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INTRODUÇÃO: 

Com a pandemia da COVID-19 pelo mundo inteiro, muitos dos métodos de trabalho tiveram de 

ser reinventados devido ao distanciamento social necessário para conter o avanço da doença. Com isso, 

a pesquisa e o fazer artístico também tiveram de se renovar, principalmente o setor teatral que tanto 

preza pela conexão e contato direto com o público. Atores e diretores, ao se depararem com a falta 

desse convívio coletivo, resolveram então utilizar diferentes técnicas e ferramentas digitais de internet 

para continuar com o trabalho teatral a distância, fazendo com que o público ainda se sentisse em 

contato com os atuantes e pudesse sentir que a distância física como método de fazer teatral não 

necessariamente significava um fim do teatro tradicional e presencial.  

Porém, mesmo sendo metodologias emergenciais por conta do distanciamento social, a 

tecnologia virtual e a internet se mostraram ferramentas potentes para a criação de uma nova relação 

entre atuantes - ficção para a consolidação de narrativas poéticas. Esses tais instrumentos podem somar 

com o teatro presencial e criar novas estéticas e linguagens teatrais que podem ainda potencializar a 

relação público - seres ficcionais.  

Sendo assim, o objetivo primordial dessa pesquisa, além de investigar a forma do fazer teatral 

durante os anos de pandemia do Coronavírus, é fazer uma montagem da peça Amores Surdos, de Grace 

Passô usando do hibridismo do teatro online com o teatro presencial para potencializar o distanciamento 

das personagens e investigar como as ferramentas do formato online podem favorecer uma montagem 

do formato presencial.  

METODOLOGIA:  

             O FAZER TEATRAL DURANTE OS ANOS DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS: Nessa parte 

da pesquisa exploratória, foram analisadas peças apresentadas online e falas de oradores em 

workshops e rodas de conversa. 
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              Quando o distanciamento social e o lockdown foram decretados, os teatros fecharam suas 

portas e os atuantes e diretores buscaram novos meios para continuar o seu fazer artístico dentro de 

casa, usando as tecnologias que tinham até o momento. Acreditando que o surto de Coronavírus duraria 

por apenas um mês, a alternativa mais rápida foi o uso das redes sociais, que foram veículos não apenas 

de notícias trágicas do vírus, mas também de leituras dramáticas e monólogos curtos com o objetivo de 

trazer confiança e um pouco de paz no meio de notícias horríveis e mudanças bruscas de vida que eram 

anunciadas todos os dias. Nesse primeiro momento era apenas o artista atuando para a câmera do 

celular ou do computador, podendo (ou não) utilizar figurinos que encontrava em casa, mas utilizando-

se da iluminação do ambiente no qual estava.  

          Conforme o tempo foi passando e o número de casos continuavam a aumentar, foi-se adotada 

uma maneira de trabalho “emergencial”, pois estava cada vez mais claro que os teatros presenciais não 

poderiam voltar pelo risco que proporcionaram para os trabalhadores e também para o público. Com 

isso, as filmagens começaram a ser exploradas de maneiras diferentes: o ângulo frontal deu lugar a uma 

pesquisa de diversas perspectivas (planos detalhes, cenas gravadas com o celular no chão ou no teto); 

o posicionamento vertical dos celulares começou a ser deixado para trás e enquadramentos foram 

adotados para trazer uma estética diferenciada para os textos apresentados em casa; e o jogo de luzes 

foi incrementado nas gravações, o que fazia com que o ator poderia gravar a qualquer hora do dia sem 

depender da luz ambiente. Essas questões já são estudadas no âmbito do audiovisual, porém, para o 

ator de teatro, a investigação de equipamentos de gravação foi feita de uma maneira empírica, com 

tentativas e erros e sem formação prévia para tal. Nesse momento pandêmico, o atuante foi o “cineasta 

de si mesmo”. 

           Com essa investigação teatral online proporcionada por 

câmeras, muitos artistas se depararam com ferramentas que 

não possuíam em casa como refletores ou bons microfones 

para a captura de áudio. Isso fez com que vários tutoriais da 

internet fossem utilizados para fazer uma adaptação desses 

instrumentos de uma maneira caseira e com baixo custo para 

ser mais acessível. Os refletores poderiam ser feitos de papelão 

e papel alumínio (com o possível uso de papel celofane 

encaixado no papelão para dar cores as lâmpadas caseiras) e o 

áudio poderia ser gravado separado das imagens com os atores 

dando o seu texto diretamente para o microfone do aparelho que utilizava, podendo também usar 

aplicativos de celular que pudessem abafar sons externos e deixar a gravação menos ruidosa.  

