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O projeto Digital Theatre é uma iniciativa europeia que tem como objetivo apoiar o teatro e as suas 
pessoas – quer profissionais, como não-profissionais – oferecendo-lhes as ferramentas necessárias para 
o enriquecimento das suas competências digitais e para a transição digital do seu trabalho na era pós-
Covid. É um projeto Erasmus+ implementado em Espanha, Grécia, Chipre, Portugal e Reino Unido que tem 
como objetivos: contribuir para a promoção do teatro como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e 
profissional, apoiar e equipar os profissionais do teatro com as ferramentas necessárias para adaptarem o 
seu trabalho teatral à nova era digital; apoiar os não-profissionais que utilizam o teatro como uma forma de 
arte, terapia, expressão e inclusão social a desenvolveram as suas competências digitais e continuarem o seu 
trabalho artístico.

Atualmente, estamos a desenvolver um Guia que inclui uma metodologia e um programa de formação 
em teatro digital. O Guia foi concebido para profissionais de teatro (atores, técnicos, dramaturgos, 
encenadores e outros) com competências digitais limitadas que necessitem de se adaptar à nova 
era digital. O nosso objetivo passa por criar e proporcionar aos profissionais de teatro, parceiros e 
organizações de inclusão social uma nova forma de envolvimento criativo com audiências e beneficiários, 
tirando partido da transformação digital na produção teatral. Neste contexto, os parceiros do projeto 
realizaram entrevistas com profissionais de teatro e desenvolveram duas peças de teatro digitais piloto. O 
piloto centrou-se nos processos de criação, produção e performance de um teatro digital nativo, utilizando 
métodos e ferramentas inovadoras possibilitadas pelas plataformas digitais.

O piloto desenvolvido pelo parceiro La Xixa realizou-se quase exclusivamente através do WhatsApp. 
Incluiu cerca de 4 sessões de ensaio com duração de 1h30 a 3h cada, juntamente com uma apresentação 
final do espetáculo envolvendo 6 participantes com formação em teatro, mais especificamente nas 
técnicas do Teatro do Oprimido. A peça “Comunitat Nova Esperança” explorou as relações pessoais e 
conflituosas entre vizinhos num edifício residencial face à chegada de um novo membro. A representação 
final teve uma duração de cerca de 1h30m e incluiu um fórum onde os 10 participantes contribuíram 
ativamente para o resultado final da peça através de comentários, diálogos e interações.

A peça digital piloto desenvolvida pelo parceiro Artit, intitulou-se “Lovecycle” e teve lugar a 23 de 
fevereiro de 2022, através da plataforma Zoom. A peça foi uma produção local experimental em 
pequena escala por uma equipa criativa central de quatro mulheres. Foi apresentada a uma pequena 
e íntima audiência, convidando à sua participação interativa. Tanto a equipa criativa como a audiência 
expressaram entusiasmo por terem feito parte de um projeto artístico tão fresco e experimental.

O PROJETO

AS NOSSAS MAIS RECENTES NOTÍCIAS 

Guia & Programa de Formação em teatro digital

Desenvolvimento de 2 peças de teatro digitais

• LA XIXA – “Comunitat Nova Esperança” 

• ARTIT – “Lovecycle”

Newsletter No1
Junho 2022

https://www.digitaltheatre-erasmus.eu/partners/
http://www.digitaltheatre-erasmus.eu
https://www.facebook.com/DigitalTheatre.erasmus


ASSINE A NOSSA NEWSLETTER              Website do projeto   |   Facebook

Newsletter No1
Junho 2022

Quando a metodologia e o programa de formação estiverem concluídos, 10 profissionais de teatro dos 
países participantes irão pilotar o material desenvolvido a nível local. Os profissionais de teatro terão a 
oportunidade de se envolverem ativamente num processo de aprendizagem que lhes proporcionará uma 
compreensão mais profunda do conceito de teatro digital e das ferramentas que precisam de desenvolver 
para conceberem e implementarem as suas próprias iniciativas de teatro digital. Como resultado, serão 
concebidas, desenvolvidas e implementadas 5 peças teatrais e 1 peça teatral conjunta.

O QUE SE SEGUE?

The content of this newsletter represents the views of the 
author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that 
may be made of the information it contains.

PARCEIROS DO PROJETO

A formação foi uma oportunidade para analisar e aplicar abordagens inovadoras em torno da criação 
do teatro digital, para testar e avaliar internamente as 2 atuações-piloto realizadas pela La Xixa e Artit. 
Finalmente, os participantes participaram em várias atividades interativas centradas na contextualização 
da Metodologia do Teatro Digital, bem como no programa educativo / guia para profissionais de teatro 
que será criado nas próximas etapas.

Formação em teatro digital
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