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Apresentação 

 A prática da encenação teatral pela internet, ao vivo ou parcialmente gravada, tem 

sido relativamente comum desde março, abril deste ano. Os grupos teatrais não se 

acomodaram com a espera do fim da pandemia. Criaram adaptações adequadas ao formato. A 

experiência tem revelado elementos estruturais que oram ficam abalados pelas condições 

técnicas da encenação, em particular pelas condições da rede de internet de que se dispõe. E 

essas condições estruturais acabam por influenciar na adaptação de textos, dramáticos por 

origem, mas outros não dramáticos, narrativos em geral. Pelo inusitado da condição, essa PCC 

quer analisar quais são os elementos recorrentes nessa nova modalidade teatral. O que há de 

positivo e o que há de negativo nas experiências que podemos testemunhar como 

espectadores à distância. 

 

Objetivo 

 Identificar os elementos estruturais dessa nova modalidade de encenação. O drama 

assim apresentado se distancia do drama tradicional? Certamente alguns elementos 

tecnológicos acrescentam sentidos pela estrutura ao texto encenado. Seria bom poder tipificá-

los. Por fim, seria possível se ter uma dimensão da platéia virtual? Quem assiste aos 

espetáculos? 

 

Metodologia 

 Serão objeto do nosso pequeno senso investigativo quatro encenações teatrais 

transmitidas pela internet. Elas serão selecionadas antes do início de nossas atividades, talvez 

até disponibilizadas aos participantes, para uma primeira recepção em seu isolamento 

sanitário. Não se descarta a necessidade de ter que se pagar, cada participante em seu 

ambiente, para se assistir à encenação. Também será fundamental que os participantes leiam 

os textos que dão origem ao espetáculo teatral virtual. Ao longo das 50 horas da prática, os 

participantes apresentarão uma resenha e uma crítica a duas montagens. Por fim, 

apresentarão um texto teatral de autoria própria que possa ser encenado entre 20 a 30 min. 

As atividades síncronas estarão concentradas em 8 encontros, sempre nas terças-feiras, das 

16h às 18h. 
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