
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo  6: 
Arte digital: Reflexos e Reflexões Pandêmicas  
 
Online  
Dias: Terça (31/05) e quarta (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadores: Sócrates Fusinato istmorumeiro  
                     Joice Rodrigues de Lima  
 

 
1º Dia (31/05) 
 
1 - A escuta como caminho amoroso em arte com crianças em pandemia. 
Joice Rodrigues de Lima 
UDESC 
 
2 - Expressão Corporal - Entre o Confinamento e Privação da Liberdade. 
Dalila Analy 
UNESPAR – FAP 
 
3 - Onde anda você? (2020): entre a pesquisa científica e artística em contexto de 
pandemia. 
Julia Lima Ribeiro 
UFU 
 
4 - Teatro neotecnológico, espaços e cyberespaços: uma reflexão sobre as 
presenças e tele-presenças que se cruzam. 
Raissa Bandeira da Luz 
UDESC 
 
5 - Teatro Digital e Teatralidades: os espaços, brechas e estratégias da obra 
Peça, de Marat Descartes. 
Felipe Cremonini 
UFRGS 
 

2º Dia (01/06) 
 
1 - A expectação em experiências de Realidade Mista. 
Vanessa Bressan 
UFRGS 
 
2 - Proposta pedagógica de mediação cultural entre o cenário pandêmico e pós-
pandêmico: quando será o próximo passeio? 
Magda Schiavon de Rossi 
UDESC 
 
3 - Teatro em chamas: a performance do teatro em tempos confinados. 
Sócrates Fusinato istmorumeiro 
UDESC 
 



4 - Investigações acerca do protagonismo das crianças na peça teatral interativa 
Os Pequenos Mundos do Eranos Círculo de Arte. 
Sandra Coelho 
UDESC 
 

5 - Todos Compomos Rio: poéticas e pedagogias performativas em tempos de 
pandemia. 
Vinicius da Silva Lírio 
UFMG 
 



A escuta como caminho amoroso em arte com crianças em pandemia 

 

Joice Rodrigues de Lima 

Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Teatro – CEART – UDESC 

 com orientação da Profª Drª Dodi Leal 

 

Em 2020 a sociedade foi surpreendida por um contexto pandêmico que se estende 

até esta ocasião, ainda que cada vez em um cenário mais otimista. Grande parte das 

atividades sociais precisaram ser adaptadas e passaram por um extenso período sendo 

realizadas através da internet, em modo remoto, principalmente as que incluíam crianças. 

Neste contexto, trago reflexões sobre uma experiência vivenciada no PIÁ – Programa de 

Iniciação Artística, na cidade de São Paulo, direcionado a crianças e adolescentes entre 5 

e 14 anos, que necessitou se readequar e seus educadores precisaram desenvolver 

estratégias e vias para estabelecer encontros virtuais com as crianças e percorrer caminhos 

em arte tendo como mediadores as telas do computador e celular. 

Considerando as desigualdades e marcadores sociais que a situação evidenciou, 

pretendo apresentar um processo desenvolvido na região sul da cidade mencionada, ao 

longo de 2020, no qual a escuta foi elo entre educadoras, crianças e adolescentes, tendo a 

tecnologia do rádio como aliada neste percurso. Os encontros online foram gravados e 

recriados, (com e pelas crianças e adolescentes), em criações sonoras performáticas no 

intuito de compor uma programação radiofônica, sendo assim possível fazer em arte suas 

angústias e desejos deste período.  

Para aprofundar reflexões sobre este processo, trago como referências o trabalho 

da artista e pesquisadora Janete el Houli que propõe a criação sonora a partir da escuta, e 

o pensamento da professora e pesquisadora bell hooks sobre o amor e o afeto como 

elementos transgressores em processos pedagógicos que visam desestabilizar hierarquias 

e políticas de opressão. 

Pretendo assim, compartilhar uma proposta de criação artística com crianças e 

adolescentes que, ainda que realizada remotamente, é acionada pela força do encontro, 

que se realiza a partir de uma postura de escuta amorosa e possibilita brechas criativas e 

afirmativas em uma conjuntura nada propícia a priori. 

