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RESUMO 

 

O presente trabalho esboça alguns dos primeiros caminhos da pesquisa Outros Lugares de Onde 

se Vê: acessibilidade comunicacional em espetáculos cênicos em Goiânia, realizada no 

Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Universidade Federal de Goiás (UFG), que 

tem como objetivo principal refletir, problematizar e definir a essência da percepção da 

acessibilidade comunicacional nas artes da cena. Neste esboço apresentamos os aspectos que 

justificam a investigação, bem como sua relevância nas abordagens sobre corpo, comunicação, 

comunicação sensorial, desenho universal, acessibilidade, políticas culturais e nos 

aproximamos de conceitos iniciais que norteiam esta pesquisa: convívio, multidão, relações de 

representação e recepção.  

 

Palavras-chave: Artes da Cena; Políticas Culturais; Comunicação; Acessibilidade. 

 

UMA MULTIDÃO EM CONVÍVIO 

 

Pés descalços seguem por trieiros, tropeçam, se esfolam, sangram, saltam, dançam e 

encontram   caminhos, a cada encruzilhada, com outros pés, uns bem novos, ainda tentando se 

equilibrar, outros com passos já ralentados, mas cientes das curvas, obstáculos e atalhos. 

Alguns são tortos, uns são conduzidos por rodas, por sons, por imagens, relevos, outros são 

pretos, há aqueles que são pardos, uns amarelos e outros brancos. Não sabem aonde chegarão, 

mas no trieiro os rastros deixados revelam uma multidão e a frente novas encruzilhadas se 

aproximam. Seguem os pés descalços. 
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A investigação que apresentamos envolve arte e uma multidão em convívio, em estado 

de presença, sedentas por novos saberes e sensações, com desejo de ver, ouvir, de ser vista e 

ouvida. Multidão esta compreendida a partir de Szaniecki (2012) como uma composição de 

sujeitos potencialmente políticos e com diferentes subjetividades em “cooperação social 

expressa de forma imanente” (SZANIECKI, 2007, p. 110). Com esta multidão buscamos 

orientações para a transformação/ tradução de imagens em palavras, relevos, texturas, cheiros, 

temperaturas e para transformar/ traduzir palavras em imagens, em gestos e em danças. Nos 

reunimos como multidão na busca de “outros lugares de onde se ver” e então assumir os lugares 

de Ser em relação às artes da cena. 

A pesquisa Outros3 Lugares de Onde se Vê, no que se refere à essência da acessibilidade 

comunicacional em espetáculos cênicos em Goiânia, se justifica e se fundamenta teoricamente 

dentro dos princípios da fenomenologia, em busca da compreensão da essência convivial nas 

artes da cena, considerando uma diversidade perceptiva sensorial que, a depender das opções 

criativas dos artistas, implicam na necessidade de recursos que mediam o aspecto 

comunicacional do fenômeno cênico. 

Dubatti (2007) nos auxilia na compreensão desse aspecto, colocado como essencial no 

fenômeno cênico, ao referir-se ao teatro. 

Sem convívio – encontro de dois ou mais homens, encontro de pessoas em uma 

encruzilhada cotidiana do espaço tempo – não há teatro, portanto, podemos 

reconhecer nele o princípio – no duplo sentido de fundamento e ponto de partida 

lógico-temporal – da teatralidade. (DUBATTI, 2007, p. 43, tradução nossa) 

 

A partir do pressuposto de que a essência da teatralidade está nas estruturas de 

convivência, Dubatti segue nos esclarecendo sobre os aspectos fundantes do teatro grego que 

estão vinculados à literatura oral no mundo antigo. Ele recorre a cinco características 

                                                           
3 Por outros nos referimos à abordagem proposta por autores do giro decolonial, que estudam as forças de 
resistência à colonialiade. “Estas forças, que podem ser entendidas em sentido ampliado, também se 
dimensionam como formas outras de pensamento, como práticas epistêmicas produzidas pelos sujeitos à 
margem do regime, e que questionaram, ainda que sem a devida ‘visibilidade’, o eurocentrismo e a 
colonialidade do poder, do ser e do saber” (MOTA NETO, 2016, p.87) 
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invariáveis das diferentes formas de convívio, que nos ofertam pistas para o aspecto essencial 

da comunicação em espetáculos cênicos. 

