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Teatro Pandêmico: experiências performáticas na contemporaneidade das lives e 

ideias para quando for possível (com)partilhar presença. 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa compreender os mecanismos de produção nas artes cênicas que se 

apresentam em função das medidas temporárias de suspenção social decorrentes do novo 

Coronavírus, bem como analisa duas experiências de Teatro Virtual e de ocupação de 

espaços domésticos como territórios de investigação cênica. Além do caráter de pesquisa 

poética e de linguagem, toma como base à pedagogia do espectador para entender mais 

amplamente, em face das transformações de sociabilidade provocadas pela pandemia, as 

reconfigurações das artes da cena e os deslocamentos do público dos espaços cênicos 

tradicionais, confrontando-o com novas formas de ver e vivenciar teatro. Destaca duas 

proposições performáticas concebidas no âmbito do confinamento social e reflete acerca 

dos impactos da Covid-19 na espacialidade teatral, conjecturando algumas possibilidades 

quando do retorno do teatro em formato presencial e suas relações com o espectador. 

 

A CRISE DO/NO TEATRO 
 

No início da pandemia de Covid-19 um clima de tensão e instabilidade social se 

estabeleceu em função do que estava por vir. Paralisações generalizadas foram definindo 

a paisagem das cidades em todo o mundo com as quarentenas instituídas por todas as 

nações, mais ou menos restritivas. Talvez muitos tenham se questionado se estaríamos 

vivendo a terceira guerra mundial. Uma guerra que vem mobilizando todo o globo contra 

um inimigo invisível que sequer é humano: o vírus. O último período da história em que 

uma pandemia havia sido tão avassaladora como agora (a gripe espanhola) é datado de 

mais 100 anos atrás e naquele momento as tecnologias digitais ainda não eram uma 

realidade. 

 
Com o advento da internet e da comunicação globalizada as pessoas puderam, mesmo em 

meio à crise sanitária, se conectarem criando aproximações, ainda que distantes 

fisicamente. Um momento de descobertas e aprendizados para muitos, mas que acentuou 

crises existenciais, de ansiedade e pânico em outros, assim como escancarou mais 

evidentemente desigualdades e desequilíbrios da estrutura social burguesa e capitalista 

em que estamos inseridos. Logo um jargão foi cunhado para sublinhar esse momento: “o 

novo normal”. No entanto, a pergunta que ecoa no imaginário das pessoas é: por quanto 

tempo esse novo normal durará? 

 

É muito provável que aquele mundo que conhecíamos antes de 2020 não exista mais, pois 

as circunstâncias que se apresentam agora provêm uma nova lógica, pautada sobretudo 

pela ruptura de paradigmas e que impulsionam outros entendimentos da realidade. Nesse 

sentido as artes de uma maneira geral, mais principalmente as artes da cena, vem se 

reconfigurando para dialogar com os novos hábitos de sociabilidade e consumo que se 

estabeleceram a partir do novo contexto global de confinamento, em decorrência da 

Covid-19. 

 

Com tantas mudanças comportamentais impostas pelo Sars-Cov-2, as artes da cena se viu 

restrita ao toque, à proximidade, a proibição de aglomerações e encontros públicos, 

gerando nos agentes desta cadeia produtiva uma série de impactos não somente sociais e 

econômicos, mas também estéticos e conceituais. 



  

 

O fato é que, mobilizados por esses impactos e restrições, os artistas da cena, imbuídos 

pela lógica da solidariedade, do cooperativismo e da partilha, vem desempenhando ao 

menos três papéis relevantes através de suas ações artísticas: entreter a população; 

mobilizar a sociedade para o cuidado de si e do outro; e refletir sobre a crise, mesmo que 

mantendo o distanciamento crítico e gerindo os afetos envolvidos. Mas, e quando o 

próprio teatro, nas suas dimensões de produção, circulação e fruição, é abalado pela 

doença? O que acontecerá com o teatro nesse cenário pandêmico? Como produzir teatro 

na quarentena? Que perspectivas de trabalho para os artistas da cena se apresentam com 

o isolamento? Teatro in live ou alive? 

 

Há, porém, uma potência de teatralidade nessa crise toda que produzem esses 

questionamentos e que nos permite olhar com outros olhos, ver diferente, fenômenos que 

estavam já estanques. Há uma mutação em curso no teatro, pautada especialmente numa 

reinvenção estética da linguagem. Teatro online, teatro digital, ciberteatro, teatro live, 

teatro virtual, teatro web, teatro pandêmico. São muitos os termos para esse teatro do 

agora, mas todas essas definições caracterizam ações realizadas para e pela internet, e 

circulam graças a ela. 

