
 
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS – NCH 

DEPARTAMENTO DE ARTES – DARTES 

CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO  

 

 

 

STEPHANIE CAROLINE MATOS DANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM RESPIRO EM MEIO AO CAOS: PROJETOS VIRTUAIS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DE COVID-19  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO – RO 

2021 



 
 

 

STEPHANIE CAROLINE MATOS DANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

UM RESPIRO EM MEIO AO CAOS: PROJETOS VIRTUAIS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Teatro da 

Universidade Federal de Rondônia, como requisito 

parcial para obtenção do título de Licenciada em 

Teatro. 

 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Falcão de Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho – RO  

2021 



 
 

  

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Gerada automaticamente mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a) 
 

 

D192r Dantas, Stephanie Caroline Matos . 

Um respiro em meio ao caos: projetos virtuais em tempos de pandemia de 
Covid-19 / Stephanie Caroline Matos Dantas. -- Porto Velho, RO, 2021. 

 

 
56 f. : il. 

Orientador(a): Prof. Dr. Alexandre Falcão de Araújo 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Teatro) - Fundação 
Universidade Federal de Rondônia 

1.Projetos virtuais . 2.Performance. 3.Ciberformance. 4.Teatro de Rua. 
5.Palhaço. I. Araújo, Alexandre Falcão de. II. Título. 

 

CDU 792.054:004 
 

 

Bibliotecário(a) Luã Silva Mendonça CRB 11/905 



 
 

STEPHANIE CAROLINE MATOS DANTAS  

 

 

 

UM RESPIRO EM MEIO AO CAOS: PROJETOS VIRTUAIS NO CONTEXTO 

PANDÊMICO DE COVID-19 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Teatro da 

Universidade Federal de Rondônia, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciada em Teatro. 

 

 

 

Aprovada em: 04 de outubro de 2021 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Falcão de Araújo (orientador) 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Me. Adailtom Alves Teixeira   

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Daniel Lerro  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Uma jornada chegou ao final, para que outra comece. Várias pessoas me auxiliaram a 

navegar nessas águas desconhecidas. Sendo assim, deixo meus agradecimentos:  

Agradeço ao universo, à força, aos meus pais: Iemanjá e Poseidon. Agradeço também a 

Dioniso.  

Agradeço à minha família: Ilse Silva Matos (mãe), Leonard Luigi Matos Dantas (irmão), 

Wilson Rogério Dantas (pai). Obrigada pelo apoio e contribuições. Aos meus animais de 

estimação: Vênus Matos, Pretinha Matos, Luke Matos, Bela Matos, Beethoven Matos e Spock 

Matos.  

Aos meus amigos e amigas pela paciência e compreensão.  

Ao professor Adailtom Alves Teixeira, meu primeiro orientador de TCC, que 

inicialmente me aceitou como orientanda e apoiou minha antiga pesquisa e a atual. Agradeço 

pela paciência, pelas provocações e pelo auxílio e orientação. 

Ao meu orientador prof. Alexandre Falcão, pela orientação, pela energia, carinho e 

paciência. Também pelo acolhimento, dedicação, provocações e por me aceitar como 

orientanda, no meio do processo.  

Aos professores e professoras do Curso de Licenciatura em Teatro: Adailtom Alves, 

Alexandre Falcão, Andressa Batista, Júnior Lopes, Jussara Trindade, Luiz Lerro, Luciano 

Oliveira, por todo conhecimento compartilhado, por todas as provocações e ensinamentos 

durante o período de graduação.  

Ao Luiz Lerro, coordenador do Fórum de Performance, pelo convite, provocações e 

contribuições na matéria Processo de Ensino em Teatro IV. Aos participantes das 

“19Distâncias” pela aventura virtual que vivemos.   

Ao professor Ivanildo Piccoli, coordenador do projeto Estudos de Teatro (s) de Rua.  

Aos professores da comissão organizadora do curso, pelas trocas e reflexões.  

Aos meus companheiros e companheiras de apoio técnico do curso, conhecidos como a 

equipe ninja, pelos seis meses de convivência.    

À Selma Pavanelli coordenadora do projeto PalhAçaí, pela confiança e ensinamento. 

Aos integrantes do Teatro Ruante pelas trocas, apoio e aprendizado.  

A todos os colegas de turma do Curso de Licenciatura em Teatro da Unir. E todos que 

torceram e emanaram energias positivas para esta pesquisa.  

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata de minha vivência em três projetos virtuais realizados no contexto 

pandêmico de covid-19. A partir da minha participação, atuando como artista, técnica e 

estudante, comecei a questionar as possíveis contribuições de cada processo à minha formação 

acadêmica e de modo geral aos profissionais das artes. No decorrer da pesquisa, concluí que as 

“19Distâncias” ressaltou a importância de ocupar a internet com arte e trouxe uma nova 

perspectiva acerca do ambiente virtual. Já Estudos de Teatro(s) de Rua estimulou um mergulho 

tecnológico, possibilitando dialogar em distintos campos do virtual. Enquanto o PalhAçaí 

contribuiu para o entendimento da importância do processo criativo e pedagógico online. Desse 

modo, foram três projetos com linguagens distintas, sendo o fator comum o ambiente virtual.  

 

Palavras-chave: Projetos virtuais. Performance. Ciberformance. Teatro de Rua. Palhaço. 
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INTRODUÇÃO   

Um dos grandes desafios do século XXI está sendo a pandemia de covid-19, infecção 

causada pela nova cepa do coronavírus. O primeiro caso da doença ocorreu na China, em 

Wuhan, no dia 31 de dezembro de 2019. A partir disto, o vírus espalhou-se, rapidamente, por 

todo continente asiático, europeu, países árabes e outros países, como o Brasil. Em março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença como pandemia, em função 

da sua disseminação mundial. Devido à crise sanitária causada pelo vírus, várias medidas de 

prevenção foram adotadas, como o isolamento social, Lockdown, entre outras 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020). O isolamento social é 

subdividido em dois tipos: vertical e horizontal. O isolamento vertical visa isolar apenas as 

pessoas consideradas grupo de risco, enquanto o horizontal é aquele que isola o maior número 

de pessoas em suas residências.  Já o Lockdown é uma ação mais restritiva limitando a 

circulação da população, podendo haver monitoramento das ruas pela polícia e toque de 

recolher (GOMES, 2020).  

Com as medidas de prevenção, teatros, cinemas e bares foram fechados e o isolamento 

social imposto, atingindo a todos, em particular a categoria artística, foco deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Por conta do contexto pandêmico, muitos artistas recorreram à produção 

de conteúdo para as redes sociais e criaram diversos projetos para o formato virtual.  

Sendo assim, para o presente trabalho optei por relatar a minha experiência em três 

projetos virtuais, executados no ano de 2020. Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, 

com o objetivo de investigar e refletir acerca de como o evento “19Distâncias” do Fórum de 

Performance Arte Norte, Estudos de Teatros (s) de Rua e PalhAçaí, contribuíram para minha 

formação acadêmica como professora, artista e pesquisadora? E, ainda, refletir de que forma 

esses processos podem contribuir e auxiliar profissionais e estudantes das artes?  

Portanto, a monografia está estruturada em três capítulos. Início cada capítulo com a 

fundamentação teórica acerca do tema em discussão. O primeiro capitulo é dedicado a 

exposição teórica em torno da Ciberformance, em seguida apresento o projeto Fórum de 

Performance Arte Norte e finalizo o capítulo abordando a minha participação no evento 

“19Distâncias”.  

No segundo capítulo abordo o teatro de rua, contextualizando o tema. O ponto de 

discussão é o projeto Estudos de Teatro(s) de Rua, também realizado virtualmente, e narro a 

minha atuação no curso em tela.  
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No terceiro capitulo trato sobre a figura do palhaço apresentando um pouco sobre sua 

origem, para depois discutir a diferenciação entre clown e palhaço, e apresento ainda a dupla 

cômica clássica: escada ou sério e o excêntrico ou engraçado. Depois abordo mais um projeto:  

o PalhAçaí, relatando como foi minha jornada virtual nesse processo.  

Por fim, apresento as minhas conclusões acerca desses processos de aprendizagens, com 

linguagens e universos distintos, tendo, no entanto, um denominador comum: o ambiente 

virtual. 
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1 CIBERFORMANCE  

Antes de tratar sobre ciberformance, precisamos abordar o conceito de performance. 

Para Antonello “a definição do termo performance produz muitas controvérsias, dúvidas e 

inquietações em todos que vêm dedicando a investigar este fenômeno (...)’’ (2004, p.13). No 

entanto, podemos tentar buscar uma definição recorrendo à etimologia do próprio termo: 

(...) performance advém do latim, formada a partir do prefixo per mais formáre. 

Segundo o dicionário Aurélio, per pode assumir o significado de movimento através, 

proximidade, intensidade ou totalidade, como em percorrer, perdurar, perpassar. Já 

formáre se refere a formar, dar forma, estabelecer, constituir, entendendo-se forma 

como os “limites exteriores da matéria de que é constituído um corpo, e que confere 

a este um feitio, uma configuração, um aspecto particular” (FERREIRA, 2004 apud 

ISENBAUM e KÓS, 2017, p.78). 

 

Desse modo, podemos afirmar que, etimologicamente, performance é o movimento de 

uma forma, sendo a forma de um corpo, seja humano ou abstrato. Segundo Santos, a 

Performance é uma arte multidisciplinar devido suas características “emprestadas’’ de outras 

linguagens artísticas como teatro, artes visuais e tantas outras (2008, p.2). Sendo assim, a 

performance também é uma arte híbrida. Já Duarte e Noronha afirmam que “nas Artes ou na 

Antropologia, o que importa ressaltar é que a performance aparece sempre em sua dimensão de 

ação, na relação da ação do corpo em um espaço específico” (2011, p. 2). O espaço específico 

da ação, citado pelos autores, pode ser em lugares abertos, fechados ou até mesmo no espaço 

virtual. As ações performativas que ocorrem no mundo virtual, são denominadas de 

ciberformance, assim afirma Gomes “o virtual é o lugar da ciberformance’’ (2013, p. 8). 

O termo Ciber ou Cyber “exprime a noção de Internet ou de comunicação entre redes 

de computadores (ex.: ciberespaço)” (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2008). Sendo assim, 

podemos afirmar que Ciber é igual à tecnologia/virtual, performance é igual a ação/movimento 

e, ao juntar os dois termos, resulta o neologismo Ciberformance, que “(...) é a performance que 

acontece ao vivo, na internet, em plataformas, ambientes e mundos virtuais” (GOMES, 2013, 

p. 22). Em relação a origem da ciberformance, Gomes afirma que “é importante frisar que as 

origens da ciberformance vão mais longe do que a afinidade que pode ser estabelecida com 

formas digitais recentes como o hipertexto, hiperarte, net art ou multimídia” (2013, p. 69). 

Voltemos ao passado para tentar apontar um possível rastro de ciberformance. 

Brevemente, podemos citar as vanguardas do início do século XX como o futurismo, o 

construtivismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Destacaremos o futurismo. 

Segundo Gomes “os futuristas com as suas práticas e filosofias estéticas, tiveram uma posição 

central na linhagem da relação tecnologia/performance” (2013, p. 69).  Isso porque o futurismo, 

um movimento artístico e literário surgido no início do século XX, rejeitava o passado e o 
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moralismo, e se caracterizou por valorizar a tecnologia e o progresso. O movimento se 

estabeleceu a partir da publicação do Manifesto futurista, escrito Felippo Tommaso Marinetti 

(NEUMANN; BEHLING; PROTTI, 2017, p. 3).   

A utilização da tecnologia era marcada nos trabalhos dos artistas futuristas, desde seu 

início:  

Os artistas do movimento futurista reverenciavam a modernidade, aderindo aos 

objetos da revolução industrial, ou seja, as máquinas. Estes tinham o objetivo de 

consolidar a sociedade por meio de um discurso patriótico, o qual englobava o 

desenvolvimento da tecnologia. No futurismo, os artistas buscam expor o movimento 

efetivo dos objetos, seu interesse não reside em revelar a figura, mas sim, em captar a 

sua forma plástica, a sua velocidade e apresentá-la no espaço onde se encontrava. 

(NEUMANN; BEHLING; PROTTI, 2017, p. 3). 

 

Para Gomes, os futuristas “acabaram por transformar as suas ideias de velocidade e 

mecanicismo em caóticas e exuberantes ações ao vivo” (2013, p. 69).  Podemos notar que o 

movimento futurista era interessado em tecnologia, entretanto a tecnologia presente eram as 

inovações tecnológicas da revolução industrial, ou seja, as máquinas, enquanto a 

Ciberformance inicia suas primeiras experiências no princípio dos anos de 1990, assim afirma 

Gomes 

Foi no princípio dos anos 1990 através de fóruns textuais (chamados chats como 

abreviatura de IRC, Internet Relay Chat) e de Multi User Dungeons (MUDs), jogos 

multi-jogador baseados no texto, que surgiram as primeiras experiências de 

ciberformance, a princípio apenas textuais, integrando grafismo mais tarde (GOMES, 

2013, p. 124). 

 

Precisaríamos de um estudo mais aprofundado para compreender melhor a origem da 

ciberformance. Na dissertação de mestrado Ciberformance: a performance em ambientes e 

mundos virtuais de Clara Gomes (2013)1, a autora faz uma breve passagem cronológica de 

ciberformances que aconteceram desde início dos anos 1990. Também é possível visualizar o 

quadro cronológico das principais atividades relacionadas a ciberformance no período de 1917 

à 2008; quadro este criado pela artista Helen Varley Jamieson, para sua dissertação de 

Mestrado: Adventures in Cyberformance.  

Podemos, assim, concluir que a ciberformance vem fazendo-se presente no dia a dia dos 

artistas/performers, principalmente a partir do ano de 2020, com a pandemia de Covid-19. 

