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QUESTÕES 
Questão 1 

No entanto, a influência e o fascínio vindos da Itália não criaram uma cena caracterizada pela 

reprodução desse modelo, muito pelo contrário. A capacidade de síntese dessas influências - 
junto à percepção de que o público inglês se interessaria mais pelos assuntos próprios de sua 
história – fizeram do teatro elisabetano um estilo original de fazer dramaturgia. 

Outra característica que afasta a produção inglesa da do resto do continente europeu é o alcance 
social das peças: enquanto na Itália o teatro estava reservado à elite, na Inglaterra príncipes, 

nobres, artesãos e camponeses assistiam e deleitavam-se com as montagens, embora cada um 
ocupasse seu lugar específico dentro do teatro. Essa fusão de públicos levou também a uma 
fusão de estilos. Nesse período surgem as misturas muito particulares entre a tragédia, a 

comédia e o novelesco. 
[...] 

Disposta próxima ao palco, a plateia era cúmplice da ação dramática: os atores e o texto se 
comunicavam nas entrelinhas com o espectador, tornando o Teatro Elisabetano uma espécie de 
metateatro em sua forma. A ausência de grandes cenários ornamentados também facilitava a 

relação de intimidade entre personagens e público. Mulheres eram proibidas de atuar, então 
todos os papeis femininos eram feitos por atores homens. 
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O teatro inglês era bem popular e acessível para vários perfis de público, desde os camponeses 
até a nobreza. Nesse sentido, a literatura teatral ampliou a galeria de personagens presentes 

no palco elisabetano e era comum 
 

a) a presença de personagens italianos, devido à enorme presença dessa população 
entre os ingleses, sobretudo em Londres e seus arredores. 

b) o público participar da ação dramática, principalmente quando se tratava de cenas 

de guerra, batalhas, brigas e confusões de toda e qualquer ordem. 
c) a presença de atores que adotavam o vestuário, os hábitos sociais e 

comportamentos do sexo oposto, popularmente conhecido como travesti. 
d) o uso de uma linguagem mais sofisticada para ilustrar as personagens da nobreza e 

uma linguagem mais trivial para as personagens mais humildes. 

e) a ilustração da cenografia por meio de comentários das personagens que solicitavam 
a imaginação do público para complementar o ambiente cênico. 
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