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TEATRO BRASILEIRO 1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. 

TEATRO DE REVISTA 
 

Pois, no Panorama do Teatro Brasileiro está sintetizado, por assim dizer, o esboço de todo esse 
programa de revisão e fundamentação de nossa herança dramatúrgica e cênica. Não apenas como 
exposição de concepções e problemas gerais sobre o tema, mas principalmente como estudo 
sistemático das peças e montagens, dos autores e atores, no seu quadro estético-histórico. Iniciando 
pelo teatro como instrumento de catequese (...) os quatro séculos assim focalizados emergem dos 
bastidores verdadeiramente sob nova luz teatral. Trata-se, até certo ponto, de uma “revelação”, não 
de fatos sensacionais, porém de relações até agora mal vislumbradas, da intimidade estrutural dos 
eventos cênicos, de suas articulações sociais e de suas motivações artísticas. 

J. Guinsburg em Panorama do Teatro Brasileiro de Sábato Magaldi. 
 
Artur Azevedo reagiu contra a bambochata e a paródia que invadiam o palco, em várias comédias 

de ambição literária, mas talvez deixou de mais significativo duas burletas – A Capital Federal e O 
Mambembe – nas quais deu categoria ao gênero. 

Sábato Magaldi, Panorama do Teatro Brasileiro. 
 

A partir dos textos e do teatro realista brasileiro, julgue o item correto. 
a) As peças de Artur Azevedo foram consideradas ultramodernas e vanguardistas e por serem fora 

de moda foram adaptadas para as novelas brasileiras, sobretudo as da Rede Globo. 
b) A produção cômica não influenciou o gosto do brasileiro, assim o teatro de revista não se 

nacionalizou de imediato num Rio de Janeiro ávido de costumes estrangeiros. 
c) O público do teatro de revista se deliciava com a capacidade teatral de reproduzir a realidade social 

do país em tom alegre, divertido, debochado e também crítico. 
d) O teatro de revista, gênero dramático de grande sucesso nos palcos nacionais, atualmente, exerce 

grande influência nas produções cinematográfica e televisiva do Brasil. 
e) O teatro de revista trouxe a crítica social levemente alinhavada por um enredo pessimista. A maior 

virtude do gênero revista é a apresentação dos fatos da sociedade em cenas trágicas. 
 
02. 

VESTIDO DE NOIVA 
 

A encenação de Vestido de Noiva em 1943 contou com a direção do polonês ZIEMBINSKI, 
conhecedor dos avanços e das novas possibilidades do teatro europeu de vanguarda. Ziembinski 
fugindo da guerra aporta no Brasil e consegue concretizar no palco, toda a potência da obra moderna 
de Nelson Rodrigues. 

A direção do polonês possibilitou a encenação dos três planos da realidade, memória e alucinação 
propostos pela dramaturgia e bem solucionadas pela cenografia do brasileiro Santa Rosa (1909 - 
1956). O cenógrafo Santa Rosa foi influenciado pelos grandes encenadores: Gordon Craig, um 
importante ator, encenador e cenógrafo do século XX e um dos mentores do simbolismo no teatro e 
Adolphe Appia, arquiteto e encenador. Suas teorias no campo expressivo da luz contribuíram para a 
concretização das ideias simbolistas do século XX. Em oposição à estética realista propôs a utilização 
expressiva e simbólica da música, e da luz na cena teatral.  

 
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre Teatro Moderno Brasileiro marque o item 
correto. 
a) A escolha do autor em utilizar os três planos dramáticos atenua e abranda o conflito gerador da 

cena, desse modo o tema moral se torna leve e superficial. 
b) A utilização dos planos da realidade, memória e alucinação permite um aprofundamento do enredo 

e revela os desejos ocultos da personagem principal. 
c) O aspecto trágico da obra Vestido de Noiva foi atenuado pelo uso dos planos dramáticos que 

abordava a cópia perfeita e precisa da realidade aparente. 
d) O espetáculo Vestido de Noiva por conta dos recursos técnicos de iluminação, cenografia, 

sonoplastia e efeitos especiais ampliou o alcance cômico da peça. 
e) O exagero, a deformação e a sobrecarga emocional das personagens e das cenas permitem a 

classificação da peça como pertencente ao estilo stand-up comedy. 