Ressalto que o último tópico deste capítulo, refere-se ao evento virtual “19Distâncias” do 

projeto Fórum de Performance Arte Norte. Durante o processo criativo das “19Distâncias” o 

termo utilizado foi a “webformance’’ referindo-se mais ao corpo humano ocupando e 

dialogando com o ciberespaço. Mas, então, por que abordar acerca de Ciberformance? Após 

 
1 Disponível em: https://run.unl.pt/handle/10362/11409?locale=en Acesso em 03 de janeiro de 2021.  

https://run.unl.pt/handle/10362/11409?locale=en
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pesquisar sobre o gênero, concluí que é possível caracterizar o evento “19Distâncias” como 

ciberformance. De acordo com Gomes (2012, p. 14), a ciberformance é dividida em três tipos: 

Ciberformance da Palavra, do Código e do Corpo. Então, a partir disto, a autora traçou onze 

pontos de uma definição de sintética e atualizada, tentando abarcar as variantes deste gênero. 

Destaco três pontos, ao meu ver, que dialogam diretamente com as “19Distâncias”: 

1. Ao vivo: Segundo Gomes (2012, p. 151), a ciberformance ocorre ao vivo. O mesmo 

ocorreu nas “19Distâncias”; 

2.  A ação acontece no ciberespaço/no palco: a ciberformance acontece ao vivo, como 

citado anteriormente, no virtual, em plataforma. Também pode ser realizado em espaços 

físicos, como teatros, mas desde que o local físico se cruze com o espaço virtual. No 

caso das “19Distâncias”, o local ocupado foi a plataforma virtual Google Meet; 

3. Gera telepresença ou presença virtual: a presença do público é virtual, diretamente 

ligada a tecnologias permitindo que o público e o performer estejam presentes 

virtualmente. Já nas “19Distâncias” a plataforma Google Meet permitiu a presença 

virtual do público. 

1.1 Fórum de Performance Arte Norte: uma jornada performativa   

A região norte é considerada a maior do Brasil, em relação à extensão territorial, sendo 

formada por sete estados: Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia 

(RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO). A cidade de Porto Velho (RO), segundo dados do IBGE 

(2020), é habitada por 539.354 pessoas. A capital possui uma Universidade Federal (UNIR), 

com 62 cursos de graduação, entre eles o curso de Licenciatura em Teatro, onde nasceu o 

projeto Fórum de Performance Arte Norte, coordenado pelo professor Dr. Luiz Daniel Lerro, 

professor do curso de teatro da Universidade Federal de Rondônia – UNIR.  

O professor Luiz Lerro, responsável pela matéria performance, percebeu que existia 

entre os artistas de Porto Velho e discentes do curso de Teatro um interesse pela linguagem 

performance, entretanto havia pouco conhecimento acerca dessa linguagem no estado de 

Rondônia. A partir disto, surge a ideia do projeto  

O Fórum emerge a partir de questionamentos e lacunas que surgiram durante as 

atividades desenvolvidas por mim enquanto professor de “Performance” nos cursos 

de Licenciatura em Teatro e Artes Visuais do Departamento de Artes da UNIR. E, 

indagações que emergiram durante a realização de ações performativas na cidade de 

Porto Velho. No decorrer dessas atividades percebi que, apesar de lacuna histórica 

sobre a produção de conhecimentos em Performance na região Norte, havia um 

significativo interesse, tanto da comunidade acadêmica quanto de artistas 

portovelhenses, sobre a produção e organização do ato performativo, bem como seus 

desdobramentos na contemporaneidade. (LERRO, 2021).  
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O Fórum de Performance Arte Norte trata-se de uma incubadora cultural com objetivo 

de estabelecer diálogos tanto no espaço virtual, como presencial. É “uma iniciativa que busca 

desenvolver na região norte, em específico no estado de Rondônia, estudos sobre a linguagem 

performance e suas implicações transdisciplinares.” (FÓRUM DE PERFORMANCE ARTE 

NORTE, 2021). O projeto foi pensado e dividido em três fases de execução, interligadas entre 

si. A primeira fase é a realização de um mapeamento das instituições, federais e estatuais de 

ensino superior da região norte, que oferecem Performance em sua grade curricular. A segunda 

fase é um diálogo direto com as instituições estabelecidas na primeira fase, identificando como 

organizam os projetos sobre a linguagem performance, as parcerias institucionalizadas e entre 

outros. A última fase é a realização dos eventos performativos na cidade de Porto Velho (RO), 

com a participação de professores, estudantes e artistas/performers. (LERRO, 2021).  

Em 2017, o professor realizou uma mostra acadêmica, juntamente com os estudantes, 

como resultado prático da disciplina Performance. A partir disto, o Departamento Acadêmico 

de Artes (DArtes) da UNIR, estabeleceu uma parceria com a Coordenação de Cultura do 

Serviço Social do Comércio de Rondônia (Sesc): 

 

Naquela ocasião, organizamos uma mostra na qual os discentes puderam experenciar 

a produção de uma performance, bem como a organização de um evento. Essa mostra 

aconteceu no campus da Universidade Federal de Rondônia e na região central de 

Porto Velho. Simultaneamente à realização do evento estabelecemos uma parceria 

entre o Departamento de Artes e o Serviço Social do Comércio/ Sesc-RO com o 

objetivo de fomentar, promover e divulgar ações voltadas para a educação, criação e 

fruição de performances. (LERRO, 2021).  

 

Em julho de 2017, ocorreu a palestra intitulada P= f(s,t): Performance, Definições, 

Rótulos e Conceitos, ministrada por Lerro, dentro da programação do Palco Giratório do 

Sesc/RO. A palestra abordava estudos da performance, enquanto modalidade artística. Assim, 

marcou-se o início da parceria entre Sesc/RO e DArtes (UNIR) no tocante a linguagem da 

performance. No ano seguinte (2018) o projeto foi institucionalizado na Pró - Reitoria de 

Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, com a coordenação também de Lerro. Devido 

a institucionalização diversas ações performativas foram realizadas por meio da parceria entre 

o Departamento de Artes - DArtes (UNIR) e a Coordenação de Cultura do Sesc de Rondônia 

(Sesc). (FÓRUM DE PERFORMANCE ARTE NORTE, 2021). 

O primeiro evento do Fórum ocorreu no dia 31 de maio de 2019, no Museu da Memória 

Rondoniense, antigo Palácio do Governo (localizado na cidade de Porto Velho, Rondônia). O 

evento intitulado “1º Mercado Performance Arte” realizou uma ação artístico-investigativo 

com artistas-performers da cidade e estudantes do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. 
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Além de criar uma rede de troca e aprendizado entre performers e acadêmicos, o evento teve 

também como objetivo “(...) estimular a educação cultural do espectador portovelhense, 

contribuindo assim com o desenvolvimento sustentável de projetos artístico-pedagógicos em 

Arte na região Norte brasileira.” (DARTES, 2019). A 2ª edição do “Mercado Performance” 

ocorreu no dia 11 de setembro de 20192, no Memorial Rondon, em Porto Velho. O evento fez 

parte da programação convidada do Festival Palco Giratório Sesc/RO. As duas edições do 

evento ocorreram em locais históricos de Porto Velho (RO), locais esses que carregam muitas 

memórias e histórias sobre o estado, mas que estavam “esquecidos” pela população 

portovelhense.  

O processo de criação do Fórum, ocorre por meio de três metodologias. A primeira etapa 

é escolha do espaço das ações performativas. A escolha ocorre por meio do método 

cartográfico. De acordo com Richter e Oliveira: 

Uma das principais características deste método de pesquisa encontra-se na atenção 

que devemos dar às perguntas que a cartografia nos coloca. Isso significa que ao 

utilizar a metodologia cartográfica, o pesquisador coloca-se, e, sobretudo, percebe-se 

dentro de sua pesquisa. É como o cartógrafo que confecciona um mapa: ele precisa 

estar inserido no território que projeta, para poder projetar. Este é um dos princípios 

da cartografia, o autor presente em sua pesquisa, em sua totalidade (2017, p. 30). 

 

Segundo Lerro, o método da cartografia “(...) consiste no mapeamento e 

consequentemente na seleção de edifícios públicos e/ou privados disponíveis para ‘ocupação’ 

e ressignificação” (2020, p. 9). Ainda segundo o pesquisador, a escolha dos espaços dos eventos 

do Fórum ocorre por meio de três critérios:  

Essa escolha é feita tendo como referência três critérios: i. que a arquitetura faça parte 

da memória viso-afetiva de seus habitantes; ii. que tenha, no mínimo, condições 

salubres para o uso humano; e, iii. que seja uma arquitetura, um edifício, “esquecido” 

por seus habitantes, com o intuito de promover discussões acerca das possíveis 

relações entre corpos, cidade e arte. (2020, p. 9).  

 

Após a escolha do local, passa-se para a metodologia colaborativa. Nessa etapa, os 

artistas-performers abrem os processos de criação de suas performances para os colegas e cada 

um interfere no processo do outro, compartilhando apontamentos, ideias. Em seguida, temos o 

método da colagem das cenas (LERRO, 2020, p.11). Particularmente, entendo este último 

método, como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde as peças são as performances e o 

tabuleiro o espaço; cada cena é “colada” em determinado lugar do tabuleiro, para que o jogo 

faça sentido.  

Como citado anteriormente, o projeto é uma incubadora cultural e de acordo com Risola, 

“incubadora é um ambiente criado para apoiar a vinda de uma ideia ou de um protótipo que está 

 
2Disponível em: https://sescro.com.br/palco-giratorio/ acesso em 22 de agosto de 2021.  

https://sescro.com.br/palco-giratorio/
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minimamente arquitetado” (2019, apud BORGES, 2019). Sendo assim, ao meu ver, o fórum 

tem o papel de apoiar e contribuir com a formação dos artistas e estudantes participantes, e 

também o propósito de criar e contribuir com o registro da história da performance rondoniense.  

1.2 Sufocando em “19Distâncias”   

As “19Distâncias” foi o primeiro evento virtual do Fórum de Performance Arte Norte, 

realizado no ano de 2020, em meio à pandemia de covid-19. As “19Distâncias” foi uma série 

de web-ações criadas por artistas-performers, discentes e egressos do Curso de Licenciatura em 

Teatro (UNIR). O evento teve como objetivo “(...) investigar, em teoria e na prática, as 

possibilidades e estratégias de produção, fruição e interpretação em processos artísticos, 

buscando, sobretudo, compreender quais os desafios em produzir webformance.” (LERRO, 

2020, p. 14).  

Minha jornada “sufocante” nas “19Distâncias”, iniciou no dia 21 de maio de 2020. 

Nesse dia, recebi um e-mail do professor Luiz Lerro com o seguinte assunto “Convite para 

participar das “19Distâncias” uma série de webformance”. Em anexo ao e-mail, tinha um 

convite explicando sobre a organização do evento e ao final dizia que caso o participante 

estivesse interessado e disponível para participar do processo, deveria responder SIM e escolher 

com quais cartas iniciaria a partida. Cada participante poderia escolher até duas cartas, entre: I 

– (O MAGO); III – (A IMPERATRIZ); V – (O PAPA); IX – (O EREMITA); X – (A RODA A 

FORTUNA).  

Para escolher as duas cartas, utilizei dois métodos:  eliminação e significado. Comecei 

eliminando a Imperatriz, pois acreditava que a maioria dos participantes a escolheria. Em 

seguida, descartei a carta do Mago, por motivos pessoais. Portanto, restando apenas: “O 

Eremita”, “A Roda da Fortuna” e “O Papa”. Ao analisar o significado dos três arcanos maiores, 

optei pelo “Eremita e a “Roda da Fortuna”. “O Eremita”, fala sobre a importância do silêncio 

para obter iluminação e autoconhecimento, então, fiquei particularmente identificada. Já “A 

Roda da Fortuna” indica mudanças, novos ciclos, representando uma nova jornada que eu 

estava prestes a iniciar.  

Respondi positivo ao convite. Após alguns dias, recebi um anexo, via e-mail, contendo 

informações sobre a metodologia de produção do evento, tendo oito pontos destacados. O 

primeiro ponto: arquétipo – as cartas do jogo. Nesse ponto, o professor explicou que as cartas 

do tarô, mencionadas no convite, serviam para o processo de investigação como gatilhos, para 

nos estimular. Segundo ponto: tempo (duração) da webformance. A duração de cada 

performance dependia da somatória das cartas que tínhamos escolhido. A soma final das cartas 

deveria conter apenas uma unidade, como eu tinha optado pelo “Eremita” representado pelo 
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número 9 e a “Roda da Fortuna” pelo número 10, minha somatória ficou [9+10=19= 1+9=10= 

1+0=1], ou seja, minha proposta de webformance deveria ter a duração de 1 minuto.  

Terceiro ponto: prazo. Todos nós, participantes, teríamos dezenove dias, a partir do dia 

01/06/2020, data do nosso primeiro encontro, para compartilhar nossa proposta. Quarto ponto: 

espaço-proxêmica. Estudo do espaço, linha, distância, naquele momento pouco entendi acerca 

desse ponto. Quinto ponto: objeto. O professor acrescentou algumas provocações: “a máscara, 

o mascaramento''. O objeto externo ao corpo, o «con-tato». Assepsias e controle”. A provocação 

foi referente ao momento pandêmico que estávamos vivenciando. Sexto ponto: reunião de 

produção e criação. Teríamos três encontros de 50 minutos, via plataforma de 

videoconferência. Sétimo ponto: reunião individual e orientação. As orientações individuais 

seriam organizadas durantes os encontros, de acordo com a necessidade de cada 

participante. Último ponto: criação de um grupo WhatsApp; grupo sobre informações 

relativas às “19Distâncias”.  

