo, ao adquirir mais experiência, o escultor será 
levado a observar que, quando gira a sua escultura, o que está sendo observado não mais é válido 
como um limite.  

R. Arheim. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo:  
Thomson Pioneira, 2006 (com adaptações). 

 

 
 

Imagem: Vistas da fachada do Museu Soumaya, projeto de Fernando Romero, Cidade do México.  
Internet:< www.architectureticker.com>. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 

Imagem: Vistas da fachada do Museu da República, projeto de Oscar Niemeyer, Brasília, DF.  
Internet:< www.copa2014.gov.br>. 

 
 

 
 

Imagem:Vistas da Pirâmide da Lua, Teotihuacan, México. Internet: <pt.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan>. 
 

Tendo como referências o fragmento de texto e as imagens apresentadas acima, julgue os itens a 
seguir. 
a) Os materiais utilizados e a linguagem arquitetônica na civilização asteca se assemelham aos da 

produção artística egípcia. 
b) As linguagens arquitetônica e escultórica, que permitem, ambas, superar-se a rigidez dos 

materiais e, assim, alcançarem-se formas orgânicas, diferenciam-se quanto às técnicas de 
produção utilizadas e aos limites das dimensões das obras. 

c) As obras arquitetônicas, se reproduzidas em linguagem escultórica, poderiam exemplificar os 
limites que o material, por sua rigidez, impõe aos escultores. 

 


