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Um teatro na janela: pode o longe estar 
perto 

 
José Tonezzi* 

Resumen 

Basado en el confinamiento social impuesto por la pandemia que se 
ha extendido por todo el mundo en 2020, esta reflexión apunta a las 
posibles consecuencias de la mediación digital en las artes escénicas, 
manifestación que históricamente requiere el juego y la relación 
entre artistas físicamente presentes frente al público. Para eso, se 
mencionan tres procesos de creación directamente afectados por las 
nuevas condiciones de trabajo, trazando un paralelo con las 
relaciones sociales. 
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Resumo 

Com base no confinamento social imposto pela pandemia que se 
alastrou pelo mundo em 2020, esta reflexão aponta possíveis 
consequências da mediação digital nas artes da cena, manifestação 
que historicamente requer o jogo e a relação entre artistas 
fisicamente presentes diante do público. Para tanto, são 
mencionados três processos de criação diretamente afetados pelas 
novas condições de trabalho, em se traçando de um paralelo com as 
relações sociais. 

Palavras chave: isolamento – telepresença –  imagem 

 
 

 

 

 
* Doutor em Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), com estudos 
na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, França e pós-doutorado pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), onde é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena. É 
docente do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes (PPGCCA), do 
Mestrado Profissional em Artes (PROFARTES) e do Departamento de Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 



RLCIF nº 9 
  

 48 

As manifestações artísticas, cuja obra se constitui como acontecimento ao vivo e 

diante do público, foram as mais atingidas com o isolamento imposto pela pandemia 

de Covid-19 que se alastrou pelo mundo em 2020. As consequências disso não se 

restringem a questões econômicas, mas também – e de maneira essencial – aos 

parâmetros de criação e constituição de obras que, estando em processo, tiveram que 

ser suspensas simplesmente por se tratarem de criações coletivas: em geral, envolvem 

os criadores que aparecem na cena e outros participantes não visíveis ao espectador. 

Sabidamente, seja numa apresentação ao público ou em seu processo de criação, as 

artes da cena requerem a presença orgânica de seus criadores, estando um diante do 

outro. 

No Brasil, artistas ligados a manifestações coletivas que ocorrem publicamente – 

circo, teatro, dança e shows musicais, entre outros – repentinamente tiveram que 

interromper suas atividades e suspender sua vida profissional durante semanas, que 

se transformaram em meses. Com a exigência de isolamento instaurado no país pelas 

autoridades sanitárias, a única saída era buscar alternativas de ganho a partir da 

realidade de cada um ou tentar uma adaptação da obra artística às novas condições 

de vida que se estabeleceram. 

Determinadas entidades, como o Serviço Social do Comércio (SESC), cumpriram 

papel importante ao menos na preservação de uma necessária coexistência e relação 

entre artistas da cena e seu público. Através da mídia digital, perpetrada por 

equipamentos e aplicativos disponibilizados, foi possível ao espectador ver ou mesmo 

interagir com artistas em trabalhos transmitidos ao vivo. É sabido que isto já vinha 

acontecendo antes da eclosão da pandemia, mas se dava em casos específicos, em 

trabalhos previamente preparados para valer-se da mídia digital. Ocorre que as 

condições agora dadas impuseram o uso de tal mídia a todos, inclusive a propostas 

artísticas em que não caberia e não seria admitida tal prática. Visando a dar 

continuidade e manter vivo um projeto de montagem, muitos foram os casos de 

artistas que se obrigaram ao encontro dito virtual, com ensaios via mídia até que se 

pudesse voltar ao encontro e à presença física dos envolvidos. 
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Criação e mediação digital 

Para refletir sobre possíveis efeitos e consequências causados pelo isolamento 

social no ato criador das artes cênicas, nossa observação recai sobre três casos. Um 

deles se refere à transmissão de uma leitura dramática, enquanto os demais tratam 

de ensaios abertos, ou seja, da apresentação de montagens ainda em andamento. Os 

três casos se assemelham na relação digitalmente mediada com o espectador, que se 

encontra ausente fisicamente. Já na relação entre os/as artistas em cena, a questão 

da presença é variada, sendo fator preponderante no que diz respeito ao jogo entre 

eles e elas, incidindo tanto na narrativa/diálogos das personagens quanto no 

entendimento daquele(a) que assiste ao trabalho via Internet. 