Nosso primeiro encontro ocorreu no dia 01 de junho, às 19h. Horas antes, recebemos a 

informação que, para acessar o link da sala virtual do Zoom, precisaríamos retirar o ingresso 

(gratuito) na plataforma Sympla3. Assim, as produtoras do evento, Andressa Batista4 e Betânia 

Avelar5, disponibilizaram no grupo do WhatsApp, um documento com instruções para a retirada 

do ingresso. Mesmo com um tutorial, alguns participantes, inclusive eu, tiveram dificuldades, 

mas, por fim, todos conseguiram. Iniciamos o encontro com o professor Luiz Lerro 

introduzindo os aspectos do funcionamento e organização do processo criativo. (Foram três 

encontros, uma vez por semana, sendo três convidadas em cada aula). A primeira convidada foi 

a Raissa Dourada, a artista audiovisual nos deu indicações de como trabalhar com o aparelho 

celular. As principais informações de Raissa Dourado podem ser resumidas da seguinte 

maneira: 1) Formato do vídeo horizontal; 2) Desligar alarmes e sons ao realizar a gravação; 3) 

Não esquecer de carregar a bateria do celular; 4) Limpar a câmera do aparelho, porque, às vezes, 

a imagem da câmera fica ruim devido ao acúmulo de sujeira na lente; 5) Explorar o espaço da 

sua casa; 6) Criar um roteiro do espaço a ser utilizado; 7) Pensar na luz; e 8) Testar tudo 

antes.  Após as indicações, o professor fez as seguintes provocações: “o corpo que irá gerar 

sensações, quais sensações que queremos gerar? Que corpo é esse? Entender a web como 

 
3  Plataforma de venda de tickets e gestão de eventos na internet. Disponível em: https://beta.sympla.com.br/ acesso 

24 de janeiro de 2021.  
4 Técnica Especializada em Artes Cênicas do Sesc/RO. 
5 Técnica Especializada em Artes Visuais e Áudio Visual do Sesc/RO.  

https://beta.sympla.com.br/
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espaço a ser ocupado, ocupar o espaço da web com arte”. Por último, a frase que mais me 

marcou nesse dia, foi: "inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança”6.  

Os demais encontros ocorreram no Google Meet, devido a problemas técnicos com a 

plataforma anterior. Também contamos com a participação das professoras doutoras Denise 

Pedron da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ana Flávia Sapucahy da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e Valeska Ribeiro Alvim da Universidade Federal do 

Acre (UFAC), que nos instigaram, relataram sobre seus projetos de ensino e contribuíram com 

provocações para os nossos processos criativos.  

Figura 1 – Primeiro encontro virtual das “19Distâncias” 

 

Fonte: Site da UNIR 

 

A partir das provocações, comecei a refletir sobre o que eu queria expressar, o que estava 

me atravessando no momento? Quais sensações? Com isto, elaborei um curto texto utilizando 

os significados das cartas de tarot:  

Às vezes, é difícil entender certas coisas que nos acontecem e tudo bem, não 
precisamos entender tudo. A destruição faz parte do processo de criação. Às vezes, 

precisamos dizer sim à mudança. O véu foi quebrado. Cada dia que passa estamos 

mais conectados. Sei que estamos sendo protegidos. Não carregamos o peso do 

mundo. Eu aceito, eu confio, eu deixo ser guiada. Me calo, medito em silêncio, assim 

como Eremita busco a luz e a sabedoria. Sigo a intuição. A roda gira. Tudo que estava 

embaixo sobe, o que estava em cima desce: o famoso mundo capota. Equilíbrio e 

entro na energia do mago. O mago, aquele que tem a faca e o queijo na mão para 

transformar sua realidade naquilo que quiser, porém ele precisa tomar a liderança, 

as rédeas, precisa dar o primeiro passo.  

 

 
6 Frase do físico Stephen Hawking, citada pelo professor Luiz Lerro, durante o encontro. 
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Após a conclusão do texto, explorei possibilidades de movimentos com o baralho de 

tarô. A experimentação resultou em uma sequência de seis movimentos. Assim, surgiu minha 

primeira proposta de webformance. O desenvolvimento da cena consista em olhar fixamente 

para a câmera, enquanto eu realizava as seguintes ações com o baralho: embaralhar as cartas; 

dividi-las em dois montes; juntá-los; tirar três cartas; mostrar para ao público (câmera) e dizer 

a palavra-chave dos três arquétipos de tarô. Em seguida, recitava o texto e finalizava a cena 

desligando a câmera. Após refletir sobre a cena optei por não prosseguir, pois não me sentia 

confortável em apresentá-la. 

Atordoada pelo acúmulo de pensamentos, resolvi deitar no chão e aproveitar o silêncio, 

assim como o arquétipo do Eremita. A calmaria provocou um estado de relaxamento e aos 

poucos minha mente trouxe a imagem de uma mulher com uma sacola na cabeça. Sendo assim, 

decidi representar a imagem no plano físico. A princípio, situei a sacola na cabeça para sentir 

as sensações que o objeto provocava. Posteriormente, experimentei diversas movimentações. 

A partir disto, estabeleci uma sequência de ações com a sacola:  

1. colocar a sacola na cabeça; 

2. passar a mão no rosto coberto pela sacola, aumentando a velocidade 

gradativamente até chegar ao desespero; 

3. tentar rasgar a sacola;  

4. sugar a sacola com a boca, fazendo que a mesma fique grudada no meu rosto;  

5. Retirar a sacola da cabeça. 

Para a veste optei por uma blusa de frio vermelha com capuz e uma máscara branca, 

também pintei uma cruz vermelha na sacola. Apesar disso, eu ainda não sabia o conceito da 

proposta, ou seja, o que significava a sacola na cabeça. Gravei a cena e enviei ao professor Luiz 

Lerro, solicitando orientação. O professor achou interessante, logo pediu que fossem colocadas 

mais sacolas, também ressaltou que a cruz era redundante e sugeriu uma blusa preta para 

compor a vestimenta. Por último, era necessária uma música, podendo dialogar com a cena ou 

não. Acatei as observações, finalizei o roteiro e intitulei a cena como “sufocando”.  Para compor 

a proposta, adicionei a música Back It Up, do artista Gunshots. A versão remix, no meu 

entendimento, era o oposto da cena e, ao mesmo tempo, gerava uma sensação de caos, por isso 

a escolha.  

A partir de reflexões, cheguei à conclusão que “sufocando’’ era o estado de sufocamento 

que o atual contexto causava. Diante de uma pandemia que tem causado milhares de mortes 

todos os dias, a situação acaba provocando uma carga elevada de gatilhos negativos. Sendo 

assim, cada sacola representava um gatilho emocional, acionando cadeias de emoções ruins.  
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O ensaio técnico com os participantes ocorreu no dia 18 de junho. A proposta do ensaio 

era de definir a sequência das performances e verificar os detalhes técnicos. Em todo ensaio 

técnico, seja presencial ou virtual, problemas sempre são encontrados. Em vista disso, o 

professor Dr. Luciano Oliveira7, que acompanhou o ensaio técnico, relatou o seguinte em seu 

blog8:  

Algumas dificuldades técnicas foram identificadas, principalmente em relação à 

variação de frequência do sinal de internet. Tal variação fez com que algumas imagens 

transmitidas chegassem com atraso em relação ao som, ou que essas imagens 

perdessem qualidade (pixealizando-se), que certas entradas (ao vivo) de web-

performers atrasassem dentro da plataforma (isso comprometeu o fluxo da sequência 

de apresentações), etc. (OLIVEIRA, 2020). 

 

A variação de frequência do sinal de internet, citado pelo professor, é algo comum na 

região Norte. Segundo o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br, a região 

Norte possui uma baixa qualidade de acesso à internet e os piores indicadores quanto a oferta à 

população e a infraestrutura. Apesar das dificuldades tecnológicas, o ensaio correu bem. 

Considerando que, além das dificuldades de adaptação artística em uma plataforma inabitual, 

constata-se também dificuldades técnicas que escapam ao controle dos participantes. Ao final 

do ensaio os participantes receberam as seguintes orientações para a estreia:  

1. Foto de perfil do Google Meet: cada participante deveria colocar a foto do arcano que 

representasse a duração de sua webformance;   

2. A sala do Meet: a sala seria aberta com 1h de antecedência para os artistas-performers 

poderem afinar os detalhes técnicos;  

3. Durante a entrada do público na sala virtual os artistas não poderiam ligar as câmeras e 

microfones, só apenas na hora da apresentação;  

4. Por último, teríamos uma orientação individual com Lerro horas antes da apresentação. 

No dia seguinte, o professor entrou em contato para conceder pequenos toques sobre 

minha proposta de webformance. Lerro, orientou-me a colocar mais sacolas, aumentar o 

volume da música e também sugeriu que eu pintasse minhas unhas de vermelho.   

Por fim, me organizei para a estreia: abri cada sacola, colocando-as uma em cima da 

outra; ajustei o volume da música ao máximo; pintei as unhas de vermelho; vesti uma blusa 

preta e uma calça legging da mesma cor. O nervosismo com a apresentação fez com que eu 

esquecesse de registrar esse momento, ou seja, não tirei fotos da organização e tampouco da 

apresentação; só me concentrei na execução da proposta.  

 
7 Professor do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR.  
8 Disponível em: https://lucianodiretor.com/ acesso em 27 de janeiro de 2021.  

https://lucianodiretor.com/
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O evento virtual ocorreu às 19h, no dia 19 de junho de 2020. O público ao entrar na sala 

virtual, recebeu orientações sobre o evento e recomendações técnicas, como desligar os 

microfones durante a apresentação e não ativar o compartilhamento de tela.  

Nós, artistas-performers das “19Distâncias”, sabíamos o exato momento que 

deveríamos começar. A primeira artista era a Andrea Melo, assim que Andrea desligasse a 

câmera, o próximo artista já poderia iniciar. Portanto, tínhamos de estar atentos às cenas de 

todos, para que não perdêssemos o tempo de nossa entrada. Ressalto que durante as 

apresentações, fui dividida em cinco “Stephanies”: a artista, a espectadora, a estudante de teatro, 

a futura pesquisadora e professora; todas atentas e concentradas.  

Quando chegou minha vez de apresentar, todas essas “Stephanies” juntaram-se dando-

me força e coragem. Joguei-me, entreguei-me ao mundo virtual, buscando uma relação sincera 

com quem acompanhava. Quando terminei a performance, desliguei a câmera e sem querer saí 

da sala do Meet. Voltei à sala com a sensação de vitória e superação. Portanto, considero minha 

participação nas “19Distâncias” como uma ação de superação, pois tenho pouquíssima 

experiência na linguagem da performance. Meu primeiro contato ocorreu em 2017, na matéria 

Performance ministrada pelo professor Luiz Lerro. Em 2019, participei do 2º Mercado 

Performance Arte, atuando em uma cena coletiva. Por fim, cabe destacar que essa ação artística, 

assim como as anteriores realizadas pelo Fórum de Performance Arte Norte, foi única, pois, 

apesar de ter ocorrido em plataforma virtual foi apresentada apenas para os assistentes daquele 

dia. Daí, a importância do registro dessa experiência. 
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2. TEATRO DE RUA 

Berthold afirma que “o teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas 

primitivas desde os primórdios do homem” (2001, p.1). Mas o que vem a ser Teatro? De acordo 

com Pavis 

A origem grega da palavra teatro, o theatron, revela uma propriedade esquecida, 

porém fundamental, desta arte: é o local onde o público olha uma ação que lhe é 

apresentada num outro lugar. O termo é mesmo, na verdade, um ponto de vista sobre 

um acontecimento: um olhar, um ângulo de visão e raios ópticos o constituem. Tão 

somente pela relação entre olhar e objeto olhado é que ocorre a construção onde tem 

lugar a representação. (2008, p. 372)  

 

Tendo em vista a afirmação, podemos dizer que o acontecimento teatral pode ocorrer 

em vários locais, de diversas formas. Segundo Martins, “(...) Pavis disponibiliza uma extensa 

lista com 42 categorias de classificação para o teatro, aplicando o termo para indicar a realização 

de uma atividade artística’’ (2011, p. 9). A exemplo: teatro de bonecos, teatro experimental, 

teatro documentário e assim por diante. Neste capítulo, o foco será na categoria: Teatro de 

Rua.    

Pavis (2008, p. 385) define teatro de rua como ''teatro que se produz em locais exteriores 

às construções tradicionais: rua, praça, mercado, metrô, universidade etc.” Mas qualquer 

manifestação artística na rua é considerada Teatro Rua? Teixeira considera que há uma grande 

gama "(...) desde espetáculos espontâneos, representações circenses, happening, até 

representações elaboradas, pesquisadas e ensaiadas para o espaço aberto” (2020, p. 14). Sendo 

assim, o teatro de rua é uma arte que engloba diversos formatos no uso do espaço aberto da rua. 

A escolha da rua como espaço de representação nos traz de volta às origens da história do teatro, 

pois segundo Teixeira “o teatro, derivado de rituais em homenagem aos deuses, nasceu ao ar 

livre. Muito tempo depois, ele foi ‘aprisionado’ em um edifício pela aristocracia grega da 

antiguidade clássica, que necessitava de um símbolo que a representasse.” (2020, p.13). Já 

Collaço e Schawalb (2007, p.6) ressaltam que a rua como lugar da representação teatral “(...) 

sublinha o fato de que o edifício teatral como único lugar apropriado para o teatro é algo datado 

e desviante da própria essência da prática cênica”. 

O autor Jessé Oliveira, em sua monografia A Cena Descoberta: duas poéticas do teatro 

de rua, apresenta duas vertentes do teatro de rua: a tradicional e a de ruptura. Segundo Oliveira, 

o teatro de rua tradicional é caracterizado pelo uso da roda (espaço circular), semicircular ou 

horizontal com o público em torno, sem utilizar cadeiras ou arquibancadas (2003, p. 28). A 

forma do espaço de representação varia de acordo com o formato estabelecido pelo grupo ou 

pelo público: 
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Seja por escolha estética durante o processo de pesquisa e montagem do espetáculo, 

ou uma alternativa de adequação às realidades do grupo, o fato que a roda se instaura, 

ou não, em função da organização espacial dos atores e dos materiais presentes na 

encenação. Cenários altos, por exemplo, podem determinar frontalidade, meia lua, ou 

outra disposição. Certamente, uma vez que a plateia não consiga assistir a cena devido 

a qualquer estrutura que bloqueie sua vida, principalmente a visão que tem dos atores, 

ela buscará se agrupar numa configuração mais adequada (CASTRO E CARNEIRO, 

2016, p.36)  

 

Já na poética de ruptura, Oliveira (2013, p. 30) afirma que “(...) o espaço sofre 

alterações, tanto na horizontal quanto na vertical, não se limitando ao espaço circular ou 

semicircular’’. Tais alterações no espaço, podemos identificar no espetáculo Memória, do 

Bahamás com direção de Roberto Birindeli, de Porto Alegre, o espetáculo “(..) acontece 

simultaneamente em dois pontos da cidade e se encontrava para um epílogo em uma praça 

central’’ (OLIVEIRA, 2003, p. 30). Ou seja, diferente do Teatro de rua tradicional que fixa sua 

representação em um local de referência como praças, a ruptura modifica o espaço trazendo 

uma nova possibilidade do fazer teatral na rua. Além da espacialidade, a ruptura pode ocorrer 

na narrativa e na linguagem de representação.  

