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O seminário pretende, a partir de estudos práticos e teóricos, aprofundar-se no cruzamento entre estas 
duas linguagens: teatro de animação e audiovisual, identificando suas especificidades e pontos 
convergentes. Estes estudos visam a colaborar para um entendimento mais amplo das possibilidades 
teatrais e recursos poéticos que possam valer-se de mídias variadas na cena, tais como vídeo-projetores, 
câmeras e monitores de vídeo, mas sem restringir-se a este propósito. De forma transdisciplinar, sua 
aplicabilidade artística pode projetar-se também para produção audiovisual de qualquer natureza, 
refletindo também sobre questões acerta da arte e da tecnologia. Os encontros pretendem dar ênfase ao 
processo criativo do acadêmico calçado no aprofundamento teórico, aplicando técnicas que privilegiem a 
produção e discussão de conteúdo, minimizando a dicotomia estudante-artista por meio da perspectiva da 
pesquisa artística. Nos encontros, além de apreciação fílmica, também está previsto o manuseio de 
equipamentos para processos de captação e edição de imagens. 
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