
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE 
RESUMOS 
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Quarta (24/04) 
9h-12h 

Quinta (25/04) 
9h-12h 

Sexta (26/04) 
9h-12h 

 

APRESENTAÇÃO 

Este caderno disponibiliza aos interessados os resumos dos trabalhos 

a serem apresentados nas sessões de comunicação do IX Seminário 

de Pesquisa em Artes Cênicas – Spac. Este caderno não conta como 

publicação acadêmica. Os artigos completos serão publicados 

posteriormente nos anais do evento. 

 
As apresentações dos trabalhos serão realizadas em cinco sessões 

simultâneas que ocorrerão nos dias 24 e 25, das 9h às 12h, sendo 

que cada sessão corresponde a um eixo que organiza as 

comunicações por temáticas e abordagens. No dia 26, também das 

9h às 12h, haverá uma reunião de todos os eixos. Assim, este 

caderno apresenta os resumos conforme a programação de 

apresentação dos trabalhos que acontecerá nos dias 24 e 25 em 

cada um dos eixos. 

 

• Reunião de 
todos os eixos 

• 1º eixo 2 

• 2ª eixo 2 

• 3ª eixo 2 

• 4ª eixo 2 
• 5ª eixo 2 

• 1º eixo 1 

• 2ª eixo 1 

• 3ª eixo 1 

• 4ª eixo 1 
• 5ª eixo 1 
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1º Eixo – Criação e Destruição 
Local: Sala Dança 1 - DAC 

o Fabiana Lazzari 
o Jussara Belchior Santos 

2º Eixo – Saberes insurgentes: Tensões e contradições 
Local: Sala Oficina Cenografia - DAC 

o Luciana Soares Medeiros 
o Mercedes Rodriguez 

3º Eixo – Arte, Resistência e poder 
Local: Sala Dança 2 - DAC 

o Ana Alonso 
o Liliana Pérez Recio 

4º Eixo – Formação e profanação 
Local: Sala Teatro-Educação - DAC 

o Adriana Miranda da Cunha 
o Rosimeire da Silva 

5º Eixo – À contrapelo: participação, hierarquia e poder 
Local: Sala Laboratório 2 - DAC 

o Jucca Rodrigues 
o Luana Raiter 

Cada um dos eixos acontecerá em um espaço diferente e contará 

com dois debatedores, conforme está apresentado abaixo: 
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24/04 (QUARTA-FEIRA) 9h-12h 

1º Eixo – Criação e Destruição 1 
 

 

 

 

 
 

AUSÊNCIA COMO FORÇA DE PRESENTIFICAÇÃO: 

UMA ANÁLISE SOBRE A EMERGÊNCIA DE 

POSSIBILIDADES NA ATUAÇÃO TEATRAL 

ARLETTE SOUZA E SOUZA 

Minha tese objetiva o estudo dos conceitos de ausência, intervalo e de 

subtração como ferramentas nos processos de criação nas artes cênicas, mais 

especificamente através da análise das possibilidades criadas por  estes 

conceitos durante a prática do meu trabalho de atriz. A ideia de ausência como 

campo de possibilidades será fundamentada em estudos da ciência cognitiva 

através da pesquisa sobre os processos mentais que se engajam na trajetória de 

tradução das relações fenomenologicamente e cognitivamente. Para tanto, os 

conceitos de mente incorporada (LAKOFF, JOHNSON, 1999) e de originação 

dependente (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 1991), a ideia de um sujeito/objeto 

não dicotômico e o engajamento com a experiência do “aqui e agora” são 

reflexões cognitivas que podem ser comparadas com os processos do Modo 

Operativo AND (EUGÉNIO, 2011) e da Composição em Tempo Real (FIADEIRO, 

2001) e, além disso, também podem ser relacionados com a ideia de ausência 

como aquilo que emana da relação da atriz com espectadores, o que está  

porvir. Além disso, a construção do discurso cênico se relaciona com a ideia de 

ausência como forma de engajar o outro na diferença, de convidá-lo a 

incorporar o discurso através da associação desta vivência, o que busco 

investigar através dos conceitos cognitivos de neurônios espelhos e integração 

conceitual. Portanto, esta pesquisa é sobre o estudo do discurso e das 

metáforas corporais e dos gestos do meu trabalho de atriz, e como essas 

possibilidades podem ser entendidas como maneiras de habitar o outro, e 

consequentemente, como forma de reconhecimento político e artístico através 

da análise da ideia de ausência como devir. 

 
Ausência, Corpo, Imagem, Ciências Cognitivas. 
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A UTOPIA DA COMMEDIA DELL’ARTE NO SÉCULO 

 

 

XXI: UMA PEDAGOGIA ELABORADA POR MEIO DA 

ATUAÇÃO ALL’IMPROVVISO 

DOUGLAS KODI SETO TAKEGUMA 

Esta pesquisa tem como principal objetivo refletir sobre um pensamento atorial 

próprio da Commedia dell’arte, e apontar possibilidades de abordar as práticas 

deste teatro no século XXI. Deste modo, apresento-a como um caminho em 

direção a uma tradição teatral “inalcançável” —“Utopia da Commedia dell’arte”— 

. Assim, pretendo elaborar uma noção de própria da Commedia dell’art com 

base nos seguintes teatrólogos italianos: Ferdinando Taviani, Roberto Tessari, 

Roberto Cuppone e Siro Ferrone, que pesquisaram a desmitificação do 

fenômeno histórico da Commedia dell’arte nos séculos XVI, XVII e XVIII. Tal 

noção de uma atuação all’improvviso pretende desmitificar um pensamento 

simplista da Commedia dell’arte que a reduz a um gênero cômico de bastonadas 

e movimentos codificados. Pretendo, então, abordá-la como um teatro de 

profissionais (dell’arte) que estabeleceu uma indepedência em relação à 

dramaturgia escrita palavra-por-palavra, e assim fundou um mecanismo de 

atuação all’improvviso. Para elucidar a atuação all’improvviso e suas relações 

com o texto, são utilizados também alguns conceitos do escritor francês Roland 

Barthes. Esta pesquisa compreende a Commedia dell’arte histórica como um 

fenômeno “morto”, ao se considerar esta perspectiva são construídas relações 

com as abordagens de encenadores e teatrólogos que se inspiraram nas práticas 

desse fenômeno para, assim, realizarem e reinventarem as artes da cena, como 

Jacques Copeau, Jacques Lecoq, Meyerhold e Gordon Craig. Por fim, são citadas 

experiências que situo na “Utopia da Commedia dell’arte”, pois estabeleceram 

suas práticas cênicas a partir de uma linguagem considerada “inalcançável”: 

Arlequim servido de dois patrões (Piccolo Teatro de Milão, 1945); L,âge d’Or 

(Théâtre du Soleil, 1975), duas experiências vivenciadas por mim como ator: As 

Moedas do Pantalone (2012); Afili Bustaquini (2013); e uma como diretor e  

ator: O Novo Vizinho (2015). Abordar tais experiências junto às técnicas atorias 

da Commedia dell’arte como fenômeno histórico compõe a Utopia da Commedia 

dell’arte no século XXI. 

 
Commedia dell’arte¬; máscara; canovaccio; improvisação; atuação. 
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POSSIBILIDADES DA PROVOCAÇÃO EM PROCESSOS 

 

 

CRIATIVOS: UMA CARTOGRAFIA 

MARCOS BITTENCOURT LAPORTA 

Em meu percurso de pesquisa, buscarei entender a provocação enquanto 

metodologia, que vem sendo crescentemente utilizada por artistas brasileiros, 

mas ainda pouco pensada enquanto pesquisa acadêmica em Artes Cênicas. 

Utilizando a cartografia enquanto pressuposto metodológico, o que segundo 

Kastrup (2015) consiste em acompanhar um processo e seus múltiplos fluxos de 

movimento, buscarei elencar pistas e verificar possibilidades poéticas da ideia de 

provocação a partir de práticas em que estou imerso, em diferentes 

perspectivas. Uma das perspectivas será explorada durante meu estágio- 

docência de Mestrado, na disciplina Prática de Direção Teatral I do Curso de 

Licenciatura em Teatro da UDESC, por participações em processos criativos dos 

estudantes da disciplina, nas quais atuarei como provocador através de 

estímulos. Em outra perspectiva, num processo criativo de minha autoria , a 

definir, convidarei pessoas que atuarão como provocadores de meu trabalho. 

Somado a estas experiências, buscarei diálogos com autoras e autores do século 

XX, da atualidade e com artistas que utilizam a provocação enquanto recurso  

em seus processos criativos, a fim de provocar reflexões sobre o tema. Algumas 

perguntas que norteiam o percurso da pesquisa são: quais as possiblidades da 

provocação entendida enquanto metodologia em processos criativos? Quais os 

desdobramentos que a palavra provocação pode indicar? O que é uma cena 

provocativa? Como entender a provocação a partir de uma escrita numa 

dissertação de Mestrado? 

 
Provocação. Provocação cênica. Artes Cênicas. Cartografia. 

 

 

A TRAJETÓRIA DE UM BARQUEIRO MAR A DENTRO 

DE SUA CRIAÇÃO 

MARIO LUCIO CORTES JUNIOR 

A minha comunicação é resultado de pesquisa sobre o processo de criação da 

peça solo “O Barqueiro” que já circulou por 5 estados do Brasil. A peça surge  

em 2016 como pesquisa de iniciação cientifica pelo curso de Licenciatura em 

Teatro na Universidade Federal de Uberlândia. Se utiliza da Narrativa Física Solo, 

linguagem estruturada por Dario Fo e apropriada pelo ator e diretor Jul io Adrião, 

que tem participação indireta na criação deste trabalho, a exemplo de duas 
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cenas contidas na peça e criadas dentro da oficina ministrada por Adrião. A 

peça, atualmente é a única produção Uberabense em circulação pelo país, 

pautada na simplicidade, mas com um alto nível de expressividade, entrega e 

relação com o público. Um trabalho narrativo, que engloba a palavra, o corpo e 

o som emitido pelo corpo, além de uma interação direta com a plateia. A riqueza 

desse processo, seus pontos de interconexão com a filosofia e também a 

diferentes áreas do teatro, fez com que o espetáculo se tornasse objeto de 

pesquisa pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, com o objetivo de 

esmiuçar a minha criação, entender melhor os caminhos percorridos, tendo 

como base bibliográfica pensadores da filosofia: “A Obra aberta” de Umberto 

Eco e Gaston Bachelard com a sua “A poética do espaço”. No que se refere ao 

teatro Dario Fo em “Manual mínimo do ator” e Nara Keiserman com a proposta 

de “O Ator Rapsodo” que tem intuito de transpor do texto literário para o texto 

cênico. Além de utilizar essas referências, refaço a minha trajetória, elaborando 

uma linha do tempo, com os avanços obtidos, as experimentações usadas e 

também coletando relatos dos espectadores para entender melhor o meu 

procedimento de criação e manutenção do espetáculo, na possibilidade de 

utilizar esses procedimentos em outras criações. 

 
Solo, Narrativa, Ator, Criação. 

 

 

EM BUSCA DE UMA "LÓGICA DO PROCESSO" 
 

MAURÍCIO SCHNEIDER 

Trata-se de uma investigação a cerca do conceito de processo no campo do 

teatro que parte da elaboração de uma possíbilidade historiografica que começa 

com a criação dos estúdios na Rússia do final do século XIX, e culmina com o 

final da fase teatral do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski, mais 

precisamente os espetáculos "Estudo Hamlet" e "Apocalipse cum figuris". Além 

disso perscruta a vivência do discente em um processo de três anos e meio com 

a Cia. Teatro Balagan, que compreende o espetáculo "Cabras - cabeças que 

voam, cabeças que rolam". Além disso propõe averiguar que sentidos o conceito 

carrega, o que o distingue da noção de produção e quais implicações na ideia de 

objeto artístico. Para isso a dissertação se vale dos estudos do filósofo e 

sinologo francês François Julien, que trabalha na fronteira entre o conhecimento 

proveniente da filosofia ocidental e da sabedoria oriental, de onde eclode o 

conceito de processividade. 