 Não pretendemos aprofundar o conceito das duas poéticas. Poderíamos dizer que o 

teatro de rua rompe com o clássico teatro de caixa, levando a representação para a rua, enquanto 

a poética de ruptura rompe mais ainda com o teatro de rua tradicional.   

2.1 Estudos de Teatro(s) de Rua: quem vai dar a cara a tapa?  

O teatro de rua é uma categoria ou modalidade diversificada que engloba várias 

possibilidades artísticas. Devido às variadas formas teatrais existentes dentro do teatro de rua, 

Teixeira afirma que “é perceptível, portanto, a grande dificuldade metodológica ao lidar com o 

teatro de rua por causa das inúmeras possibilidades estéticas e dos riscos de uma definição” 

(2020, p.113). Então, tentando abordar e discutir sobre as estéticas do teatro de rua, um conjunto 

de professores, pesquisadores e parceiros institucionais se juntaram e criaram o curso Estudos 

de Teatro(s) de Rua.  

Estudos de Teatro(s) de Rua foi um curso online, promovido de forma gratuita por meio 

de webinários transmitidos para o canal homônimo Youtube9. O projeto tem a coordenação do 

Prof. Dr. Ivanildo Lubarino Piccoli dos Santos da Universidade Federal do Alagoas (UFAL), 

sendo vinculado com o Grupo de Pesquisa Brincantuar: artífices cênicos da UFAL, disciplinas 

e projetos de extensão da graduação de Licenciatura em Teatro da UFAL. O curso tem como 

objetivo estimular o interesse pelas várias manifestações teatrais de rua e:    

 
9 Estudos de Teatro(s) de Rua. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC072UB1oDLXSp8s5-

UJ2aYQ acesso em 19 de março de 2021. 

https://www.youtube.com/channel/UC072UB1oDLXSp8s5-UJ2aYQ
https://www.youtube.com/channel/UC072UB1oDLXSp8s5-UJ2aYQ
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dialogar o conteúdo das histórias das Artes Cênicas na Rua, seus artistas e fazedorxs 

(rueirxs), as principais obras e grupos de referência, as questões sociais e políticas de 

seus fazedorxs através dos manifestos, manifestações e festivais, como também as 

possíveis abordagens e perspectivas contemporâneas. Serão destacados as pedagogias 

e locais de ensino e pesquisa de conhecimentos específicos desta modalidade teatral, 

pelas escolas, formações pelos grupos, disciplinas acadêmicas e suas produções 

(livros, editais, TCCs, mestrados, teses e produções audiovisuais etc.). (TEATRO DE 

RUA E A CIDADE, 2020). 

 

Ou seja, um curso online que tenta atender toda a diversidade estética das artes cênicas 

da rua.  O próprio título enfatiza “Teatro(s)” ressaltando as imensuráveis manifestações 

artísticas da modalidade, não caindo no risco de defini-la em um conceito único, como afirma 

Teixeira “toda essa diversidade técnica e estética apresenta dificuldades na definição do teatro 

de rua; para não incorrer no risco de aprisioná-lo em uma camisa de força” (2020, p. 115).  

O contexto pandêmico, acendeu uma faísca para a criação do projeto:  

Esse projeto nasceu da necessidade de registros, diálogos e trocas em plena Pandemia 

de Covid 19 de 2020. Devido à necessidade de encontrar momentos de reflexão, 

aprendizado e trocas, alguns integrantes da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR) 

- que estava desenvolvendo seus encontros virtuais - decide por esta iniciativa dos 

ESTUDOS DE TEATRO(S) DE RUA. Para tanto, agregamos professores 

acadêmicos, pesquisadores, profissionais e alunos (da UFAL e da UNIR), para 

assessorar as questões conceituais e estruturais deste webinário. (TEATRO DE RUA 

E A CIDADE, 2020) 

 

O projeto foi dividido em três momentos: “Chegança”, realizado no dia 24 de junho de 

2020, um encontro composto por alguns grupos de Teatro de Rua, mais antigos e reconhecidos 

do país: Teatro Popular União e Olho Vivo – TUOV (São Paulo – SP), com César Vieira; Grupo 

Imbuaça (Aracaju – SE), com Lindolfo Amaral; Grupo Tá Na Rua (Rio de Janeiro – RJ) 

representando por Ana Carneiro e Licko Turle; Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui 

Traveiz (Porto Alegre – RS), com Tânia Farias e Grupo Galpão (Belo Horizonte – MG) com 

Chico Pelúcio. O segundo momento, intitulado como “Na Roda”, seguiu de julho até agosto, 

toda quarta e sábado das 15h às 18h. Nesse momento, participaram profissionais e 

pesquisadores de diferentes estéticas das linguagens teatrais da rua. Dividido em três blocos: 

A- Teatro (s) de rua em distintas perspectivas; B- Teatro (s) de rua e historicidade e C - 

Pedagogias, ensino, processos criativos, formas de produção e espaço de atuação. Por último, 

temos “Cortejo” que ocorreu de agosto a dezembro de 2020, sempre aos sábados das 15h às 

18h. Objetivando dialogar, compartilhar e trocar experiências com os artistas, professores e 

pesquisadores que atuam nas artes cênicas da rua (ESTUDOS DE TEATRO DE RUA, 2020).  

Também ocorreram lives com a equipe técnica do curso, tendo o objetivo de conhecer 

mais as pessoas que estavam nos bastidores das aulas virtuais. “Da rua para a tela, da tela para 

a nuvem” teve seis transmissões, sendo uma para o perfil do Instagram, e as demais para o canal 

do Youtube.  Ao todo, foram 38 lives transmitidas para o Youtube, contabilizando um total de 
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26.680 visualizações, de acordo com os dados fornecidos pelo Youtube. A seguir os temas das 

aulas, divididos por blocos:  

• Chegança:  

1º encontro – 24 de junho de 2020: um encontro composto pelos cincos grupos de teatro 

de rua, já citados anteriormente, mais antigos e reconhecidos do país. A conversa teve mediação 

de Ana Carneiro (UFU) e Licko Turle (Instituto Artivista)10. 

• Na Roda – Bloco A: 

1º encontro – 01 de julho, 2020: “Os Artistas de ruas e os gêneros populares’’, 

ministrado por Ana Carneiro (UFU) com a participação do grupo convidado Cia. Será o 

Benedito? (RJ) e mediação de Ivanildo Piccoli (UFAL)11.  

2º encontro - dia 04 de julho, 2020: “Teatro de Rua é Arte Pública!” ministrado por 

Licko Turle (Instituto Artivista), com mediação: Maria Gabriela D`Ambrozio (Grupo Mãe de 

Rua/ SP) e os seguintes representantes de grupos: Altemar Di Monteiro (Nóis de Teatro/ 

Fortaleza - CE); Fernando Cruz (Imaginário Maracangalha / Campo Grande - MS) e Humberto 

Lopes (Grupo Quem Tem Boca é pra Gritar/ João Pessoa - PB)12.  

3º encontro – 08 de julho, 2020: “Procedimentos de pesquisa no teatro de rua’’ por 

Jussara Trindade (UNIR), com mediação de Vanéssia Gomes (Teatro de Caretas/CE) e grupo 

convidado Núcleo Ás de Paus (Londrina/PR)13. 

• Na Roda – Bloco B 

4º encontro – 11 de julho, 2020: “Teatro das praças, ruas e feiras medievais, pré-

renascimento, ciarlatani e Commedia Dell´Arte” por Ivanildo Piccoli (Ufal), mediação de 

Adailtom Alves (UNIR) e grupo convidado Cirquinho do Revirado (Criciúma/SC)14.  

 5º encontro – 15 de julho, 2020: “Centros populares de cultura: arte e engajamento 

político” por Adailtom Alves (UNIR), mediação de Simone Carleto (UNESP) e grupo 

convidado Coletivo Comum (São Paulo/SP)15. 

6º encontro – 18 de julho, 2020: “Ancestrais’’ do Teatro de rua brasileiro: Histórias e 

relatos à Nordeste’’ por Alexandre Falcão (UNIR), mediação de Waneska Pimental (Grupo 

Teatral Joana Gajuru/Maceió AL) e artista convidado Ricardo Araújo (IFAL)16. 

 
10 Disponível em: https://youtu.be/qS35GqJ9zCs acesso em 19 de março de 2021. 
11 Disponível em: https://youtu.be/yP9bDX7_lc0 acesso em 19 de março de 2021.  
12 Disponível em: https://youtu.be/dv2TZBVGBXA acesso em 19 de março de 2021. 
13 Disponível em: https://youtu.be/7TH-qbUmTy8 acesso em 23 de março de 2021. 
14Disponível em: https://youtu.be/Agl76zY3tgM acesso em 23 de março de 2021. 
15Disponível em: https://youtu.be/xA9b6KUHkYY acesso em 23 de março de 2021.  
16Disponível em: https://youtu.be/voYHtEyCVWY acesso em 24 de março de 2021.  

https://youtu.be/qS35GqJ9zCs
https://youtu.be/yP9bDX7_lc0
https://youtu.be/dv2TZBVGBXA
https://youtu.be/7TH-qbUmTy8
https://youtu.be/Agl76zY3tgM
https://youtu.be/xA9b6KUHkYY
https://youtu.be/voYHtEyCVWY
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7º encontro – 22 de julho, 2020: “Décadas de 70, 80 e 90: Crescimento e fortalecimento 

do Teatro de Rua no Brasil” por Ana Carneiro (UFU), mediação de Adailtom Alves (UNIR) e 

grupo convidado Fora do Sério (Ribeirão Preto/SP).17  

• Na Roda – Bloco C 

8º encontro – 25 de julho, 2020: "Processos de criação - atuação teatral de rua" com 

Vanéssia Gomes (grupo Teatro de Caretas/CE), mediação de Jussara Trindade (UNIR) e 

convidados: ERRO Grupo (SC) e Trupe Olho da Rua (Santos/SP).18  

9º encontro – 29 de julho, 2020: “Narrativas entre comunidades, rios e ruas - tradição 

oral em cena" por Toni Edson (UFAL), mediação Licko Turle (Instituto Artivista) e grupo 

convidado Vivarte (Rio Branco/AC).19 

10º encontro – 01 de agosto, 2020: “Teatro popular e a ocupação da rua: como espaço 

de experiência e aprendizagens em comunidade” por Simone Carleto (UNESP), mediação de 

Alexandre Falcão (UNIR) e convidados Trupe Palombar (SP) e Teatro União e Olho Vivo 

(SP).20  

11º encontro – 05 de agosto, 2020: “O Teatro de rua no ensino de artes cênicas: 

experiências nas universidades” por Igor Schiavo (UFGD) e Alexandre Falcão (UNIR), 

mediação de Michele Cabral (UFMA) e grupo convidado Mambembe (UFOP).21 

8º Cortejo – 26 de setembro, 2020: “Rastros, rotas e rumos: teatro de rua em companhia” 

mediação de Ivanildo Piccoli (UFAL) e convidadas (os): Lígia Veiga (Grande Cia Brasileira de 

Mystérios e Novidades/RJ), Mafalda Pequenino (Ilú Obá de Min/SP), Francisco Gomide 

(Grupo Carroça de Mamulengo/ Juazeiro do Norte/CE) e Ricardo Gadelha (EMPÉ – Encontro 

Mundial de Pernas de pau).22  

9º Cortejo – 03 de outubro, 2020: “Vozes Feministas: teatro de rua e mulheres” por 

Maria Gábriela (UNESP), mediação de Vanéssia Gomes (Grupo Teatro de Caretas/CE) e 

convidadas: Rafaela Carneiro (Madeirite Rosa/SP), Bruna Telly (Trupe Olho da Rua – 

Santos/SP) e Tânia Farias (Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveis/RS).23   

 
17Disponível em: https://youtu.be/1bpIVxrPC-o acesso em 24 de março de 2021.  
18Disponível em: https://youtu.be/OMLueFOZ44c acesso em 24 de março de 2021.  
19Disponível em: https://youtu.be/G7Vzskezl8o acesso em 24 de março de 2021.  
20Disponível em: https://youtu.be/E83cNoWqjcs acesso em 24 de março de 2021.  
21Disponível em: https://youtu.be/JFqlpN6_zQ8 acesso em 24 de março de 2021. 
22 Disponível em: https://youtu.be/gaoXMN5H6Dg acesso em 03 de abril de 2021. 
23 Disponível em: https://youtu.be/_UT2VPDKRLE acesso em 03 de abril de 2021. 

https://youtu.be/1bpIVxrPC-o
https://youtu.be/OMLueFOZ44c
https://youtu.be/G7Vzskezl8o
https://youtu.be/E83cNoWqjcs
https://youtu.be/JFqlpN6_zQ8
https://youtu.be/gaoXMN5H6Dg
https://youtu.be/_UT2VPDKRLE
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10º Cortejo – 10 de outubro, 2020: “Dramaturgias para teatro de rua” por Márcio 

Silveira (Grupo Manjericão/RS), mediação de Adailtom Alves (UNIR) e convidada (o): Rafaela 

Carneiro (Madeirite Rosa/SP) e Junio Santos (Movimento Escambo).24  

11º Cortejo – 17 de outubro, 2020: “Teatro de rua e comunidade” mediação de Licko 

Turle (Instituto Artivista) e convidadas (os): Marie-Eve Gougeon (Grupo Vichama/Peru), 

Mónica Rojas Torres (Catalina Sur, Argentina), Enrique Espitia (Corporacion DC 

Arte/Colombia), Marcelo Palmares (Grupo Pombas Urbanas/SP), Gustavo Melo Cerqueira 

(Terreiro Ilê Axê Omi/BA e UFBA) e Juan Gonzales Fiffe (Grupo de Teatro Andante – Cuba).25 

12º Cortejo – 24 de outubro, 2020: “Teatro de rua no contexto amazônico” mediação de 

Jhon Weiner (UEA) e convidada (os): Chicão Santos (O Imaginário/RO), Lenine Alencar (Cia 