a) O convívio implica o encontro de dois ou mais homens, vivos, em pessoa, em 

um centro territorial, encontro de presenças no espaço e coexistência limitada - 

não extensa - em tempo de compartilhar um rito de sociabilidade em que se 

distribuem e alternam dois papéis: o remetente que divulga - verbalmente e não 

verbalmente - um texto, o destinatário que o escuta com atenção. 

b) o convívio implica estar com o outro / os outros, mas também consigo mesmo, 

uma dialética do eu-tu, de sair de si para encontrar o outro / consigo mesmo. É 

importante o diálogo das presenças, a conversa: o reconhecimento do outro e de si, 

afetar e deixar-se afetar no encontro, gerando uma suspensão da solidão e do 

isolamento. Chamaremos esse componente de empresa convivial - do baixo latim 

empresa, que etimologicamente se refere a cum (com) e panis (pão): os reunidos são 

companheiros, ou seja, 'os que dividem o pão'. 

c) o convívio implica na proximidade, audibilidade e visibilidade, bem como uma 

conexão sensorial que pode abranger todos os sentidos - por exemplo, paladar, 

tato e olfato através do vinho ou comida compartilhada. 

d) o convívio é efêmero e irrepetível, está inserido no fluxo temporal vital em sua 

dupla dimensão bergsoniana: objetiva e subjetiva. 

e) a socialização não é exclusivamente humana: o convívio inclui a oferenda e a 

manifestação da ordem divina em rito de reunião. (DUBATTI, 2007, p. 46-47, 

tradução e grifos nossos) 

 

Identificamos nestas características a tríade necessária para que ocorra o fenômeno 

cênico: o espaço, o artista e o espectador, ou seja, pessoas reunidas em um espaço em 

relacionamento entre si e com o espaço, em um jogo de alternância de papéis entre quem é 

emissor e quem é receptor de informações. Este relacionamento é determinante dos afetos 

provocados no encontro, na convivência, assim como o reconhecimento de todos os sentidos 

como radares perceptivos dos corpos em convívio proximal, uma vez que a presença física e 

viva da pessoa é uma condição primeira para que ocorra o acontecimento cênico.  

O aspecto proximal nos instiga a compreender o aspecto espacial que nesta pesquisa se 

ampara na compreensão das relações de representação, um conceito de Clóvis Garcia (1996) 

desdobrado por Newton de Souza (2003), que nos esclarece o conceito como “meio de contato 

entre dois grupos, o atuante e o assistente” (SOUZA, 2003, p. 31) e que configura as posições 

propositalmente, ou não, dos lugares de onde se vê, o que se vê e como se vê de cada lugar. 

O corpo se destaca nestas relações como essencial na estrutura de convivência que prevê 

a presença e a comunicação. Esta estrutura pode ser lida e estendida em sua compreensão para 

as demais artes da cena, por também se configurarem como acontecimentos artísticos que se 
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efetivam quando o receptor elabora sua compreensão da obra, ou, como nos esclarece 

Desgranges (2011), quando é estabelecida relação entre o objeto, o criador e o receptor. Esta 

relação depende de um espaço-tempo, da presença aproximada entre o artista e o espectador, 

de seus aspectos sensoriais e, como no teatro, apresenta um caráter efêmero e ritualístico. 

O fato que problematiza a presente pesquisa relaciona-se à democratização do 

fenômeno cênico, enquanto conjunto de linguagens que se estabelecem com a presença de uma 

diversidade corpo-sensorial, a qual determina “o lugar de onde se vê”, tomando esta etimologia 

da palavra teatro, não só em relação ao lugar do espectador frente ao espetáculo, mas também 

como metáfora para o aspecto individual dos conviventes em sociedade, em seus lugares de 

protagonismo social, autoria e contador de suas próprias histórias.  

Nesse sentido voltamos a nos encontrar com Desgranges (2011), que nos indica um 

caminho para a compreensão de que as linguagens artísticas, por apresentarem uma variedade 

de elementos de significação, provocam o espectador a ter suas próprias percepções, 

decodificações e interpretações, tanto da experiência cênica como de sua expansão para a 

leitura do mundo. 

