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SEMANA 1 
 

Questão 1 

Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 

representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, 

uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e 

dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo 

teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de personagens que 

devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação dramática (trama, 

enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens 

encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, 

complicação, clímax e desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de 

circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia 

que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado). 

 

Considerando o texto acima que descreve o que é gênero dramático pode-se afirmar que para 

a criação de um espetáculo teatral é 

a. necessário partir de um conto ou romance assim se assegura a exposição de motivos, 

conflito, complicação, clímax e desfecho da peça. 

b. necessário que a criação do projeto de cenário desenvolvido pelo cenógrafo leve em conta 

a situação dramática e o ambiente onde transcorre a cena. 

c. preciso elaborar um texto cênico e para isso não se deve utilizar o texto literário, pois este 

apresenta apenas o papel dramático. 

d. preciso utilizar o corpo e a voz do ator porque só assim é possível criar o texto literário. 

e. necessário que a iluminação, a sonoplastia e os figurinos descaracterizem o sentido da 

cenografia. 
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