Visse Versa/AC) e Suani Corrêa (Palhaços Trovadores/PA).26  

13º Cortejo – 31 de outubro, 2020: “Rede Brasileira de Teatro de Rua” mediação de 

Adailtom Alves (UNIR), convidadas (os) Raquel Rollo (RBTR/Trupe Olho da Rua/SP), 

Vanéssia Gomes (RBTR/Teatro de Caretas/CE) e Samir Jaime (RBTR/Nativos Terra 

Rasgada/SP).27 

• Módulo 2 Cortejo: Indo embora sem demora 

14º Cortejo - 07 de novembro, 2020: “Pessoa de rua e as pessoas com deficiência” 

mediação de Ivanildo Piccoli (UFAL) e convidado Carlos Alberto Ferreira (UFAC/AC).28   

15º Cortejo – 14 de novembro, 2020: “O Cordel e o teatro de rua’’ mediação de Ana 

Carneiro (UFU) e convidado: Lindolfo Amaral (Grupo Imbuaça/SE).29   

16º Cortejo – 21 de novembro, 2020: “Teatro de rua e a cultura popular: das danças, 

rezas, ritos e saberes que (r)existem” mediação de Vanéssia Gomes (Teatro de Caretas/CE) e 

convidada: Natália Siufi (Grupo de Xingó/SP).30 

17º Cortejo – 28 de novembro, 2020: “Teatro de animação nas ruas: Mamulengo e muito 

mais” mediação de Ivanildo Piccoli (UFAL) e convidados (as) Isabela Brochado (UnB) e 

Valmor Nini Beltrame (UDESC).31 

 
24 Disponível em: https://youtu.be/yIkFBUR1ALE acesso em 03 de abril de 2021. 
25 Disponível em: https://youtu.be/cSjE794ycx0 acesso em 03 de abril de 2021. 
26 Disponível em: https://youtu.be/YV3cQrrjsA0 acesso em 03 de abril de 2021. 
27 Disponível em: https://youtu.be/ZOCknyq2se4 acesso em 03 de abril de 2021. 
28 Disponível em: https://youtu.be/1PixTbX5LxA acesso em 03 de abril de 2021. 
29 Disponível em: https://youtu.be/n45jb7Uw1p4 acesso em 03 de abril de 2021.  
30 Disponível em: https://youtu.be/TrYWfXk1BQg acesso em 03 de abril de 2021.  
31 Disponível em: https://youtu.be/fjYYrQW8KR4 acesso em 03 de abril de 2021.  

https://youtu.be/yIkFBUR1ALE
https://youtu.be/cSjE794ycx0
https://youtu.be/YV3cQrrjsA0
https://youtu.be/ZOCknyq2se4
https://youtu.be/1PixTbX5LxA
https://youtu.be/n45jb7Uw1p4
https://youtu.be/TrYWfXk1BQg
https://youtu.be/fjYYrQW8KR4
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18º Cortejo – 05 de dezembro, 2020: “Teatro de animação nas ruas – Bonecos e sombras 

nas ruas” mediação Ivanildo Piccoli (UFAL) e Silvia Godoy (Cia. Quase Cinema) e Ronaldo 

Robles (Cia. Quase Cinema).32 

19º Cortejo – 12 de dezembro, 2020: Bloco A: “Movimento de teatro popular de 

Pernambuco desde 1984” mediação Ivanildo Piccoli e convidados: Alexandre Menezes (Grupo 

Cafuringa/PE) e Anderson Guedes (TEAMU & CIA/PE). Bloco B: “Teatros de rua e Coletivos 

teatrais na contramão da estética hegemônica” mediação de Ana Carneiro (UFU) e convidado: 

Alexandre Mate (UNESP/SP).33 

20º Cortejo – 19 de dezembro, 2020: “Indo embora sem demora: festa de finalização” 

com os professores e equipe técnica do curso.34  

• Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem 

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem – 13 de agosto, 2020 – por Victor Satti e 

Louise Brandão.35    

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem: transmissão – 19 de agosto, 2020 – por Alan 

Cardoso, Aline Almeida, Anne Luz, Josival Silva, Louise Brandão, Stephanie Matos e Victor 

Satti.36  

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem: acessibilidade e podcast – 26 de agosto, 

2020 – por Alan Cardoso, Ana Carolina Torre, Andressa Almeida, Josival Silva e Victor Satti.37  

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem: Google Classroom (sala virtual) – 02 de 

setembro, 2020 – por Aline Almeida, Anne Luz e Louise Brandão.38 

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem: comunicação – 09 de setembro, 2020 – por 

Alex Zampielly, Louise Brandão, Roberta Brito, Stephanie Matos e Victor Satti.39 

Da Rua para a Tela, Da Tela para a Nuvem: produção – 16 de setembro, 2020 – por 

Alex Zampielly, Ivanildo Piccoli, Rosy Farias e Victor Satti.40 

2.2 Da rua para a tela 

 O curso Estudos de Teatro(s) de Rua foi composto por uma comissão organizadora de 

professores e estudantes, no apoio técnico. Entre os discentes estava eu, Stephanie Matos, 

estudante do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. O convite chegou no dia 26 de maio 

 
32 Disponível em: https://youtu.be/0i3j8ziZkbM acesso em 03 de abril de 2021. 
33 Disponível em: https://youtu.be/Whnegwaw2t8 acesso em 03 de abril de 2021.  
34 Disponível em: https://youtu.be/PnUWeKPBhTw acesso em 03 de abril de 2021.  
35 Disponível em: https://youtu.be/8kNpuWCUT58 acesso em 04 de abril de 2021.  
36 Disponível em: https://youtu.be/-x1LiEOFybw  acesso em 04 de abril de 2021.  
37 Disponível em: https://youtu.be/zZu3soTymp0 acesso em 04 de abril de 2021.  
38 Disponível em: https://youtu.be/X18cmq6mTso acesso em 04 de abril de 2021.  
39 Disponível em: https://youtu.be/qgScAPoIaxU acesso em 04 de abril de 2021.  
40 Disponível em: https://youtu.be/Gi8JI7Xj9j0 acesso em 04 de abril de 2021.  

https://youtu.be/0i3j8ziZkbM
https://youtu.be/Whnegwaw2t8
https://youtu.be/PnUWeKPBhTw
https://youtu.be/8kNpuWCUT58
https://d.docs.live.net/469856d68bb5a97d/Documentos/Capitulos/:%20https:/youtu.be/-x1LiEOFybw
https://youtu.be/zZu3soTymp0
https://youtu.be/X18cmq6mTso
https://youtu.be/qgScAPoIaxU
https://youtu.be/Gi8JI7Xj9j0
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de 2020, através do prof. Me. Adailtom Alves. O professor me enviou uma mensagem, por 

WhatsApp, informando que alguns professores de vários estados do Brasil, incluindo-o, 

estavam montando um curso online sobre teatro de rua e precisavam de pessoas para apoio 

técnico. Caso houvesse interesse, Adailtom comunicaria aos organizadores a respeito. 

Manifestei a disponibilidade em participar. A primeira reunião de organização ocorreu uma 

semana depois do convite. O encontro virtual teve a participação dos docentes e três discentes 

da Universidade Federal do Alagoas (UFAL) e durante a reunião expressei à vontade em 

trabalhar com as redes sociais do projeto.  

2.2.1 A equipe de comunicação: “a equipe ninja”  

Minha jornada na comunicação começou pela criação das redes sociais do curso. O 

primeiro passo foi a criação do e-mail, utilizando a ferramenta de gestão de correios eletrônicos: 

“Gmail”. Eu escolhi o “Gmail”, porque pessoalmente uso bastante e a maioria das pessoas que 

conheço também. Além disso, ao pesquisar sobre o serviço de webmail, podemos encontrar a 

seguinte afirmação: 

O Gmail é o melhor serviço de e-mail profissional do mundo. Não é à toa que hoje é 

o mais utilizado pelas pessoas. Seu sistema é melhor preparado para o usuário e, se 

compararmos com os demais serviços de e-mail, o Gmail conta com mais opções de 

customização, controle para gerenciamento de mensagens e permite acesso de 

qualquer dispositivo em qualquer lugar. (INFOQPLAN, 2020). 

 

Para criação do nome de usuário, testei duas possibilidades: “estudosdeteatroderua” e 

“estudosteatrosderua” ambos não estavam disponíveis. Sendo assim, optei por colocar 

“estudosteatroderua”. Em relação a senha, elaborei uma que fosse segura e ao mesmo tempo 

fácil de memorizar, pois havia vários professores e estudantes na organização. Ao finalizar o e-

mail, prossegui para o “Instagram”, que é uma rede social de compartilhamento de fotos e 

vídeos. O “user” (usuário) de perfil ficou como “@estudosdeteatroderua”, pois a rede tem um 

limite de caracteres para nomes de usuários. Após, concluir a etapa de identificação, elaborei 

uma biografia de perfil (bio) explicando sobre o curso. Já para o “Facebook”, inicialmente criei 

um perfil pessoal meu (eu não tinha conta), pois todas as páginas do Facebook são 

obrigatoriamente gerenciadas por um perfil. Ao acessar a conta, existe a opção “Criar página”, 

depois selecionei a categoria teatro, disponibilizada pela própria rede, e por último configurei 

a página.  
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No Youtube, a dinâmica é diferente. Para acessar a plataforma precisamos ter uma conta 

Google, pois a empresa é proprietária da plataforma de vídeos41. Depois de ingressar no 

Youtube é necessário ativar o canal e seguir uma série de etapas, como veremos a seguir:  

 

Figura 2 – criação do canal 

 

Fonte: página do Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Para mais informações. Disponível em: https://about.google/intl/ALL_br/products/ acesso em 10 de abril de 

2021.  

https://about.google/intl/ALL_br/products/
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Figura 3 – Primeiros passos 

 

Fonte: Página do Youtube. 

 

Figura 4 – criação de nome para o canal  

 

Fonte: página do Youtube 
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Realizado o processo, imediatamente, é ativado o canal. Logo após, somos 

direcionados a etapa de configuração: fazer upload da foto de perfil; escrever a descrição do 

canal para os espectadores e adicionar os links de sites. Saliento que utilizei uma conta 

ilustrativa para poder mostrar as principais dinâmicas de criar um canal no Youtube. Por último, 

a conta do Twitter foi criada, porém não utilizamos como ferramenta de divulgação, por isso a 

desativei.  

Dias antes de iniciar as aulas do curso, abrimos um grupo de WhatsApp: 

“Comunicação – ETR’’ com todos membros da equipe de comunicação: Louise Brandão, 

Victor Satti, Stephanie Matos, Luiz Santos, Roberta Brito e Alex Zampielly. O grupo era 

voltado para discussões, decisões, informações e organização do projeto, com o foco em 

divulgação nas mídias sociais.  

A primeira postagem de divulgação ocorreu dia 21 de junho, 2020. A publicação era a 

logomarca dos Estudos de Teatro (s) de rua, com a seguinte legenda: “Em Breve”. A postagem 

tinha como objetivo chamar a atenção dos seguidores já existentes e atrair novos seguidores. 

Para que o público do “Instagram” conseguisse acessar todos os links referentes ao curso, 

colocamos na “bio” do perfil o link do “Linktree”42. Dentro do “Linktree” havia o link do canal 

do Youtube, bem como do Facebook e o formulário de inscrição. No dia seguinte, abrimos as 

inscrições do curso. Para efetuar a matrícula era necessário realizar o cadastro no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFAL. Entretanto, recebemos diversas 

mensagens como “não estou conseguindo me inscrever” ou “olá, quero me inscrever, como 

faço?”, entre outras. Por isso, foram elaborados e postados dois tutoriais de como efetuar a 

inscrição.  

 O curso iniciou em uma quinta-feira, dia 24 de junho de 2020 (dia de São João). A 

cada encontro, postávamos a divulgação nas redes sociais, à medida que os flyers ficavam 

prontos. Durante as aulas sentimos a necessidade de interagir mais com os participantes, por 

esse motivo criamos um canal de divulgação no aplicativo Telegram, que é um serviço de 

mensagens instantâneas parecido com o WhatsApp. Aos poucos, percebemos que os inscritos 

não interagiam nas postagens do Telegram, talvez por não conhecerem o aplicativo, que não 

tem a mesma quantidade de usuários que o concorrente. Em vista disso, migramos para o 

WhatsApp com um grupo. Porém, ao criamos o grupo, restringimos o envio de mensagens, 

permitindo que apenas os administrados enviassem, sendo aberto para interação somente nos 

dias das aulas.  

 
42 O “Linktree” é uma ferramenta que hospeda vários links em uma página só. 
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A organização da equipe de comunicação funcionava por encontros virtuais, uma vez 

na semana, realizados para discussões, planejamentos e sugestões. Em uma reunião, surgiu a 

ideia de a equipe técnica falar, por meio de lives, como estava sendo o processo de trabalho. O 

encontro sobre “Comunicação” ocorreu em 09 de setembro, no canal do curso. Nessa live 

abordamos sobre a formação da equipe, a função de cada integrante e a importância da 

assessoria de comunicação dentro de um projeto, aliada à internet e às mídias tradicionais, como 

a assessoria de imprensa.  

Participar da equipe de comunicação foi intenso, mas de grande aprendizado. Tivemos 

uma troca de experiência incrível entre nós (discentes), professores e público. Compreendi 

como funcionam as divulgações no virtual. Existe horário ideal para postar, de acordo com seu 

público. Uma publicação realizada na hora certa pode ter mais comentários, curtidas, visitas ao 

perfil. Para Magalhães “O horário em que você vai postar no Instagram é crucial para o 

desempenho da publicação. Ignorar isso pode enfraquecer seu contato com a audiência, já que 

ela não está presente, e sua postagem vai se perder entre outros posts que surgem o tempo 

todo.’’ (ECOMMERCE, 2019). Ou seja, estudar os insights43 do perfil é fundamental para saber 

o momento certo de publicar. Também notei a relevância de escrever uma boa legenda, que 

chame a atenção dos seguidores.   