O mergulho na corrente viva da linguagem acende também a vontade de lançar um 

olhar interpretativo para a vida, exercitando a capacidade de compreendê-la de 

maneira própria. Podemos conceber, assim, que a tomada de consciência se efetiva 

como leitura de mundo. Apropriar-se da linguagem é ganhar condições para essa 

leitura. (DESGRANGES, 2011, p. 23) 

 

O aspecto da leitura de mundo nos chama a atenção para os diferentes paradigmas sobre 

corpo e normalidade nas configurações dos modelos sociais ao longo dos tempos e suas 

influências na constituição da sociedade brasileira. Dentre estes paradigmas podemos destacar 

a exclusão, a segregação e a inclusão de pessoas que não se enquadra(va)m na normalidade 

instituída dentro de um avassalador projeto de modernidade, que efetivamente promoveu 

diversas linhas abissais de exclusão, de normatização, de invisibilidades, quando o que não 

está(va) dentro dos ditames de uma civilização moderna era invisibilizado, e esta leitura de 

mundo tensiona na atualidade formas de convívio que solicitam cada vez mais uma alteridade 

empática. 
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Tendo reconhecida a essência convivial do fenômeno cênico, que prevê a presença de 

pessoas se comunicando através das diversas formas de percepção sensorial em um espaço 

determinado pelas relações de representação, partimos em busca de respostas para a 

problemática apresentada, considerando uma crítica contra a hegemonia visual e sonora 

recorrente nos espetáculos, e que nos leva a tentar perceber a necessidade de se estabelecer 

mediações no aspecto comunicacional. 

 

CORPO, COMUNICAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

 

Após termos indicado alguns aspectos que se despontam enquanto essenciais no 

fenômeno cênico tais como a presença, o convívio e a comunicação, e tendo surgido em nosso 

discurso a problemática do aspecto hegemônico do ver e ouvir no fenômeno cênico, 

consideramos importante compreender melhor o aspecto comunicacional, que, como já 

sinalizado, antes de qualquer codificação ela é sensorial, assim como apontar especificidades 

referentes à acessibilidade comunicacional. 

Sarraf (2013) contribui neste sentido com seus estudos sobre comunicação sensorial em 

espaços culturais. Ela nos explica que a comunicação é estabelecida pelas mídias primárias, 

secundárias e terciárias. A mídia primária refere-se à comunicação dos sentidos, a secundária 

e a terciária à escrita e aos meios de comunicação em massa4, porém traremos reflexões apenas 

sobre a mídia primária.  

Em relação à mídia primária, a autora afirma que “toda comunicação começa e termina 

no corpo” (SARRAF, 2013, p. 25) e, que é no corpo que ocorre a primeira comunicação, ainda 

na experiência intrauterina, onde começa a desenvolver sua capacidade comunicativa de forma 

tátil, olfativa, gustativa e auditiva. Para a autora a manutenção da mídia primária em todas as 

                                                           
4 Aqui compreende-se “comunicação de massa” não apenas pelos de meios de comunicação como a televisão, 
o rádio, os jornais, revistas, entre outros, mas também com uma reflexão crítica embasada nas reflexões de 
Marilena Chauí (2008) acerca da construção de uma cultura dominante que “legitima o exercício da exploração 
econômica, da dominação política e da exclusão social” Chauí (2008, p. 59) que categoriza as pessoas usuárias 
destes meios de comunicação por “certas capacidades mentais ‘médias’, certos conhecimentos ‘médios’ e 
certos gostos ‘médios’, oferecendo-lhes produtos culturais ‘médios’” Chauí (2008, p. 60) 
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etapas da vida é importante para a perpetuação da condição humana e para a noção de 

alteridade. 