O primeiro caso se deu em 19 de setembro de 2020, às 19 horas, quando o grupo 

Caixa de Histórias, da cidade de São José dos Campos (SP), fez uma leitura dramática 

da peça Lilavati1, de Atílio Bari. A fim de dar voz e estimular a produção teatral 

daquele município, ainda que com o distanciamento e ausência física do público, a 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo abria a possibilidade de que houvesse leitura de 

textos da literatura dramática. Mostra-se interessante o fato de que não era o grupo 

convidado que escolhia o texto a ser lido, devendo fazer a leitura de textos 

previamente selecionados pela organização do evento. 

E ocorreu que, na leitura de Lilavati, um grupo de quatro artistas apareceu no 

palco, apresentando-se com trajes diferenciados e valendo-se também de elementos 

sonoros – instrumentos musicais, inclusive – para uma composição complementar que 

acompanhou a leitura do texto. Assim, entre os diálogos de personagens e a narrativa 

dos acontecimentos, uma história se passava em lugares imaginários que ganhavam 

vida não apenas pelo texto falado, mas pela visualidade de figurinos, expressões 

vocais e gestuais do ator e das atrizes, além de canções e sons que produziam um 

cenário sonoro. Com isto, além dos efeitos auditivos comuns de uma radionovela, o 

espectador apreciava também a imagem de quem lia o texto ou criava os efeitos vocais 

 
1 Com Karina Müller, Izildinha Costa, Orlando Salles e Eva Sielawa. Consultado em 30 de outubro de 
2020, no link https://www.youtube.com/watch?v=RtTPi8EMOLc&feature=youtu.be 
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e sonoros da história contada. 

A mais forte, de August Strindberg, é a proposta de montagem da Cia Oxente, de 

João Pessoa (PB). O projeto foi idealizado com previsão de ensaios no primeiro 

semestre e estreou ainda em 2020. Entretanto, com a eclosão da pandemia de Covid-

19, os encontros que já haviam se iniciado foram suspensos e os ensaios previstos 

acabaram adiados. Foi necessário que o coletivo se adaptasse às novas condições que 

se apresentavam e, inicialmente, houve encontros on line. Posteriormente, com as 

atrizes2 presentes in loco, ensaios abertos foram transmitidos via rede. 

Tido como sendo um monólogo dramático, A mais forte traz uma personagem 

que, embora se mostre em companhia de outra pessoa em cena, aparentando falar 

com ela, na verdade pode estar se referindo a si própria. Desta forma, ainda que 

limitado ao mundo ficcional, com personagens a serem representadas, o texto 

prenuncia o que nos últimos tempos tornou-se uma prática constante, seja por meio 

do biodrama ou do auto-teatro, onde o/a artista da cena não se faz outro(a) e se 

refere diretamente a si mesmo(a). Assim, nesses tempos de autoexposição e 

espetacularização da vida, ganha força o texto de Strindberg em que a fragilidade e 

a solidão parecem marcar as expressões de Mrs X e Miss Y, rivais femininas no mundo 

do teatro no século XIX. 

As artistas se mostravam uma diante da outra em cena, mas isoladas da presença 

física do público. Durante a apresentação, entretanto, as duas atrizes aparentavam 

consciência do olhar recebido da câmera, atuando sempre dentro do enquadramento 

do vídeo. Houve momentos em que uma delas, como se falando à parte, dirigia-se 

expressivamente à câmera, parecendo chamar à cumplicidade quem estivesse vendo 

o trabalho. É interessante notar que tal ato se vale do recurso midiático, deslocando 

o/a espectador(a) para dentro da cena, levando-o/a a integrar o jogo. Em se tratando 

de um acontecimento ficcional ocorrido no século XIX, a fala da atriz, dirigida à 

câmera, numa apresentação exibida hoje ao vivo, parece permitir um deslocamento 

 
2 Mônica Macedo e Aline Duarte, com direção de Everaldo Vasconcelos. 
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virtual no tempo e no espaço, pois que atualiza o espaço contemporâneo de 

artista/espectador e também o tempo cronológico para ambos na esfera da ficção. A 

mais forte, da Cia Oxente, teve novo ensaio aberto apresentado online algum tempo 

depois. Nessa oportunidade, a produção demonstrou maior domínio das condições 

impostas pelo isolamento social, com as atrizes aparecendo separadas fisicamente e 

a transmissão valendo-se de recursos permitidos pela mídia digital. A imagem das 

duas em espaços separados, mas em diálogo como se estivessem uma diante da outra, 

numa mesa de café.3. 

Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos4 é uma montagem que se dá 

a partir de um texto escrito pelo inglês Ben Jonson, no início do século XVII. A 

produção é de Bendita Trupe, da cidade de São Paulo, que fez ensaios abertos e 

promoveu debates a respeito de temas ligados ao processo. Um dos ensaios se deu às 

14 horas do dia 21 de setembro de 2020, seguido de um debate que contou com a 

participação de estudiosos e especialistas na confecção e no uso da máscara no teatro. 

O ensaio online reuniu atores e atrizes que estavam fisicamente isolados(as) e 

davam as falas de seus personagens através da mídia digital. Interessante notar que, 

em geral, os textos foram ditos com o olhar diretamente para a câmera ou como se 

o(a) artista estivesse fisicamente diante do outro personagem, mas com a nítida 

sensação de estar sendo percebido pelo olhar da câmera. A cena apresentava o 

julgamento de Volpone, sujeito acusado de valer-se de prerrogativas simuladas para 

evitar a falência e, com isto, preservar sua fortuna ao enganar aqueles que se movem 

pelo interesse e possibilidade do ganho. 

Assim que houve autorização para reabertura de espaços teatrais em São Paulo, 

o espetáculo foi apresentado no estacionamento do teatro Arthur Azevedo, para um 

público extremamente reduzido, e cada espectador isolado, sentado dentro de uma 

 
3 Consultado em 31 de outubro de 2020, no link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=B_oNa7MXHrg 
4 Com Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Maurício De Barros, Joca Andreazza, Sérgio Pardal, Vera 
Bonilha, Luciano Gatti, Vanderlei Bernardino, Marcelo Villas Boas e Pedro Birenbaum. Assistência 
de Direção: Caca Toledo. Direção: Johana Albuquerque. 
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cabine de plástico. As imagens abaixo (figuras 1 e 2) dão a notar o feito, que teve 

repercussão internacional. 

 
Figura 15 

 

 
Figura 26 

 

 

 
5  Consultado em 31 de outubro de 2020, no link https://www.apnoticias.pe/peru/diario-extra/brasil-
el-teatro-vuelve-a-sao-paulo-con-cabinas-de-plastico-174090 
6 Consultado em 31 de outubro de 2020, no link https://elsiglo.com.ve/2020/10/29/paulo-sao-
plastico/ 
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Na discussão que se deu após o ensaio online, o tema tratado vinha a calhar não 

apenas com a cena ensaiada naquele dia, mas com a própria peça: o mascaramento. 

Dissimular, ocultar-se, usar de estratégias para enganar são atos que vinculam a trama 

apresentada por Ben Jonson à realidade atual, em que a mídia digital possibilita a 

comunicação e a difusão de informações, sejam elas falsas ou verdadeiras.  

O uso de uma máscara no teatro não apenas contribui para o processamento do 

jogo cênico entre os/as atuantes, mas também a coloca como mediadora na relação 

do/a artista com o/a espectador(a). Em cena, a máscara habita a mesma região do 

texto não falado verbalmente: aquilo que diz pelo sentido e pela significação que tem 

ou pode se dar num determinado contexto. Ora, se, em cultos e crenças ancestrais, a 

máscara é considerada instrumento de acesso ao sagrado, nas relações sociais o 

mascaramento está vinculado à expressão e à comunicação entre pessoas, fazendo 

valer, inclusive, o comportamento daquele que usa do disfarce e do ocultamento de 

informações, visando a atingir os seus propósitos. 

 

Na era do confinamento 

Considerando o caráter performativo das artes da cena, cujo cerne é a efetiva 

interface com a vida, uma reflexão sobre as consequências decorrentes do longo 

período de isolamento social ocorrido em 2020, pressupõe dois aspectos ligados à 

relação humana com o mundo: o futuro e a solidão. Coincidentemente, são esses 

temas que Georges Minois aborda em dois livros cuja sequência de publicação condiz 

com a ocorrência de fatos vivenciados pelo mundo nos últimos tempos. 

Em obra publicada às vésperas da virada do milênio 7, o historiador aponta a 

predição como sendo uma necessidade trazida pelo ser humano desde os seus 

primórdios. Algum tempo depois, Minois trata da solidão e dos solitários em livro que 

veio a público na França em 2013, cuja versão brasileira foi publicada em 2019, antes 

 
7 Histoire de l’avenir: des prophètes à la prospective, original francês publicado em 1996, sendo 
“Minois” (2016) a versão brasileira. 
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do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.  

 Em fins da década de 1990, o devir mostrava-se uma vez mais como fator 

essencial em função das expectativas em relação ao novo milênio. Então, Minois 

constata que, ao longo do tempo, a preocupação com o que há de vir se configurou 

como algo perceptivo (ou, pelo menos, suposto) pelo profetismo, por métodos 

divinatórios e oraculares, pela astrologia ou pela utopia. Mais recentemente, busca-

se detectar o porvir através de uma nova prática: 

A prospectiva é uma das grandes novidades da segunda metade do século XX. 

