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SEMANA 07  2ªSÉRIE – ARTE– PROF. MÁRCIO 

QUESTÕES 
Questão 1 

O edifício teatral consistia em uma construção muito simples, de madeira ou de pedra, 

frequentemente circulares ou hexagonal, e dotados de um amplo espaço interno. Ao redor 

dispunham-se os balcões e as galerias praticamente não havia decoração. Os atores eram 

profissionais e recitavam no meio, não diante do povo, portanto, o público não era simples 

espectador, mas um participante do drama. Não havia atrizes, seus papéis eram interpretados 

por jovens atores que assumiam um tom de voz feminino. A ausência de decoração e de "efeitos 

especiais" melhorava a concentração na expressão gestual, mímica e verbal dos atores. Não 

existiam interrupções entre um ato e outro, já que era escassa a cenografia. O mobiliário e os 

objetos davam a localização da ação (um trono era a corte, uma mesa de taverna, uma taverna 

etc.)"   

Disponível em: <http://www.espacomarciocosta.com/pdf/literatura/teoria-da-literatura/o-teatro-elisabetano-isabel-cristina-

rodrigues-ferreira.pdf> acesso em 01/04/2021      

 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre Teatro Elisabetano, escolha a opção correta:  

  

a) O palco era dividido em 3 planos e isso dificultava as transições entre as cenas, 
necessitando da criação de entreatos e entre cenas.  

b) Os atores eram profissionais e as atrizes amadoras, pois somente aos homens era 
permitido frequentar escolas de artes dramáticas. 

c) O teatro elisabetano contava com a prática do cenário sonoro, um recurso oral que 

relatava para o público onde a cena estava ocorrendo. 
d) O uso de meia máscara era obrigatório para os jovens atores que interpretavam as 

mulheres no teatro elisabetano. 
e) Um dos aspectos mais característicos desse tipo de teatro era o mesmo tamanho temporal 

das cenas, em torno de 5 minutos. 

 

Questão 2 

O teatro elisabetano era extremamente popular e democrático. Todas as classes tinham acesso, 

em lugares reservados, pagando preços diferenciados. Havia a nobreza, as autoridades, os 

comerciantes, o povo, os desgarrados, enfim, uma profusão de pessoas e personalidades. Os 

espetáculos precisavam agradar a todos, por isso, nas peças é possível encontrar poemas líricos 

ao lado de cenas de violência e sangue. É possível encontrar num texto shakespeariano, o belo 

e o grotesco, o sublime e o carnal, o ódio e o amor, a luta de espadas e o diálogo corriqueiro, 

enfim, um arsenal de situações para agradar a esse público tão heterogêneo e exigente.  

Leandro Luz, disponível em: http://www.kplus.com.br/materia.asp?co=409&rv=Literatura acesso em 01/04/2021 

Segundo Burckardt “as duas molas propulsoras da Renascença foram a liberação do 

individualismo e o despertar da personalidade”.  

(apud BERTHOLD, Margot 2006, p. 269).   

http://www.kplus.com.br/materia.asp?co=409&rv=Literatura
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A popularidade do teatro de Shakespeare atingiu tanto os nobres quanto os plebeus. 

Shakespeare trata temas universais, essencialmente para serem concretizados na cena, com 

atores dando vida às metáforas e nuances psicológicos de seus complexos personagens.  

A partir dos textos acima e do seu conhecimento sobre Teatro Elisabetano, escolha a opção 

correta:  

 

a) Nesse período a individualidade só é percebida e valorizada nos teatros espanhol e italiano. 

O inglês continuou valorizando os personagens que tomavam suas decisões a partir dos 
valores e dogmas religiosos.   

b) Os espetáculos foram produzidos, desde o início do elisabetano, para agradar a nobreza, 
sendo que a inserção de aspectos ligados ao gosto dos plebeus é incorporada apenas no 

período final. 
c) O teatro shakespereano é o retrato de uma sociedade inglesa que continuava vinculada e 

orientada segundo a tradição religiosa medieval. 

d) O uso de violência na cena do teatro elisabetano está, provavelmente, atrelado ao fato de 
ser recorrente a execução de criminosos em praça pública em Londres neste período.   

e) Um dos aspectos recorrentes no teatro de Shakespeare é a presença de personagens com 
fraca caracterização psicológica e com aspecto bufonesco. 
 

 