2.2.2 Transmissão: OBS ou StreamYard? Eis a questão 

Paralelo ao trabalho de comunicação, também fiquei responsável por transmitir os 

encontros ao vivo para o Youtube. Alguns professores citaram a plataforma StreamYard e o 

programa OBS Studio (Open Broadcaster Software). A princípio optei por conhecer o OBS. 

Antes de tudo, o que vem a ser o programa? É um software, gratuito, de transmissão e gravação 

de vídeos44,  possuindo seis funções principais: cenas; fontes; mixer; controle e transições; barra 

de ferramentas e tela de visualização. Para utilizar a ferramenta é necessário instalá-la no 

computador, acessando o site do Open Broadcaster Software, sendo disponível para os sistemas 

operacionais Windows, MacOS ou Linux. 

A princípio, procurei informações sobre o programa e ao navegar na internet encontrei 

um tutorial ensinando a utilizar o Software. Em seguida, ativei o recurso de transmissão na 

plataforma do Youtube. A ativação é liberada após 24 horas. Fiz alguns testes e cheguei a 

transmitir uma reunião dos organizadores do curso para o canal, de modo fechado. Concluí que 

OBS Studio é um pouco complicado, principalmente para quem não tem experiência com 

ferramentas de streaming, também consume muita CPU (Unidade de Central de 

 
43 Ferramenta de análise do desempenho do conteúdo publicado, disponibilizada pela própria rede.   
44 Disponível em: https://obsproject.com/pt-br acesso em 14 de abril de 2021 

https://obsproject.com/pt-br
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Processamento) e memória; requisitos que meu notebook não tinha. Outros integrantes do apoio 

técnica também tentaram utilizar o programa, mas, não deu certo devido aos apontamentos já 

citados.  

Sendo assim, preferi conhecer o Streamyard. A plataforma possibilita realizar lives com 

mais de uma pessoa, transmitindo para as principais redes sociais, como Facebook, Youtube, 

LinkedIn e outras. Não é necessário fazer downloads, a ferramenta funciona no próprio 

navegador de internet. O StreamYard possui um estúdio virtual com mecanismos para 

personalizar a live como plano de fundo, banners, logomarca, exibição dos comentários do 

público e compartilhamento de vídeos e slides. A plataforma contém uma versão gratuita, 

possuindo o limite de 20 horas (mensal) de transmissão ao vivo, contém a logomarca da 

empresa e só permite seis participantes na tela. Já em relação aos planos pagos, existem dois 

disponíveis: o básico e profissional. O plano básico custa 25 dólares cobrados mensalmente e 

20 dólares cobrados anualmente. Esse plano permite logomarca personalizada; plano de fundo; 

reproduz em resolução 720p; transmissão simultânea até três destinos e no máximo dez pessoas 

na sala. O profissional custa 49 dólares/mês no plano mensal e 39 dólares/mês no plano anual, 

seu diferencial é a resolução de transmissão em Full HD (1080p) e oito destinos de 

Multistream45. (STREAMYARD, 2018). 

O fato de a plataforma funcionar pelo navegador facilitou o processo de aprendizado. 

Não tive dificuldade em entender o funcionamento. Consequentemente, todas as aulas dos 

Estudos de Teatro(s) de rua foram realizadas utilizando o StreamYard. De início, utilizamos a 

versão gratuita, entretanto, ao atingirmos o limite do mês, a comissão organizadora 

(professores) se juntou e assinou o plano básico. 

Previamente, aos encontros ao vivo, eu programava a transmissão no Youtube, após a 

divulgação das aulas. O agendamento da live se dava por meio do Streamyard. Nesse processo, 

eu escrevia a descrição e o título, de acordo com as informações dos flyers, também carregava 

a imagem em miniatura, ou seja, a capa de visualização, e por último definia a data e a hora 

(horário de Brasília). Em seguida, Victor Satti (o produtor do curso) entrava em contato comigo 

e com Alan Cardoso (apoio técnico do curso), para verificar nossa disponibilidade em participar 

do ensaio técnico. No teste ficávamos eu, Alan Cardoso, Victor Satti, prof. Ivanildo Piccoli, o 

mediador ou mediadora da vez e convidados. Os ensaios técnicos ocorriam para repassamos 

recomendações técnicas e orientações sobre a plataforma.  

 
45 Recurso que permite fazer uma live para várias mídias sociais.  
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Na administração do StreamYard tínhamos: Alan Cardoso, responsável por 

compartilhar slides, vídeos; Louise Brandão, interagia no chat, como administradora do canal 

e soltava a vinheta, ao final; eu, colocava a palestra ao vivo, soltava a vinheta de abertura, subia 

e tirava os participantes da tela. Fora do streaming, os outros técnicos se concentravam na sala 

do Google Meet, simultaneamente trabalhando: Aline Almeida, capturava prints do chat 

(YouTube); Anne Luz e Josival Silva coletavam as perguntas do chat e enviavam para o 

mediador; Roberta Brito fotograva os momentos marcantes da aula; Luiz Santos publicava nos 

stories do Instagram; Victor Satti e Alex Zampielly interagiam no chat e davam suporte aos 

artistas convidados. As funções citadas ocorriam nos bastidores das lives. Dentro do curso, 

existiam outras demandas como: comunicação, classroom, podcast, acessibilidade e produção.    

Algumas aulas foram acessíveis em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A entrada das 

intérpretes: Ana Caroline e Andressa Almeida, mudou a dinâmica de operação na plataforma. 

Devido ao revezamento das intérpretes, de vinte em vinte minutos, a atenção redobrou e 

ficávamos mais atentos ao chat privado. Todos professores e convidados foram orientados a 

tomarem cuidado com a velocidade do discurso e articulação. A experiência de trabalhar com 

acessibilidade em libras esclareceu a importância de ter intérpretes de libras nos eventos online 

ou presenciais, pois estes profissionais garantem a informação para a comunidade surda, assim, 

favorecendo a acessibilidade do conteúdo: 

A possibilidade de haver pessoas surdas em meio ao público dos eventos precisa ser 

sempre contemplada no momento do planejamento, mas não apenas por questões 

legais, visto que já há um projeto de lei federal tramitando visando garantir a 

disponibilização de intérpretes de Libras em locais de grande fluxo de pessoas, como 

os eventos. Mais importante que isso, é preciso focar na humanização dos eventos, 

em proporcionar a melhor experiência para o público, que realmente estabeleça 

conexões entre as atrações e seus conteúdos e as pessoas ali presentes, e isso inclui 

garantir acessibilidade a toda e qualquer pessoa que deseja participar do evento. 

(PERREIRA, 2020). 

 

É importante ressaltar que o curso em si, ao meu ver, impactará positivamente nas 

futuras pesquisas e nos processos pedagógicos acerca das artes cênicas na rua. Pois, cada 

encontro virtual abordou determinado tema especifico sobre a modalidade, criando, assim, um 

conteúdo diversificado que dialoga com a história, a produção, a pesquisa e com os principais 

grupos de referências. Sendo assim, proporcionando que todo este material possa ser utilizado 

e discutido dentro de sala de aula e também como referencial teórico para futuras pesquisas 

acadêmicas. Por último, apesar de ocupar funções específicas dentro do projeto, eu tive a 

oportunidade de conhecer e adquirir mais conhecimento acerca do teatro de rua, estimulando o 

interesse pela modalidade, sendo, isto, a principal faísca que acendeu para surgimento desta 

pesquisa de conclusão de curso.    
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3. PALHAÇADA   

O palhaço é uma figura cômica que pode atuar em distintos contextos, como hospitais, 

festas de aniversários, ruas, eventos culturais, grupos teatrais, cabarés, circos, entre outros. Mas 

onde surge a figura do palhaço? Segundo Rocha (2015, p. 9) possivelmente, o palhaço tenha 

surgido com a ideia do “bobo da corte”, que eram artistas contratados para entreter a monarquia. 

Já Burnier, afirma que “o palhaço é um herdeiro do bufão” (apud FERNANDES, 2012, p. 37).  

O palhaço e o bufão possuem ambos a essência do riso, a função primordial de fazer rir 

e divertir. Apesar da mesma raiz ancestral, cada um possui características e personalidades 

distintas. De acordo com Ellias, os bufões possuem um caráter multifacetado:  

(...) ele pode ser extremamente desagradável e negativo, chegando ao extremo da 

perversidade, mas, às vezes, sua negatividade toca o polo oposto, e sua loucura pode 

ser entendida como sabedoria, como no caso dos loucos-sábios da Grécia Antiga ou 

dos bufões que atuavam como conselheiros do rei. Podemos dizer que o bufão é um 

ser livre, apesar de, historicamente, muitas vezes ter ocupado o lugar de escravo. 

(2018, p. 23). 

 

Segundo Rocha (2015, p. 8), o palhaço diferencia-se do bufão exagerando nas roupas, 

acessórios ou maquiagem para destacar alguma característica do corpo. Já no caso dos bufões 

“(...) essas características são consideradas deformidades físicas como nanismo, deformidades 

faciais ou até mentais.” (2015, p. 8).  

Não sabemos ao certo onde e quando o palhaço surge, pois sua história não é precisa. 

Para Gomes (2012, p.12) “a cada novo texto produzido fica claro a consciência de que todas as 

culturas possuem seus antepassados cômicos.” Antepassados estes, que assim como o palhaço, 

possuíam uma carga política em suas palhaçadas (ROCHA, 2015, p.9).  

Outra dificuldade que encontrei em relação ao palhaço no Brasil são os termos: “clown” 

e “palhaço”. Qual será a melhor nomenclatura para referir-se? É clown ou palhaço? Existem 

diferenças entre os termos? Ou ambos possuem o mesmo significado?  Estas questões estão 

presentes no mundo da palhaçaria, muitas vezes confundindo os iniciantes desta arte milenar. 

Para Sacchet, muitos pesquisadores e artistas encontram-se divididos entre dois lados 

De um lado, temos basicamente artistas e estudiosos que apostam na diferenciação 

entre clown e palhaços, de outro, dizem que “tudo é a mesma coisa”. No entanto, 

vendo assim, superficialmente, nenhuma das posições extremadas nos parecem 

satisfatórias, pois a questão sempre teima em voltar. (2009, p. 8). 

 

Burnier, por exemplo, afirma que “na verdade, palhaço e clown são termos distintos 

para se designar a mesma coisa. Existem, sim, diferenças quanto às linhas de trabalho.” (2001, 

p. 205). Linhas de trabalho que o pesquisador Mário Bolognesi vai considerar nos modos de 

interpretação dos palhaços, classificando entre palhaço-circense e palhaço-teatral:   
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(...) pensando nas profundas diferenças entre os modos de interpretação e encenação 

do palhaço no ambiente épico do circo e no dramático do teatro, talvez a diferenciação 

seja proveitosa, pois demarca, possivelmente, uma nova etapa na história dos clowns, 

desta feita voltada especificamente para o palco teatral, seja ele em espaços fechados, 

em ruas ou praças. (apud SACCHET, 2009, p. 18). 

 

Para Possolo (apud Sacchet, 2009, p. 15) clown e palhaço possuem o mesmo 

significado, porém em idiomas diferentes. Apesar de clown, ser traduzido para português como 

palhaço, as origens etimológicas das palavras são opostas. De acordo com Roberto Ruiz, clown 

é uma palavra inglesa que vem de “clod” que etimologicamente liga-se ao termo camponês, 

possuindo o significado de um homem rústico (apud Federici, 2014, p. 62). Ainda segundo 

Ruiz, o termo palhaço vem do italiano que faz referência à “paglia’’  

 
(...) palhaço vem do italiano paglia (palha), material usado no revestimento de 

colchões, porque a primitiva roupa deste cômico era feita do mesmo revestimento dos 

colchões: um tecido grosso e listrado, e afofada nas partes mais salientes do corpo, 

fazendo de quem a vestia um verdadeiro ‘colchão’ ambulante, protegendo-o das 

constantes quedas (2014, p. 62). 

 

Percebe-se o entrave entre pesquisadores e artistas em relação aos termos. Em resumo, 

a partir das discussões já citadas, o palhaço estaria relacionado ao circo tradicional, à rua. 

Enquanto clown é voltado para o palco teatral. Já outros acreditam que é tudo a mesma coisa. 

Deixando de lados as discussões, me parece preocupante colocar uma definição exata sobre 

quem se encaixa como clown ou palhaço. Pois, no discurso é uma coisa, mas, na prática, a teoria 

é outra, como afirma Gomes 

Alguns profissionais da área nunca relacionaram os termos com uma definição 

limitadora, permitindo o uso de ambos, independente do lugar onde se atua. Se durante 

um trabalho alguém grita “Olha o palhaço!” ou “Olha o clown”, o artista não vai parar 

o que está fazendo para reclamar com a pessoa que gritou, a não ser, é claro, que isso 

faça parte de seu número, sua cena. Isso pode parecer engraçado, lançado assim em 

uma frase, mas sabe-se que essa questão já foi intensamente defendida por ambos os 

lados. (2012, p. 23)  

 

Como dito anteriormente, o palhaço utiliza roupas exageradas, acessórios incomuns e 

“além da indumentária, os palhaços têm como característica própria o cobrir partes do rosto 

com uma maquiagem carregada, distribuída entre branco, vermelho e o negro.” (BOLOGNESI, 

2003. p. 57). As cores citadas, normalmente, são utilizadas para maquiar a boca, olhos e as 

bochechas do artista. Mas o que marca fisicamente um palhaço, de acordo com Bolognesi, é o 

nariz: “a característica particular do palhaço é o nariz inchado ou achatado, na maioria das vezes 

enfatizado por um vermelho que se destaca de todo o rosto” (2003, p. 57). 

Sendo assim, destaco a dupla clássica de palhaços: Branco e Augusto, conhecidos 

também por Escada e Excêntrico. De acordo com Bolognesi “(...) cada um dos componentes 

tem funções específicas no desempenho de uma entrada.” (2003, p. 57). O branco é 
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caracterizado pelo perfil de intelectual, o cérebro da dupla. Serve de escada cômica para o 

Augusto.   

O clown branco é a encarnação do patrão, o intelectual, a pessoa cerebral. 