 
Processo, teatro, objeto artístico, processividade. 
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DA ENCENAÇÃO PARA UM ATOR-AUTOR 
 

PAULO RAMON DA SILVA 

A investigação aqui proposta pretende abranger um estudo a partir da ideia de 

ator-autor - desenvolvendo e experimentando, a princípio aprofundando 

teoricamente, a noção de um ator que encena o próprio texto. Portanto aborda 

a noção de autoria no teatro pertinente à poesia do texto cênico. Para isso, 

tende a uma pesquisa de campo com dois atores-dramaturgos do 

QuatroLosCinco - Teatro do Comum, grupo de teatro contemporâneo sediado 

em Belo Horizonte, Minas Gerais. O projeto pretende refletir sobre o lugar do 

ator-dramaturgo (aqui também autor e encenador) que, mais que um diretor de 

si mesmo, espacializa: transpõe em tempo e espaço a poesia e a prosa textuais 

de sua autoria em artifícios cenográficos, sonoros e visuais. Além disso, a 

pesquisa aborda dois experimentos práticos com diferentes turmas da 

graduação em Teatro (na disciplina de Laboratório de Composição, Espaço 

Teatral, ou quaisquer disciplinas pertinentes às Análise e/ou Construção do 

Texto Cênico-Dramático), do Centro de Artes da UDESC. O objetivo é estimular 

e estudar recursos para criação de material textual poético e meios de transpor 

esse material à cena, à dramaturgia, ao complexo cenografia-corpo-voz e som. 

Tal proposta pretende forjar a figura de um possível ator-autor (ou atriz-autora) 

capaz de gerar material conceitual, poético e cênico-dramatúrgico como recurso 

objetivo e subjetivo à encenação teórico-prática. 

 
Encenação; dramaturgia; espaço; ator-autor; ator-dramaturgo. 
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2º Eixo – Saberes insurgentes: Tensões e 

contradições 1 
 

 

 

 

 

UNSUNZOTO: QUEM SOU EU, QUEM SOMO NÓS? 
 

ANA SOCORRO RAMOS BRAGA 

Esta comunicação visa socializar o meu processo de autodescoberta junto as 

dançadeiras do tambor de crioula, que é uma dança afro-brasileira praticada por 

homens e mulheres que se dividem basicamente em três funções: batedor, 

cantador e dançadeira. Os homens batem os tambores e cantam, e as mulheres 

dançam, mas não exclusivamente, pois existem mulheres que batem e cantam, 

bem como homens que dançam. A pesquisa de campo foi realizada no município 

de Vargem Grande-Maranhão, e na fronteira deste com os municípios de Nina 

Rodrigues, Presidente Vargas, Cantanhede e Pirapemas. Relato o processo pelo 

qual eu me tornei dançadeira de tambor em três momentos: como tentativa de 

me aproximar das pessoas; como atitude ética de entrar no universo do outro e 

do meu próprio; e como estratégia para refletir sobre assuntos que interessam à 

mim, às dançadeiras e demais brincantes de tambor de crioula. A minha 

abordagem é na modalidade de teatro comunitário que, por sua vez, me instiga 

a criar estratégias dialógicas de aproximação com as pessoas e seus modos de 

conhecer e transmitir conhecimento. Por fim, discuto como esta experiência se 

reflete na utilização de conceitos como unzunzoto, performance, performance 

art, art accion, e conhecimento incorporado. 

 
tambor de crioula, conhecimento incorporado, vargem grande. 

 

 

BENDITO TUPINIQUIM: AS CAMELOTURGIAS DE 

UMA FAMÍLIA ARTISTA PELOS CHÃOS DOS BRASIS 

DANIELA 

A Companhia Carroça de Mamulengos se forma com o nascimento de uma 

família que escolheu fazer da Arte a sua vida, percorrendo os rincões do Brasil 

como saltimbancos modernos: primeiro sem meio de transporte próprio, depois 
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de jipe e, por fim, no ônibus carinhosamente apelidado de Brasilino, com uma 

estátua em bom tamanho do Padre Cícero Romão Batista (Padim Ciço) na 

entrada, bem ao lado do motorista. Questionando o status quo vigente através 

de toda uma ética de vivência, convivência e sobrevivência bem peculiares, e, 

ao mesmo tempo, vivenciando as raízes das tradições brasileiras em tudo o que 

elas carregam de mais belo e contraditório, o grupo criou e circulou sua Arte em 

praças, ruas, escolas, festivais e em uma série de contextos, nas incontáveis 

itinerâncias pelos tantos cantos do país, gravando também quatro cd`s  de 

forma independente. Dialogando com a ideia de uma Arte Pública, assim como 

com os princípios da Educação Popular freireana e suas práticas para 

emancipação, sua Arte pode ser relacionada com: Teatro de Rua, Artes 

Circenses, Teatro de Bonecos, Teatro Popular, Teatro Mambembe e ainda a Arte 

dos Vendedores Ambulantes conhecidos como Camelôs, de onde nasceu a 

inspiração para a forma como o grupo cria, chamada de cameloturgia. 

Extremamente letradas e letrados, sem nunca terem ido à escola, as filhas e 

filhos são o exemplo vivo de uma trajetória que, por si mesma, confronta 

lugares de poder estabelecidos no Brasil-ainda-colônia. Bendito Tupiniquim 

música composta pelo pai da família, Carlos Gomide, para o cd do Afilhados do 

Padrinho (atual braço musical da companhia) demonstra bem esse princípio 

inerente à companhia: questionar, de forma coerente, criativa e ao mesmo 

tempo leve e divertida, as relações de poder instuídas, valorizando um Brasil de 

Brasis que ainda padece por não reconhecer e tomar posse de suas verdadeiras 

riquezas. 

 
Companhia Carroça de Mamulengos, cameloturgia, Bendito Tupiniquim, teatro 

mambembe, teatro comunitário 

 
 

TESES SOBRE O CONCEITO DE UMA TÉCNICA 

ALEGÓRICA POP TRANSORIENTAL: COSPLAY, 

TEATRO, PERFORMANCE E CARNAVAL 

JOANA KRETZER BRANDENBURG 

Este projeto consolidou-se no exercício de tentar explicar o que é cosplay e sua 

relação, tanto com as artes performativas, quanto com o conceito de alegoria.  

A partir disso traçou-se como objetivo analisar e construir teses sobre o conceito 

de uma técnica alegórica pop transoriental pela discussão do cosplay enquanto 

linguagem artística. Através da teoria de Walter Benjamin sobre alegoria, 

experiência, aura e reprodutibilidade técnica, bem como os escritos do filósofo 
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Kojin Karatani, estabelecer um diálogo entre a prática do cosplay, sua relação 

com as obras da indústria cultural e com a linguagem teatral, carnavalesca e 

performativa. Pretende-se desenvolver tanto a proximidade do cosplay com a 

montagem de textos teatrais, as semelhanças entre as apresentações de 

concurso cosplay e comissões de frente do carnaval brasileiro e de diferentes 

manifestações performativas críticas no confronto do cosplay com seus objetos 

espelhos da industria cultural. Desta forma, espera-se desenvolver conceitos 

capazes de discutir o que seria uma técnica de criação alegórica de visualidades 

da cena inspiradas na linguagem pop do cosplay. 

 
Cosplay, teatro, performance, carnaval, alegoria, popA. 

 

 

ENTRE BRUXAS E GUERREIRAS: CAVALGADAS DE 

JOANA DA ILHA DA MAGIA À TERRA DAS HEROÍNAS 

LUANE PEDROSO DE OLIVEIRA 

A presente comunicação tem o intuito de des-(re)-velar alguns aspectos de 

minha pesquisa em andamento intitulada Entre bruxas e guerreiras: cavalgadas 

de Joana da ilha da magia à terra das heroínas. Ao final de minha dissertação  

de mestrado, cuja pesquisa foi direcionada à feitura de práticas artísticas 

feministas, surgiram inquietações acerca das possibilidades de criação de 

dramaturgias apoiadas em figuras míticas femininas. Tais inquietações 

provieram principalmente após a elaboração da peça destinada às crianças 

Guerreiras Donzelas (2017), co-criação minha e de Jussyanne Emídio 

(doutoranda em teatro pelo PPGT/UDESC), na qual são narradas as histórias de 

Huá-Mulan – uma guerreira chinesa do século V – e Joana d’Arc – uma guerreira 

francesa do século XV. Investigar Joana causou em mim ruídos que, agora, 

pretendo analisar mais cuidadosamente. Joana possui, entre outros, dois 

arquétipos bastante fortes em sua figura: o da bruxa e o da guerreira. Para 

f(r)riccionar com tais arquétipos da figura de Joana trago algumas narrativas 

sobre as bruxas da Lagoa da Conceição localizada em Florianópolis/SC e as 

guerreiras de Tejucupapo/PE. Tendo como aporte o mito-guia Joana d’Arc e  

pelo viés da mitodologia em artes, conceito cunhado pela pesquisadora Drª 

Luciana Lyra, pretendo construir dramaturgias que transitam entre essas 

histórias. O recorte que traço para esta comunicação aponta as primeiras 

investigações acerca dessas narrativas que darão base para a elaboração das 

práticas artísticas a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. Como aporte 

para discussão, amparo-me nos conceitos elaborados pela pesquisadora Drª 

Luciana Lyra acerca da Mitodologia em Artes Cênicas provenientes de sua 



12 

 

 

investigação no campo da Antropologia, mais especificamente da Antropologia 

da Performance (Victor Turner) e da Antropologia do Imaginário (Gilbert 

Durand). 

 
dramaturgia; mitodologia em artes; teatro feminista; joana d'arc; imaginário. 

 

 

DA CARNE AO MITO - EXPERIÊNCIAS DE INFECÇÃO 
 

SAULO VINÍCIUS DA SILVA ALMEIDA 

Segundo os estudos da psicologia analítica, realizados por Jung, Edinger, 

Hillman, etc., o nosso inconsciente é uma estrutura de caráter mitológico. 

Partindo desta perspectiva, podemos considerar plausível a hipótese de que nos 

relacionamos com o meio social a partir de símbolos e ritos que têm como raiz 

tais conteúdos inconscientes. A própria existência pode ser entendida como uma 

espécie de mito pessoal. O trabalho com o mito estabelece uma zona de 

instabilidade na qual o imaginário e o concreto confundem-se e estranham-se ao 

mesmo tempo, possibilitando uma pluralidade de experiências sensíveis e de 

percepções distintas da realidade. Como nas antigas práticas alquímicas, nas 

quais se estabelecia uma relação entre a transformação concreta da matéria, o 

universo simbólico e o estado interno do alquimista, a cena que estabelece um 

campo mítico leva o ator a vivenciar o tal processo alquímico. Historicamente, 

podemos tomar como exemplo dessas fricções: o teatro simbolista, as 

experiências grotowskianas, as proposições artaudianas, assim como podemos 

pensar em algumas práticas do teatro oriental (como o Nō, o Butoh e o Teatro 

Balinês) e os atravessamentos da realidade objetiva e do universo espiritual, 

transpessoal ou imaginário que elas evocam. Em fase inicial, esta pesquisa 

pretende verificar a possibilidade de instauração de uma experiência numinosa 

enquanto concretização sensível e afetiva na mente-corpo do ator dos 

conteúdos arcaicos da psique durante a práxis cênica que possui o mito pessoal 

como conceito operador e disparador do processo criativo. Entende-se como 

experiência numinosa, a experiência religiosa que gravita em torno da 

apreensão do irracional descontada de seu caráter moral. A hipótese levantada  

é a de que a partir do estabelecimento de um corpo-mente poroso aos 

conteúdos do inconsciente coletivo e da instauração de uma experiência 

numinosa, estabeleça-se uma zona de infecção psíquica, na qual os conteúdos 

arquetípicos transferem-se entre os indivíduos presentes no ato, independente 

de palavras ou gestos. 