Experimentos e estudos médicos já comprovaram que nossas primeiras imagens são 

interiores, endógenas, produzidas ainda na vida intrauterina. Não são de natureza 

visual, mas de natureza tátil... Mas as imagens visuais exteriores se tornam tão 

numerosas, tão gigantes, tão chamativas, tão atraentes, tão sedutoras, que nos 

esquecemos de nossas próprias fantasias e sonhos... Os outros sentidos também 

geram imagens. Imagine uma imagem tátil com a lembrança de uma textura ou de 

uma forma, como aquela gerada pelo abraço de uma pessoa querida. E sinta uma 

imagem olfativa de um lugar específico, a casa de um amigo ou a casa de nossa 

infância na hora da preparação do almoço. Com exceção das imagens propioceptivas, 

que somente podem ser endógenas, todas as outras – olfativas, visuais, auditivas, 

gustativas e táteis – possuem suas correspondentes exógenas. Assim, nossa memória 

possui arquivos de imagens sensoriais diversas. (BAITELLO, 2012, p. 111;113;114 

in SARRAF, 2013, p. 24) 

 

Considerando que a multidão é heterogênea, o potencial do corpo de sistematizar e 

organizar as percepções independe da presença de todos os sentidos em um mesmo corpo, pois 

a comunicação dos corpos se dá primariamente por meio da sensorialidade, por um ou 

múltiplos sentidos. Ocorre que a sedução pela visualidade e sonoridade hegemonicamente 

estabelecida gerou outras mídias, as secundárias e terciárias, a partir de um projeto padrão de 

homem, que automaticamente criou inúmeras barreiras nos caminhos da multidão, mas as 

pessoas, por maior que sejam seus potenciais visual e auditivo, não percebem a quantidade de 

obstáculos ao mesmo tempo, outras talvez nunca percebam. 

 Seguimos a caminhada fundamentando nossas discussões com dois conceitos 

imprescindíveis neste estudo: desenho universal e acessibilidade. O primeiro advém de um 

manifesto no campo de atuação da arquitetura e do design, em consideração à diversidade 

humana, chamado Barrier Free Design (Design Livre de Barreiras), o qual buscou se adequar 

às mudanças sociais geradas pós Segunda Guerra Mundial, devido ao “aumento quantitativo e 

empoderado de indivíduos com deficiência” (SARRAF, 2013, p.62), motivo que tensionou a 

integração social. O segundo conceito complementa os ideais do desenho universal e é 

regulamentado pela Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050, como a “possibilidade e 

condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia 

de edificações, espaço, mobiliário, equipamentos urbanos ou elementos.” (NBR 9050, 2021). 

Este termo engloba as diversas dimensões de acessibilidade, inclusive a comunicacional.  
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As dimensões de acessibilidade são abordadas por Sassaki (2009) como: arquitetônicas 

com a ausência de barreiras físicas, comunicacionais com a ausência de barreiras no acesso às 

informações e na comunicação, metodológicas com a ausência de barreiras nos métodos e 

técnicas em todos os campos de atividade social, instrumentais com a ausência de barreiras nos 

instrumentos e ferramentas, programáticas com a ausência de barreiras no acesso às políticas 

públicas e a dimensão atitudinal com a ausência de comportamentos sociais que discriminam 

e estigmatizam as pessoas. Neste estudo evidenciamos as dimensões comunicacional e 

atitudinal, sem desconsiderar os impactos das demais, mas com a crença de que romper as 

barreiras destas duas pode contribuir com a derrubada das barreiras presentes nas outras.  

Em seus primeiros estudos sobre acessibilidade nas artes da cena Mata e Santana (2021) 

analisam estas dimensões em um contexto artístico. 

Quanto às barreiras comunicacionais é possível elencar a falta de adequação nas 

sinalizações com pisos táteis; na ausência de identificações espaciais em Braille e 

com ícones que identifiquem os tipos de espaços, assim como seus acessos de entrada 

e saída; na ausência de intérpretes de Libras na bilheteria, recepção e no ato do evento 

artístico e cultural em si; na relação que ignora o face-a-face; na linguagem corpo-

gestual com ruídos ou obstruções que impeçam a boa visualização das expressões 

corporais; nas informações escritas e imagens presentes nos meios de comunicação 

sem o equivalente em Braille, em língua de sinais, ampliados e com contrastes; entre 

outras tantas adequações necessárias para se estabelecer uma boa comunicação. 