 

Professores de teatro dão aulas remotamente; grupos de teatro disponibilizam espetáculos 

filmados na íntegra; debates sobre o universo teatral são compartilhados em lives pelas 

redes sociais; artistas performam para webcams e/ou câmeras de celular; editais para 

processos artísticos que reflitam a quarentena são lançados nas redes; há performances 

em horário marcado na internet, a fim de reproduzir uma experiência de expectação; entre 

outros. 

 

Segundo o pesquisador e professor Rodrigo Dourado, em seu artigo Teatros da pandemia: 

o giro viral¹, essas iniciativas estão operando um giro nas artes da cena, o que ele está 

chamando de um Giro Viral: 

 
É possível identificar, em todas essas proposições, tanto o impulso de alívio da 

angústia quanto a tomada de atitude diante da recessão; tanto a urgência em 

retomar uma mínima experiência comunitária quanto a energia para traduzir a 

vivência da pandemia no nível do simbólico [...] As medidas tem caráter de 

alívio, permitindo que o teatro participe do esforço para entreter os cidadãos 

enclausurados, mas também que os espectadores ativos das artes cênicas não 

fiquem privados de seus hábitos de consumo cultural. São tentativas de 

oferecer rastros da experiência de expectação presencial. (DOURADO, 2020). 

 

Como bem aponta Dourado o vírus vem produzindo já um rompimento em vários níveis, 

sobretudo naquele da sociabilidade, dos comportamentos coletivos. Trazendo para o 

contexto do Brasil, em que estamos acostumados ao toque, a proximidade entre os corpos, 

em que as trocas afetivas são centrais, trata-se de uma quebra, algo de difícil compreensão 

e aceitação. Vivemos, agora, um momento de transformação, um entre-lugar, uma fratura. 

 
O Coronavírus nos transforma em pessoas liminares, em trânsito, 

desconhecendo precisamente o caminho que tomaremos, mas seguros de que 

não voltaremos a estar como antes. Victor W. Turner chama esse estado liminal 

de anti-estrutura, quando as operações culturais normais são rompidas, quando 

a estrutura é quebrada e a desordem se instala. (DOURADO, 2020). 
__________________________ 

¹ DOURADO, Rodrigo C. M. Teatros da pandemia: o giro viral. Brasil: Recife, 2020. p. 10-15. 



  

Esse lugar da fronteira e da incerteza, para alguns, é tido como um lugar arriscado, em 

que as artes da cena perderiam sua “essência” ou sua “natureza”. Para outros, é nessa 

linha tênue da fronteira que engendramos as descobertas, que é possível explorar ou 

revelar, subvertendo as lógicas de criação na cena, outras formas de produzir teatralidades 

e que devem ser vistas positivamente. 

 

Podemos, ainda, refletir acerca da definição de teatralidade de Josette Féral, que diz: “[...] 

mais que uma propriedade, cuja característica seria possível analisar, a teatralidade parece 

ser um processo, uma produção que primeiro se refere ao olhar, olhar que postula e cria 

um espaço outro”². Para ela, a teatralidade é, entre outras coisas, uma alteridade do olhar. 

 

Esse Teatro do agora, qual seja o nome que se dê, é um híbrido. O Teatro Virtual não 

existe apenas, ou principalmente, para fazer arte. Ele é um teatro específico realizado para 

pessoas específicas em tempo e espaço específicos. Eu acrescentaria: essas pessoas, esses 

tempos e lugares, estão em crise. Dessas circunstâncias, podemos tensionar algumas 

questões como: será possível corporificar a arte da presença no distanciamento de uma 

live? Conseguimos absorver a propriocepção nos smartphones, tablets ou computadores? 

Como proporcionar para quem assiste as sensações cinestésicas dos artistas, as imagens 

que sintetizam seus estados físicos e emocionais? Há dispositivos tecnológicos suficientes 

para construir experiências cênicas virtuais válidas em suas identidades e singularidades 

subjetivas ou nos resta uma padronização homogênea em larga escala? 

 

São perguntas ainda em aberto e que talvez não conseguiremos responder tão facilmente, 

sobretudo se considerarmos as características desse “outro teatro”. Assistindo e refletindo 

sobre o Teatro Online percebo que esse formato de teatro não precisa ter o compromisso 

estético de corporificar a presença ou transmitir sensações cinestésicas. O fato é que o 

Teatro Digital nos fornece novas possibilidades de comunicação, calcado em dois 

marcadores inter-relacionados: a. O uso de tecnologias mediando a relação artista e 

público; b. A não presença, o não compartilhamento do mesmo tempo-espaço entre 

performers e espectadores. 