 
Processo criativo. Formação do ator. Cena mitopoética. Arquétipos. Jung. 
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3º Eixo – Arte, Resistência e poder 1 
 

 

 

 

 
 

DISPOSITIVOS POÉTICOS: UM OLHAR SOBRE OS 

ESPAÇOS DE MÍSTICA DO MST 

ALINE MARIA LAUERMANANN 

Essa comunicação pretende discutir o conceito de Dispositivo Poético de Jose A. 

Sánchez quando relacionado aos espaços de místicas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Segundo Sánchez, os Dispositivos 

Poéticos sempre serão a profanação dos dispositivos. Então, propõe que a 

profanação, se atribuída à pesquisa artística, contribua no processo de alteração 

momentânea do sentido dos dispositivos, em que superem o estágio do 

entretenimento e alcance o da experiência e do discurso (SÁNCHEZ, 2016). Nos 

espaços de formação de militantes e dos movimentos sociais, os momentos que 

fogem a construção de um pensamento, discurso e debate político são poucos. 

A mística é um desses momentos, em que utiliza de várias linguagens artísticas, 

para reservar espaços de convivência, fortalecimento dos vínculos interpessoais 

e (re)acender as forças e desejos para com o projeto político que se luta. Por 

alguns considerada um escape do “falar sério”, porém quando ela supera esse 

momento de entretenimento, faz com que os militantes reflitam sobre suas 

práticas, sobre suas ações e experienciem a construção utópica de um projeto 

político. São esses momentos de mística, a relação criada por ela e como ela  

age sobre cada um presente, que pretendo analisar como um Dispositivo 

Poético. A reflexão aqui proposta faz parte do projeto de pesquisa 

DISPOSITIVOS POÉTICOS: um olhar sobre a teatralidade presente nos espaços 

de formação da Escola Nacional Florestan Fernandes, trabalho em 

desenvolvimento no PPGT da UDESC. 

 
Dispositivos Poéticos ; Mística; MST. 
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TEATRO DE RESISTÊNCIA AO TERRORISMO DE 

ESTADO: QUEM? ONDE? COMO? 

CASSIANA DOS REIS LOPES 

Esse resumo se alinha ao momento que vivencio de minha pesquisa do 

doutorado em teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina, o período da 

escolha dos interlocutores que tecerão a rede da investigação e darão corpo ao 

texto. Com o estudo teórico conceitual do terrorismo de Estado cheguei ao 

teatro que tem relação com a periferia das cidades. A pergunta se torna: "Quais 

são os teatros de quem vive a violência do Estado?" Ou ainda:" Quem? Onde? 

Como?" Para a comunicação oral trago dois grupos que vêm servido de base 

para a pesquisa: "Bonobando", do Rio de Janeiro, cujos atores são em grande 

maioria da favela da Maré e "Circuito Cultural Barracas", em região cujo perfil é 

classe baixa e média baixa de Buenos Aires, Argentina. 

 
Teatro, resistência, terrorismo de Estado. 

 

 

ACONTECE ARTE E POLÍTICA LGBTI+: UMA 

POSSÍVEL CARTOGRAFIA DA RESISTÊNCIA 

ARTIVISTA 

FABRICIO BOGAS GASTALDI 

Esta pesquisa de mestrado pretende por meio da cartografia estabelecer um 

dispositivo de memória dos processos artísticos na militância da organização da 

sociedade civil chamada Acontece Arte e Política LGBTI+, entidade que atua nas 

três esferas governamentais a partir de Florianópolis – Santa Catariana. Partindo 

da cartografia situa o pesquisador como parte do coletivo da militância LGBTI+ 

e discute por meio do artivismo as ações e estratégias de resistência ativista, 

política, social e artística do grupo. Esquematiza um manual de resistências 

baseado nas experiências colhidas e sistematizadas durante a pesquisa, 

cartografando as ações realizadas com o objetivo de contribuir para o avanço 

das pautas em Direitos Humanos e LGBTI+ . 

 
Artivismo, movimento social, LGBTI+. 
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TEATRALIDADE EM TERRITÓRIOS PERFORMATIVOS 

DA MORTE/DOR: NECROTEATRO PARA A 

MANUTENÇÃO DO NECROPODER 

JOANA LETICIA ARAUJO VOGEL 

O presente artigo propõe uma análise sobre a teatralidade e performatividade, 

recorrendo aos conceitos levantados por Ileana Diéguez Caballero com o intuito 

de compreender a relação do Necroteatro para a manutenção do Necropoder 

envolvendo a temática da morte/dor e dos conflitos sociais. Conferimos, no 

primeiro tópico desse artigo, uma análise sobre o conceito de teatralidade e 

performance como possibilidade de olhar os desdobramentos sócio-políticos e 

históricos de maneira espetacular. Na sequência, passo a esmiuçar os conceitos 

levantados por Ileana Diéguez Caballero na perspectiva da espetacularização da 

morte como forma de manutenção do poder. 

 
Performance, Política, Poder e Morte. 

 

 

MEMORIA EM DISPUTA 
 

MARIANA CESAR CORAL 

Em 2017 realizei com meu grupo de Teatro: Cia Embróglio, de Florianópolis, o 

espetáculo Ontem ̀ a noite caía o sol, de minha dramaturgia. A peça participou junto 

com o documentário Vou-me embora Protestando do projeto Memórias da Resistência. 

O espetáculo escrito por mim dentro do Núcleo de Dramaturgia do SESI na cidade de 

Londrina (Paraná), (onde residi por 2 anos) e com orientação de Maurício Arruda 

Mendonça.  O Projeto Memórias da Resistência tinha o objetivo de  provocar  através 

do Teatro e do Cinema uma conversa sobre a Ditadura Militar Brasileira e suas 

particularidades em Santa Catarina. As apresentações foram realizadas em sua maioria 

em EJAS - Espaços de Educação, Jovem e Adulto, no período noturno em espaços de 

escolas públicas. Um membro de nossa equipe possuía a memória de seu pai, um 

preso político e torturado pela operação Barriga Verde . Os outros 3 integrantes haviam 

estudado e assistido muitos filmes relacionado aos anos de chumbo. Trago aqui minha 

experiência como atriz, dramaturga e pessoa de Teatro para que possa explicar melhor 

o mote de minha pesquisa. Pretendo evidenciar memórias de luta. Isso se dá nos meus 

últimos trabalhos de Teatro e também na minha pesquisa sobre o conceito memorias 

clandestinas, de Michael Pollack. 
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.EM BUSCA DAS CAUSAS PERDIDAS. O ESPAÇO DO 

“ARTIVISMO” E SUA EXISTÊNCIA POSSÍVEL 

PAULA MABA GONÇALVES 

O Artigo Em busca das causas perdida: O espaço do artivismo e sua existência 

possível discute o ciberespaço como área de atuação do chamado artivismo que 

revela algumas problemáticas, contradições e perigos. Partindo da 

pressuposição de que a arte deva ter uma relação política direta com a 

sociedade, e chegando a irremediável conclusão que a vida foi espatacularizada, 

estabelece o problema sobre o espaço de ação do artivismo e sua possibilidade 

de existência. Conduzindo-se pelas reflexões de Marcelo Espósito, no artigo 

Activismo Artístico, e dialogando com as reflexões de Walter Benjamin nos 

artigos, A Obra de Arte na era da reprodutibilidade Técnica e Critica da Violência 

– Critica do Poder, e Guy Debord no livro A sociedade do espetáculo, o artigo 

discute criticamente - sobretudo no que diz respeito ás fake news e aos 

“memes”, em relação a configuração do ciberespaço como metrópole 

cibernética. Estabelece assim a hipótese de que o ciberespaço seja um espaço 

adequado e possível para a existência e eficácia da prática do artivismo hoje. O 

espaço cibernético agrupa em si a potencialidade de ser um lugar de 

problematização tanto da sociedade, através de um exercício político, quanto da 

arte, e suas possíveis relações com a realidade concreta. Ao estar no espaço 

virtual o artivismo cumpre o seu papel dilatando conceitos como o de 

acontecimentos, política e experiência. 

 
ciberespaço; fake news; memes; arte; política. 
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4º Eixo – Formação e profanação 1 
 

 

 

 

 
 

A (DES) CONSTRUÇÃO DO CAOS PARA A 

POTENCIALIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS 

NO ESPAÇO ESCOLAR 

ADRIANA MOREIRA SILVA 

A prática denominada de Experimentação de Texturas é o ponto de partida para 

a investigação acerca dos princípios da Teoria do Caos nos processos artísticos 

com crianças pequenas (2 a 5 anos de idade) bem como, nos diferentes 

segmentos dos espaços escolares. Tal prática visa suscitar os atos performativos 

das crianças por meio da experimentação de diversas materialidades e, 

investigar como elementos constituintes do Caos surgem e redirecionam as 

propostas criativas das crianças. O pressuposto inicial e mais importante da 

Teoria do Caos perpassa pela investigação das imprevisibilidades emergidas de 

sistemas dinâmicos não-lineares, compreendida aqui, como parte inerente do 

processo de criação da criança. Visa-se, portanto, que por meio da pesquisa- 

ação educacional e da pesquisa etnográfica na educação seja possível 

aprofundar a investigação para compreender os modos de atuação da presença 

do Caos nas experiências artísticas com crianças e sua relação nas diferentes 

esferas do ambiente escolar: o caos nas experiências artísticas, o diálogo entre  

a criança- performance e o caos; os enfreamentos do professor-performer 

diante do caos e os modos de organização das escolas que apontam para 

tentativas de afastarem o caos de seu cotidiano. Em relação à bibliografia a 

pesquisa se debruça sobre três eixos centrais de onde partirão os 

desdobramentos bibliográficos: As contribuições acerca da Teoria do Caos 

trazidos pelas pesquisadoras Fagundes (2010) e Ferreira (2008) e as discussões 

acerca da Performance evidenciando os conceitos de criança-performer e 

professor-performer apontados nos estudos da professora 

Marcondes(2010;2012) e o diálogo artístico com as artistas Ana Marie Holm 

(2005, 2007) e Lygia Clark a partir dos estudos de Suely Rolnik (1999;2002) e 

Dirce Carvalho (2008 ). Ambas as artistas lidam com a investigação e a 

experimentação de materialidades diversas como estímulos para a ação criativa 

ou performática. 

 
caos, criança, performance, educação. 
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PRÁTICAS PSICOGEOGRAFICAS EM SALA DE AULA 
 

GABRIELA TAROUCO TAVARES 

A dissertação de mestrado que realizei junto PPGAC/UFRGS, finalizou com uma 

reflexão em suspensão, uma virtualidade, uma potência que se insinua para 

avanços posteriores na tese que proponho no PPGARTES/UERJ e que começo a 

desenvolver. Quer-se pensar o artista cotidiano de rua como um homem comum 

que cria espaços de uso na cidade através de suas táticas de ocupação do 

espaço público. Nessa reflexão, podemos nos aproximar de dois conceitos: o 

homem comum, de Michel de Certeau, e o ator cidadão, de Amir Haddad para 

dimensionar o que tal arte significa dentro do campo das artes cênicas e como 

reverberará na história recente das artes de rua, compreendendo a importância 

econômica, social e cultural dessa modalidade artística para a história das 

cidades. Para uma primeira reflexão e buscando retomar os estudos sobre a arte 

do artista, formularei uma prática pedagógica que concilie tais conceitos. Nessa 

investida, averiguo nos estudos da psicogeografia6 angariar saberes práticos 

que se alinham a tais conceitos. Uma vez que, tais práticas visam tomar a 

cidade, são cidadãos que ao caminhar apropriam-se da urbe e percebem de 

outra forma espaços já estigmatizadas, comuns. Tal investida se propôs a 

pensar como uma proposta pedagógica transdisciplinar contribui na formação do 

artista cênico, e como o diálogo com a cidade se faz presente em tal relação. 