(...) entende-se por barreira atitudinal, os preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações, e dependem das atitudes das pessoas para que sejam rompidas ou 

criadas as barreiras. Elas implicam aos gestores e produtores culturais a atitude de 

vencer seus preconceitos e abrir oportunidades de lazer e entretenimento a este 

segmento da população, promover programações e práticas que sensibilizem e 

conscientizem quanto a diversidade humana junto à classe artística e ao público em 

geral, assim como estimular a convivência com as pessoas que tenham as mais 

diversas características atípicas, evitando comportamentos discriminatórios. (MATA; 

SANTANA, 2021, p. 143,144) 

 

A contextualização feita pelos autores destas dimensões de acessibilidade reforçam as 

abordagens sobre a comunicação sensorial e sua importância na noção de alteridade, assim 

como os riscos que estas barreiras impõem à perpetuação da condição humana da multidão em 

sua característica diversa de perceber, de ser e de deixar seus rastros no mundo em sua 

caminhada. 

 

ACESSIBILIDADE E POLÍTICAS CULTURAIS  
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Os conceitos de desenho universal e acessibilidade impactam o Brasil a partir de 1981, 

Ano Internacional de Atenção às Pessoas com Deficiência, que mobilizou ações em diversos 

países com o intercâmbio de conceitos, teorias e boas práticas que culminaram na elaboração 

de instruções normativas, federações e conselhos representativos, e intervenções na elaboração 

de importantes marcos legais como a Constituição de 1988. 

A Constituição Federal de 1988 é talvez o marco mais importante na garantia dos 

direitos adquiridos com os movimentos populares iniciados a partir da instituição do Ano 

Internacional de Atenção às Pessoas com Deficiência, pois assegura as bases dos direitos de 

todos os cidadãos ao longo de todo o texto.  

No âmbito cultural esses direitos devem ser garantidos pelo estado conforme art. 215 

da Constituição Federal (1988). Nele o exercício dos direitos culturais e acessos às fontes de 

cultura nacional, deverão ser apoiados, valorizados e difundidos. 

Amparada na Constituição Federal e por outros documentos como a Declaração de 

Salamanca5 e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU6, a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13146/ 2015, estabelece amparos legais em seu 

capítulo IX, no artigo 42, especificando que: 

A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:  

I- a bens culturais em formato acessível;  

II- a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 

desportivas em formato acessível.  

Para atender a legislação, os aparelhos de cultura iniciaram então o investimento em 

tecnologias assistivas para promover o acesso às diversas particularidades das pessoas aos bens 

artísticos e culturais. Assim a implantação de rampas, elevadores, pisos táteis, placas de 

                                                           
5  A Declaração de Salamanca é um documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de 

políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. 
6  A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um instrumento internacional de 

direitos humanos das Nações Unidas cuja finalidade é proteger os direitos e a dignidade das pessoas com 

deficiência. 



 

 
Cadernos de textos da II Jornada de Estudo da Performance e de Artes da Cena do NuPPIC  
Ano 7, N°7. 2021 
ISSN 2447-8369 

9 

 

sinalização em Braille, sinalizadores luminosos, audiodescrição, estenotipia7, intérpretes de 

libras, guias intérpretes e outros tantos recursos técnicos e comunicacionais. 

Em Goiânia os produtores e gestores culturais foram surpreendidos com as instruções 

normativas de inclusão de recursos de acessibilidade em suas produções artísticas. Estas 

instruções ocorreram inicialmente como sugestões para atender ao exigido pelas leis e logo se 

tornam critérios de seleção em editais de incentivo e fomento a cultura em âmbito municipal, 

estadual e federal. 

Na lei municipal de incentivo à cultura de Goiânia não há nenhuma cláusula que sugira 

ou determine a existência de recursos de acessibilidade, porém no item 16, ao referir à 

contrapartida social, abre brechas para o incentivo ao acesso de grupos com suas diferenças, 

principalmente aqueles com vínculos com instituições de ensino e assistencialistas voltados 

estes grupos. 