Caracteriza-se por uma institucionalização e uma profissionalização da atividade da 

previsão, com o intuito de agir e preparar a opinião pública. Em sua concepção, portanto, 

ela retoma o papel que era desempenhado pelos oráculos oficiais no mundo greco-

romano, utilizando meios modernos, estatísticas, probabilidades, elaboração de modelos, 

pesquisas e outros. Trata-se, na verdade, de um instrumento a serviço dos poderes 

políticos, econômicos, tecnocráticos8. 

 Portanto, a percepção de tendências mostra-se como grande mote para a 

prospectiva que, a partir do estudo de ocorrências no passado e do levantamento de 

práticas no presente, detecta “acontecimentos possíveis e tendências prováveis”, 

conforme aponta Minois9. E, como se pode notar na citação acima, oráculos oficiais 

são de uso antigo, mantendo basicamente o mesmo propósito, ou seja, servir ao 

poder.  

Ocorre que, nas últimas décadas, não apenas houve alterações visando ao 

melhoramento na obtenção dos dados, como também maior evidência das práticas 

adotadas com a facilitação do acesso, cujo intuito seria evitar o uso da prospectiva 

em favor de intenções duvidosas ou para o benefício de maus gestores. Em 

decorrência disto, em tempos de relações sociais mediadas, parece haver uma reação 

em que se utiliza uma prática perversa, que busca confundir o entendimento e, assim, 

 
8 G. Minois, História do futuro: dos profetas à prospectiva, trad. Maria Echalar, São Paulo: Unesp, 
2016, p. 663. 
9 Idem, p. 666. 
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levar o receptor a considerar uma informação parcial ou nefasta como sendo 

consensual e verdadeira. É o que antes residia no dito boato, por vezes regido por 

interesses e ganhos de alguém ou de um grupo de interessados. 

No tempo atomizado nas relações humanas da era digital, o uso e a manipulação 

constante de dados na produção de uma informação se antepõem e se tornam 

instrumentos para indução do pensamento. Mais do que argumentos para uma 

reflexão ou debate salutar, trata-se aqui do puro convencimento, custe o que custar. 

Ou seja, valem artifícios e estratégias para levar o(a) usuário(a) a acreditar na 

informação, fazendo-o(a) crer que age autonomamente e, de maneira imperceptível, 

dispense uma reflexão lúcida. 

Sabidamente um boato ganha força através do popular “boca-a-boca” que, nas 

redes sociais da era digital, se traduz no compartilhamento e no repasse da 

informação de modo individual ou coletivo. Repassar uma notícia pressupõe que haja 

concordância com a informação ali contida ou, pelo menos, que haja interesse no que 

ela traz. Uma efetiva repetição deste ato pelos usuários da rede aparenta certo 

consenso em relação àquela opinião ou informação, dando a ela um caráter de 

realidade. A busca de um consenso visa ao menos à concordância da maioria e isto 

decorreu no que se denominou “avalanche de consenso”10 no chamado 

tecnopopulismo. 

Manipular a formação de consensos no meio digital constitui um tipo de realidade 

paralela, que se pode dar pela ação de um coletivo de usuários que tenham o mesmo 

interesse. Visando a instaurar o consenso sobre determinada ideia, levanta-se uma 

dúvida e cria-se uma discussão. Nesse contexto, uma única pessoa que tenha contas 

variadas pode se fazer passar por diferentes indivíduos. Na criação de uma realidade 

paralela nada é falso, apenas manipulado. 

No teatro, a alteração de dados, informação errada, o engano e a confusão 

 
10 Canal do Meio (2020), TecnoPopulismo - Canal do Meio, 28 Junho 2020. Consultado em 
23/10/2020 no link https://diplomatizzando.blogspot.com/2020/06/tecnopopulismo-canal-do-
meio-28-junho.html 
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mostram-se como impulsionadores da fábula. Neste âmbito, obras de Goldoni, 

Molière e Shakespeare, dentre tantos outros, poderiam ser apontadas como exemplo. 