 
Psicogeografia; Situacionistas; Pedagogia teatral. 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE DANÇA NA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

IVANISE DOS REIS CHAGAS 

O histórico sobre o desenvolvimento da formação continuada em Dança para 

professores do quadro da SEEDF, paralelamente às ações e políticas públicas 

que culminaram na proposta de cursos e suas contribuições na formação de 

professores e no seu fazer pedagógico necessitam de pesquisa e registro 

visando a consolidação do ensino e aprendizagem da Dança na Educação Básica 

do Distrito Federal. 

O papel do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), 

como espaço de formação continuada da SEEDF deve ser mencionado como 

evidência do fortalecimento da Dança na educação formal. Segundo o Currículo 

em Movimento do Distrito Federal, “A Dança conquista espaço como linguagem 
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no componente curricular Arte com a Lei 13.278, de 02 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016)”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013) 

reconheceram a importância da Dança na formação integral do indivíduo. Após a 

homologação da Base Nacional Comum Curricular, em 2017, a SEEDF 

reformulou em 2018 o Currículo em Movimento inserindo a Dança como 

linguagem específica no componente curricular de Arte, do Ensino Fundamental. 

Neste mesmo ano, a SEEDF lança o documento Diretrizes de Formação 

Continuada que concebe uma formação comprometida com o desenvolvimento 

de profissionais da educação agregando concepções práticas e conceitos destes 

para o espaço-tempo de formação, articulando multifacetadamente seu mundo 

escolar, social, político e cultural. Este documento fortaleceu os cursos 

oferecidos pelo EAPE, inclusive os que têm a Dança como temática principal. 

Espera-se com este trabalho que o registro da formação continuada em Dança 

seja um instrumento de pesquisa e resistência, favorecendo a produção de 

ideias e de ações dos profissionais da educação, a construção histórica em meio 

a superação das contradições sociais e o fortalecimento do ensino da Dança nas 

escolas da rede pública do Distrito Federal. 

 
Educação- Formação Continuada -Arte - Dança 

 

 

A ARTE DE LIBERTAR - RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE 

BELÉM-PA 

MARCELO CASTRO 

O projeto tem como objetivo dialogar com o Teatro do Oprimido de Augusto 

Boal e a medida socioeducativa atualmente inserida no sistema de 

ressocialização juvenil, desenvolvendo uma investigação no Centro 

Socioeducativo Masculino de Benevides no Pará. Percebo a necessidade de um 

olhar sensível a essa temática adolescentes em conflito com a lei, o que me fez 

pensar na importância do Teatro do Oprimido e nos Jogos Teatrais como 

recursos artísticos no processo de ressocialização desses “meninos-jovens- 

cidadãos”. Serviram-me de embasamento teórico para analisar e entender o 

processo socioeducativo, Zygmunt Bauman e a “liquidez” da sociedade e seus 

indivíduos. Paulo Freire e sua visão sobre uma pedagogia autônoma e 

libertadora, assim como Augusto Boal, Bertolt Brecht e Piscator, com seus ideais 

de teatro político e social. Destaca-se também Viola Spolin e Ingrid Koudela com 

os jogos teatrais. Ainda contribuíram para validar esse estudo o sociólogo Pierre 
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Bourdier e “o poder simbólico” e Michel Foucault com a violência nas prisões, o 

aprisionamento do ser, assim como as transformações nos processos criativos 

propostas por Eugenio Barba que acabam por resultar em transformações 

individuais. Lamentavelmente estamos perdendo os nossos jovens para a 

violência, de acordo com pesquisa, em cada sete minutos, em algum lugar do 

mundo, uma criança ou adolescente é morto pela violência. Diante desse 

cenário de crise precisamos procurar alternativas para diminuir as estatísticas de 

jovens mortos e de jovens envolvidos no crime. Esse projeto despertou-me 

sonhos e trouxe-me inspirações e expectativas, está abrindo um caminho na 

minha vida e eu desejo de todo o meu coração que esses “meninos-jovens- 

cidadãos” do Centro Socioeducativo se enxerguem, não como “menores 

infratores” ou “delinquentes”, como são enxergados pela sociedade, mas que se 

enxerguem como jovens que são, despertando os seus sonhos e as suas 

perspectivas de futuro, tornando-os testemunhas de que a arte transforma e 

liberta. 

 
Teatro do Oprimido - Educação Transformadora- Libertação dos oprimidos - 

Ressocialização - Menores e Violência. 

 
 

O DRAMA COMO UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

MELAINE PILATTO GONÇALVES 

Como mestranda do Programa de Pós Graduação em Teatro da Universidade 

Estadual de Santa Catarina na linha de pesquisa Teatro Sociedade e Criação 

Cênica. Pesquiso a Metodologia do Drama na Educação Infantil. Sendo o 

Processo Drama uma Metodologia cuja ênfase não está em um resultado e sim 

em um processo construído simultaneamente pelo professor e pelas crianças, 

que oferta um espaço propício ao jogo e ao lúdico, criando um universo “a 

parte” onde os participantes podem desenvolver papéis e criar narrativas. Sendo 

assim busco vivenciar na prática como tal metodologia na Educação Infantil é 

capaz de propor concretamente um espaço para o jogo, para o encontro e a 

narrativa construída entre o professor e a criança.Valho-me neste processo em 

considerar a criança como um sujeito atuante e integrante do processo, onde a 

escuta do professor em relação a criança se dá em primeiro plano. Também 

procuro na relação professor-criança uma ampliação de possibilidades de uma 

comunicação efetiva, onde se dá o direito das crianças se expressarem 

sensivelmente e teatralmente através do Drama. 

 
Drama; Educação Infantil; Criança. 
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5º Eixo – À contrapelo: participação, 

hierarquia e poder 1 
 

 

 

 

 

CARTAS PARA OTELLO: O PROCESSO CRIATIVO DA 

ÓPERA DE VERDI E BOITO, A PARTIR DE RELATOS 

DE ENCENAÇÃO EXISTENTES NO CARTEGGIO 

CARLOS EDUARDO DA SILVA 

O tema da presente pesquisa é o processo criativo da ópera Otello, composta 

tendo como obras fontes a peça de William Shakespeare, de 1603, e na novela 

de Cinzio Giraldi, de 1565. O objetivo da pesquisa é investigar no epistolário 

trocado entre compositor e libretista se a existência de imagens, indícios 

sonoros e descrições de cenas, revela que as composições dos elementos 

musicais (partitura) e dramatúrgicos (libreto) nasceram junto e, até mesmo, 

como consequência de uma primeira noção de encenação da ópera, instaurada 

já a partir das obras fontes e articuladora de imagens geradoras num espaço de 

múltiplas transposições interartes, numa criação não hierárquica nem linear 

entre poesia, música e encenação teatral. O corpus constitui-se de, 

aproximadamente, 350 cartas trocadas entre o maestro, Giuseppe Verdi, e o 

poeta, Arrigo Boito, além de outros interlocutores, durante o processo criativo 

que vai de 1879 até 1887, mais 5 notícias de jornais e 4 críticas de recepção. A 

pesquisa funda-se na perspectiva do novo paradigma do pensamento sistêmico, 

de Vasconcellos (2002); o estudo conta com o emprego do método 

epistolográfico, segundo Marcos Moraes (2006), Bouvet (2006) e Harouch- 

Bouzinac (1995), para análise do corpus; para abordagem do processo, Cecília 

Salles (2006, 2011, 2017) traz os conceitos de obra inacabada, criação em rede 

e em grupo, e de apropriação como técnica criativa em processos coletivos, de 

acordo com Luciana Borges (2015). 

 
ópera; epistolografia; criação em rede; encenação; apropriação. 
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ENTRE A BUSCA DA TRADIÇÃO E O APELO À 

JUVENTUDE: A INFLUÊNCIA INTERNACIONAL DO 

TEATRO DE JACQUES COPEAU 

EVANDRO LUIS TEIXEIRA 

Este projeto de pesquisa, intitulado provisoriamente de "Entre a busca da 

tradição e o apelo à juventude: a influência internacional do teatro de Jacques 

Copeau" pretende investigar o alcance da influência do teatrólogo francês 

Jacques Copeau no Novo Mundo, especialmente no Brasil. Para isso, pretende- 

se analisar os diferentes tipos de influência sofridas e disseminadas por Copeau, 

assim como, tentar reconhecer os elementos constituintes desta influência. 

Nesse contexto será analisada a ideia de tradição teatral e a formação de jovens 

atores, procurando-se reconhecer as diferentes linhas de realização e 

transmissão de conhecimentos no fazer teatral de Copeau. Com isso espera-se 

identificar quais seriam os elementos que Copeau teria incorporado a partir do 

contato com seus principais influenciadores (principalmente Antoine, Craig, 

Dalcroze, Appia e Stanislavski), assim como dos estilos de teatro (farsa, 

commédia dell'arte, Nô japonês, etc.) para saber como se deu a sua 

contribuição original. Além disso, a pesquisa pretende realizar um mapeamento 

daqueles que serão denominados como herdeiros de sua tradição ou 

influenciados direta, indiretamente ou de forma autônoma por Jacques Copeau. 

 
Tradição Teatral, Teatro Nacional, Técnica Teatral, Treinamento de Atores, 

Jacques Copeau. 

 
 

REFLETINDO SOBRE O LEGADO DO JUDSON DANCE 

THEATER 

GIOVANA BEATRIZ MANRIQUE URSINI 

A dança passou por diversas mudanças nas décadas de 1960 e 70. Nesse 

momento algumas propostas como o uso da narrativa e gestuais altamente 

técnicos acabaram sendo desconstruídos. Tendo esse período da história da 

dança como foco, essa apresentação tem por objetivo apontar o Judson Dance 

Theatre e como as suas ideias alteraram o cenário da dança de sua época. Em 

primeiro lugar, será pensado nas primeiras influências desse grupo: Robert 

Dunn e Anna Halprin que trabalharam novas propostas para essa arte através 

de seus cursos. Além disso, alguns aspectos trabalhos por esse círculo artístico 

como união entre manifestações artísticas, utilização da tecnologia e uso da 
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improvisação como ferramenta de composição também serão explorados. Essa 

apresentação, adicionalmente, explorará alguns importantes membros desse 

grupo como Simone Forti, Trisha Brown e Yvonne Rainer. Apontar os 

experimentos e questões levantadas por esse grupo é importante para  se 

pensar sobre a gênese da dança pós-moderna e como essas novas direções 

alteraram as visões sobre dança até os dias atuais. Considerar esse círculo 

artístico é pensar como o cenário rebelde da dança dos anos 60 e 70 foi capaz 

de propor ousadas concepções para essas manifestações, alterando a dança 

estadunidense e se refletindo em trabalhos de dança ao redor do mundo. Como 

embasamento teórico para a construção desse trabalho temos Sally Banes 

(1979; 1993; 1987), Ramsay Burt (2006), Adriana Banana (2012), André 

Lepecki (2012) e Peter Eleey (2008), teóricos que investigam o fenômeno da 

dança pós-moderna. 

 
Dança pós-moderna. Trisha Brown. Simone Forti. Yvonne Rainer. Judson Dance 

Theatre. 