Tradicionalmente, tem rosto branco, vestimentas de lantejoulas [...], chapéu cônico e 

está sempre pronto a ludibriar o seu parceiro em cena. Mas modernamente, ele se 

apresenta de smoking e gravatinha borboleta e é chamado de cabaretier. No Brasil é 

conhecido por escada. (BURNIER, 2009, p. 206) 

 

Já o Augusto tem o perfil de bobo, de ingênuo, “o ingênuo de boa-fé, o emocional. Ele 

está sempre sujeito ao domínio do branco, mas, geralmente, supera-o, fazendo triunfar a pureza 

sobre a malícia, o bem sobre o mal.” (2009, p. 206). A relação entre a dupla Branco e o Augusto 

“veio a solidificar as máscaras cômicas da sociedade de classes. O branco seria a voz da ordem 

e o Augusto, o marginal, aquele que não se encaixa no progresso, na máquina e no macacão do 

operário industrial (no geral, a roupa do Augusto é um macacão bastante largo).” 

(BOLOGNESI, 2003, p. 78). Ou seja, o Branco é o padrão, o certinho. Enquanto o Augusto é 

justamente a figura que não se encaixa na padronização que a sociedade industrial buscava nos 

indivíduos: 

Augusto revela-se como o homem que não se encaixou nessa sociedade. Marginal por 

excelência, ele está à mercê de qualquer conduta pré-estabelecida. Com seu ar 

bobalhão e o nariz vermelho o Augusto demonstra ser incapaz de realizar as tarefas 

mais comuns. Aliás, este é uns dos motivos do riso ocasionado por ele, pois tudo o 

que faz, o faz de forma disforme. (PANTANO, 2007, p. 45) 

 

Por fim, segundo Lenk (2012, p. 8) “clowns e palhaços existem desde tempos 

imemoriais”. Ao longo dos anos, a figura cômica sofreu transformações, atuando em diversas 

atividades e contextos distintos. Cada Palhaço e clown possui sua particularidade e metodologia 

de trabalho, apesar das diferentes formas de se manifestarem, sempre mantém “alguns aspectos 

centrais, como o de mexer com o íntimo das pessoas e de buscar, por meio da comédia, da sátira 

e da sua interpretação, tocar em aspectos pouco abordados pelos sujeitos e pela sociedade” 

(PARADA, 2016, p. 78). 

3.1 PalhAçaí não é feito de Açaí! 

O PalhAçaí é um projeto que foi contemplado pelo prêmio Funarte de estímulo ao circo, 

no ano de 2019. Antes de mergulhar no PalhAçaí, apresentarei um pouco da história do Teatro 

Ruante, grupo responsável pela criação e execução do projeto.  

O Teatro Ruante surgiu na cidade de São Paulo (SP) em 2004. O grupo tem forte 

inspiração no universo popular e o objetivo de fundir as linguagens da música, circo e teatro 

em seus trabalhos. O grupo escolheu a rua como palco, apresentando-se em praças, parques, 

esquinas, espaços abertos, ou seja, o teatro ao ar livre que interfere no cotidiano urbano. Assim, 

afirma Teixeira (2015), “acreditamos nessa estrutura que é capaz de ir até onde o povo está e 
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em uma arte que interage e interfere nas diferentes realidades por onde passa”. Mas como um 

grupo de São Paulo, sudeste do país, vem parar em Porto Velho, Rondônia? Adailtom Alves, 

integrante do Ruante, foi aprovado (2014) no concurso público para o cargo de professor do 

Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. Na época, o coletivo era formado por Selma 

Pavanelli, companheira de Adailtom, e Bruna Pavanelli filha de ambos. Ou seja, um grupo 

familiar. Consequentemente, Selma e Bruna aterrissaram em Porto Velho/RO em 2015, 

marcando assim chegada do Ruante em terras rondonienses:  

2015 marca sua chegada à Porto Velho. O Ruante realiza a remontagem do espetáculo 

Que Palhaçada é Essa Aqui? que havia montado em 2006 na cidade de São Paulo, 

onde o grupo foi criado. O espetáculo, criado em família, parte das entradas e reprises 

clássicas de palhaço e teve sua estreia em Corumbiara (RO), no assentamento da 

antiga fazenda Santa Elina, que foi palco de conflitos em 1995. Depois foi apresentado 

também em Porto Velho, no Azul Com Laranja. O espetáculo marca a chegada e o 

início da contribuição do Ruante com a linguagem circense no estado de Rondônia. 

(TEIXEIRA, 2019) 

 

Em 2019, o Teatro Ruante completou cinco anos atuando com diversas atividades 

artísticas em Porto Velho e no interior de Rondônia. Durante estes anos ocorreu a chegada de 

novos integrantes, os Ruantes que eram três passaram para cinco e por último, até o momento 

presente, o coletivo é composto por sete integrantes: Adailtom Alves, Bruno Selleri, Bruna 

Alves Pavanelli, Jamile Soares, Maycon Moura, Selma Pavanelli e Stephanie Matos. 

Atualmente o grupo possui em seu repertório: Que Palhaçada é Essa Aqui? (2015), 

Histórias de Contar (2016), Era Uma Vez João e Maria… e ainda é (2016), Cabaré Ruante 

(2017), A Muy Lamentável e Cruel História de Píramo e Tisbe (2018), e a breve cena Cotidiano 

Mulher (2019). No final de 2019, o coletivo é contemplado, com o projeto PalhAçaí, no Prêmio 

Funarte de estímulo ao circo. Embarcando, no ano seguinte, em uma jornada de circulação por 

dois estados (Rondônia e Acre), sendo cinco cidades (Rio Branco-AC, Vilhena-RO, Cacoal-

RO, Ji-Paraná-RO, Porto Velho-RO) e um distrito de Porto Velho (Nazaré). (TEIXEIRA, 

2019). 

O PalhAçaí consiste em uma oficina de palhaçaria ministrada pelos integrantes do 

Teatro Ruante. A oficina tem como objetivo desenvolver o palhaço de cada participante, através 

de técnicas tradicionais como reprises, claque, exercícios teatrais e criação de repertório cênico. 

O projeto possui carga horária de 08 horas, sendo executado em duas etapas. A primeira fase é 

a realização da oficina de palhaço, dividida em dois dias. Já a segunda etapa é a apresentação 

do espetáculo Cabaré Ruante, que é um show de variedades palhacísticas com reprises 

tradicionais e cenas elaboradas durante as aulas. Deste espetáculo participam os aprendizes do 

PalhAçaí e os integrantes do Teatro Ruante. (TEATRO RUANTE, 2019). 
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A circulação iniciou em fevereiro de 2020, sendo Cacoal/RO a primeira cidade a receber 

o projeto. Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, os artistas locais e público em geral puderam 

vivenciar e se expressar através da arte do palhaço46.  

 

Figura 5 - Oficina PalhAçaí em Cacoal/RO 

 

Fonte: Página do Teatro Ruante, no Facebook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Mais informações em: http://agendaportovelho.com/blog/teatro-ruante-circula-com-projeto-palhacai/ acesso em 

21 de julho de 2021.  

http://agendaportovelho.com/blog/teatro-ruante-circula-com-projeto-palhacai/
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Figura 6 – Apresentação do espetáculo Cabaré Ruante em Cacoal/RO 

 

 

Fonte: Página do Teatro Ruante, no Facebook 

 

Após encerrar as atividades em Cacoal/RO, o grupo retorna para a capital. Entretanto, 

no dia de 16 de março, o Governo de Rondônia publica o decreto nº 24.871, declarando situação 

de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus47. Devido ao contexto 

pandêmico, o coletivo suspendeu todas suas atividades, incluindo o projeto PalhAçaí. Alguns 

contemplados do prêmio Funarte, dentre os quais Selma Pavanelli – coordenadora, produtora 

e professora de técnicas de palhaços no projeto – entraram em contato com a coordenação de 

circo da Funarte para solicitar que os projetos fossem readequados ao ambiente virtual. A 

coordenação entrou em contato com o departamento jurídico para verificar a possibilidade 

solicitada pelos proponentes. Em resposta, a procuradoria Jurídica da Funarte respondeu 

favoravelmente quanto à realização dos projetos no novo formato. Dessa maneira, o Teatro 

Ruante retoma o PalhAçaí. 

A nova temporada virtual das oficinas contemplou os moradores das cidades: Ji-

Paraná/RO, Vilhena/RO, Guajará-Mirim/RO, Porto Velho/RO e Rio Branco/AC. O novo 

formato também permitiu que pessoas de outros estados ou países participassem. Os encontros 

 
47 Mais informações em: http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/corona-virus-decreto-que-estabelece-

situacao-de-emergencia-em-rondonia/ acesso em 22 de julho de 2021.  

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/corona-virus-decreto-que-estabelece-situacao-de-emergencia-em-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/corona-virus-decreto-que-estabelece-situacao-de-emergencia-em-rondonia/
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foram realizados via plataforma de videoconferência, sendo quatro dias de oficinas, ofertadas 

uma vez por semana, e um encontro para a apresentação do espetáculo. O espetáculo Cabaré 

Ruante Virtual foi transmitindo pelo canal do Youtube e Facebook do Teatro Ruante; as cenas 

foram criadas e gravadas pelos participantes da oficina.  

3.2 Rastros de uma palhaça 

Meu primeiro contato com a palhaçaria ocorreu na graduação em Licenciatura em 

Teatro. Em 2017, tive uma rápida e breve experiência na disciplina de Expressão Corporal II, 

ministrada pelo professor Luiz Lerro da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A segunda 

experiência foi justamente com o Teatro Ruante em 2019, quando iniciei o curso de palhaço e 

circo na Casa Ruante48, à época ministrado por Selma Pavanelli. A partir disto, aos poucos fui 

me aproximando do grupo, sem outra intenção, a não ser o processo de aprendizado. 

Atualmente faço parte do coletivo.  

Em relação ao projeto PalhAçaí, eu não participei da viagem de Cacoal. Na verdade, a 

única cidade que eu estava escalada para participar era Rio Branco/AC. Entretanto, com a 

mudança para o virtual consegui participar mais ativamente do projeto, auxiliando na parte 

técnica e também atuando como estudante para contribuir com o processo de desenvolvimento 

da minha palhaça, Belona.  

Ao recebermos o aval da Coordenação de Circo sobre readequação na forma de 

execução do projeto, nosso primeiro questionamento foi: como podemos ministrar uma oficina 

de palhaço virtualmente, sem prejudicar o processo de aprendizagem? Tendo em vista que este 

processo se dá por meio de exercícios físicos e jogos específicos, em que ocorre uma troca 

coletiva entre participantes e artistas:  

Desenvolver a milenar arte do palhaço é um processo de autoconhecimento, em que 

o praticante trabalha com os aspectos de si mesmo, dos quais mais se envergonha e 

quer esconder. O aprendizado ocorre por meio de exercícios específicos e jogos, que 

brincam com essas características e, dessa forma, expressam o que há de mais ridículo 

em si mesmo, compartilhando isso com o público. (TEATRO RUANTE, 2019).  

 

Através de reuniões online, que já faziam parte da rotina pandêmica do Ruante, 

buscamos discutir novas possibilidades e metodologias para execução do projeto. Procuramos 

orientações com colegas artistas que estavam dando aulas online; assistimos espetáculos de 

palhaços, disponíveis na internet. Selma Pavanelli, se matriculou em um curso online de 

palhaço.  Assim, os encontros virtuais do grupo e a pesquisa pessoal de cada integrante, foram 

fundamentais para conseguirmos reestruturar a oficina PalhAçaí. Na reestruturação da oficina 

 
48 Sede do grupo no período de 2019 a início de 2020.  
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dividimos as cidades em turmas, sendo Ji-Paraná e Vilhena no mês de setembro, em seguida 

Guajará-Mirim e Rio Branco em outubro e por último Porto Velho em novembro. 

3.2.1 Missões de pré-produção  

Minha primeira missão foi encontrar uma boa plataforma de videoconferência que 

atendesse as necessidades do curso. De início descartei o Zoom, devido à problemas 

relacionados a privacidade dos usuários e falha de segurança: 

(...) As restrições feitas por empresas são baseadas em uma série de vulnerabilidades 

encontradas por especialistas em laboratório, entre elas falhas de programação e 

deficiências na criptografia que protege a comunicação entre os usuários. Análises do 

app mostraram ainda que o serviço compartilhava dados com o Facebook e com o 

LinkedIn sem deixar isso claro para os usuários da ferramenta. Essas questões 

técnicas ficaram à sombra do fenômeno que ficou conhecido como "Zoom bombing", 

no qual um invasor consegue entrar na reunião e ouvir as conversas dos demais 

participantes ou transmitir imagens, tumultuando a conferência. (ROHR, 2020). 

 

Apesar da empresa ter identificado e solucionado as falhas, optei por testar novas 

plataformas sem recorrer aos tradicionais e conhecidos aplicativos como Google Meet e Zoom. 

Após testar algumas ferramentas de videoconferência, cheguei à conclusão, naquele momento, 

que poderíamos utilizar a plataforma Jitsi Meet. A ferramenta online dispensa o download de 

aplicativo. Para criar uma videochamada é necessário acessar o site (meet.jit.si), em seguida, 

digitar o nome da sala e clicar em “começar”. Optei pelo Jitsi devido a praticidade em criar 

reuniões, pois não é necessário fazer login e todas as reuniões são criptografadas, aumentando 

mais a segurança. 

Já tínhamos a plataforma, agora precisávamos dos participantes interessados em 

vivenciar a arte do palhaço. Então, criei um formulário de inscrição para a turma de Ji-Paraná 

e Vilhena. Para criação do formulário utilizei o aplicativo Google Forms que permite criar 

pesquisas, questionários e formulários. A ficha de inscrição possuía duas etapas: a primeira 

composta por um breve texto explicativo sobre o projeto, contendo datas e os horários das aulas, 

e também o histórico do grupo e a ficha técnica. Na segunda parte, solicitamos as informações 

básicas como nome, e-mail, contato do WhatsApp, data de nascimento, e documento de 

identificação. Nessa etapa, também acrescentei o termo de autorização de imagem e som, onde 

o participante autorizava o uso do seu nome:  

Eu, no momento da inscrição, autorizo o uso do meu nome, minha imagem e som da 

minha voz, registrados durante a participação no projeto PalhAçaí, além de todo e 

qualquer material entre fotos e documentos por mim apresentados. E que estas sejam 

destinadas à divulgação ao público em geral e/ou para formação de acervo do curso e 

podem ser utilizadas pelo Teatro Ruante e pelo patrocinador do projeto (Funarte). 