 

#escuta #crianças #processosartísticos #pandemia 



Expressão Corporal - Entre o Confinamento e Privação da Liberdade 

Dalila Analy 

UNESPAR-FAP 

 

Em 2019 o mundo enfrentou uma das maiores mensagens de falência de uma 

globalização imperialista que Milton Santos já criticava quanto a eficiência no que a mobilidade 

de capitas é priorizada em detrimento a trajetória das pessoas. A pandemia em virtude do 

COVID-19 obrigou à todas situações de confinamento. As Tele telas da distopia de George Orwell 

tornaram-se o meio de diálogo real com o avanço das e-commerce na era digital. Nessa 

transformação Ciborgue, para usar o termo de Donna Haraway, em situação de confinamento 

convém indagar o que sobrea para o corpo demasiado humano. Como expressar esta asfixia 

pensando em tamanha redução da kinesfera de Laban? Como retomar a profundidade do corpo 

3D que Klauss Vianna alerta como fonte interativa da criação do pensamento? E se o 

confinamento por virtude do vírus já impõe tamanhos traumas, então o que ocorre com as 

pessoas aprisionadas pelo sistema carcerário Americano? Levando em conta os ensinamentos 

de Ângela Davis e Ashley Lucas podemos considerar a privação de liberdade como um método 

histórico de controle dos corpos dissidentes através do apartheid e da tortura. E, como colocou 

Luciana Borges, de que forma a existência das prisões não são espelhos de nossa falência 

enquanto humanidade? Manter o corpo expresso de forma livre é questão de revolução sem a 

qual não transformamos o mundo no sentido da educação de Bell Hooks e a falta de humanidade 

que cria a corrente acaba por confinar o mundo todo. Como as práticas de Concílio Vicente e 

Caroline Vetori de Souza quanto ao teatro em condição de privação de liberdade revelam um 

potencial transformador de esperança e revolução na expressão corporal em tempos de crise?   

Palavras-chave: expressão corporal, teatro, cárcere, confinamento 



Onde anda você? (2020): entre a pesquisa científica e artística em contexto de 

pandemia 

Julia Lima Ribeiro 

UFU 

A pesquisa visa analisar o processo prático do meu projeto de mestrado em Artes 

Cênicas. Tomo como base o entendimento da prática como pesquisa, meu intuito é apontar os 

caminhos que me fizeram chegar até o atual momento do meu processo, cujas influências são 

oriundas da minha experiência pessoal, na qualidade de pesquisadora científica, artista e sujeita 

do contexto de pandemia da Covid-19.  

O objeto da pesquisa é a vídeo-dança Onde anda você?, de minha autoria, realizada no 

ano de 2020 a partir dos procedimentos da improvisação e da prática do desaparecimento. A 

escrita performativa foi a base para a minha metodologia, pois fez parte dela tanto a escrita 

quanto o movimento corporal, isto é, tanto a linguística como a prática. A Dança-Teatro de Pina 

Bausch, o método de estímulo-pergunta e o processo de composição de sua dramaturgia 

influenciaram fortemente esta pesquisa.  

O contexto pandêmico do ano de 2020, que se estende até os dias atuais, também faz 

parte da constituição deste recorte e o transpassa, deste modo, o estímulo-pergunta que 

percorre a performance é a “(des)presença”. A escolha por este conceito reflete o duplo que 

vivo atualmente: a necessidade de se fazer presente em um processo histórico marcado pela 

ausência do isolamento. 

Portanto, os procedimentos, processos de dramaturgia e influências históricas compõe 

esta pesquisa. Minha proposta é analisar a performance e a criação em meio a tempos 

conturbados, os quais tem sido marcados pela dicotomia do presente e do ausente. 

Palavra-chave: Pina Bausch – Pandemia – Processo Criativo 

 



Teatro neotecnológico, espaços e cyberespaços: uma reflexão sobre as 

presenças e tele-presenças que se cruzam 

Raissa Bandeira da Luz 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

A presente proposta de comunicação consiste em um fragmento de uma 

dissertação de mestrado em andamento sobre o teatro neotecnológico (termo 

introduzido por Mariana Lima Muniz, referindo-se a teatro que utiliza novas 

ferramentas tecnológicas) e a presença; a dissertação pretende buscar 

reconhecimento do teatro híbrido, com interação que se dá entre o espaço e o 

cyberespaço simultaneamente, como uma abertura de possibilidades da 

presença na dramaturgia contemporânea. Este fragmento inicial da pesquisa, 

que será foco principal da proposta de comunicação, pretende apontar a busca 

de uma definição da presença, além de trazer reflexões acerca de suas 

manifestações no teatro presencial e tele-presencial, observando quais suas 

perdas e seus ganhos, bem como as possibilidades de ampliação e 

desenvolvimento da dramaturgia contemporânea através de aparelhos 

neotecnológicos (como aplicativos da internet, vídeo-conferências e telas). As 

discussões contam com autores da filosofia, sobretudo estudo da hermenêutica 

e a presença, assim como abarca referências de autores que escreveram 

sobre a presença e o teatro; contamos, também, com reflexões de vários 

pesquisadores e artistas acerca de suas vivências com o teatro tele-presencial 

que nos condicionamos durante a pandemia da COVID-19, para assim 

desenvolvermos uma reflexão inicial da pesquisa acerca da presença e sua 

relação com alguns exemplos de ferramentas que compõe o teatro 

neotecnológico.  