           Um exemplo de trabalho feito em casa nesses parâmetros de adaptação de instrumentos e com 

o amparo de tecnologias virtuais foi Dora uma peça virtual realizada por Sara Antunes e Henrique 

Landulfo, baseada na história de Maria Auxiliadora Lara Barcelos (1945-1976), estudante de 

medicina e guerrilheira que entrou na luta armada contra a ditadura militar brasileira quando tinha 23 

anos. A montagem mescla elementos de teatro e audiovisual, tendo algumas cenas gravadas por 

Figura 1 – Refletor caseiro feito com papelão e 
papel alumínio. O equipamento era montado em 
volta da lâmpada de um abajur. – fonte: Arquivo 

pessoal. 
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Landulfo e outras pela própria Antunes, o que propunha duas 

dimensões para o papel da câmera no espetáculo: a primeira 

servia como o olho do espectador, tendo um plano geral para as 

ações da atriz, e na segunda a câmera registrava a visão de Sara 

e adotava uma perspectiva poética e intrínseca da personagem. 

Em um Workshop intitulado Criação Autoral para Projetos 

Híbridos: Teatro e Audiovisual, viabilizado pela Oficina Cultural 

Oswald de Andrade, os realizadores da montagem 

compartilharam que a etapa de edição das filmagens foi quase 

inexistente, pois “Dora” contava com transições feitas ao vivo, ou 

seja, quando Henrique estava operando a câmera e a cena precisava usar outro ângulo, ao invés de 

utilizar cortes feitos na etapa de edição da filmagem, Sara cobria a lente da câmera com suas mãos ou 

com o rosto para que Henrique pudesse mudar o ângulo ou o posicionamento da câmera e assim os 

dois poderiam continuar a peça. Esses cortes também poderiam ser feitos com sombras. Além disso, os 

dois utilizaram a luz como método de dramaturgia ao utilizar lâmpadas de strobo e sombras para ilustrar 

as sessões de tortura que Dora sofreu. 

         Outras peças apresentadas de forma online foram idealizadas no âmbito das redes sociais. O 

grupo Magiluth, frequentemente citado no curso Formação em Teatro Digital idealizado pelo festival 

Teatro em Movimento de Minas Gerais durante o período de isolamento social, elaborou a peça Virá, 

na qual acontecia por meio de diversas plataformas online diferentes: Whatsapp, email, Instagram e 

Spotify; e ao mesmo tempo propunha uma interatividade usando mensagens de texto, pois o público 

poderia responder as mensagens do ator do jeito que quisesse. 

          O público pode seguir com o roteiro pré-estabelecido e concordar com todas as informações que 

a performance traz ou pode simplesmente inverter o 

jogo e fingir que é um personagem que nunca se 

encontrou com a personagem do intérprete. Além disso, 

a peça apenas pode continuar se o público estiver 

presente. Somos colocados em uma situação na qual é 

difícil apenas largar o celular e resolver outros assuntos 

do momento, já que o controle também está em nossas 

mãos.  

 

             A MONTAGEM DE AMORES SURDOS PARA 

INVESTIGAR FERRAMENTAS DIGITAIS EM PEÇAS 

PRESENCIAIS:  Nessa segunda parte da pesquisa, convidei atuantes alunos da graduação da 

Universidade de Campinas para atuar em uma adaptação da peça Amores Surdos de Grace Passô. A 

seleção foi voltada aos primeiro e segundo ano, por estarem começando os seus trabalhos presenciais 

Figura 2 – Cena da peça Dora por Sara Antunes e 
Henrique Landulfo. A câmera é operada pela 

própria atriz. –Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=95xCO45QRS

Q&ab_channel=SescS%C3%A3oPaulo 

Figura 3 – Cena da peça Virá, peça em texto que acontecia 
também pelo Whatsapp. Nessa cena, o performer conversa 

com a pesquisadora como se ela fosse um personagem 

também. –Fonte: Arquivo Pessoal.  

https://www.youtube.com/watch?v=95xCO45QRSQ&ab_channel=SescS%C3%A3oPaulo
https://www.youtube.com/watch?v=95xCO45QRSQ&ab_channel=SescS%C3%A3oPaulo
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na Unicamp no ano de 2022, pós-pandemia, sendo o primeiro projeto desses alunos no formato 

presencial.  