 

Para Jacques Derrida há uma “estrutura fantasmática” inerente a técnicas de reprodução, 

como agora vemos no Teatro Live e que já foi observado no cinema ou o telefone, que 

criam uma experiência na qual a presentificação de algo do corpo diante de nós (sua 

imagem, sua voz) se dá justamente a partir da ausência ou distância física. 

 

Falecido no ano de surgimento do Facebook e anos antes do Instagram aparecer, o filósofo 

não pôde acompanhar a emergência das lives, que têm sido uma ferramenta central em 

tempos de pandemia, dando continuidade ao funcionamento do circuito artístico e 

colaborando para a manutenção de artistas que fazem da construção e exibição pública da 

imagem de si próprios parte de seu capital simbólico. 

 

É fato que ser visível e ter autonomia sobre sua própria visibilidade tornou-se imperativo 

para artistas e agentes do campo cultural. Mas há, além disso, nas lives, a possibilidade 

de ser lembrado mais um pouco, de superar a morte quando ela se avizinha sem pudores, 

provando para os outros não apenas que ainda estamos vivos, mas que seguimos criativos, 

produtores e pensantes porque fazemos da arte nosso “respiro”. 

__________________________ 
² FÉRAL, Josette. (Org.) La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral. In: Teatro, teoria 

y práctica: más allá de las fronteras. Buenos Aires: Galerna, 2004. p. 87-105. Tradução: Rodrigo Dourado. 



  

E é essa arte, obcecada com a presença viva do corpo, cuja dimensão da matéria ressurge 

fortemente no distanciamento social, que se confronta, neste momento, sobre a primazia 

da corporeidade que vem, há mais de meio século, sendo tomada como elemento central 

e que distingue a linguagem das outras. Olhando para o horizonte distópico que o vírus 

nos apresenta, cabe menos afirmar que as artes da cena abdicarão por completo da 

soberania do corpo e da presença, mas vale pensar: que novas configurações políticas do 

corpo e de partilhas sensíveis insurgem nesse laboratório social de segregação em tempos 

pandêmicos? O que faz o artista cênico sem seu público ou, como cultivar a arte da 

presença sem a presença? 

 

TEATRO PANDÊMICO E A PEDAGOGIA DO ESPECTADOR 

 

A chegada da pandemia do Coronavírus no início de 2020 mudou o mundo e a forma 

como nos relacionamos. A impossibilidade de encontros sociais atingiu duramente muitas 

atividades econômicas, sobretudo na cultura e, especialmente, nas expressões artísticas 

que solicitam presença/audiência, cuja sobrevivência depende do encontro com o público 

e do qual o trabalho demanda o estar aqui-agora. No Brasil, assim como em outros países, 

artistas, gestores e produtores começaram a transmitir, através dos dispositivos e das 

tecnologias digitais, seus trabalhos artísticos. Essas ações foram motivadas pela 

necessidade de gerar renda econômica para os trabalhadores da cultura, bem como manter 

as artes cênicas presente no imaginário coletivo. As tecnologias, nesse sentido, surgem 

como aliadas, transmitindo, expandindo a experiência e, sem dúvida, fincando a cultura 

como base fundante da sociedade. 

 

Contudo, levantar um espetáculo, uma cena ou uma ação performática em tempos de 

confinamento social, seja através das lives em redes sociais ou de transmissões em 

tempo real nas plataformas de streaming e/ou web conferência, têm sido uma descoberta 

desafiadora e um aprendizado tanto para artistas, como para os espectadores. Vemos 

agora o jogo artesanal das artes da cena, que tem no âmago de sua essência esse caráter 

vivo, único e irrepetível, sendo transposto e mediado, paradoxalmente, por e para as 

tecnologias digitais. Tudo isso com dois claros objetivos: explorar as possibilidades que 

esses suportes cibernéticos podem proporcionar na (re)criação dessa linguagem e não 

perder de vista a interação com o público. No Teatro Online a arte da presença confronta 

e subverte a própria presença. Contraditoriamente esse outro teatro surge acionando a 

máxima dos conflitos sociais e dos protestos que reivindicam demarcar a existência de 

algo ou alguém que se foi, para que nunca se esqueça: Teatro Presente! 

 

Refletir sobre o conceito de presença e essa outra noção de espaço, um espaço-tempo 

virtual, investigando que experiências cênicas são essas que eclodiram na pandemia e 

agora estão nessa imensa nuvem que é a internet, são os pressupostos desta pesquisa, 

que toma como objeto de estudo e análise intervenções artísticas concebidas em 2020 no 

âmbito da Covid-19, e se atém, mais especificamente, a duas ações para explorar, ainda 

que intuitivamente, como essas performances abrem fissuras e chacoalham nosso 

entendimento da teatralidade como manifestação do encontro e da presença física. 

