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"O teatro elisabetano ou isabelino (como é conhecido na Espanha) se 
refere às obras dramáticas de autores ingleses, escritas e interpretadas na 
Inglaterra durante a segunda metade do século XVI (1558) e o início do século 
XVII (1603). Varias características fizeram do teatro elisabetano, depois do 
teatro grego e do teatro medieval, um fenômeno distinto do que ocorreu no 
resto da Europa. Para começar, o autor inglês não tinha a obsessão de buscar 
temas clássicos greco-latinos, como assunto para suas peças (o que era 
natural na dramaturgia da época), pois sabia que seu público estava 

interessado nos assuntos oriundos da história da Inglaterra. Além disso, não 
havia uma separação entre o teatro sério, de inspiração clássica, e o teatro 
popular. Grandes autores ingleses trabalhavam com obras que deviam 
satisfazer gostos diversos. Por isso, havia a fusão de comédia e tragédia, 
juntando, assim, o trágico, o cômico e o novelesco. Além disso, Londres 
encheu-se de companhias teatrais que competiam entre si para atrair o público. 

Às representações compareciam príncipes, gente de cultura, humildes 
artesãos, camponeses e crianças, para contemplar batalhas, crimes, paixões 
amorosas e divertidos desencontros. Isso, porque a entrada estava ao alcance 
de todos, se bem que com preços distintos. Thomas Platter de Basle depois de 
visitar o teatro The Curtain, em 1599, asim descreve a distinção de preços: 
"O que fica de pé, embaixo, paga só um penique, mas se quer se sentar, 
entram por outra porta, onde pagam outro penique; se deseja se sentar sobre 
uma almofada no melhor lugar, de onde não só se vê tudo, senão que também 
pode ser visto, tem que pagar em uma terceira porta por outro penique." 

Inspirado nos circos da época, o teatro elisabetano usava, no início, locais 
improvisados e abertos, como os pátios de hospedaria. Depois as companhias 
foram se estabilizando e começaram a ser construídos os primeiros teatros. 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.)". 

As peças de Shakespeare são exemplos do teatro elisabetano. Elas são 
categorizadas em comédias, tragédias e históricas. O que diferencia uma peça 
de outra é o seu final e o modo como o enredo é apresentado. A comédia 
normalmente tem o seu final feliz, muitas vezes envolvendo um casamento. As 
principais características são: luta de jovens amantes para superar problemas, 
muitas vezes resultado da interferência dos mais velhos; algum elemento de 
separação e reunificação; confusão de identidades, muitas vezes envolvendo 
disfarce; um servo inteligente; tensões familiares que normalmente são 



resolvidas no final; enredos complexos e entrelaçados; e uso de trocadilhos e 
outros estilos de comédia. 

As tragédias envolvem enredos dramáticos e sérios, podendo haver 
momentos cômicos, mas com um final que envolve a morte de algum 
personagem principal. As principais características são: personagens tornam-
se socialmente isolados; final envolvendo morte; sensação de inevitabilidade 
de alguns acontecimentos e falha de caráter que leva um personagem central, 
geralmente nobre, a uma eventual queda. As peças históricas enfatizam a vida 
de monarcas ingleses, apesar de apresentar algumas falhas nas descrições. 
Elas mostram principalmente os perigos da guerra civil e glorificam os 
antepassados da rainha da dinastia dos Tudors. 
Não é preciso entrar em detalhes sobre o modo como o texto é apresentado – 
rimas, métricas, etc. 
 
COMÉDIA DE COSTUMES – 
A comédia de costumes faz uma crítica mordaz à sociedade. Geralmente a 
classe alta é o foco da crítica. Os vícios, e as situações são reveladas de modo 
sarcástico e humorístico. Na peça a classe alta é demonstrada em toda a sua 
superficialidade, sua falta de moral, hipocrisia, mentira e percepção desfocada 
da realidade e revelando os vícios através de situações de humor (sátira) e 
apresenta uma criação detalhada de personagens (nomes intencionalmente 
escolhidos e características físicas e psicológicas reveladoras) que vivem o dia-
a-dia. 
 
EXPLICAR A NATUREZA DO PERSONAGEM – é descrever a sua índole, 
como ele age e o que pensa. O texto dá pistas disso o tempo todo. 
 
DESCREVER EM TERMOS DE OPOSTOS- os personagens foram criados 
para serem dicotômicos em suas características. São as características que 
são pedidas. Por exemplo, um é educado, outro grosso. 
 
O QUE OS NOMES PODEM REPRESENTAR- Vejam que o texto é uma 
análise da vida de Blanche. Cada nome remete ao seu passado e aos desejos 
de futuro que ela tem. 
“Belle Reve” – implicitamente é o nome da casa da família. Vejam o sentido 
no texto. Explicitamente o nome remonta ao período em que Blanche esteve 
casada. Detalhem esta situação. 
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