 
 

UM GRUPO CHAMADO DECISÃO 
 

LUIZ CAMPOS 

Para contribuir primordialmente com a história do teatro brasileiro, por 

intermédio desta pesquisa, desenvolvemos um levantamento de dados 

documentais (entrevistas, críticas e programas de espetáculos) sobre toda a 

trajetória artística do Grupo Decisão. Trata-se de um primeiro levantamento 

documental inédito, para recuperação dessa lacuna. Com base em informações 

já pesquisadas, o Grupo Decisão, teve inicio em 1963 e encerrou suas atividades 

em 1966. Foram montagens numerosas e com estéticas aparentemente 

expressivas e ousadas para época, de um teatro brechtiano. Além de serem 

numerosas, seu repertório era um tanto diversificado e contendo em suas fichas 

técnicas, expressivos nomes do teatro. O Grupo não só dedicou suas ações nos 

teatros frequentados daquele período, mas também para espaços não 

convencionais e para um público de estudantes, de sindicatos e de regiões 

periféricas, fatos que afirmam a importância das obras do Grupo. Em 

colaboração com o Banco de Dados sobre Teatro Moderno do Grupo de  

Pesquisa em História, Política e Cena da UFSJ (CNPq), e por meio da junção de 

processo já iniciado pretende-se que a pesquisa colabore com o acervo deste 

grupo de pesquisa e fique disponível, para que os resultados dela "alimentem" 

outros pesquisadores e pesquisas. 

 
Grupo Decisão; História do Teatro Brasileiro; Década de 1960. 
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PIONEIROS NO ESTUDO DO CLOWN EM 

FLORIANÓPOLIS 

SANDRO PIACENTINI 

Com o crescimento de clowns (grupos e unipersonais) na cidade de Florianópolis 

nos últimos anos vimos a necessidade de descobrir como esses grupos se 

desenvolveram, como constroem seus clowns e estes expressam esse seu modo 

de “ser” tão próprio. Utilizamos como ponto de partida o “Grupo de Pesquisa 

Teatral Atormenta”, que foi um pioneiro na pesquisa do clown aqui na cidade, 

trabalhando por 9 anos e apresentando-se por várias cidades do país. Nosso 

intuito é poder relacionar o processo de construção dos clowns do grupo 

“Atormenta”. Queremos entender que clown era esse do “Atormenta” e que 

clown e como se dava o processo de treinamento dos atores, bem como os 

procedimentos técnicos utilizados na construção de seus clowns. Utilizaremos 

como referencial teórico inicial a proposta metodológica descrita por Jacques 

Lecoq (“O Corpo Poético: uma pedagogia da criação teatral”. São Paulo, 2010), 

denominada “clown próprio” ou “próprio clown”, que no Brasil, é também usada 

por Luiz Otávio Burnier (“A Arte de Ator: Da Técnica à Representação”. 

Campinas, UNICAMP, 2001; nesta proposta o ator constrói seu clown a partir de 

si mesmo, de sua subjetividade, de sua corporalidade, e de todas as 

características pessoais que o torna único. Não necessita de uma referencia 

externa para criar esse “personagem”. Através de entrevistas, questionários 

individuais e coleta de matérias em geral (imprensa, bibliográfico, acervos do 

grupo) pretendemos cruzar os processos de construção de clown, analisá-los e 

determinar semelhanças, diferenças e contradições. Também o que gerou este 

primeiro grupo de clowns na cidade, como a linguagem foi tomando outras 

formas do início do grupo em relação aos seu últimos dias de existência. E o 

pós-grupo, as reverberações deste “pioneiro” nas práticas de seus integrantes. 

Ao estudar o “Atormenta” iremos também evidenciar um pouco dessa história  

do Clown em Florianópolis e servir de estímulo para grupos, atores e artistas em 

geral, pesquisarem e utilizarem essa linguagem tão alegre e comunicativa. No 

momento a pesquisa está iniciando o procedimento de seleção de materiais já 

coletados sobre o grupo e iniciando as entrevistas com os integrantes. Em 

paralelo seguimos fazendo leituras de bibliografias que aprofundem os 

conhecimentos sobre clown e seus processos de criação. 
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O TEATRO DO SENTENCIADO DE ABDIAS 

 

 

NASCIMENTO: ENCENAÇÕES ESQUECIDAS 

VIVIANE BECKER NARVAES 

Este trabalho é fruto de pesquisa de doutorado em andamento, trata-se de 

investigação histórica de natureza qualitativa e documental, cujo objeto é o 

"Teatro do Sentenciado", expressão cunhada por Abdias Nascimento para 

descrever as experiências de encenação desenvolvidas no interior da unidade 

prisional em que esteve encarcerado no Estado de São Paulo na década de 1940 

a saber, a Penitenciária do Carandiru. Tal produção teatral diz respeito ao 

conjunto de representações realizadas dentro da penitenciária, no ano de 1943. 

Ao sair da prisão, fundou o Teatro Experimental do Negro – TEN, cujo objetivo 

principal era a inserção dos atores negros no palco. A experiência teatral que 

examinaremos ocorreu antes da fundação do TEN, protagonizada por sujeitos 

profundamente invisibilizados na nossa sociedade, constituindo-se também 

como resistência cultural e étnica, uma vez que já na década de 40 o perfil da 

população carcerária era bastante específico. Nossa discussão se dá a partir da 

compreensão de que este teatro se refere às expressões artísticas das classes 

populares da sociedade brasileira e, portanto, é necessário recapitular as 

relações entre tais setores de extração popular e o mundo do teatro na história 

brasileira. O contexto sócio-histórico de humanização das prisões era uma 

tendência mundial e o "Teatro do Sentenciado" foi realizado concomitante à 

implementação de reforma no sistema prisional brasileiro, em interlocução com 

modelos europeus. O presente trabalho promove um diálogo interdisciplinar 

entre Artes Cênicas e História. 

 
Teatro e Prisão; História do teatro; Abdias Nascimento. 
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25/04 (QUINTA-FEIRA) 9h-12h 

1º Eixo – Criação e Destruição 2 
 

 

 

 

 
 

EXPLORANDO AS FRONTEIRAS DO JOGO DO ATOR: 

PROCEDIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO 

INTÉRPRETE NA CRIAÇÃO EM AUDIOVISUAL 

ANDRÉ DE SOUZA MACEDO 

Este projeto se dedica a entender a expressividade e o jogo do intérprete em 

relação à câmera e demais mecanismos técnicos do set de filmagem. Tendo isso 

em vista, investigaremos os principais procedimentos utilizados para preparar o 

ator para a criação audiovisual nos últimos anos. Para discussão teórico, 

teremos como referência a ideia de infra-atuação e não-atuação proposta por 

Jacqueline Nacache a fim de questionar a noção de Robert Bresson que defende 

a utilização de não-atores, mas sim modelos, que podem ser marionetizados. Ao 

defender o trabalho de atuação no audiovisual, estarei próximo às noções de 

subtexto e vida interior desenvolvidas por Constantin Stanislaviski. Durante o 

percurso, pretendo aplicar e desenvolver as ideias de Declan Donnellan ao 

referir-se ao “alvo” como um dos principais pontos de atenção do ator para uma 

atuação viva e a repetição, proposta pela técnica Meisner. No que tange o 

gesto, proponho, a limpeza do ator e a compreensão de sua expressividade na 

imagem transitarei através da pedagogia da máscara neutra inspirado em 

Jacques Lecoq e, principalmente, da diretora teatral e preparadora de elenco 

para TV e cinema Tiche Vianna. 

 
Procedimentos de Preparação; atuação no cinema; infra- atuação; vida interior. 
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A CORALIDADE COMO PRINCÍPIO DE COMPOSIÇÃO 

CÊNICA 

CRISTIAN NAISSINGER LAMPERT 

Esta pesquisa, que desenvolvo em meus estudos de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Teatro da UDESC, busca entender a coralidade como 

principio de composição na encenação, e os potenciais ativados através do 

recurso a esse princípio. Coralidade é uma noção que engloba vários campos de 

questionamentos artísticos — questões éticas e políticas que seu emprego 

suscita e para as quais exige uma elaboração nas obras que a mobilizam — e 

práticas composicionais — especialmente ligadas à multiplicação das vozes e 

pontos de vista e à instauração de lógicas comunitárias — em diversas 

linguagens artísticas. Tem uma relação de parentesco com o modelo do coro 

antigo, mesmo que o desloque e extravase em suas práticas. Disseminada 

principalmente a partir de obras de Jean-Pierre Sarrazac e de seus 

colaboradores, tratando de dramaturgia, a noção coralidade pode ser 

empregada para analisar obras literárias, certamente de escrita dramática, mas 

também romances, contos ou poesias, de dança, de encenação e trabalhos 

fronteiriços que mobilizam diversas linguagens artísticas. Ao se falar de 

coralidade, fala-se, portanto, de múltiplas coralidades. Para ancorar esta 

investigação em uma obra cênica definida, elegi a sequência de espetáculos Os 

Sertões do Teatro Oficina Uzyna Uzona, criados a partir do livro homônimo de 

Euclides da Cunha. Repleto de formas corais, o trabalho do Teatro Oficina se 

apresenta como um objeto propício para o estudo de coralidades cênicas no 

contexto brasileiro. A partir de registros audiovisuais dos espetáculos, pretendo 

questionar a participação da coralidade na composição das obras e quais as 

questões são enfrentadas ou convocadas pelo recurso à coralidade nessas 

encenações. 

 
Coralidade; encenação; Os Sertões. 

 

 

SABERES E PRESENÇAS NA VOZ: A EXPERIÊNCIA DO 

CANTO COMO PRINCÍPIO IMAGINATIVO DA CENA 

FRANCIELE MACHADO DE AGUIAR 

Este trabalho visa investigar a experiência do canto no processo de criação 

cênica, da perspectiva da psicologia arquetípica, da antropologia do imaginário e 

da antropologia da performance. Tomando como referências as reflexões e 
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práticas de Artaud, Grotowski, Maud Robart e Alfred Wolfsohn, detém-se no 

papel desempenhado pela voz e pelo canto nas experiências desses artistas, a 

fim de explorar aproximações entre abordagens rituais e terapêuticas no uso da 

sonoridade vocal, direcionadas a um objetivo comum: o acesso ao imaginário e 

ao potencial criativo do inconsciente. Em busca de uma "voz ritual" e dos 

saberes que se constroem na experiência da emissão vocal enquanto meio de 

integração psicofísica, geradora de impulsos e ações, propõe a investigação de 

conceitos como presença, organicidade e imaginação simbólica no território da 

vocalidade, interrogando a possibilidade de utilização da materialidade da voz 

(performada principalmente em canto) como princípio gerador de um processo 

de criação. 

 
voz - canto - vocalidade - processo de criação - imaginário. 

 

 

UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA DO JOGO COMO 

TREINAMENTO CRIATIVO PARA ATRIZES E ATORES 

GABRIELA VALCANAIA 

Esse projeto pesquisa a criação e avalia a aplicação de uma metodologia de 

treinamento em jogo para atrizes e atores. A hipótese apresentada é de que o 

jogo seria uma ferramenta metodológica eficaz para aprimorar o rendimento 

cênico das(os) integrantes por oferecer circunstâncias constantemente 

desafiadoras e possibilitando a experiência do estado de fluxo, o que ampliaria 

as capacidades criativas das atrizes e atores. Essa pesquisa, etnográfica aplicada 

à educação deseja: investigar os impactos da abordagem que acolhe o erro 

como parte do processo de aprendizagem; refletir sobre quem e como conduz o 

treinamento e analisar o jogo e seus desdobramentos, pela perspectiva da 

encenação, atuação e recepção, do uso do jogo como elemento da construção 

criativa. 

