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Esta pesquisa acerca da teatralidade coral tem o intuito de desenvolver o tema da coralidade 

associado ao contexto urbano. A pesquisa se divide em duas partes. Na primeira, exponho o 

conceito de teatralidade a partir dos teóricos estudos. Na segunda, apresento as semelhanças entre 

a teatralidade coral contemporânea e a urbanização. 

Como venho percebendo em meus estudos, definir coralidade é reduzir seu potencial múltiplo. 

Portanto, falarei de peculiaridades e características operantes na coralidade, sendo ela  clássica ou 

contemporânea
1
, a partir de uma compreensão da teatralidade coral como composta por um 

conjunto de adjetivos que designam certas práticas que se manifestam na plástica, na 

performance dos atores e na dramaturgia. Infiro então que esse adjetivos da coralidade podem 

estar presente em todos os elementos que compõem a encenação teatral.  

Para  Fabio Cordeiro (2010),  a teatralidade coral não configura uma estética teatral, mas 

articula diversos recursos que podem ser percebidos desde o teatro grego até os dias de hoje. 

Devido a certa permanência atemporal, mesmo que essa se manifeste em formas diversas ao 

longo do tempo, atribui-se à teatralidade coral um aspecto disforme e um amplo acervo de 

recursos a serem explorados.  Portanto, mais de dois mil anos de história e acúmulos teatrais que 

compõem o acervo de coralidade. 

O francês Jean-Pierre Sarrazac (2012)  trata o  conceito de coro\coralidade em forma de 

verbete, alertando para  o surgimento de figuras corais  na dramaturgia escrita e em encenações 

contemporâneas. Tais figuras apresentam um aspecto formal, oriundo do coro grego, porém 

polifônico. 

Já nas palavras de Cristopher Traiu(2003) podemos perceber outro ponto de vista da 

coralidade é o retona questão do modelo do coral, tal como ele emerge nos anos 90, porém não 

sobre o aspecto do coro massivo, mas ao contrário polifônico.   

Para entender a noção de coralidade nos tempos atuais, faz-se necessário adentrar no termo 

por meio de uma compreensão histórica de algumas das origens da coralidade, para voltarmos no 

contemporâneo. Por fim proponho a urbanização como mais uma ponto de vista para analisarmos 

a coralidade, que é um tema como lembra Megavand(2013), multidisciplinar e que para tratar 

dele é necessário cruzar algumas áreas do conhecimento. 

Não é a finalidade traçar a historiografia das mutações que a teatralidade coral transitou, mas se faz 

necessário recortes para evidenciar os pontos que favorecem a pesquisa e a narrativa escolhida para 

                                                 
1
 CORDEIRO, Fabiano.O coral e o colaborativo no teatro brasileiro / Fabio Cordeiro, 2010. Utilizou na 

sua tese a divisão entre coralidade clássico e contemporânea.Nesta pesquisa adoto essa divisão. 
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explicitar  os recursos que a teatralidade coral utiliza e ressuscita. Começaremos então voltando a  atenção 

para o coro grego e o ditirambo para compreendermos a origem da teatralidade coral.  

Como sabido, o ditirambo
2
 era feito em homenagem ao deus Dioniso por um grupo de coreutas 

cantantes e dançantes, trazendo como tema central “a condição  humana”
3
e o “mito de Dionisio”

4
 de 

forma ritualística e circular. A musicalidade, as vozes e o dançar buscando uma harmonia são 

componentes que nos deixam rastros da teatralidade coral.  

Já no coro grego, o personagem coletivo de voz uníssona está presente nas tragédias e nas comédias, 

não participa efetivamente das  decisões, mas contribui quando aconselha ou adverte o herói sobre os 

acontecimentos. Como lembra Cordeiro(2010), o coro é um personagem que representa a opinião da 

polis
5
, da moral cívica. 

 

 

 

                                                 
2  “O ditirambo parece ter surgido no  século VII a.C. provavelmente perto de Coríntia, cidade comercial cosmopolita. 

Até certo ponto um ‘ancestral’ da ópera dos tempos modernos, os ditirambos podem ser abordados também pelo seu 
aspecto musical, não somente o literário. O gênero teria sido levado para a Atenas pelo poeta lírico Téspis, de 
Icária.” (Idem, p.56) 
3 (Idem)  p.54 
4 (idem) p.59 
5 Como era chama as cidades em grego. 