 

Tendo em conta esse panorama, as ações artísticas concebidas no contexto do 

Coronavírus parecem interessar-se na utilização do espaço doméstico como ruptura, num 

primeiro plano, do isolamento provocado pela pandemia e, num segundo momento e, por 

conseguinte, do confinamento que o próprio apartamento/casa representa, assim como 



  

uma ferramenta para constituir algum – mesmo que frágil – senso de comunidade, como 

forma de romper os muros com o mundo. 

 

Tais proposições, porém, colocam em xeque os padrões de consumo do teatro 

convencional e instauram uma crise no sistema de referências do espectador. Ao ser 

confrontado com um “outro” teatro, o público é convidado e provocado a se posicionar 

reflexivamente diante do objeto desconhecido. Colocada, a princípio, sob suspeita, essa 

“outra” cena busca, precisamente, se aproximar das sensibilidades contemporâneas, 

mesmo que para isso precise romper com a ideia cristalizada de que o teatro é 

necessariamente público e não doméstico. 

 

Em “Frequência 20.20” (https://bit.ly/34xT30B), apresentada no último dia 27 de maio 

de 2020 no canal do YouTube do SESC SP, na programação do #EmCasaComSesc, a 

artista Grace Passô expõe em tempo real, dentro de um quarto com múltiplos objetos e 

aparatos cênicos, trechos de espetáculos teatrais escritos e encenados por ela antes da 

pandemia – Preto, Mata Teu Pai e Por Elise. Temas como racismo, machismo e 

negritude, comumente presentes na obra de Passô, atravessam radicalmente a ação 

performática. 

 

Na performance Grace constrói sua cena a partir de enxertos desses trabalhos citados, 

mas cercada da própria memória espacial e simbólica do seu lar. Um experimento que 

teatraliza, de maneira aberta, o ambiente doméstico e enxerga nele uma possibilidade de 

encontro íntimo, de aproximação com o público, de compartilhamento de vivências. 

 

A atriz concebe um programa de rádio, onde sintoniza os ouvintes telespectadores com 

outros artistas imbricados nas obras que ela selecionou para performar. Em tom 

descontraído, ela interage com esses colegas de profissão ao vivo e com total domínio das 

tecnologias presentes no ambiente. Faz ligações, opera a sonoplastia e efeitos sonoros, 

muda a luz do ambiente criando nuances teatrais, vocaliza as personas que interpreta num 

microfone e totalmente apropriada do espaço vai envolvendo o espectador na situação 

proposta ali. Tem uma tensão cênica que se instala nas vozes produzidas, nas intenções e 

na costura dramatúrgica feita por Grace. 

 

A cinestesia presente em “Frequência 20.20”, pensada a partir do ato-perceptivo, se 

configura através da empatia como possibilidade de decifrar a conexão entre artista e 

público, que depende da história de quem faz e assiste e também das tecnologias presentes 

no momento de construir a obra cênica. Aqui a experiência artística se enraíza na estética 

do isolamento como um conceito que opera na arte consumida sem a partilha e o ritual, 

mas que se arregimenta na intenção e no desejo de compartilhar o sensível. 

 

O trabalho é uma colagem de pequenos fragmentos de subjetividades, que subverte o uso 

do espaço domiciliar, os procedimentos de iluminação da cena e brinca com tecnologias 

sonoras para dinamizar a fruição da expectação. 

 

Nesse intuito, o aprendizado da plateia diz menos respeito à construção de um sentido 

totalizador para a obra e mais à disposição para o jogo, para o exercício de recepção diante 

de algo que sequer parece teatro, em termos convencionais. Trata-se de ser também um 

jogador, cujo papel é o de ser o montador daquele conjunto de fragmentos, mas 

principalmente o de ser parte daquela experiência, daquela celebração. 

 

https://bit.ly/34xT30B


  

Talvez se possa conceber que o teatro contemporâneo pretenda suscitar nesse 

espectador habituado a fragmentos narrativos descontínuos a formulação de 

contra lances inesperados, provocando-o a elaborar leituras próprias, 

surpreendentes, estimulando-o a fazer jogadas inventivas. O caráter 

pedagógico do teatro de espetáculo deixaria, desta maneira, de ter um valor 

formador para ter um valor performático [...] A ideia de formar espectadores, 

que pressupõe um patamar a ser atingido, seria substituída pela ideia de 

processo, de provocação dialógica. Um teatro interessado tanto na capacidade 

performática do espectador, de reagir a lances propostos, de desferir golpes 

surpreendentes, quanto na performance da própria atividade artística, em sua 

capacidade provocativa, de formular novos lances, jogos de linguagem. 

(DESGRANGES, 2002, p.227-228). 
 