 
Teatro; Jogo; Metodologia; Treinamento de Ator. 
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CORPOREIDADE ANIMAL COMO POSSIBILIDADE DE 

TREINAMENTO DE ATRIZES E ATORES 

NATHALIA MARIA CORRÊA CLARO DOS SANTOS 

O projeto investiga a função do treinamento de atrizes e atores dentro da cena 

contemporânea. Pensando uma expansão do vocabulário de movimentos da 

atuação, o treinamento se dá a partir de dois vieses, físico e poético, 

entendendo a necessidade da aplicação tanto no âmbito da aquisição de 

qualidades físicas específicas para a atuação (como equilíbrio, precisão, força e 

flexibilidade), quanto no âmbito da criação cênica, possibilitando o uso da 

técnica proposta durante as experimentações. Para o desenvolvimento desse 

treinamento físico-poético, partimos da investigação do comportamento do 

animal não-humano, pensando-o com sua fisicalidade, nas aproximações e 

distanciamentos para com o ser-humano, sem deixar de lado o universo 

simbólico que esse animal pode acessar. Assim, propõe-se o desenvolvimento  

de uma Corporeidade Animal em cena, pensando o corpo a partir das tensões 

criadas no paralelo e na justaposição entre o corpo humano e animal. O 

treinamento se apoia em pontos da Biomecânica de Meyerhold, para o 

desenvolvimento da precisão e rigor no movimento, e dialoga com as 

experiências de investigação do corpo animal de Fabiana Monsalú e Eduardo 

Osório Silva. Por fim, a pesquisa se propõe a desenvolver um “protocolo” de 

exercícios aplicáveis dentro de uma sala de ensaio, para compor o conhecimento 

disponível acerca de treinamento de atrizes e atores. 

 
Treinamento de atores; Corporeidade Animal; Teatro físico. 

 

 

O BELO ANIMAL CONTEMPORÂNEO SEGUNDO JEAN- 

PIERRE SARRAZAC 

RAILSON GOMES ALMEIDA 

O estudo visa analisar e entender a noção de fábula no teatro da 

contemporaneidade, partindo do entendimento dado por Aristóteles em sua 

Poética onde a fábula seria um dos elementos prioritário de uma tragédia; o 

autor ainda atribui a ela a metáfora de Belo Animal. Mas, dando enfoque ao 

estudo proposto por Jean-Pierre Sarrazac em Poética do drama moderno onde 

ele coloca que esse ideal antigo é violado de diversas formas no drama 

contemporâneo, sendo possível ainda vislumbrar a fábula, no entanto em outras 

formatações, sendo assim a fábula contemporânea estaria findando com a 
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noção de belo animal aristotélico. Portanto, a pesquisa procura comparar ambos 

os conceitos em busca de esclarecer o processo de transformação a qual a 

fábula atravessa no decorrer dos séculos. Entendendo num ponto de vista  

amplo que trata-se de apenas um dos elementos metamorfoseados, sem 

esquecer das demais noções que formam o que chamamos de drama ou teatro 

contemporâneo. 

 
Fábula, Belo animal aristotélico, Drama moderno e contemporâneo. 
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2º Eixo – Saberes insurgentes: Tensões e 

contradições 2 
 

 

 

 

 

CORPOREIDADE TRANS NA DRAMATURGIA O 

EVANGELHO SEGUNDO JESUS, RAINHA DO CÉU DE 

JO CLIFFORD 

AMANDA CARNEIRO FIGUEREDO 

“E se Jesus voltasse nos dias de hoje como uma travesti?” – a pergunta, 

polêmica do ponto de vista da tradição religiosa cristã, foi feita pela atriz Renata 

Carvalho em uma entrevista onde dá detalhes de sua atuação no espetáculo O 

Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu em que ela própria, mulher trans, 

assume o monólogo da, nesse caso, filha de Deus. A peça teatral de mesmo 

título foi originalmente escrita pela dramaturga britânica e também mulher 

trans, Jo Clifford; para o português sua tradução ficou ao cargo da diretora 

Natalia Mallo. Nesta pesquisa, procuro me debruçar sobre a tradução da 

dramaturgia de Clifford a fim de identificar corporeidade trans inscrita 

essencialmente na construção desta obra. Por meio da noção de 

performatividade tanto na escrita quanto no corpo político, reflito sobre a 

temática com o auxílio de autoras como Peggy Phelan, Judith Butler e Josette 

Féral. Sigo, ao longo do trabalho, na busca dos elementos que operam na 

escrita teatral de um corpo trans. 

 
Dramaturgia; Corpo Trans; Performatividade. 

 

 

POÉTICAS DE UM ABSURDO NA ATUALIDADE 
 

ÂNGELA STADLER DE PAULA MACEDO 

O Teatro do Absurdo é datado das décadas de 1950 e 60. Surgiu na Europa, no 

período pós-guerras, quando uma série de autores teatrais escreveu sobre 

temas semelhantes, usando uma estética que foi na contramão do que vinha 

sendo feito no teatro da época. O crítico e escritor Martin Esslin percebeu este 

movimento distinto, sobre o qual quase não se falava, com peças apresentadas 
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– inicialmente – em teatros menores. Esslin emprestou o nome Absurdo do livro 

O Mito de Sísifo (1942), do filósofo francês Albert Camus, para denominar a 

obra (1961) sobre este teatro da desolação, do pessimismo e da falta de 

esperança. Camus falava sobre o Absurdo como um sentimento de se sentir 

estrangeiro no mundo, onde nada realmente importa. Para tanto, usou o mito 

grego de Sísifo como uma forma de ilustrar a repetição insignificante da vida: 

Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar uma rocha gigante montanha 

acima. Ao chegar no topo, a rocha desceria ao chão e Sísifo recomeçaria o 

trabalho, sendo assim por todo o resto de sua existência. Hoje, quase 60 anos 

após a publicação da obra que denominou este movimento teatral, é possível 

perceber características que se correlacionam com aspectos próprios do 

Absurdo, de modo que pesquiso este tema para procurar compreender como e 

quais características são representadas na escrita cênica contemporânea. 

Proponho-me a criar uma dramaturgia que se pretende Absurda, para 

desenvolver na prática uma hipótese para a questão: O que significa escrever 

hoje, no século XXI, uma peça de Teatro do Absurdo? Assim, elenco elementos 

estruturantes que Esslin definiu no Teatro do Absurdo e analiso na minha 

própria produção cênica, e em peças contemporâneas, como estes elementos 

dialogam com o Absurdo que existe ainda no século XXI. A peça criada a partir 

desta análise surge da compreensão que o Teatro do Absurdo nasceu, foi 

descrito e essencialmente definido a partir de obras dramatúrgicas, e, portanto, 

a sua manifestação neste trabalho é representada com a mesma linguagem. 

 
Teatro do Absurdo; dramaturgia contemporânea; produção dramatúrgica. 

 

 

INQUIETAÇÕES SOBRE UMA ESCRITA NAS/DAS 

ARTES DA PRESENÇA NA ACADEMIA 

INES SABER 

Esta comunicação é a apresentação de algumas inquietações de minha pesquisa 

de doutorado em teatro cujo objetivo é criar e sustentar um campo de 

problematização acerca da produção de textos acadêmicos de caráter 

performativo e intermidial de artistas e pesquisadores-artistas na academia. A 

pesquisa se trata de uma atividade metalinguística e interdisciplinar, uma vez 

que pesquisar saberes de campos híbridos como a Intermidialidade, das 

reflexões, saberes e procedimentos de Dança, da Performance Art, 

Intermidialidade e da Escrita Performática bem como propor e analisar a própria 

a prática que se propõe - a de uma escrita de caráter performativo e híbrido 

através da experiência compartilhada entre mim, artistas e pesquisadores- 
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artistas que desejam desenvolver uma escrita de caráter performativo, aliada a 

suas investigações e práticas artísticas. No presente momento, busca-se 

perceber e analisar procedimentos, estratégias e ações de diferentes métodos e 

metodologias de pesquisa. Estar no SPAC com pesquisadores de artes cênicas 

de diferentes instituições é uma oportunidade de tensionar e aprofundar 

questões se manifestam na ação de se fazer pesquisa coletiva e metalinguística 

de escrita nas/das artes da presença. 

 
Pesquisa nas/das artes; Performance Art; Intermidialidade; Escrita 

 

 

DANÇA DE SALÃO CÊNICA E COREOGRAFIA DE 

SINAIS: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA DO 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 

DANÇATEATRO 

RICARDO KOSCIALKOWSKI TETZNER 

Quando a Dança de Salão é levada para a cena, ela deixa de ser Dança de 

Salão? 

Quando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é levada para a cena, ela pode ter 

uma função além da mediação linguística? 

Quando a DançaTeatro abraça a Dança de Salão e Libras, o que surge? 

Com essas perguntas de pesquisa guiando o desenvolvimento do trabalho, 

busca-se contribuir para o aprofundamento de questões relacionadas à Dança 

de Salão e à DançaTeatro assim como para o papel político e social que ambas 

podem exercer através da dramaturgia e da função cênica atribuída à Libras. 

Através de estudos e pesquisas de corpo e movimento, as técnicas de Teatro 

Contemporâneo são aliadas à Dança de Salão e à LIBRAS criando uma 

linguagem híbrida e autoral a qual, contextualizada com a dramaturgia de 

espetáculos de DançaTeatro, gera uma riqueza estética singular. 

Assim, surgem os conceitos de Dança de Salão Cênica e de Coreografia de 

Sinais com a Libras sendo incorporada ao contexto coreográfico dos 

espetáculos. Esses conceitos, em desenvolvimento contínuo desde 2015, já 

foram experimentados em dois espetáculos dirigidos pelo autor: “1717” (criação 

em 2015, apresentado mais de 40 vezes no Brasil e no exterior) e “Insânia 

Loquaz” (criação em 2018, apresentado mais de 20 vezes no Brasil). 

dança de salão; dançateatro; libras; dramaturgia; coreografia. 
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(RE) TRADUZIR E/OU PERFORMAR: DIÁLOGO, 

MÚSICA E CENA NA OBRA TRADUZIDA DE BRIAN 

FRIEL 

TOBIAS NUNES CORDOVA 

Este trabalho tem por objetivo mapear as traduções para o português e o 

alcance, até então, das obras do dramaturgo irlandês Brian Friel (1929-2015) no 

Brasil, especialmente Performances (2003). Bem como também a 

contextualização das demais peças do autor no trabalho da Cia. Ludens de 

teatro, com montagens, traduções e pesquisas a respeito do teatro irlandês 

contemporâneo. Além de introduzir o processo de (re)tradução (numa proposta 

de direção) da obra já citada nas vias da tradução intersemiótica. 

 
Teatro irlandês; Brian Friel; Tradução para teatro; Tradução intersemiótica; 

Linguagens verbais e não verbais. 
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3º Eixo – Arte, Resistência e poder 2 
 

 

 

 

 
 

POÉTICAS PESADAS 
 

BRUNA PUNTEL PIMENTA DIOGO 

Essa pesquisa pretende estudar o corpo gordo a partir das artes da cena, e 

descobrir o que essa relação traz de novo dentro do debate sobre o corpo gordo 

e gordofobia. Entender como o corpo gordo ocupa o lugar cênico dentro de três 

trabalhos que trarei como referência. Escolho esses trabalhos por estarem se 

desenvolvendo na mesma cidade e na mesma época, criando uma rede de 

pesquisa na cidade de Florianópolis em volta do corpo gordo dentro das artes da 

cena. Dentro desses trabalhos que vou trazer, estou presente na construção de 

dois deles, que são: SOB Medida, dirigido por Gaia Colzani, no qual participo 

atuando, e MOPP, dirigido por mim e construído com a coletiva MANADA. O 

outro trabalho é o solo de dança Peso Bruto da bailarina Jussara Belchior. A 

partir desses trabalhos, pretendo discutir sobre a hostilização, estigmatização, e 

desvalorização do corpo gordo no Brasil e no que isso revela sobre a sociedade 

brasileira atual, pensando em como esses trabalhos teatrais podem ser um forte 

elemento na desconstrução dessa estigmatização desse corpo, e em que 

estância esses trabalhos estão envolvidos com o ativismo gordo. 