           Assim que os alunos receberam o convite, fizemos uma leitura coletiva da peça e quando 

terminamos, discutimos a peculiaridade de cada personagem e o qual ferramenta digital cada um poderia 

ter. Dessa conversa, chegamos à conclusão de que cada personagem apresentaria em um espaço 

diferente do Paviartes na Unicamp e apenas se conversariam por meio de telefonemas via Skype; a 

personagem Samuel, que é uma pessoa indecisa, utilizaria de uma estrutura de teatro gameficado, ou 

seja, quem controlaria as escolhas da personagem seria o público presente; e a personagem Joaquim 

se dividiria em dois seres: O “Joaquim acordado” e o “Joaquim Ciborgue”, que representaria a 

personagem em seu estado de sonambulismo.  

           Depois dessa primeira leitura, o grupo passou por alguns exercícios envolvendo a mistura de 

jogos teatrais presenciais e jogos teatrais com o auxílio de tecnologias virtuais, como montar uma cena 

baseada em um áudio de Whatsapp de outro integrante do grupo ou improvisos de como utilizar o recorte 

de webcam para esconder um segredo de outro integrante. Após esses improvisos e cenas, surgiu a 

ideia de utilizar um grupo de Whatsapp para o público poder acessar os pensamentos da personagem 

Júnior, deixar um varal com um lençol branco em cena e projetar a foto dos filhos na cena da Mãe e 

dividir a personagem Graziele para deixar mais camadas da fase da adolescência da garota e também 

fazer da sala de espetáculo uma experiência sonora, com um fone de ouvido tocando uma mensagem 

especial para o público. 

          No final da parte de preparação para a nossa adaptação e abertura de processo, cada 

personagem ficou dividida da seguinte forma:  

Personagem Local da cena Ferramenta digital 

Mãe Ac03 (paviartes) Projetor  

Graziele(s) Ac02 (paviartes) Microfone que altera a voz, fone de ouvido ao centro do palco 

Pequeno Ponto de encontro 

ao lado do Paviartes 

Aplicativo de VR no celular mostrando a imaginação da 

criança. 

Joaquim(s) Ac04 (paviartes) Macacão de Joaquim Ciborgue com celulares em sua volta 

mostrando vídeos dos olhos dos outros personagens 

Júnior Ac01 (paviartes) Mensagens via Whatsapp contradizendo o seu monólogo 

Samuel Ponto de ônibus na 

frente do paviartes 

Instagram do projeto com enquetes para decidir que rumo 

tomar 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Essa pesquisa trouxe como resultado um repertório de diferentes métodos utilizados por grupos 

teatrais durante a pandemia para manter o seu trabalho mesmo no ambiente online. Mesmo com o 

distanciamento social, alguns coletivos inovaram ao trazer suas peças ao campo das redes sociais e ao 

mesmo tempo resolver utilizá-las como forma de potencialização da narrativa ao invés de apenas 

apresentar naquele meio por não haver outra escolha. Como são escolhas relativamente simples, sendo 
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necessário apenas a conexão de internet para realizar uma peça em diferentes redes sociais, aplicativos 

ou com filmagens ao vivo realizadas e editadas pelos próprios atuantes, é possível levar essas técnicas 

para o ambiente presencial, fazendo assim uma peça híbrida digital-presencial.  

Provavelmente o próximo passo depois dessa pesquisa é implementar o uso de tecnologias 

digitais em sala de aula e investigar como os estudantes e artistas conseguem desenvolver seus estudos 

e suas cenas curtas por meio dessas ferramentas.  

CONCLUSÕES: 

Em suma, o teatro presencial com ferramentas tecnológicas pode ser feito com pouco material 

de audiovisual. A experiência desse hibridismo pode ser acessada e gerada com uma câmera de celular 

ou uma webcam e motivar pesquisadores e pesquisadoras a explorar o campo de estudo desenvolvido 

com o isolamento social. Assim como aconteceu com Dora, Virá e a adaptação de Amores Surdos, a 

tecnologia digital pode transbordar a dramaturgia e acessar minuciosos detalhes da obra original.  
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