 

Palavras-chave: teatro neotecnológico, presença, real, virtual. 

 



Teatro Digital e Teatralidades: os espaços, brechas e estratégias da obra Peça, 

de Marat Descartes 

 

Felipe Cremonini de Leon 

(bolsista CAPES) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

A comunicação oral aborda alguns dos procedimentos de criação da obra de Teatro 

Digital Peça, um solo do ator Marat Descartes. Serão compartilhados dados coletados 

em entrevistas com Marat, ator e responsável pela concepção da criação artística, e 

Janaína Leite, responsável pela direção da obra. Trata-se de análise de dados 

parciais em desenvolvimento no contexto de pesquisa de mestrado intitulada “A cena 

teatral em contexto remoto: stalkeando teatralidades no ciberespaço”, sob orientação 

da Prof. Dra. Marta Isaacsson. A pesquisa tem como objetivo reconhecer elementos 

de teatralidades em criações concebidas para o espaço da rede de informação 

durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, no decorrer do ano de 2020, e 

problematizar formas possíveis de produzir e representar teatro em ambiente virtual. 

A obra de teor autobiográfico de Marat Descartes, foi realizada no formato live e 

transmitido no YouTube. Peça mistura elementos síncronos e assíncronos durante 

sua execução, buscando trabalhar com o imaginário do público, criando tensões em 

quem assiste por não revelar quais trechos são, de fato, realizados ao vivo. A partir 

da análise do registro da obra, entrevistas realizadas e leituras teóricas, a 

investigação tem por propósito trabalhar conceitos como presença, teatralidades e 

noções referentes às poéticas tecnológicas das artes cênicas.  Busca-se, com o 

desenvolvimento da pesquisa e o compartilhamento em eventos contribuir para as 

reflexões sobre os aspectos possíveis de manifestações de teatralidades no espaço 

digital, sobre as diversas formas de produzir e manifestar teatro, além de documentar 

algumas das estratégias dos artistas de teatro no enfrentamento à crise sanitária 

global vivenciada nos últimos dois anos. 

 

Palavras-chave: poéticas tecnológicas, teatro digital, pandemia, teatralidades 



A expectação em experiências de Realidade Mista  

Vanessa Corso Bressan 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

A apresentação performática aborda criações em Realidade Mista (BENFORD e GIANNACHI, 

2011), ou seja, aquelas que combinam tangível e virtual. Trata-se de examinar o modo como 

os e as artistas investigam a sensorialidade da visitante/experimentadora nos 

desdobramentos dos elementos temporais e espaciais da composição. A criação Eternal 

Return (2019), de Lundahl & Seitl e ScanLab Projects, será utilizada como exemplo, visto que 

compõe o corpus de análise da pesquisa de mestrado "Dispositivos artístico-sensoriais 

contemporâneos", que desenvolvo junto de minha orientadora, a professora Marta 

Isaacsson, em vínculo com o PPGAC/UFRGS, da qual surge esse recorte. Eternal Return é uma 

instalação coreografada em que a experimentadora veste um óculos de Realidade Virtual e 

fones de ouvido que transmitem sons binaurais ao entrar em um espaço composto por 

diversos objetos de resina, impressos em estruturas móveis de aço. Assim, seus sentidos da 

visão e audição estão condicionados a camada de virtualidade da criação, enquanto os 

sentidos do tato e olfato são estimulados através dos objetos concretos, odores e pelo toque 

da performer-guia da experiência. Cada experimentadora encontra-se no cruzamento das 

dimensões tangível e virtual. O tempo e espaço sofrem multiplicações e em simultaneidade 

provocam conexões não lineares entre passado, presente e futuro. A agência da 

experimentadora é estimulada e sua participação depende de seus interesses, memórias e 

parceria imaginativa. A sensorialidade torna-se a chave para uma troca menos hierárquica 

entre artistas e público. 

Palavras-chave: expectação; realidade mista; sensorialidade; composição. 

