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RESUMO 

 

Através de um panorama histórico sobre formas teatrais configuradas a partir das 

interações entre palco e plateia presentes em diferentes arquiteturas: Arena, Elisabetano, 

Italiano e Alternativo, onde este termo designa diversas possibilidades de espaços 

cênicos fora de edifícios teatrais convencionais, esse trabalho tentará destacar dessas 

morfologias uma reflexão sobre o olhar do público em relação ao palco: sagrado, 

profano ou mágico. Podemos ver as metamorfoses ocorridas nos espaços e diferentes 

manifestações que a arte da cenografia formalizou, ao longo de milênios dedicados à 

busca de oferecer suporte para o corpo humano em representação, acompanhando as 

correntes estéticas do teatro ocidental em seus momentos de grandes transformações. 
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palco. 

 

RESUME 

 

Through a historical overview of theatrical forms configured from interactions between 

stage and audience present in different architectures: Arena, Elizabethan, Italian and 

Alternative, where this term means different possibilities of scenic areas outside of 

conventional theater buildings, this paper will try put highlights on these morphologies 

to get one reflection over a certain look of the public in direction to stage: sacred, 

profane or magical. We can see the metamorphoses of space and different 

manifestations that the art of scenography found, over millennia dedicated to set support 

for the human body in performance, following the aesthetic currents of the western 

theater in moments of great changes. 
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Iniciamos o panorama histórico com a Poética, de Aristóteles, o tratado teatral da 

Antiguidade referência entre nós sobre a tragédia ática, quando nomeia e define a outra 

face do fenômeno fundador do teatro ocidental, que eram suas encenações nos teatros de 

arenas gregos.  Chamada de Opsis por Aristóteles, o espetáculo trágico “acrescenta à 

tragédia a intensidade dos prazeres que lhe são próprios.”1. É interessante notar como se 

inaugura nesta análise a necessidade da abordagem dos acontecimentos relativos ao que 

o público assistia na ocasião dos festivais conhecidos como grandes dionisíacas. O 

espetáculo teatral nos traz os prazeres “que lhes são próprios” e eles são da ordem 

espacial, sonora, visual, coreográficas e rítmicas configuradas para envolver esse 

público em algum ponto de ‘suspensão da realidade’, como caracterizou Cyro Del Nero, 

discorrendo sobre as origens da teatralidade em rituais xamânicos, onde o curandeiro e 

seu público apontam a nascente relação palco/plateia de um proto ritual teatral:  

 
Tendo ganhado o poder de cura, ele organiza um corpo de acólitos. De 

alguma maneira reconhecendo os signos naturais, ele os domina e demonstra 

isso sempre de maneira dramática, para impressionar aqueles que ele formou 

para ele: seu público, seus pacientes, seus crentes, seus fiéis. Surgem com ele 

duas atitudes essenciais para o teatro: tomar a palavra e suspender a 

incredulidade, exercidas na sua ação central, que é o curandeirismo, a 

pajelança. (DEL NERO, 2009, p. 113) 

 

A tragédia nascida dos rituais dionisíacos trouxe para o centro das arenas construídas 

nas encostas das colinas esse impulso do espetáculo que toma a palavra e suspende a 

incredulidade do público, que passa a compartilhar no espaço cênico sacralizado pelas 

energias ancestrais das cerimônias religiosas e xamânicas, um instante extraordinário de 

experiência estética, poética, filosófica, existencial através da representação/encarnação 

de forças míticas. 

 

Neste sentido reside a força antropológica do Teatro e seu enraizamento na questão do 

papel da plateia no contato ao vivo com a apresentação ritual. Eugenio Barba  afirma: 

 
                                                
1 ARISTÓTELES, Poética. 1993, p. 147. 
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A matéria-prima do teatro não é o ator, o espaço, o texto, mas sim a atenção, 

o olhar, o escutar e o pensamento do espectador. O teatro é a arte do 

espectador. Cada espectador ainda que não o saiba, percebe algumas vezes 

através de grandes lentes, e outras vezes através das pequenas de um 

binóculo imaginário, assim como o poeta de sentidos particularmente 

aguçados do qual falava Baudelaire. Observa o conjunto à distancia e depois 

é atraído por um detalhe. ( BARBA, 1993  p.63)  

 

Podemos considerar que as metamorfoses ocorridas nos edifícios teatrais ao longo dos 

séculos sejam resultados dos processos sociais que regem essas construções de olhares 

para o espectador. Se nos debruçarmos sobre alguns contextos históricos decisivos para 

a construção das referências morfológicas que determinaram a existência de modelos de 

arquiteturas teatrais diferenciadas entre si por suas configurações da relação palco-

plateia, a saber: Arena, Elisabetano e Italiano, cujas bases constituintes são o espaço e a 

cenografia colocada neste, de forma a oferecer suporte para o discurso primordial do 

fenômeno teatral sustentado pela presença física do atuante e sua relação com o público 

almejado. 