Isso que Desgranges aponta em seu artigo O Espectador e a Contemporaneidade: 

perspectivas pedagógicas³ coaduna com o experimento cênico de Passô, que demarca o 

teatro como um espaço compartilhado, propriedade tanto de quem faz quanto de que 

assiste. A artista propõe na ação lances para que seu público rebata, reaja, interaja. Vemos 

um working progress, um jogo aberto, um quebra-cabeças, ecos de uma quarta parede 

reeditada que intenciona dialogo, mas que, sobretudo, está interessada no compromisso 

da expectação com a cena. 

 

Através dos mecanismos de interatividade do ciberespaço, Grace articula estratégias de 

mediação entre a obra e os espectadores, mas que não se converte em mediação 

estritamente formal, com a proposição de atividades lúdicas, ações formativas e outras 

ferramentas de apresentação da obra e construção de sentidos a partir dela. O experimento 

assume e organiza a mediação como um procedimento extra espetacular, onde é possível 

“performar”, romper o cotidiano, experienciar outras relações de fruição artística, assim 

como aponta o pesquisador Marcelo Soler em sua tese de doutorado, quando afirma: 

 
Pensar em procedimentos artísticos/pedagógicos que, de alguma maneira, 

mobilizem o espectador para a aventura de uma produção na contramão de 

muitos códigos pilares do teatro burguês passou a ser uma atitude mais 

assertiva [...] no contexto que se apresenta hoje, no universo de experiências 

teatrais ofertadas, tende a quebrar de alguma maneira o horizonte de 

expectativa de grande parte do público, solicitando deles um outro modo de 

ver. (Marcelo Soler, 2015, p.127, 128 e 180). 
 

Grace ao propor o uso do espaço domiciliar como espaço cênico invoca também um 

rompimento do sistema de referências e padrões de consumo dos modos burgueses de 

produção, ampliando as possibilidades de acesso ao teatro, multiplicando as estratégias 

de contato do público com a linguagem e provocando novas e outras formas de ver, sentir, 

perceber, consumir e fruir teatro. 

 

Muito embora o vírus nos tenha confiscado a presença e o encontro, ele chega também 

para subverter a lógica do mero consumo de entretenimento pelo público nas artes da 

cena. Aos espectadores é demandado agora grande disponibilidade em viver experiências 

poéticas inusitadas, colocando-se em lugar de risco, de incertezas e de generosidade para 

administrar situações de improviso, de precariedade. Trata-se, portanto, de uma “outra” 

experiência de recepção, de um “outro” teatro. E nesse intento esbarramos num outro 

projeto que, assim como o trabalho de Passô, fricciona e reconfigura a presença versus 

ausência nesse lugar que se tornou nossos bunkers na quarentena: a casa. 
__________________________ 

³ DESGRANGES, Flávio. O Espectador e a Contemporaneidade: perspectivas pedagógicas. Sala Preta 

(USP), São Paulo – SP, v. 2, n. 2, p. 221-228, 2002. 



  

“Há tantos fantasmas no meu lugar”, do artista russo Karman Verdi, é um projeto que 

relaciona Fotografia e Cena, tomando o ambiente doméstico como espaço de investigação 

performativa. A proposição de Karman consiste em criar uma história entre dois 

personagens que compartilham seu cotidiano distantes, porém juntos, evidenciando a 

necessidade humana ainda maior de proximidade, bem como de sociabilidade em 

contextos de isolamento. 

 

 
 

O projeto de Verdi intenciona ressignificar o espaço vazio da casa tele transportando 

através de projeções performers, na tentativa de tornar a ausência corporal de outrem 

tangível novamente, ainda que a interação seja apenas imagética. Na ação performática 

não são imagens estanques que são projetadas, mas a reinvenção de uma linguagem 

artística adaptada a uma nova realidade que se instala. Ele cria situações inusitadas 

aproveitando o espaço doméstico usando um computador, um equipamento de projeção, 

uma tela e uma câmera para filmar/fotografar a ação, além de objetos da própria casa. 

 

“Há tantos fantasmas no meu lugar” explora possibilidades espaciais gerando situações 

cênicas, a fim de criar narrativas outras para adensar o registro performático, provocando 

até uma ilusão ótica no espectador em alguns momentos para dar a sensação de presença 

na ausência. Sua mensagem se fortalece na noção de que nosso tempo é especialista em 

criar ausências: do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da 

vida. Nos faz perceber ainda que as tecnologias que dispomos sempre podem ser 

reinventadas. 