A Lei Goyazes, lei de incentivo do estado de Goiás, em sua instrução normativa de 

2018 já abre cotas para a participação de artistas com suas diferenças, bem como assegura e 

promove o acesso através de determinações previstas na sessão IV, referente à acessibilidade: 

Art. 17. Os projetos deverão: 

I. Obrigatoriamente se utilizar de meios e estruturas físicas acessíveis às pessoas 

idosas, com mobilidade reduzida ou com deficiência, em suas múltiplas 

especificidades, seja auditiva, visual, motora ou intelectual, como: Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, áudio-descrição, BRAILLE, dentre outros, respeitando a 

linguagem de cada proposta e as necessidades do público; 

 

A normativa do Estado segue elencando os critérios para que seja estabelecida a 

característica inclusiva dos projetos culturais, com detalhes para cada necessidade específica, 

porém não é determinado como critério de avaliação da proposta artística. No edital do Fundo 

de Arte e Cultura de Goiás (FAC) a promoção do acesso já é adotada como critério para a 

aprovação das propostas. 

No que tange o segundo critério de avaliação do FAC, os projetos são avaliados pela 

“visibilidade e repercussão da proposta cultural apresentada em conjunto com acessibilidade” 

(GOIÁS, 2018), nesse critério são avaliadas as estratégias de divulgação, mobilização e 

                                                           
7 Tradução simultânea da fala para o texto escrito. 
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interação com o público, e a “promoção de alternativas que garantam a fruição e acessibilidade 

do projeto para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, em suas múltiplas 

especificidades, seja auditiva, visual, motora ou intelectual, como no disposto na Lei Brasileira 

de Inclusão nº 13.146/2015.” (BRASIL, 2021). 

Ao se referir à acessibilidade é esperado como proposta a apresentação de ao menos 

uma ação de acessibilidade, seja ela como “ajuda técnica” ou “tecnologia assistiva”, e ainda 

especifica o que se compreende por cada uma dessas ações: 

Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, 

não usuárias da língua portuguesa), e piso tátil (para surdos cegos), oralização e 

leitura labial (para surdos oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de 

cego, braile (sistema de escrita para cegos), acessibilidade estrutural (banheiros 

especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 

rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras e cadeira de rodas).  

Compreende-se por tecnologia assistida: sistema de laço de indução (sistema de 

rádio frequência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante 

coclear), áudio-descrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua 

portuguesa) e elevadores (para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, 

para surdos usuários de língua portuguesa). 

 

Com pauta nesses critérios esta pesquisa se propõe a analisar como os artistas, 

produtores e gestores culturais de Goiás têm se relacionado com os elementos referentes à 

acessibilidade comunicacional, que podem interferir diretamente na recepção do espetáculo. 

Dentre esses elementos consideramos como recursos comunicacionais: intérprete de libras, 

oralização e leitura labial, guias intérpretes, sistema de laço de indução, audiodescrição, 

legenda closed caption e estenotipia.  

Nessa perspectiva, considerando os aspectos legais, éticos e estéticos, entendemos a 

urgência de uma ação junto a classe artística e aos espectadores, em prol de produções artísticas 

mais acessíveis em Goiânia, que possibilitem uma real inclusão de pessoas com suas 

diferenças, no exercício de oportunizar com equidade o acesso aso bens culturais. 

 

MAIS UM NA MULTIDÃO 

 

A partir desta paragem reflexiva, e desta abordagem sobre caminhos iniciais desta 

investigação, seguimos nos reconhecendo como parte da multidão, atentos aos rastros deixados 
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e produzidos nesta caminhada. Com um anseio pelo aprofundamento do saber sobre os 

conceitos iniciais e fundantes para esta reflexão, os quais possibilitarão uma percepção mais 

sensível das particularidades das experiências artísticas, tanto de artistas quanto de 

espectadores em suas relações de representação, com os quais nos encontraremos mais adiante 

nesta pesquisa. 

A percepção da essência do fenômeno cênico e da comunicação dos corpos neste 

fenômeno, segue atenta aos objetivos com uma constante reflexão e problematização para que 

tenhamos condições em próximas paragens de defini-la com a multidão, e poder contribuir com 

a acessibilidade comunicacional em espetáculos cênicos em Goiânia. 
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