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ARQUITETURA TEATRAL 1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. 

ARQUITETURA e DRAMATURGIA 
 
Entre 1887 e 1896, André Antoine, ator de Montmartre, funda a companhia Teatro-Livre, com a 

qual se lança em busca de todas as liberdades, a partir da montagem da peça baseada na novela 
Thérèse Raquin, de Émile Zola. Esforçou-se em trazer a representação da natureza de uma maneira 
inédita, da maneira mais realista e verdadeira possível. 

Esse esforço de transformação e de realismo do teatro naturalista da segunda metade do século 
19 ganha força a partir do século 20 e da revolução socialista de 1917, a partir da qual houve uma 
mudança de pensamento por parte de alguns encenadores. Em nome da liberdade teatral e conscientes 
da segregação social existente na sociedade burguesa, questionou-se o fazer teatral hegemônico: a 
ilusão, a incompreensão da realidade e a separação entre os artistas (a elite) e a plateia (o povo) 
foram os pontos mais criticados. Bertolt Brecht já não acreditava que o espaço físico de um teatro à 
italiana fosse capaz de abrigar a cena moderna. Seguidor do socialismo marxista, Brecht e Adolphe 
Appia lideraram a busca por um novo fazer teatral. 

A caixa cênica e o palco frontal já não eram capazes de conter a nova ação teatral. Appia denuncia 
o ilusionismo e o decorativo do drama burguês. A decoração entra em decadência. Não bastava 
somente eliminar o fosso da orquestra para aproximar o expectador do espetáculo. Era preciso tornar 
a plateia consciente, enquanto os encenadores buscavam a verdade no fazer teatral, acreditando que 
o espaço físico não poderia ser um fator limitante. “A arquitetura deve permitir o drama, e não 
determiná-lo; suas limitações são mútuas.” Ao valorizar os aspectos plásticos do espetáculo, Adolphe 
Appia e Gordon Craig, entre outros, romperam, na dramaturgia, com a quarta parede e com palco à 
italiana. 

Daniela Tunes Zilio. A evolução da caixa cênica: transformações sociais e tecnológicas no desenvolvimento da 
dramaturgia e da arquitetura teatral. Disponível em http://revistas.usp.br/posfau/article/viewFile/43685/47307 
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A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a arquitetura teatral e o palco italiano, coloque 
CERTO ou ERRADO nos itens abaixo e depois escolha a alternativa correta.  
I. A concepção do palco italiano parte do pressuposto que o espaço deve otimizar a visibilidade e 

audibilidade do espetáculo. 
II. A iluminação elétrica é um dos elementos que colabora de modo decisivo para a produção do 

ilusionismo cênico. 
III. Alguns encenadores questionaram o palco italiano por conta, entre alguns motivos, da reprodução 

da segregação social presente nesse tipo de arquitetura teatral. 
IV. Uma das recomendações mais relevantes desse poetas cênicos foi a proeminência da arquitetura. 

Segundo eles, o espaço deve ser o aspecto mais importante da dramaturgia. 
 

Escolha a alternativa correta. 
a) Apenas o item IV está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Os itens I, II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
e) Os itens III e IV estão corretos. 
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02. 

 
Teatro de Epidauro, Grécia. 

 
O teatro de Epidauro (figura) foi o maior espaço destinado à encenação criado na Grécia Antiga, 
chegava a abrigar quase 20 mil pessoas. A grandiosidade do espaço impressiona, porém, impressiona 
ainda mais saber que, possivelmente, todos conseguiam escutar os atores.  
A respeito do palco grego marque a alternativa correta. 
a) A orchestra era o local destinado para o público e contava com vários corredores para a passagem 

do espectador denominado parodos. 
b) As apresentações dos espetáculos na Grécia Antiga eram realizadas durante a noite e contavam 

com a iluminação natural e com o uso de tochas. 
c) As apresentações, por conta do seu alto teor religioso, eram realizadas dentro das igrejas no centro 

das cidades gregas. 
d) Na Grécia Antiga, o teatro a céu aberto foi edificado em uma topografia particular, sendo 

necessário uma encosta de morro. 
e) Os espetáculos na Grécia Antiga contavam com um eficiente meio de amplificação vocal conhecido 

como telefone sem fio. 