(TEATRO RUANTE, 2020). 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/04/01/app-de-videoconferencia-zoom-remove-codigo-do-facebook-apos-denuncia-de-coleta-de-dados.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/04/01/app-de-videoconferencia-zoom-remove-codigo-do-facebook-apos-denuncia-de-coleta-de-dados.ghtml
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Após a finalização do formulário, eu disponibilizava o link para os integrantes do Teatro 

Ruante e os produtores locais de cada cidade. A partir daí, iniciávamos a divulgação dos flyers 

nas mídias sociais do grupo, e à imprensa local. Enquanto a divulgação acontecia, eu 

monitorava as inscrições para não exceder o limite de inscritos. A última missão era encerrar 

as inscrições no dia estabelecido, depois criar os grupos de WhatsApp de cada turma, adicionar 

os inscritos e recepcioná-los com uma mensagem de boas-vindas. Os grupos do WhatsApp eram 

destinados para compartilhar os links dos encontros, esclarecer dúvidas e facilitar o diálogo 

durante a semana.   

3.2.3 A dupla função: a criadora e a criatura 

Quando as missões de pré-produção terminaram, logo iniciei a fase de produção com 

uma dupla função: a de técnica e estudante. Entretanto, aos poucos a dupla jornada tornou-se 

uma briga interna entre Stephanie e Belona, isto é, entre a criadora e a criatura.  

A primeira turma foi a de Ji-Paraná, iniciada em 01 de setembro de 2020. No primeiro 

encontro ocorreu a apresentação do projeto e uma breve introdução sobre a figura do palhaço. 

Durante a oficina, eu ficava responsável por coordenar a sala virtual e por ajudar os aprendizes, 

em caso de problemas ou dificuldade tecnológicas. Muitas vezes, eu parava de participar da 

aula para socorrer algum participante.   

No segundo encontro, Selma Pavanelli abordou os temas figurino e maquiagem. 

Iniciamos a aula com o exercício de caretas para identificarmos o que queríamos destacar em 

nossos rostos. Após o exercício, demos início ao processo de maquiagem. O primeiro passo é 

a utilização da maquiagem branca, que é uma base branca cremosa específica para maquiagens 

artísticas. Também pode ser utilizado o Pancake branco, porém dependendo da marca, a textura 

do produto muda. Eu utilizei a Clown makeup Branco de Catharine Hill, por indicação dos 

integrantes do Teatro Ruante. Iniciamos pelos olhos. Eu já possuía uma noção de como era a 

maquiagem da Belona, entretanto eu tinha vontade de testar novas possibilidades. Sendo assim, 

pintei de branco as pálpebras e olheiras formando dois círculos brancos. Por enquanto, Belona 

usa óculos devido ao problema de miopia da atriz, cinco graus em cada olho.  

Ao finalizar os olhos, também destaquei de branco acima das sobrancelhas e a parte 

inferior dos lábios até o queixo. Em seguida, usei o Pancake vermelho nas bochechas, no nariz, 

um pouco na testa, e batom vermelho na boca. A tonalidade variava, às vezes ficava mais forte 

o vermelho, outras vezes mais fraco. Por último, pintei a sobrancelha com o lápis de olho preto.  

Em relação ao figurino, Belona já vestia um vestido cinza com detalhes em vermelho e 

uma meia calça. Nas aulas do PalhAçaí, eu acrescentei um Blazer florido sem mangas. Já em 

relação ao cabelo, antes era um rabo de cavalo para o lado. Para o novo penteado, eu separo 
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uma mecha de cabelo bem do centro da cabeça, a seguir faço duas voltas ou uma, depende do 

tamanho da franja que quero, prendo o coque com um laço cinza e finalizo arrumando os 

cabelos soltos até formar a franja. Ainda não tenho sapato de palhaço, então utilizo uma bota 

vermelha cano curto. Por último, o nariz vermelho de palhaço, que eu já tinha desde 2019. 

 

Figura 7 – primeira maquiagem da Belona (2019) 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 8 – teste de maquiagem na oficina PalhAçaí 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 9 – teste de maquiagem na oficina palhAçaí 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Ao final da maquiagem, os participantes eram batizados com um nome de palhaço. O 

processo de batismo ocorria coletivamente, cada um sugeria um nome para o colega até que o 

mesmo se sentisse confortável com a ideia. Na turma de Vilhena, eu batizei um aluno com o 

nome de Gibolácio.  

Na terceira e quarta aula tivemos criação de repertório a partir de exercícios. Um dos 

exercícios consistia nas etapas para a realização de número de palhaço. Segundo Selma 

Pavanelli, a primeira etapa é: como o palhaço chega? Ou seja, o palhaço precisa de um objetivo 

para chegar. A próxima etapa é o número, nesta o palhaço fará alguma coisa, podendo ser nada 

ou tudo. E a terceira é: como o palhaço finaliza o número? A partir disto, o exercício proposto 

era sair do campo de visão da câmera, entrar, olhar para o público (a câmera), fazer um gesto, 
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desmontar e sair. A partir dos exercícios, entendemos como funciona a lógica do palhaço, de 

agir e reagir. Pois, de acordo com Puccetti:  

O palhaço não tem psicologismos, sua lógica é física: ele pensa e sente com o corpo. 

O palhaço é um ser que tem suas reações afetivas e emotivas todas corporificadas em 

partes precisas de seu corpo, ou seja, sua afetividade e seu pensamento transbordam 

pelo corpo.” (2012, p. 124). 

 

As demais turmas seguiram a mesma metodologia: 1º encontro: apresentação do projeto 

e introdução sobre palhaço; 2º maquiagem e figurino; 3º e 4º construção de repertório a partir 

de exercícios e jogos; 5ª transmissão do Cabaré Ruante Virtual. Após o encerramento das 

primeiras turmas, fiz uma avaliação sobre o desempenho do Jitsi Meet. A plataforma é uma boa 

opção para a realização de reuniões virtuais sem a necessidade de instalar aplicativo. Mas, ao 

longo dos encontros percebi que o Jitsi possui mais pontos negativos do que positivos. Alguns 

problemas comuns que ocorreram:  

• Travamento da plataforma; 

• Incompatibilidade com o navegador Firefox; 

• O participante estava com a webcam ligada, mas a imagem não aparecia para 

todos; 

• Atraso de áudio de vez em quando; 

• A opção de gravar a reunião não funcionou no segundo dia de aula; 

• Às vezes, a plataforma não reconhecia o microfone e câmera de alguns 

participantes. 

Alguns problemas consegui resolver, outros não. Para evitar mais “dores de cabeça”, 

optei por utilizar o Zoom Pro que é um plano pago permitindo até 100 participantes, não possui 

limite de tempo, tem a opção de transmitir a reunião para as redes sociais e 1GB de gravação 

na nuvem.  

No quinto encontro, como dito anteriormente, ocorria a apresentação do Cabaré Ruante 

Virtual. A estrutura do espetáculo foi montada a partir de cenas gravadas. Os participantes 

tinham uma semana e meia para enviar dois vídeos: a transformação e uma cena. Para o vídeo 

da transformação, a pessoa aparecia com roupas normais, em seguida colocava a mão na câmera 

ou fazia qualquer outra ação e logo reaparecia como palhaça. Já as cenas, poderiam ser criadas 

a partir dos exercícios propostos ou reprises clássicas. A edição dos vídeos era por conta de 

Maycon Moura, também integrante do Ruante.   

Para a transmissão do Cabaré Ruante Virtual utilizamos a plataforma StreamYard, 

porém o streaming só hospedava até 10 pessoas na sala. Como tínhamos mais de 10 

participantes na oficina, tivemos que solucionar a limitação. Então, os aprendizes acessavam a 
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sala virtual do Zoom. Já os mestres de cerimônia: Mazela (Bruno Selleri), Tinnim (Selma 

Pavanelli) e Tuminga (Jamile Soares) ficavam no StreamYard. Após a exibição do espetáculo, 

os apresentadores entravam na sala virtual dos participantes. Simultaneamente, eu 

compartilhava a tela no StreamYard, em seguida selecionava a tela do Zoom, e “jogava” para 

o streaming, assim todos conseguiam participar ao vivo.  

Para a organização das transmissões, criei um checklist divididos em duas fases:  

1ª fase pré-live:  

✓ Programar a live com sete dias de antecedência no Facebook e Youtube do 

Teatro Ruante;  

✓ Montar o roteiro do evento; 

✓ Divulgar a arte nas mídias sociais; 

✓ Testar os vídeos em transmissão fechada; 

✓ Reunião com os participantes e integrantes do Teatro Ruante. 

2º Durante a live 

✓ Mandar o link do Streamyard às 18h; 

✓ Testar o som e câmera de Mazela (Bruno Selleri), Tinnim (Selma Pavanelli) e 

Tuminga (Jamile Soares);  

✓ Repassar o roteiro com os apresentadores; 

✓ Enviar o link do Zoom para os aprendizes; 

✓ Repassar o roteiro com os aprendizes; 

✓ Iniciar a live às 19h;  

✓ Ficar atenta com possíveis problemas tecnológicos; 

✓ Seguir o roteiro, se possível; 

✓ Finalizar a live às 20h. 

Também atuavam na técnica da plataforma: Maycon Moura, responsável pela exibição 

dos vídeos e assistência; e Adailtom Teixeira por adicionar os comentários na tela e assistência. 

Ao todo foram realizados três cabarés com transmissão ao vivo: 

• 1º 17 de outubro, 2020 – Turma: Ji-Paraná e Vilhena49; 

• 2º 14 de novembro, 2020 – Turma: Acre e Guajará Mirim50;  

• 3º 05 de dezembro, 2020 – Turma: Porto Velho/RO51. 

 
49 Disponível em: https://youtu.be/1GPHsOpj-jA acesso em 03 de agosto de 2021. 
50 Disponível em: https://youtu.be/nfaoPm63XJA acesso em 03 de agosto de 2021.  
51 Disponível em: https://youtu.be/gomrju2kwek acesso em 03 de agosto de 2021.  

https://youtu.be/1GPHsOpj-jA
https://youtu.be/nfaoPm63XJA
https://youtu.be/gomrju2kwek


48 
 

Para concluir, anteriormente citei que houve uma briga interna entre Stephanie e Belona. 

Ao final do projeto, percebi que me dediquei mais como técnica do que como aprendiz de 

palhaçada. Ou seja, me preocupei mais com a execução do PalhAçaí, do que com o 

desenvolvimento da minha palhaça. Durante meses, me senti frustrada por não ter sido mais 

ativa como palhaça. Eu tinha ideias de cenas individuais para Belona, escrevia o roteiro de cada 

esquete, cheguei a criar um quadro para o Youtube chamado “Papo com Belona”, mas as ideias 

nunca saíram do papel. Então, por um tempo eu carreguei o peso da frustação, até eu entender 

que fazia parte do meu processo de desenvolvimento como palhaça.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Após uma breve jornada virtual, percebi que cada projeto contribuiu de forma única. 

Portanto, agora apresento uma abordagem conclusiva acerca de cada processo, e ao final, de 

modo geral, faço uma junção dos três processos.   

O evento “19Distâncias” do Fórum de Performance Arte Norte, foi um respiro em meio 

ao caos pandêmico que estamos vivendo. Nas “19Distâncias” eu estava sozinha, isolada na 

minha casa e sobrevivendo à uma pandemia global, que afetou a saúde mental de todos. Apesar 

disso, conseguir criar uma performance e ainda apresentar, pela primeira vez, no virtual, foi 

uma das grandes conquistas que tive no ano de 2020. O processo criativo das “19Distâncias” 

me proporcionou um novo olhar acerca do virtual, mostrando a importância de ocupar a internet 

com arte.  

 A participação nos Estudos de Teatro (s) de rua, atuando em comunicação e 

transmissão, possibilitou a aquisição de conhecimento sobre produção de projetos virtuais. A 

cada encontro, tanto eu e quanto os outros estudantes, íamos melhorando, coletivamente e 

individualmente. O projeto teve o objetivo de estimular a pesquisa sobre os distintos tipos de 

teatros de rua, mas também proporcionou a possibilidade de dialogar e trabalhar em diferentes 

campos de atuação, sobretudo um mergulho no campo tecnológico.  

Já o projeto PalhAçaí, me esclareceu sobre a importância do processo criativo e 

pedagógico. Pois descobrir minha palhaça se converteu em uma aventura muito difícil, de altos 

e baixos, e de entrar em confronto comigo mesma. Para isto, Burnier afirma que “o trabalho de 

criação de um clown é extremamente doloroso, pois confronta o artista consigo mesmo, 

colocando à mostra os recantos escondidos de sua pessoa; vem daí seu caráter profundamente 

humano.” (2001, p.4). Ao refletir sobre minha participação na oficina, eu percebi que tenho 

questões pessoais a serem trabalhadas e que talvez meu processo seja um pouco lento, doloroso 

e haverá momentos em que terei de dar três passos para trás para poder pegar impulso. Mas o 

resultado não pode ser alcançando sem uma jornada. Ao entender e respeitar meu processo 

como aprendiz retirei um grande peso de minhas costas. Também concluí que eu, como artista 

educadora, quando estiver atuando dentro de sala de aula ou ministrando uma oficina, tenho 

que respeitar e entender que cada estudante tem seu processo, suas particularidades. Então, ao 

elaborar uma atividade ou projeto, é importante que atenda a todos, sem exceção.  

Por fim, a plataforma virtual permitiu ações práticas no campo performativo, no campo 

da palhaçada, mas também no campo da reflexão teórica e histórica sobre o teatro de rua. De 

modo geral, os projetos virtuais pesquisados contribuíram para o entendimento que o virtual é 

uma área de trabalho. É um terreno fértil que possibilita diversas possibilidades de atuação 



50 
 

artística, permitindo que profissionais das artes, em geral, possam usar o ambiente virtual como 

fonte de renda, de expressão e de pesquisa.  Ressalto que cabe aos profissionais da área, de 

acordo com cada contexto, a decisão de trabalharem com o virtual e o presencial de forma 

conjunta, ou seja, o híbrido, ou apenas com uma possiblidade.  
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