 



  

A disposição em explorar possibilidades criativas dentro do espaço domiciliar como 

território cênico gerou momentos de grande inventividade performativa. Karman 

dissecou todos os ambientes de sua casa, desde a sala de estar ao banheiro, passando pela 

cozinha, pelos quartos, tencionando assim as camadas de sentido: público x privado, 

teatro x casa, mundo x eu, coletivo x pessoal, abertura x isolamento; numa pesquisa que 

propôs uma radicalização (pelo uso do espaço físico domiciliar) à premissa segundo a 

qual “o pessoal é político”. 

 

 
 

Nessa mira, a ação performática de Verdi parece recuperar na criação a presença, 

corporificando através da imagem a ausência e transfigurando sociabilidades possíveis 

para esse mundo do agora. O artista subverte o espaço doméstico, imaginando outras 

realidades, transformando sua casa em outra. Como espaços em que se criam e imaginam 

mundos, a casa é mais do que paredes, portas, piso e telhado, ela é, sobretudo, memória. 

 



  

Diante de tantas restrições ao corpo, do medo e dos riscos que nossas matérias oferecem, 

destacar um trabalho que coloca em primeiro plano o corpo, confrontando nossa noção 

de presença e, mais ainda, apresentando outras possibilidades de uso das tecnologias que 

dispomos para a criação de novos pressupostos de uma linguagem é, com certeza, um 

convite provocativo a uma transmutação das artes da cena. Há uma potência de 

reinvenção, de criatividade, de inovação na obra de Karman que tenciona: É um 

espetáculo teatral? Como consumiremos as artes da cena? No que se transformará a 

experiência de expectação? Quais as noções de público e privado implicadas nesse 

trabalho? Como denominar essa produção do agora? 

 

 
 

Nesse sentido a casa é um excelente espaço para problematizar as relações público e 

privado, para aprofundar as narrativas da pessoalidade. Atualmente, a casa é 

compreendida como refúgio, como espaço da intimidade, da privacidade. O teatro, ao 

contrário, é tido como local necessariamente público, lugar do fórum social. O que faz 

então um artista escolher tornar a casa um ambiente público? 

 

Esse desejo de encontro com outrem, uma necessidade de reinvenção confrontando outras 

formas de percepção, negociando com as sensibilidades, em geral, adestradas e 

(con)formadas pelos meios de comunicação de massa, pela indústria do entretenimento, 

pela cultura digital e pelos novos modos de vida das sociedades pós-industriais, parecem 

dar indícios para fundamentar essas noções de público e privado no Teatro Pandêmico e 

suas reverberações na pedagogia do espectador, a partir do qual Desgranges reflete: 

 



  

As profundas alterações no modo de vida trazidas pela contemporaneidade 

colocam em cheque as proposições artísticas modernas e requisitam aos 

artistas de teatro novos procedimentos estéticos, em consonância com a 

percepção e a sensibilidade do espectador dos nossos dias. (Desgranges, 2002, 

p. 222-223). 
 

 
 

Logo, tomando as experiências de Teatro Pandêmico que analiso nesse artigo, é possível 

dizer que essas ações performáticas põem em diálogo a linguagem teatral com muitos dos 

procedimentos típicos dos meios de comunicação de massa, com seus “códigos 

espetaculares hegemônicos”. Quais sejam: a espetacularização da realidade; o 

voyeurismo; a mercantilização da intimidade alheia; a invasividade; a permeabilidade e a 

superexposição do espaço doméstico através dos webcams e das redes sociais. 

 

 



  

Nessa arte produzida na contemporaneidade das lives, o estatuto de visibilidade dos 

sujeitos alterou-se profundamente, havendo mesmo uma inversão do interesse entre o 

público e o privado. Esse efeito de zoom em direção ao privado está no voyeurismo da 

cultura digital e de massa. Bella Todd ressalta o efeito de proximidade alcançado entre as 

produções artísticas contemporâneas e os espectadores, dizendo: 

 
“O frisson do voyeurismo é acentuado, à medida que a arte vai aonde os 

webcams já ousaram ‘pisar’. Um fetiche em adentrar na intimidade do outro 

tal qual um voyeur que não é percebido, que olha pela fresta da porta, como 

um observador cuja presença não altera a realidade. (TODD, 2011). 
 

O que atrai os espectadores “domésticos” de hoje são os minidramas que a vida real 

oferece à câmera e ao microfone. A maioria das pessoas se envolve com os aspectos de 

interesse humano. Então, isso é o que domina as transmissões/obras. 

 

 
 

Ao se transformarem do dia para a noite em territórios públicos e coletivizados, os 

espaços domésticos e privados podem também se deixar habitar por fantasmas, como bem 

anuncia Karman no título de seu trabalho. Há nessa obra um estudo poético, visual e 

performático acerca das ausências e espaços vazios que o confinamento provocado pela 

Covid-19 emerge, diagnosticando um sintoma de que algo não vai bem na conjuntura 

social. 

