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AGITPROP e TEATRO POLÍTICO 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. No âmbito cênico, Piscator está firme, forte e seguro na elaboração de uma experiência teatral 

educativa, de agitação e propaganda. Os espectadores são parte de uma assembleia, que deve se 
posicionar perante situações de ordem pública. Tais situações são plasticamente expostas através de 
ilustrações, estatísticas e reportagens. Os personagens não são mais Hamlet ou Édipo chorando 
pitangas, mas agitadores auxiliados por imagens cinematográficas, letreiros, slides, cartazes e por um 
coro formado por trabalhadores. Mais importante do que o aplauso, é a discussão. Mais do que 
contemplação exigia-se do espectador a participação ativa na resolução prática dos problemas da vida 
social. O pioneirismo de Piscator passa pelo fato dele elaborar peças teatrais em sintonia com um 
mundo no qual, a maquinaria moderna e o movimento operário atropelam o triste semblante do 
dramalhão. A ação teatral é intencionalmente política: para Piscator, o teatro só possui validade se ele 
comunica as contradições das forças que regem a realidade social. No lugar da solenidade e o do 
ilusionismo, a luta de classes. 

 

Disponível em: [http://www.esquerdadiario.com.br/O-teatro-proletario-de-Piscator] acesso em 18/08/2020. 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre o Agitprop e o Teatro Político, escolha a opção 
correta. 
a) A cena teatral deve ser cada vez mais ilusionista. 
b) A cenografia deve produzir a cópia fiel do ambiente dramático. 
c) A interpretação deve provocar o arrebatamento emocional. 
d) A música deve levar o público ao êxtase e ao entusiasmo. 
e) O espectador deve ser mais ativo na vida social e política. 

 
02. O mundo conheceu a América através do cinema e, para muitos, a América foi apenas o cinema. Em 

uma sala escura dedicada à narração de um longo sonho, o cowboy, o mocinho, o cidadão honesto e 
a moça pobre sempre venciam o índio, o bandido, o desonesto e a moça rica. Hollywood criou essa 
América, onde o bem derrotava o mal, o amor se realizava e as pessoas de vida pequena sonhavam 
com a grande vida. E, quando essa máquina de fabricar mitos se voltou contra o Eixo, foram 
mobilizados milhões de almas simples contra os novos vilões da história. 

 

Nosso século. v.3, São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 243 (com adaptações). 
 

Para o marxismo moderno, em sua filosofia política, todas as ações estão perpassadas por ideologia, 
não existindo ação ideologicamente neutra. Tendo essa afirmação e o texto apresentado como 
referências, julgue o item correto. 
a) A produção cinematográfica hollywoodiana desempenhou importante papel político na divulgação 

de valores e costumes que caracterizariam o modo de vida americano, contribuindo para a então 
crescente afirmação do prestígio internacional dos Estados Unidos da América. 

b) A tradição cinematográfica abandona as práticas cênicas naturalistas e busca novo método de 
interpretação com abordagens mais abstratas. Isso decore da enorme dificuldade do cinema em 
apresentar cenas com mimesis perfeita ou com aspecto de cópia fiel da realidade. 

c) Infere-se do texto que, a despeito da enorme carga emocional suscitada por um conflito como a 
Segunda Guerra Mundial, a indústria cinematográfica norte-americana eximiu-se de fazer juízo de 
valor em relação aos inimigos, para não perder futuros mercados exibidores de seus filmes. 

d) Na ótica do texto uma obra cinematográfica é sempre isenta de ideologia, ideia que é corroborada 
no texto, na menção ao cinema de Hollywood. Esse aspecto é verificável na produção 
cinematográfica brasileira que é totalmente desvinculada de partidos e ou ideologias. 

e) Na perspectiva do fundamento marxista mencionado, toda realização cinematográfica está 
necessariamente vinculada à determinada ideologia, logo toda a produção cinematográfica busca 
o bem e hábitos de consumo consequentes para uma vida mais saudável, equilibrada e 
sustentável.  

 