 
Gordo. Gordofobia. Teatro. Corpo. Ativismo Gordo. 

 

 

PRÁXIS QUEER DA CENA: PERCURSO DE CERTAS 

CORPAS NÃO-BINARIES NA ARTE DA PERFORMANCE 

NO BRASIL 

FELIPE MANFRIN DE OLIVEIRA 

Este trabalho propõe apresentar seu próprio processo metodológico de 

identificação e elaboração reflexiva do percurso~poética artístico, ideológico e 

histórico de performances e artistas da arte da performance brasileiros que 

fogem do prévio padrão normativo binário de homem-mulher nas suas 

expressões performáticas, podendo elas serem transsexuais ou não, 

metodologia esta elaborada em tode o decorrer da pesquisa do mestrado. A 
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primeira fase da pesquisa iniciou-se o estudo epistemológico da relação 

corpo/>sexualidade/>performance, tendo como referência os trabalhos de 

Butler (2003), Rubin (2003), Bourriaud (2009) e Bordieu (2011), tambêm a 

partir de autores como Foucault (1997), Laquer (2001), Scott (1995) e Preciado 

(2003). Em um segundo momento, apresentar uma leitura cartográfica e análise 

de obras e trajetórias de certas artistas brasileiras transgêneros e não-binárias 

nas Artes Cênicas. 

 
Performance; Performance de Gênero ; Artes Cênicas ; Corpos não binários ; 

Transexualidade. 

 
 

CORPOS TRANSFORMACIONAIS: OS ESTADOS 

CORPORAIS E AS POLÍTICAS DOS CORPOS 

TRANSGÊNERO NAS ARTES CÊNICAS 

IAN GUIMARÃES HABIB 

O presente trabalho foi produzido como investigação na pesquisa de Mestrado 

Corpos Transformacionais, sob orientação de Carmem Paternostro Schaffner 

(UFBA). A pesquisa se propõe a refletir sobre a política radical subversiva 

implicada na Performance, que é produzida, dentre outros fatores, pelo poder 

que possuem os Corpos Transformacionais de produzir diferença, confrontando 

as noções de corpo hegemônicas e cartesianas geradas no contexto capitalista 

ocidental. Uma das práticas corporais mais utilizada nas Artes da Cena nesse 

âmbito é a Transformação Corporal - noção criada por mim em reunião de 

experiências e pensamentos sobre o corpo, em pesquisas nas áreas de Dança, 

Performance, Estudos  de Gênero, Filosofia, Antropologia e Neurologia Cognitiva 

-, interligada aos estados corporais através da infindável instabilidade do corpo. 

O corpo transformacional, é aquele que, a partir da alteração dos seus estados 

corporais, tem, dentre outros aspectos, sua qualidade de movimento, sua forma 

e sua existência alteradas. Diante disso, insistir em materializar e conhecer 

modos de materialização corporal subversiva na cena contemporânea, 

aprofundando-se em seus discursos, é reconhecer seus papéis na alteração das 

estratégias de poder que oprimem e exterminam certos corpos 

transformacionais, como por exemplo os corpos transgênero. Caracterizada 

metodologicamente como uma Etnografia, a presente proposta surge 

determinada a partilhar reflexões e questionamentos sobre o mapeamento das 

práticas materiais e discursivas que envolvem a materialização da transformação 

corporal   e   dos   estados   corporais,   presentes   na   produção   de   corpos 
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transformacionais nas Artes Cênicas contemporâneas, bem como de analisar 

suas implicações políticas e sociais. 

 
performance, dança, gênero, estados corporais, corpos políticos 

 

 

O CORPOLÍTICO ENTRE UM VOO RASANTE E UM VOO 

POTENTE - BREVE LABORATÓRIO DE DESTROÇOS E 

AFETOS 

LUCIANA LUCENA 

Partindo do atual momento político, tomo emprestada a expressão 

“sobrevivência dos vagalumes” como um mote de resistência ao neofascismo 

aludido por Didi Huberman, numa referência imagética à Pasolini. Nossa 

provocação é por sermos, talvez, vagalumes em busca de uma reconfiguração 

do presente e do futuro a partir de nossas práticas, a partir de possíveis 

narrativas corpolíticas, enquanto propostas criativas capazes de não nos 

tornarmos exclusos do jogo político-artítico-“ardente” , ainda tomando 

emprestado deste autor a ideia das imagens quando tocam o “real”. Nossa 

prática criativa surge com a metodologia de um processo à deriva nas ruas do 

Rio de Janeiro, a partir da captação de imagens de pombos - os exércitos de 

pombos emplumados, mutilados, multiplicados, em nossas carências, latências e 

demências. Talvez o racionalismo abstrato do século XX tenha empombado no 

século XXI. O corpo sensível, que é o artista no mundo, afetado pela crise 

(política, social, ambiental...) carrega em si sua potência por estes 

atravessamentos. Trata-se de um corpolítico que, carrega um enunciado, e, 

posto em processo de criação narrativa, imprime seu discurso impregnado desta 

estética urbana degradada, podendo propor narrativas de novos afetos e 

(r)existências. 

 
laboratório-afetos, saber sensível, corpolítico potente. 

 

 

DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS FEMININOS 

ATRAVÉS DE PRÁTICAS TEATRAIS 

LUIZA VIEIRA DE LIMA EUGENIO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar de forma teórica a experiência 

prática de um processo performativo intitulado "Feminista à flor da pele", o qual 
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utilizou como mote criativo o teatro épico e o teatro do oprimido, juntamente 

aos conceitos de Judith Butler e Simone de Bevouir, além disso experiências 

pessoais e de pessoas próximas sobre o ser mulher e a violência contra esta. O 

resultado obtido desta pesquisa foi esta performance a qual contribui para o 

desenvolvimento do senso crítico e construção de debate sobre o tema. 

 
feminismo, performance, teatro político. 

 

 

THE GAMBIARRA NEVER END: TEATROPALESTRA 

NEM UMA A MENOS ENTRE RUAS, ESCOLAS, 

SINDICATOS E IGREJAS. 

TEFA POLIDORO (STEFANIE LIZ POLIDORO) 

A partir dos conceitos de "sagrado"e "profano", sob perspectiva do filósofo 

italiano Giorgio Agambem (Profanações, 2007), e do conceito de "gambiarra", 

abordado pela linguista brasileira Sabrina Sedlmayer (Jacuba é Gambiarra, 

2017), pretendo apresentar uma comunicação performática sobre a atual fase 

da pesquisa que venho desenvolvendo no doutorado em Teatro, na UDESC: 

quais as estratégias utilizadas na teatropalestra NEM UMA A MENOS - criada no 

ano de 2017 , desenvolvida por mim junto de minha personagem bufonesca 

Ternurinha - para fazê-la adentrar e participar de espaços diversos como 

escolas, sindicatos, universidades e igrejas, levando discussões como 

"Capitalismo", "Democracia", "Feminismo"e "Necropolítica"? 

 
Sagrado; Profano; Gambiarra; Ternurinha; Teatropalestra. 
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4º Eixo – Formação e profanação 2 
 

 

 

 

 
 

TEATRO COM MULHERES ENCARCERADAS: RELATOS 

DE EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICAS 

CAROLINE VETORI DE SOUZA 

No presente trabalho irei compartilhar e esboçar uma primeira análise sobre o 

trabalho artístico-pedagógico desenvolvido com mulheres encarceradas, no 

Presídio Feminino de Florianópolis, Santa Catarina, no qual se dá minha 

pesquisa. O trabalho está em processo, sendo, então, focalizadas algumas 

vivências que abarcam os pressupostos do projeto a ser investigado no primeiro 

semestre de 2019. Segundo Barthes (1976, p. 25), “o ser humano é 

essencialmente um contador de histórias que extrai sentido do mundo através 

das histórias que conta”. Mas que histórias são enfatizadas nesse contexto de 

privação da liberdade? Ao observar uma lacuna na produção de narrativas 

engendradas pelas próprias mulheres em situação de cárcere e, em 

contraposição, uma enxurrada de narrativas sobre elas forjadas por outros, tais 

como as construídas dentro do contexto de julgamento ou mesmo as  

superficiais discussões nas redes sociais, que corroboram para a construção de 

um processo de reforço dos estigmas e de aniquilamento das singularidades, se 

faz urgente estimular outra relação com as histórias. Busca-se caminhar na 

contramão dos processos de silenciamento das mulheres encarceradas, os quais 

auxiliam na manutenção do status quo, dado que abre a escuta para elas, 

rompendo com a fabricação de uma narrativa única. A fabricação de uma 

narrativa única fortalece o sistema carcerário, sendo necessário, como coloca 

Ribeiro (2017, p.31), “desvelar o uso que as instituições fazem das identidades 

para oprimir”. Assim, investiga-se como as histórias de vida dessas mulheres 

podem ser mote para a criação teatral. 

 
Teatro; Prisão; Educação; Memória. 
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TRANSCULTURALIDADE E PODER NO OFÍCIO DA 

ATUAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE UMA TRAJETÓRIA 

FORMATIVA COM LINA DELLA ROCCA 

CLEITON JUNIOR PEREIRA DA ROCHA 

O projeto de tese está atravessado por questões relativas à produção de 

conhecimento no âmbito do Teatro, fundamentalmente em seu foco prático 

como ofício, artesania. O ofício do ator e da atriz, cuja prática é transmitida 

através de mestres que reconstituem a tradição formativa oriunda do século XX 

europeu, apresenta delicadas nuances de relações de poder. Seriam elas ainda 

discutíveis sob os conceitos de mestre e discípulo? Pesam ainda questões acerca 

das relações entre atores e atrizes brasileiros e mestres europeus: ao serem 

mediadas por uma ideia de transculturalidade, como os modos de transmissão 

do ofício podem ser interpretados? Qual o peso das relações geracionais para a 

produção de redes de formação ao mesmo tempo novas e relacionadas à 

pequenas tradições? A imanência dos conceitos delineados será analisada com 

base em cartografia da emergência do grupo de pesquisa internacional Ponte 

dos Ventos e sua ramificação no projeto Fio dos Ventos, com foco no trabalho 

da atriz italiana Lina Della Rocca. Esta cartografia terá como base pesquisa 

participante com o grupo Fio dos Ventos – Brasil e condução de entrevistas 

temáticas com seus membros. 

 
Atuação, ofício, formação, relações intergeracionais. 

 

 

MARIA SAMAMBAIA QUER VIRAR DOUTORA: O 

FANTÁSTICO, UMA REFLEXÃO DO 

PROFESSORPERFORMER NO ENSINO DA 

GRADUAÇÃO EM DANÇA 

GLADIS TRIDAPALLI 

É desejo aproximar o contexto artístico e o educacional em dança a fim de 

propor pistas do que seria um professorperformer fantástico no contexto da 

graduação. Interessa discutir procedimentos metodológicos como gatinhos para 

as experiências de aprendizagem e modos de atuação. Para tanto, o objeto 

dessa pesquisa considera as ações de Maria Samambaia, uma figura 

performática que de partida nasce do desajuste da artista que escolhe a 

universidade como campo de trabalho. O fantástico compreendido por Remo 
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Ceserini (2006), cujo objeto de estudo é a literatura, como um fato insólito que 

irrompe da normalidade, é aqui testado como um humor encarnado, tentativa 

de profanar, na ação do corpo em estado de susto e surto que se faz e refaz na 

relação colaborativa com o espectador e o aluno na produção de conhecimento 

em dança. O corpo é movimento contínuo da contradição inerente da vontade 

de aproximar os ambientes educacional, artístico e humano, por vezes tão 

descolados. O corpo é falência, fracasso, precário ao tentar borrar o que está 

separado e que ai encontra sua potência de existência. O ensino da dança pode 

ser formulado como susto, com humor e estranheza a fim de instaurar 

desobediência artística na sanidade acadêmica. A rua, o cotidiano como vozes 

dissonantes e as mulheres surtadas que vagueiam sem rumo são rotas de 

inspiração e campo para aprofundamento de questões. 