BENFORD, S. GIANNACHI, G. Performing Mixed Reality. Cambridge MA and London: MIT 
Press, 2011. ISBN 9780262015769 
ETERNAL RETURN. Lundahl&Seitl. SCANLAB Projects. 2019.  Disponível em: 
http://www.lundahl-seitl.com/work/eternal-return 
 

http://www.lundahl-seitl.com/work/eternal-return


Proposta pedagógica de mediação cultural entre o cenário pandêmico e 

pós-pandêmico: quando será o próximo passeio? 

 

Magda Schiavon de Rossi – UDESC 

 

O projeto teórico-prático busca investigar como as práticas de mediação cultural 

podem ser viabilizadas e desenvolvidas na transição do período pandêmico para 

o pós-pandêmico, com estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Anita Garibaldi, no município de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Essa 

proposta se respalda na experiência da pesquisadora como professora e 

propositora de passeios culturais há treze anos em escolas públicas. A parte 

prática será desenvolvida no contexto da pandemia de COVID-19. De acordo 

com a situação pandêmica atual, serão realizadas ações de mediação cultural, 

as quais serão caracterizadas pelo intermédio à obra de arte por dispositivos 

virtuais e pela fruição artística de forma presencial em espaços culturais. Este 

trabalho pretende fazer uma reflexão teórica que dialogue com o conceito de 

mediação cultural de Flávio Desgranges (2020) e Ney Wendell Oliveira (2011), 

buscando assim uma interlocução criativa entre a fruição da obra de arte e ações 

produzidas pelos estudantes envolvidos na pesquisa. Por fim, será elaborada 

uma proposta pedagógica sobre mediação cultural tendo como público-alvo os 

professores.  

 

Palavras-chave: mediação cultural; escola; passeio cultural; caderno de 

mediação.   

 



teatro em chamas: a performance do teatro em tempos confinados 

 

Sócrates Roberto Fusinato – istmorumeiro 

PPGT-UDESC 

 

 

o pandêmi(caos) instaurado no mundo fez do teatro um espaço-tempo de confinamento. 

se a casa não podia ser visitada, apesar de nela praticarmos encenações retraídas – a 

casa foi o nosso palco por um tempo. se a casa não recebia visitas públicas, o teatro não 

podia receber público visitante algum – o teatro fechou palcos por um tempo. se a casa 

confinou seres humanos, o teatro confinou palcos. o teatro não podia existir como 

espaço aberto, nem como prática que coloca como imperativo a política de olhos nos 

olhos estabelecida entre quem habita a cena e quem a assiste. teatro ainda em chamas, 

agora a performar o seu retorno feito palco, feito casa, feito cena, feito corpo-presencial, 

sempre em cena co-existindo. o teatro que deixou de existir, agora, no fim deste 

pandemiceno, abandona aos poucos o abrasamento de sua casa esquecida, queimada por 

muitos meses, marcada como proibida pelos governos todos, ou pior, como impossível, 

PRESENCIALMENTE IMPOSSÍVEL FOI O TEATRO. aqui, propõe-se um texto-de-

sonoridades que produz imagens, ainda que em um lugar situado fora do lugar, o 

espaço-tempo de confinamento, o espaço-tempo do virtual, o espaço-tempo para entrada 

de redes, a internet. uma virtualidade que, fora do lugar, materializa-se como texto em 

várias palavras-imagens a serem criadas por quem se fizer espectautor. uma caixa de 

som que projetará, à distância estabelecida pelo tecnológico, uma dramatização deste 

céu-urdimento-presencial-para-cenas que ainda está em chamas; uma dramatização 

desta casa-firmamento-de-cenas que aos poucos afasta o distanciamento social e admite 

que as presenças sejam corpos-em-comum-criação e não, meramente, corpos-em-

comunicação. o teatro só habita cena se formar uma comunidade, um espaço comum de 

co-existência. eis, o que almeja-se com esta comum-criação poética. eis, as palavras-

imagens de quem fala, usando o virtual, à distância, para quem presencialmente se reúne 

para assistir. palavras-imagens sonorizadas por um outro indivíduo que lá, ilhado em 

Florianópolis, reunido em comunidade acadêmica e presencial, ficará responsável por 

dar o play e aumentar o volume da caixa de som no lugar onde presencialmente estejam 

aqueles que assistem. eis, um espaço-de-cena criado para juntos experienciarmos como 

é possível habitar o palco-casa de artes da cena que estudamos-narramos em nossas 

pesquisas.  

 

palavras-chave: confinamento, pandemia, virtual, performance, teatro. 