 



  

Enfim, “Há tantos fantasmas no meu lugar” e “Frequência 20.20” investem, portanto, na 

discussão conceitual entorno do compartilhamento da presença, da ritualização do 

encontro, da manifestação coletiva do espaço comum, o que nos faz pensar sobre o 

privilégio de poder estar junto sem a mediação de uma tela e o receio da contaminação. 

 

O que há de convergência nessas duas iniciativas performáticas e virtuais é o enfoque na 

relação do espectador com a obra, estimulando sua criticidade e autonomia, 

sensibilizando sua percepção e colaborando para a ampliação de seu quadro de 

referências. Chamados a adentrar um espaço desconhecido, a penetrar em ambientes 

privados, a expectação é convocada para o aprendizado coletivo de um “outro” teatro, 

reinventando e horizontalizando-se, assim, uma relação de confiança e afeto com a 

plateia. 

 

 
 

Diante disso tudo, cabe por fim questionar: o teatro, a performance ou as artes da cena, 

conteriam a potência do encontro, do movimento, mesmo criando uma experiência 

mediada por um dispositivo? Que mundo podemos imaginar separados, ou como 

podemos adiar o fim do mesmo, no meio de um apocalipse pandêmico? 

 

O fato é que esse teatro feito no agora ou Teatro Pandêmico como prefiro chamar nada 

mais é do que uma maneira de investigar como a linguagem teatral lida com esses outros 

métodos e estratégias para explorar novos mecanismos; como ela se contamina desses 

procedimentos e aonde essa fricção pode levar a linguagem, os artistas e os espectadores. 

 



  

“IDEIAS PARA ADIAR O FIM” DO TEATRO 

 
Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização, que queria 

acabar com o seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar 

esse pesadelo e chegar ao século XXI ainda esperneando, reivindicando e 

desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos 

antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que 

inspirou a resistência desses povos. (KRENAK, 2019, p. 14). 
 

O cenário distópico que se apresentou em 2020 com a disseminação do novo Coronavírus 

nos fez pensar que caminhos o teatro percorreria diante dessa conjuntura que agora se 

instaurava. Seria suficiente disponibilizar nas redes obras gravadas, porém encenadas 

para o palco? Como fazer teatro usando as plataformas digitais? Ainda conseguiríamos 

fazer as “artes vivas” em meio à tantas mortes? Como se reinventar na/em crise? 

 

Assim como os povos originários do Brasil e de tantos outros lugares espalhados mundo 

afora, colonizados por países europeus, criaram formas de coexistir em meio as 

estratégias de apagamento implantadas por aqueles que se intitulavam a civilização e que 

chegaram, da mesma forma que a Covid-19, matando, dizimando e destruindo vidas, as 

artes da cena encontraram caminhos poéticos e estéticos para continuar (re)existindo em 

meio ao caos pandêmico. 

 

No entanto, os caminhos do teatro nunca são lineares e talvez estejam mais para um 

labirinto, de tal forma que um caminho desemboca noutro, que cruza com outro e mesmo 

assim não se sabe exatamente onde vai chegar. São muitas vias de pensamentos, 

tentativas, experimentos, inquietações e tendências que os artistas da cena percorrem para 

chegar a uma proposição teatral. 

 

Nesse sentido, alguns questionamentos surgem: a noção de comunidade, como 

ajuntamento de indivíduos que compartilham um mesmo tempo-espaço mobilizados por 

uma construção cênico-poética, poderá assumir outras configurações? Como pensar o 

teatro presencial quando as regras de isolamento social começarem a serem 

flexibilizadas? O teatro, tal qual conhecíamos antes da pandemia, ainda vai existir? Que 

teatro será esse ou quando poderemos novamente ir ao teatro sem medo? Pensando nessas 

questões, dois designers cênicos europeus, Emanuele Sinisi (Itália) e Boris Dambly 

(França), desenvolveram estudos espaciais conjecturando ideias para quando do encontro 

entre artistas e público, refletindo esse teatro do agora e pensando no retorno das 

atividades pós-pandemia. 

 

Essas possibilidades para o teatro, elaboradas por Sinisi e Dambly, partilham novas 

proposições de arquitetura teatral. As imagens e plantas cenográficas nos despertam para 

possíveis novas estruturas cênicas, que surgem provocadas pela evolução do setor cultural 

no campo presencial frente ao atual enquadramento social imposto pela disseminação 

invisível de um vírus letal. 