E Volpone, escrito originalmente em 1605 por Ben Jonson, é a base de um dos casos 

aqui citados. Na trama, ao se ver falido, um sujeito rico arquiteta um plano em que 

se vale do mascaramento para recuperar sua fortuna. Visando a atrair interessados 

que possam salvá-lo da ruína, espalha a falsa notícia de que está à beira da morte e 

tem o desejo de eleger um herdeiro. Além do mascaramento, algo tão comum nas 

sociedades humanas, a trama se vincula aos dias atuais também por explicitar atos 

de corrupção e sedução. Com isto, revela-se o espírito que rege o pensamento e o 

comportamento daqueles que têm como propósito maior a obtenção de poder e 

posses. 

 

Conclusões 

Mostra-se importante uma analogia entre as características do teatro em relação 

ao espectador com a percepção que se tem de transmissões cênicas ao vivo nos dias 

de hoje. Evidentemente, incluem-se também nossas relações sociais. 

Por um lado, há o entendimento de que a cena realista nos dá a sensação de 

espionar através do buraco de uma antiga fechadura, o que nos deixa incógnitos, 

capazes de perceber os acontecimentos sem ser notados. Já a chamada live dos dias 

atuais se perfaz como janela, o que permite não apenas ser visto, mas também ver ou 

ainda simplesmente mostrar-se por saber-se visto. 

 A prática do confinamento ou isolamento social levado a efeito pela Covid-19 

(covid-19) nos colocou numa curiosa situação em nossas relações pessoais. Participar 

de eventos públicos online, sem sair de casa, nos levou a uma forçada exposição que 

dava a perceber lugares privados, decorrendo em eventual troca de espaços íntimos 

com pessoas por vezes desconhecidas. Neste sentido, é bastante provocadora a ideia 

de ver o quadro que mostra interlocutores como sendo literalmente uma janela. E 

uma janela pode dar a perceber elementos que compõem o ambiente privado de 
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alguém, o lugar em que se encontra a pessoa que, em geral, diz respeito a um cômodo 

de sua residência (quarto, escritório, sala de estar). 

Ocorre que uma janela online, digitalmente disponibilizada, aproxima-se 

efetivamente de uma janela percebida na realidade física, considerando seu possível 

vínculo ao conceito de perspectiva: 

A revolução inaugurada pela perspectiva remete, desde o início, ao conceito de janela. 

Em diversos textos sobre o tema, a janela atua como metáfora e modelo da perspectiva. 

Diante de uma janela real, os objetos vistos aparecem atrás da abertura da janela; por 

sua vez, em uma janela pintada, os objetos projetam-se sobre uma vidraça imaginária, a 

fim de alcançar um efeito similar11. 

Então, quando disponibilizada aos nossos olhos, uma janela online pode dar a 

perceber elementos que aparecem ao fundo e compõem o lugar de alguém, nosso(a) 

interlocutor(a). Podem ser quadros, móveis e objetos decorativos ou de uso pessoal 

que revelam o espaço, indicando talvez questões de localização, preferências ou gosto 

daquela pessoa. Ver alguém na janela ou a janela de alguém, estas são as 

possibilidades.  Se aberta, uma janela é sempre provocante e pode ser reveladora. 

A transmissão e a recepção de um evento que acontece nas redes sociais, aberto 

ao público ou envolvendo poucas pessoas, dá a ver janelas. A consciência de que o 

fato se passa ao vivo reforça o caráter efêmero do acontecimento que, se gravado, a 

sua transmissão posterior dará a ver apenas um registro daquilo que já aconteceu. 

Em sendo ao vivo, consequentemente um trabalho cênico transmitido via mídias 

digitais se aproxima do teatro em si, o que traz a possibilidade de uma manifestação 

híbrida, que soma o teor teatral a uma produção inicialmente tida como videográfica. 

O avanço no uso de equipamentos e programas de rede tornou possível uma 

imersão que, por sua vez, incide na interação do mundo orgânico com o mundo 

digital. É o que permitiu ultrapassar a simulação, abrindo a possibilidade da efetiva 

fusão de tais mundos, conforme apontava – e questionava – Johnson (2001). Chegar 

 
11 H. “Belting, “A janela e o muxarabi: uma história do olhar entre o Oriente e o Ocidente”, trad. Alice 
M. Serra. In:. Alloa (org),  Pensar a imagem, Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 115. 
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a isto é estar a um passo de uma terceira via, o que se poderia chamar realidade 

híbrida. Então, às artes vivas (o teatro, a dança, o circo, a performance) permanece 

uma questão a se resolver, ao menos em termos de reconhecimento e classificação, 

pois nos dias de hoje, se ocorridas na imersão plena de artistas e espectadores, tais 

atividades artísticas não deixariam de ser manifestações cênicas inegavelmente 

vinculadas à vida. 
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