 

 

referências para conjugação performativa do verbo: 

 

AGAMBEN, Giorgio. Quando a casa queima. Trad. Vinicius Nicastro Honesko. Belo 

Horizonte: Âyiné, 2021. 

 

BARBA, Eugenio. O céu do teatro. Revista Sala Preta. v. 9. São Paulo: PPGAC–USP, 

2009. Disponível em: www.revistas.usp.br/salapreta. Acesso em 8 mar. 2022. pp. 367-

369. 

 

HEIDEGGER, Martin. Poetry, language, thought. Trad. Albert Hofstadter. New York: 

Harper and Row, 1971. 



Investigações acerca do protagonismo das crianças na peça teatral interativa Os 

Pequenos Mundos do Eranos Círculo de Arte 

 

Sandra Regina Coelho 

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

O grupo catarinense Eranos Círculo de Arte pesquisa teatro para as infâncias, 

especialmente a primeira infância (0 à 6 anos) desde 2013. Os eixos de investigação do 

grupo envolvem tecnologias digitais, artes visuais, formas animadas e interatividade. 

Desde os primeiros contatos com as crianças, investigam o conceito de participação e 

protagonismo infantil, compreendendo esse público como atores sociais, integrantes de 

grupos sociais com cultura e linguagem própria, com direitos iguais aos adultos e que 

em seu cotidiano devem ter o direito garantido a expressão, opinião, vivência e 

reinvindicações. A partir do entendimento das condições físicas, psíquicas e sociais 

deste público, desenvolvem trabalhos onde exista horizontalidade nas relações, para que 

ambos possam construir experiências em cena no rito que o teatro proporciona. Nesta 

pesquisa pretende-se discutir os conceitos de participação e protagonismo da criança, a 

partir das obras teatrais do grupo, a fim de pensar no teatro como um espaço relacional 

capaz de contribuir para ampliar as percepções sensoriais, críticas e poéticas da criança 

unindo fatores estéticos, poéticos e dramatúrgicos. Para o SPAC, propõe-se a análise e 

discussão sobre a obra desenvolvida e apresentada pela mestranda junto ao grupo 

durante a pandemia COVID-19 chamada Os Pequenos Mundos. Todo o processo de 

construção desta obra ocorreu em meio à crise pandêmica, alterando dinâmicas de 

processos criativos e principalmente os meios de encontro com o público. A obra 

levanta possibilidades de reflexão sobre Protagonismo Infantil e o conceito de presença 

através das relações entre atriz e crianças mediadas por tecnologias digitais, no caso a 

plataforma multicâmera Zoom. Os Pequenos Mundos realizou temporada de 48 

apresentações em outubro e novembro de 2021 na plataforma digital do Centro Cultural 

Banco do Brasil. Como principal arcabouço teórico, a pesquisa orienta-se pela 

Pedagogia Reggio Emilia e pela Sociologia da Infância. 

 

Palavras-chave: Eranos Círculo de Arte; teatro interativo; protagonismo infantil; 

pandemia. 



 

 

Todos Compomos Rio: 

poéticas e pedagogias performativas em tempos de pandemia 

 

Vinícius da Silva Lírio 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

 

RESUMO 

Criar e desenvolver uma poética e práticas artísticas e pedagógicas relacionais e engajadas no 

contexto do ensino remoto emergencial se tornou uma (auto)provocação do autor, tanto no 

desdobramento de suas pesquisas relacionadas a poéticas cênicas como campo expandido, quanto à 

sua atuação com os agrupamentos de alunes das disciplinas de Análise da Prática e Estágio de Teatro 

III e IV, no curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Diante da demanda de isolamento e distanciamento social, em função da pandemia que vem 

acometendo o mundo desde o ano de 2020, essa se tornou uma urgência nos mais diversos contextos 

formativos e de criação. No caso das Artes da Cena, isso se acentua pela crise que envolve a 

tensão/fricção ausência-presença. Assim, esse estudo compõe uma cartografia que, em uma 

abordagem autoetnográfica e fenomenológica, mapeia alguns princípios e procedimentos que 

atravessaram o percurso das referidas disciplinas, na criação e investigação metodológica para o 

desenvolvimento de poéticas e pedagogias performativas, em prol experiências estéticas relacionais 

e engajadas, diante das demandas conjunturais por outras práticas e outros modos de convivência, na 

vida e, logo, na arte.  

 

Palavras-chave: Ensino Remoto. Experiência Estética. Pedagogias da Performance. Estética 

Relacional.    