 

Nessa conjuntura em que se tornou privilégio o compartilhamento do mesmo espaço sem 

a mediação de um dispositivo, de uma máscara ou face shield, o que vemos na proposição 

espacial de Dambly, por exemplo, é uma tentativa de reelaborar o ritual teatral a partir de 

divisórias que impõe o distanciamento necessário para a contenção e o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do Sars-CoV-2, 

evitando a proliferação do vírus. 



  

 
 

Analisando mais atentamente a imagem é possível perceber que aquela quarta parede 

imaginária que os atores constroem no palco agora foi de fato circunscrita, criando 

cabines para os espectadores que, certamente, irão estabelecer outras relações de fruição 

com a obra. 

 

A imagem também nos aciona para pensar: como se relacionarão, a partir de agora, 

artistas e público? Haverá uma mudança consistente? O diálogo, nessa configuração 

espacial, ampliará o espectro de ação do campo, multiplicará possibilidades? O que dessa 

proposição ficará nos domínios da produção e da forma? O que essa experiência de 

fronteira, entre expectação e atores, poderá operar nos nossos preceitos cênicos? 

 

A verdade é que a crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus aprofundou e 

intensificou diversas rupturas nas configurações do teatro. O que a estrutura espacial de 

Dambly nos apresenta é uma tentativa de renegociação dos efeitos dessas rupturas, 

restabelecendo uma nova ordem e uma outra dinâmica para o acesso e a fruição das artes 

da cena. Há uma compreensão dos processos de transição que esse novo contexto impõe, 

na qual a linguagem opera um deslocamento de uma situação sedimentada a outra, diversa 

da tradicional. Como bem aponta o professor Richard Schechner, “as circunstâncias mais 

extremas não acabam com a necessidade das pessoas por teatro; elas encontram formas 

de provê-lo e/ou ter acesso a ele”. 

 

Os rituais essenciais para nossa existência, tais como o funeral, o parto, as celebrações de 

toda ordem, o teatro, etc., rituais esses que exigem encontros e presença, tendem no aqui 

e agora a serem reelaborados, reinventados e reconfigurados para adaptarem-se a 

imposição de uma realidade antes distópica e que talvez não imaginássemos que 

aconteceria sem a nossa possibilidade de escolha. Não devemos esquecer, contudo, que 

em tempos de crise tantos os rituais quanto o entretenimento são importantes formas de 

sair da rotina diária e maneiras de esquecimento temporário. 



  

 
 

Já na proposição de Sinisi o que vemos é uma espécie de Teatro Drive-in, no qual vários 

carros estão num formato circular e apontando para os artistas os faróis dos mesmos, a 

fim de iluminar a ação e contribuir na criação do trabalho. A plateia assiste a performance 

de dentro dos veículos e provavelmente está escutando o que é dito pelos atores por uma 

frequência de rádio que deve ter sido sintonizada antes do início do espetáculo. Os atores 

ao centro, apesar de atuarem num teatro ao ar livre, num teatro de rua, utilizam da 

tecnologia dos carros para a construção/fruição da obra. 

 

Em condições adversas como a que agora vivemos, Sinisi nos convida a desterritorializar 

essa ideia plasmada de teatro homogêneo, que sempre foi justificada pela noção de que 

existe um jeito de fazer teatro, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que 

guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Há em sua série 

imagética de propostas espaciais caminhos que apontam para um teatro, essa instituição 

que agora se vê numa encruzilhada diante da falência do encontro com o público, que 

gere atitude, crie comunidade e, especialmente, transforme experiências em arte. 

 

As estruturas cênicas propostas por Dambly e Sinisi devem ser tomadas como táticas de 

pluralização e proliferação das vivências do/no teatro. Dialoga com as novas formas de 

percepção e sensibilidades impostas pelo vírus, sem que haja uma preservação de um 

único modo de pensar/fazer/construir teatro. Para tanto, podemos questionar: como foi 

que, ao longo dos últimos 2 ou 3 mil anos, nós construímos uma ideia de teatro? Por que 

insistimos tanto e durante tanto tempo numa única forma de pensar/fazer teatro, que na 

maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação e existência? 

 



  

Boris e Emanuele expandem a nossa subjetividade espacial, pensando no espaço teatral 

não como um lugar hermético, mas como um cosmos onde podemos imaginar outro teatro 

possível, no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos 

entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser teatro. 

 

O teatro tem a potência de mostrar para a gente, que está nessa espécie de fim dos mundos, 

como é possível produzir alteridades a partir da experiência de diferentes cosmovisões, 

com outras camadas de sentido, onde habitam outro tipo de capacidade imaginativa e de 

existência. 

 

Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia e a um tipo de teatro. Se a gente 

desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se 

caíssemos num abismo. Mas quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a 

gente já não caiu? “Ideias para adiar o fim do teatro” é uma provocação sobre pensar para 

além do fim. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. 
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