 
Professorperformer. Fantástico. Maria samambaia. Profanação. Humor. 

 

 

FORMALISMO SELVAGEM: A DANÇA E A 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS DISCURSOS 

MABILE BORSATTO 

O presente Projeto de Pesquisa quer experimentar a dança a partir dos 

encontros da artista-docente, dos diálogos e do compartilhamento de saberes. O 

projeto coloca em questão e se dispõe a desestabilizar o status dos ambientes 

institucionais de ensino, porque assume uma relação de hierarquias móveis e 

circunstanciais, aceita o lugar do risco de colocar-se em movimento e preserva 

um lugar de formação e transformação. Formalismo Selvagem tem como 

objetivos de investigação a discussão entre formalismo, selvageria, diálogo e 

solidariedade entre os discursos e se efetua pelo movimento, lugar primordial 

dos processos de ensino-aprendizagem da dança. A valorização da metodologia 

investigativa sempre articulando teoria e prática será a tentativa de realização 

dessa pesquisa. A condução das inquietações a partir de questões/problemas 

sendo orientadas por revisão de bibliografia, dados empíricos, abordagem 

conceitual e a correlação com as experiências teórico-práticas da pesquisadora, 

possibilitam a ponte histórica e relação com o contexto, tão necessários ao 

desenvolvimento metodológico dessa pesquisa. Essas interações e diálogos 

entre artista e docente, liberdade e rigor, fala e escuta, posicionamentos, e 

reconhecimento e /ou invenção de problemas, colaboram no sentido de 

capacitar os sujeitos para a luta contra a opressão e a disciplinarização oriundas 

de um pensamento fechado, formatado e herdado de posturas ultrapassadas. A 

ideia do selvagem, nessa perspectiva, é um pensamento ancorado na ideia do 
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“não civilizado”, uma inteligência multifacetada instintiva e transgressiva, que 

dialoga com os formalismos e a organização linear, possibilitando construir 

propostas que ampliem a relação do ensino e da aprendizagem, de modo a 

fortalecer as interações e os diálogos que são também afetivos, sociais e 

culturais. 

 
formalismo, selvagem, diálogo, solidariedade entre os discursos. 

 

 

TEATRO E O COMUM: COMO CRIAR JUNTOS? 
 

VINICIUS MEDEIROS DOS SANTOS 

O projeto tem por objetivo investigar, discutir e confrontar as discussões e 

práticas ético- políticas e metodológicas na criação teatral em grupo. Pensando 

o teatro como trabalho em convívio (Dubatti, 2016), o advérbio interrogativo de 

modo, como, produz a pergunta-síntese da pesquisa: “como criar juntos (sem 

ideias)?”. A questão desdobra-se, primeiro, em “como criar juntos?”, 

estabelecendo o escopo do estudo sobre modos de realização e organização do 

trabalho de criação teatral em conjunto nos processos coletivos e colaborativos, 

com base especialmente nas contribuições de Stela Fischer (2003) sobre a Tribo 

de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e o Teatro da Vertigem e em bibliografias 

específicas sobre a forma de trabalho de cada um desses dois grupos. De outro 

lado, discute-se a aplicação do Modo Operativo AND num processo criativo em 

grupo, do qual fiz e faço parte, que se orientou pela segunda pergunta-guia, 

“como criar juntos sem ideias?”, e que produziu o espetáculo lepAp, 

investigação ainda em curso. Busca-se, assim, a partir da pesquisa bibliográfica 

da primeira questão e da exploração prático-teórica da segunda, os aspectos 

ético-políticos e metodológicos convergentes e/ou divergentes entre as três 

práticas. O debate teórico central dessa discussão avança por meio da 

problemática do comum, plano ético-político do co-operar no trabalho (Dardot & 

Laval, 2017). 

 
Teatro; Comum; Processos coletivos e colaborativos: Ética. 
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5º Eixo – À contrapelo: participação, 

hierarquia e poder 2 
 

 

 

 

 

TEATRO PÓS-DRAMÁTICO NÃO PERFORMATIVO: 

COM AQUELES QUE NÃO ERAM ATORES E COM 

DISPOSITIVOS DE PARTICIPAÇÃO, A PARTIR DOS 

TRABALHOS DO RIMINI PROTOKOLL 

GIORGIO ZIMANN GISLON 

Na tese que projeto aqui pretendo discutir o que é e como surgiu o teatro pós- 

dramático não performativo e problematizar dois macro-procedimentos de 

criação de teatro pós-dramático não performativo, a posta em cena com aqueles 

que não eram atores e a criação de dispositivos de participação do público. Para 

levar a cabo essa problematização vou me deter, especialmente, nos trabalhos 

do grupo Rimini Protokoll, sem perder de vista trabalhos de outros artistas desse 

mesmo período de início de século XXI que utilizam os mesmos macro- 

procedimentos, tais como: Cia Hiato, Jérôme Bel, ERRO Grupo, Lola Arias, Roger 

Bernat, Opovoempé, Vivi Tellas, entre outros. 

 
não atores; dispositivos de participação: Rimini Protokoll; Lola Arias; teatro pós- 

dramático. 

 
 

PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS DE COLABORAÇÃO 

ARTÍSTICA HORIZONTAL: (RE)PENSANDO 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

TEATRO A PARTIR DAS FUNÇÕES FLUTUANTES 

MARCIA BERSELLI 

A pesquisa centra-se em práticas cênicas que flexibilizam as hierarquias entre as 

funções do processo criativo, tendo em vista processos de colaboração artística 

horizontal desenvolvidos por grupos formados por pessoas com e sem 

deficiência. Procedimentos criativos são investigados buscando articular pontos 
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de vista e mobilizar os poderes e habilidades das funções presentes no jogo 

cênico. Enquanto resultado, observou-se que o uso da estratégia de criação 

“Funções flutuantes” possibilita a apropriação das funções da cena pelos 

jogadores, mesmo quando eles anteriormente desconheciam as demandas e 

competências da determinada função. Além disso, não há a exigência de um 

domínio dos participantes sobre todas as funções, mas, a partir das 

competências desenvolvidas no período de instrumentalização, é a 

disponibilidade para o jogo que determina a eficiência da proposta e o 

estabelecimento efetivo da composição. Nos contextos de  ensino-aprendizagem 

– seja em um processo de criação cênica ou uma aula de Teatro – a intenção é 

que todos os participantes possam se exercitar enquanto agentes de seus 

processos. Essa postura contribui para produzir um espaço horizontal e 

flexibilizar a liderança também na relação entre jogadores e condutor da prática 

– professor, facilitador ou encenador. A pesquisa, assim, tem como ideal 

destacar práticas que pressuponham a liberdade criativa, nas quais o rigor não é 

exigido por um indivíduo líder, mas se expressa em um comum acordo no 

gerenciamento por parte de todos os colaboradores. Colocar em evidência 

questões como a da possibilidade de grupos em que as hierarquias são flexíveis, 

com diversas habilidades que se relacionam, pode levar a expandir os 

entendimentos acerca de distinções entre o hábil e o não-hábil. Almeja-se a 

criação de uma práxis educativa e criativa em teatro, desenvolvendo caminhos 

alternativos aos das práticas dominantes. 

 
Artes cênicas; Acessibilidade; Cena inclusiva; Processo colaborativo. 

 

 

O LIMITE DA RADICALIDADE - ENTRE ESCOLHA E 

COERÇÃO 

MARCOS ROBERTO KLANN 

Partindo da performance Rhythm 0 (1975), da artista Marina Abramovich, onde 

a transposição do ato performativo para a possibilidade de um crime ser 

cometido a indagação que se elabora gira entorno de quais são limites da 

radicalidade artística frente ao comprometimento ético da arte com a sociedade. 

Como parte da pesquisa de mestrado O acontecimento catastrófico - Uma 

proposta para o fim, busco aprofundar os questionamento trazidos por Slavov 

Žižek como a ideia de transposição da fantasia e a perda de enquadramento da 

realidade (2017) para pensar os limites da radicalidade. Esta mais que 

confrontar o público, cria um campo em que a vontade do artista em ir além dos 
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próprios limites transforma o público em testemunha de seus atos, criando um 

estado incomodo sobre escolha e coerção na ideia de participação. 

 
Radicalidade, ética, perfomance, realidade, fantasia, testemunha. 

 

 

O ESPECTADOR PARTICIPANTE 
 

MATILDE WRUBLEVSKI PEREIRA 

Esse projeto pretende pesquisar a figura do espectador em seus aspectos 

participante e compositor da cena ou da ação, dentro de um contexto artístico 

aonde a ideia de inacabamento e work in movement compõem a estrutura da 

proposta do trabalho. A participação será pensada a partir de um viés político, a 

fim de desdobrar questões e efeitos da relação entre o ator e o espectador que, 

reflitam particularidades e problemáticas. Para isto, a ideia de relações políticas 

será repensada para compreender novas formas que vinculam a arte e a 

política, desse modo, serão trabalhadas noções como multidão, fazer coletivo e 

experiência. Serão abordadas também formulações sobre desfronteirização e 

desterritorialização com intenção de refletir sobre o lugar que o autor da ação 

compartilha com o espectador e se essa ação pode ser vista como um 

posicionamento político. Serão utilizados estudos de casos práticos, para compor 

essa pesquisa, que tenham sido realizados desde 2013. 

 
espectador; cena contemporânea; sócio-político; encenação. 

 

 

PONTES QUE CONTESTAM O ABISMO DAS RELAÇÕES 

ENTRE ARTISTAS-ESPECTADORES E PROFESSORES- 

ALUNOS: REFLEXÕES NA PERSPECTIVA TEATRAL 

OHANNA SIMIONI PICOLO PEREIRA 

Propomos nesta comunicação um espaço de trocas e conversas entre os 

participantes do evento para traçar juntos um caminho crítico reflexivo acerca as 

relações de poder existentes nas áreas da Arte e Pedagogia. Trazendo enfoque 

para os âmbitos da prática teatral na qual tange a relação artistas-espectadores 

e para o ensino do teatro, que diz respeito à relação professores e alunos. 

Pretendemos oferecer um espaço para discutir e evidenciar os procedimentos ou 

experiências nas artes cênicas aos quais os participantes, seja espectador ou 

aluno, expandem seus modos de percepção e crie significados únicos, de forma 
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horizontal em relação aos seus mestres. Trazer visibilidade para procedimentos 

artísticos e pedagógicos que se deslocam da lógica da informação para a lógica 

do efeito estético, no sentido de não valorizar necessariamente a transmissão de 

conhecimento, mas sim a criação de espaços de fruição e experimentação, 

acarreta em pensar cada vez mais sobre atividades artísticas pedagógicas não 

dominadas pela palavra, e sim que ajam nos sentidos de percepção do 

participante, na qual essas práticas sejam capazes de encorajar o aluno ou 

espectador a diluir as fronteiras entre aprendizes e mestres, não  somente 

dentro da instituição educacional ou em frente à obra artística, mas também na 

vida e em suas relações. Utilizaremos como referências conceitos de Jacques 

Rancière, onde discute acerca à distância prescrita entre os mestres e os 

aprendizes, acarretando a um debate sobre relação de verticalidade e 

superioridade de um sobre o outro. Por meio dos seus conceitos, o filósofo 

manifesta uma reflexão sobre a quebra da dominação e da importância do 

embaralhamento da fronteira entre aqueles que agem e os que olham. De modo 

que faz refletirmos criticamente e repensarmos nesta lógica que envolve 

autoridade e ainda habita o espaço educacional e o ensino do teatro. 

 
Ensino do teatro; relação de poder; efeito estético. 


