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Resumo: 
O Teatro no IFRS Campus Osório é um projeto de extensão, vertente do Programa de Música
do Campus Osório que engloba, em sua maioria, projetos no âmbito do ensino e da extensão.
Objetiva promover a aproximação do teatro e da atuação para a vida dos estudantes de maneira
remota, possibilitando assim, a construção de vínculos, o aprimoramento das habilidades
artísticas e momentos de distração nesse período pandêmico. Tendo em vista que o teatro é
uma arte que envolve emoções, toques, sensações e gestos que apenas o contato presencial
proporciona, foi um desafio proporcionar esta dinâmica para o ambiente virtual. A partir de
pesquisas com as bolsistas do EMI que atuam no projeto, bem como com os estudantes
participantes, foi verificada a viabilidade de desenvolver as ações previstas no formato remoto.
Desse modo, o grupo contribuiu com ideias totalmente possíveis de serem realizadas de
maneira virtual. Neste contexto, o audiovisual é o principal aliado do teatro nessa nova fase,
trazendo vida às produções artísticas que antes só eram apresentadas presencialmente. A partir
da edição de vídeo, som e imagem, é possível criar obras complexas, divertidas e criativas
mesmo com todos os participantes distantes uns dos outros. Até o momento, um episódio da
ação “Esquetes de Quarentena” foi produzido no projeto, além da releitura em sete minutos da
peça teatral, “O Patife do Velho Oeste”, produzida na edição de 2019 do projeto de Teatro do
Campus, cuja duração original era de 45 minutos. Objetivamos, até o final do projeto, dar início
à um curta metragem, produzir outros episódios das “Esquetes de Quarentena”, além de iniciar
a ação denominada “Releitura em Clipes". A produção audiovisual sempre foi relevante para
diversas atividades, mas agora, por conta da pandemia e do distanciamento social, está sendo
imprescindível, para dar luz, cor e vida a diversos projetos e atividades.
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