 

A arena grega era em círculos concêntricos formando o theatron, ao redor da orchestra, 

o espaço das coreografias dos coros, dos músicos e do altar a Dioniso, o Tímele. Atores, 

performers, xamãs curandeiros, girando em redor desse altar e representando as 

máscaras das forças em agon, em conflito, buscando realizar para aquela plateia a 

famigerada catarsis observada por Aristóteles.  Catarsis, como se deduziu ao longo de 

exegeses diversas, tinha para o filósofo um referencial linguístico medicinal de cura e de 

superação do mal pela via da expiação orgânica, que o espetáculo presencial através do 

corpo do intérprete mascarado ritualizava para o público durante os festivais.  Walter 

Benjamim vai ao ponto ao se perguntar, 

 
Mas com que direito falamos de representação ‘agonal’? Pois não é 

suficiente, como justificativa formular a hipótese de que o enredo trágico 

deriva da corrida ritual em redor do tímele.  É preciso mostrar, em primeiro 

lugar, que os espetáculos áticos transcorriam sob a forma de competição. Não 

somente os poetas, mas também os protagonistas e os coregias entravam em 

concorrência. Mas a justificação interna está na angústia muda que cada 

representação trágica comunica aos espectadores, e se revela nos 
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personagens. No espetáculo, reina a concorrência silenciosa do agon. 

(BENJAMIN, 1984 p. 130) 
 

As máscaras, vestuários, coturnos, cenários, efeitos sonoros, músicas, coreografias, 

refletores/rebatedores de luz e o próprio edifício foram elementos teatrais que se 

misturavam em múltiplas combinações espetaculares, numa profusão de signos, a se 

encaminhar no tempo da apresentação para chegar ao momento trágico por excelência: 

o silêncio ritualizado. A agonia do herói, a suspensão da incredulidade, a catarsis. 

Podemos pensar que todo o desenvolvimento desta linguagem distribuída por elementos 

no espaço: edifício, cenários e outros efeitos do espetáculo foram emanações do mesmo 

impulso primeiro da máscara, como portadora de signo representacional de um caráter 

humano, transportado para todo o aparato cenográfico imaginado e criado para ampliar 

as reverberações semiológicas do fenômeno trágico através dos recursos da teatralidade, 

intrínseca à natureza do Opsis. Um olhar com lupa sobre o espaço do sagrado e suas 

múltiplas interpretações a partir dos círculos concêntricos ao redor da orchestra. 

 

Num salto no tempo chegamos aos séculos XVI e às arquiteturas dos teatros: 

Elisabetano e das Casas de Ópera e seu Palco Italiano. O anfiteatro elisabetano adapta a 

arena circular introduzindo o quadrado da cenografia fixa que avança num nível mais 

alto em direção público que agora ocupa o lugar da outrora orchestra grega, onde um 

dia houve o altar a Dioniso.  

 

Evelyn Werneck Lima afirma: 

 
O anfiteatro elisabetano, sendo um espaço fundamentado no princípio 

esférico, ao mesmo tempo fechado sobre si mesmo, porém aberto para o céu, 

oferece uma multiplicidade de pontos de vista tanto quanto arquitetura como 

quanto representação. (LIMA, 2012, p.71)  

 

As encenações elisabetanas ancoradas em versos alexandrinos, vestimentas, panos, 

bandeiras, alçapões, espadas, taças, ossos, cartas, livros, flores e tantos outros props que 

se depreendem dos textos de Shakespeare e contemporâneos, um teatro da imanência, 

como afirma a autora, onde a imaginação ativa do público participa das misteriosas 

magias proporcionadas pelos versos e suas narrativas extraordinárias, onde “os efeitos 
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cênicos no palco são obtidos por sugestão, pela magia do maravilhoso, pela autoridade 

do autor minimamente auxiliado pela planejada figuração.” (2012, p. 71) 

 

A casa de Ópera e seu palco italiano surgem neste mesmo século na busca da perfeita 

operacionalização cênicas do espetáculo musical, cuja natureza melódica necessita de 

mais enquadramento para organizar, harmonizar e ritmar os movimentos da encenação. 

O palco italiano com seu aparato tecnológico derivado das construções navais, trazem 

para a cena renascentista a ampliação dos efeitos aéreos de voos, aparições  

fantasmáticas, preenchendo também na verticalidade o campo visual do espectador, que 

agora permanecerá sentado frontalmente a esta caixa cênica retangular.   

 

Tal esquema de enquadramento da cena, repleto de potencialidade de criar efeitos 

visuais surpreendentes e arrebatadores, será o palco versátil para a construção de 

truques, o espaço ideal para o grande teatro do Barroco e seus apoteóticos instantes da 

encenação das Glórias cantando a conversão dos pagãos e a entrada no reino dos céus.  

Um belo espetáculo para encher os olhos apenas? Nada mais de ressonância mágica, 

imanente? Apenas o espetacular aprisionamento da imaginação em profanas maravilhas 

para os sentidos? São perguntas que ainda rondam o espectro do senso comum sobre o 

tipo de teatro que acontece no palco italiano, a despeito dele ser uma das configurações 

mais encontradas em todo o mundo. 

