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SEMANA 07  1ªSÉRIE – ARTE– PROF. MÁRCIO 

QUESTÕES 
Questão 1 
Pathos significa “sofrimento e experiência”. Na retórica de Aristóteles, isso se traduz na 

habilidade do orador ou escritor de provocar emoções e sentimentos no seu público. Pathos está 
associado à emoção, refere-se ao apelo ao lado emocional do público-alvo. Em suma, pathos 
busca ter empatia com o público. Quando o orador utiliza os seus valores, as suas crenças e 

compreensão, comove a plateia e se comunica com ela através de uma história.  
Disponível em: [https://amenteemaravilhosa.com.br/pathos-ethos-e-logos/] acesso em 01/04/2021 

 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre os CONCEITOS BÁSICOS, julgue o item 
correto 

 
a) A apatia é a emoção mais significativa e pode levar o espectador teatral a assumir o lugar 

da personagem. 

b) A empatia é a capacidade de um espectador permanecer no estado de distanciamento 
emocional da situação dramática.  

c) Entre os estados mais recorrentes na recepção teatral podem-se citar a apatia, a antipatia, 
a simpatia e a empatia. 

d) Geralmente o espectador não oscila no estado emocional, sendo assim, ele geralmente 

fica na primeira escolha.  
e) O estado da indiferença é o mais adequado para o espectador teatral, quando esse se 

identifica com o protagonista.  
 

Questão 2 

Aristóteles não se preocupou em estabelecer qualquer teoria sobre a tragédia nem concentrou-
se nos aspectos técnicos do espetáculo, mas no comportamento do público. Concluiu que o 

espetáculo trágico para realizar-se como obra de arte deveria sempre provocar a Katarsis, a 
catarse, isto é a purgação das emoções dos espectadores. Assistindo as terríveis dilacerações do 
herói trágico, sensibilizando-se com o horror que a vida dele se tornara, sentindo uma profunda 

compaixão pelo infausto que o destino reservara ao herói, o público deveria passar por uma 
espécie de exorcismo coletivo. Atribui-se à concepção de Aristóteles, que associa a tragédia à 

purgação, ao fato dele ter sido médico, o que teria contribuído para que ele entendesse a 
encenação dramática como uma espécie de remédio da alma, ajudando as pessoas do auditório 
a expelirem suas próprias dores e sofrimentos ao assistirem o desenlace. 

Disponível em: Fonte: http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/tragedia_grega1.htm acesso em 01/04/2021 

A partir da leitura do texto acima marque a alternativa correta. 

a) A catarse é uma função que purga as emoções e que possui características terapêuticas.  
b) Podemos afirmar que a purgação catártica é efetivada apenas na tragédia e no drama.  

c) Para acontecer o efeito da catarse é necessário o espectador se colocar no lugar do ator. 
d) Para a realização da catarse trágica é necessário o distanciamento emocional.  
e) Para acontecer o efeito da catarse é importante que o espectador seja apático ao herói 

trágico. 

 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/tragedia_grega1.htm

