Podcast Sexagenarte - A Vida Não Para: das memórias à escuta
Proponente: Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira
A proposta artística, intitulada “Podcast Sexagenarte - A Vida Não Para: das
memórias à escuta”, é um convite à percepção sonora de histórias autoficcionais
recriadas a partir de elementos composicionais da linguagem audiodramática. A
criação do podcast integra a pesquisa de mestrado do proponente, vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (PPGAC/UFRGS/), nas áreas de diversidade, envelhecimento e
inclusão artístico-digital, com orientação da Profª. Drª Suzane Weber da Silva.
A proposição está vinculada ao processo coletivo de criação audioartístico Sexagenarte -, realizado junto a oito participantes-colaboradores: idosas e idosos,
com idades entre 65 e 85 anos, moradores da região metropolitana de Porto Alegre,
sendo quatro pessoas com deficiência visual. O podcast conta com oito episódios
de audiodrama, autoficcionais, baseados nas histórias de vida das/dos integrantes.
Assim, as/os participantes são, ao mesmo tempo, autoras/autores, atrizes/atores e
personagens das suas histórias.
O desenvolvimento do projeto ocorreu inteiramente no tempo-espaço
tecnoconvivial, por meio de aplicativos de comunicação virtual. O período de criação
dos episódios, incluindo as fases de imersão, improvisação, roteirização, ensaio e
gravação, ocorreram entre abril e setembro de 2020, época na qual o Brasil
enfrentava o início dos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19. Entre eles,
destaca-se o isolamento social, o geronticídio, a paralisação das atividades culturais
presenciais, o agravamento do capacitismo, a desvalorização da vida por parte das
instituições federais e o luto.
Nesse sentido, a pesquisa visou reunir pessoas idosas, com e sem
deficiência visual, não atrizes e não-atores, durante a pandemia, para: oportunizar
espaços de escuta, solidariedade e protagonismo; investigar estratégias e modos de
criação em audioarte em tempos de distanciamento social; explorar o campo de
ascensão do universo podcast, compondo criações dramáticas essencialmente
inclusivas ao público com deficiência visual; e, por último, valorizar as vidas e as
histórias de brasileiras e brasileiros, idosas e idosos.
Os resultados desse processo conduziram ao lançamento do podcast
Sexagenarte - distribuído em aplicativos de streaming sonoro, - e a escutas
coletivas junto ao público convidado.