 

Tais tipologias arquiteturais e de relação palco-plateia chegaram ao século XX 

reinventadas em diversos substratos estéticos e o palco italiano sobreviveu até mesmo, 

como suporte para grandes revoluções cênicas como foram o trabalho do Teatro de Arte 

de Moscou com Konstantin Stanislavski e o Berliner Ensemble com Bertolt Brecht, 

mostrando-se também apropriado para reinvenções dramatúrgicas, e/ou desconstruções 

meta linguísticas de seus truques. Neste século dentro da caixa cênica italiana a lupa 

profana e científica invade o mundo maravilhoso e encantado dos contos morais 

religiosos e as emocionantes encenações musicais, transformando esse espaço com 

novos parâmetros estéticos e técnicos sempre atraentes, até mesmo para artistas cênicos 

inovadores como Peter Brook e Robert Wilson por exemplos, que realizam até hoje 

espetáculos para tais configurações palco/plateia. 
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O conceito de espaço alternativo deriva de toda sorte de pesquisas e buscas por novas 

formas de construir a relação palco-público em novos pontos de vista, e principalmente 

num movimento de fazê-lo sair da mera experiência de espectador e participar mais 

ativamente, nem que seja deslocando-se pelo espaço com encenações itinerantes, 

recriando-se antigos rituais ou formas processuais muitas vezes no intuito de reviver o 

espaço mítico ancestral das formas teatrais em suas origens.   Noutras ocasiões o espaço 

alternativo é a moldura cenográfica já pronta e instalada de que a encenação faz uso 

enquanto carga semântica para o espaço do espetáculo. Na maioria destas propostas o 

público é lançado numa experiência diferenciada e absorvente para sua corporeidade e 

imaginação na relação com o espaço, artistas e espetáculo. 

 

Em termos de edifício teatral alternativo o projeto desenvolvido na parceria entre Lina 

Bo Bardi (1914-1992), arquiteta e cenógrafa italiana radicada no Brasil, com José Celso 

Martinez Correia fundador e diretor do Grupo Oficina se destaca como conceito, 

desenvolvimento e resultados.  Inspirado no formato do carnaval brasileiro e do desfile 

de blocos pelas ruas e escolas de samba em sambódromos. O espaço denominado pelos 

criadores de ‘terreiro eletrônico’, contém:  

 - Uma passarela cercada de cadeiras colocadas no percurso e em  duas galerias acima 

do piso desta passarela de 25 metros de cumprimento. As paredes laterais de 13 metros. 

 - Um teto retrátil que pode ser aberto para a passagem da luz natural tanto diurna 

quanto noturna. 

 - Uma parede de vidro de 15 metros quadrados, para passagem da luz natural para 

dentro do espaço 

- Um canteiro de plantas perto desse janelão de vidro 

- Camarins e cabines técnicas colocadas em cada extremo da passarela no mezanino, de 

forma que bastidores e trabalhos técnicos aconteçam também à vista da plateia. 

 

Tal espaço tem sido utilizado por diversos tipos de eventos e atividades culturais, 

projetos sociais, e outros, além de proporcionar para as produções do Grupo Oficina um 

permanente laboratório de construção de poéticas cênicas para recriar clássicos de 

Shakespeare, Schiller, Euclides da Cunha e outros, sempre com excelente repercussão 

entre o público jovem e os apreciadores de teatro. 
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Após esse breve panorama destaca-se a base comum que rege os elementos da 

teatralidade que acompanham a apresentação de artistas cênicos ao longo dos séculos, 

qual seja a necessidade de todos se unirem para proporcionar o encontro e o diálogo 

com as mentes e corpos de suas plateias.  Devem convergir para um todo organizado, 

hierarquicamente, no tempo da apresentação para estabelecer a comunicação com o 

público, através do portador do principal discurso do palco – a vida humana.  As 

teatralidades também são determinadas pelas condições materiais de construção da cena 

e recebem, dialeticamente, a determinação de seus resultados estéticos pela via dessa 

interferência da técnica, que por sua vez, é determinada pelas condições materiais, 

inclusive econômicas, de produção.  Dessa forma, encerramos essa reflexão 

demonstrando como ao longo de todo ideário estético que qualquer movimento dentro 

da linguagem teatral possui, está uma contrapartida dialética representada pela 

arquitetura e pela cenografia na forma de lidar com a matéria cênica, onde reside uma 

espécie de hora da verdade, demonstrada por sua capacidade de concretizar as 

intencionalidades expressivas e de comunicação, em formas compatíveis com seus 

temas e conteúdos, na mão dupla de criação com artistas que se movimentam dentro 

delas.   Na dialética da poesia cênica, na apresentação de qualquer fragmento de 

linguagem teatral,  reside a necessidade do ponto de vista, um ponto de partida para 

proporcionar ao espectador o máximo desfrute possível do teor completo que tal cena 

possa lhe proporcionar como experiência de vida.  
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