
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 1: 
Entre a rua e a rede 
 
Presencial  
Dias: quinta-feira (02/06) e sexta-feira (03/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: Básica 6, Ceart-Udesc, Bloco de Artes Cênicas 
 
Mediadoras: RosiMeire Da Silva  

         Carolina  Pommer  
 

 
1º Dia (02/06) 
 

 

1 - CAPÃO DAS ARTES em linhas - imagens - cores e sons 
RosiMeire Da Silva 
UDESC 
 
2 - Como um manifesto político-performático pode contribuir na subversão de 
cris3s sociais? Podemos considerar o racismo uma crise social? 
Gael Moreira 
UDESC 
 
3 - MULHERES SOBRE PERNAS DE PAU ENTRE BLOCOS DE CARNAVAL E 
ATOS POLITICOS: GIGANTES NA LUTA. 
Paula Batista 
UDESC 

 

 

2º Dia (03/06) 
 
1 - CicATRIZES das Ruas - Alguns apontamentos sobre o Teatro de Pelegrinas. 
Carolina  Pommer 
UDESC 
 
2 - POTENCIALIDADES DECOLONIAIS DA CURADORIA EM ARTES CÊNICAS: 
suas intersecções e contradições no FITEI-2019, Panorama-2020 e MITsp-2016-
2020. 
Dani Vianna 
USP 
 
3 - ALEGORIAS, ÀS RUAS! Atravessamentos entre as ruas, Benjamin e 
alegorias. 
Emanuele Weber Mattiello 
UDESC 
 



  CAPÃO DAS ARTES em linhas -  imagens -  cores e sons   
 

RosiMeire Da Silva 

Doutoranda na UDESC/CEART/ PPGAC 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

 A hipótese desta pesquisa é de que a resposta está dada: a arte existe na periferia. A arte 

em expressão genuína que emerge da necessidade de expressão e posicionamento político 

de ser sujeita/sujeito em legitimidade e integridade ética em seu comprometimento com 

o fazer artístico. A questão é como ocorre este fenômeno estético na escassez?  Quais são 

os elementos e as linhas transitórias que consistentes da lógica  presentes na cena deste 

jogo de criação e produção da arte na periferia? Como descrever as linhas que compõem 

as lógicas que presidem as relações classificatórias de universos sociais, quando coloca-

se a evidenciar os processos criativos específicos na individuação de sujeitas periféricas 

em suas expressões artísticas? 

O processo metodológico   encontra-se em perspectivas transdisciplinares numa 

encruzilhada das artes, das ciências filosóficas e sociais, sob o olhar da  teatralidade 

cotidiana e a diversidade cultural humana. Assim, apresentar os processos criativos que 

ocorrem na periferia através de uma  composição cartográfica, está seguindo as 

perspectivas  de Suely Rolnik em sua obra Cartografias do desejo. Como também, ter 

apoio na etnocenologia como sua perspectiva disciplinar, pois de acordo com Armindo 

Bião (2009)  há o reconhecimento e a valorização da necessidade de inserção (imersão) 

da sujeita no objeto da pesquisa. O que também oferece diálogo com o campo das diversas 

artes, em relação aos comportamentos humanos e formas espetaculares organizadas, tanto 

em seus aspectos teóricos quanto práticos e pragmáticos.  

O olhar da pesquisadora para o campo estético em seu âmbito de experiências sensoriais 

e ideais compartilhados de modo integrado.  O que permite expandir o olhar para 

“objetos, aqueles criados, produzidos  e pensados, pelas comunidades nas quais ocorrem, 

como ato explicitamente voltados para o gozo público e coletivo [...] reconhecíveis por 

todos como arte” (2009, p.52).  “não considerando somente o teatro [...] mas, sim também 

outras práticas e comportamentos humanos espetaculares organizados dentre os quais os 

fenômenos sociais extraordinários” (Bião, 2009, p.47).  
 

PALAVRAS-CHAVES:  arteS; periferia;  sujeita periférica; cartográfia 



“Como um manifesto político-performático pode contribuir na subversão de cris3s 

sociais? Podemos considerar o racismo uma crise social?”  

 

Gael Moreira 

UDESC 

 

A presente comunicação trará como tema os seguintes questionamentos: “Como um manifesto, 

político-performático pode contribuir na subversão de cris3s sociais? Podemos considerar o 

racismo uma crise social?” A metodologia de pesquisa foi desenvolvida a partir da proposta 

metodológica da disciplina Análise do Texto Espetacular, CEART/UDESC (2021),  ministrada 

pelo Profº Ivan Delmanto. Espaço, Tempo e Presença são elementos considerados 

fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos propostos por esse manifesto. Dessa 

forma, conceitos como Encruzilhadas, Oralituras, Tempo Espiralar, formulados pela Professora 

Leda Maria Martins (UFMG), assim como a cosmovisão banto-kongo postulada por Bunseki 

Fukiau e traduzida pelo Profº Tiganá Santana (UFBA) se tornaram embasadores dessa ideia. A 

proposta nesse encontro, SPAC (2022), tem caráter de apresentação e compartilhamento de 

ideia, e objetiva colaborar no resgate, (re)construção e na valorização da cultura negra no 

Brasil, aliado a isso, o manifesto se preocupa com as contradições, e a busca de soluções para 

os conflitos entre ação artística e produção acadêmica no que tange a propagação exclusiva de 

saberes eurocêntricos e excludentes de uma epistemologia afro-ameríndia. 

 

 

palavras chave: manifesto - performance - antirracista. 



MULHERES SOBRE PERNAS DE PAU ENTRE BLOCOS DE 

CARNAVAL E ATOS POLÍTICOS: GIGANTES NA LUTA 

 

Paula Batista da Silva 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Estadual de 

Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A rua, espaço multirrelacional de infinitas possibilidades de trocas afetivas. É nesse 

ambiente que desenvolvo minha pulsão artística. Minha investigação acadêmica nasce de 

minha existência no carnaval de rua que se expandiu para atos e marchas políticas. De 

algumas das alternativas deste cenário, analiso a imagem das mulheres em pernas de pau, 

também chamadas de pernaltas. Somos seres que habitam agigantando a cena carnavalesca 

construída por nós nos blocos de rua, atos e passeatas políticas. A partir da minha de atuação 

sob pernas de pau nos blocos de carnaval de rua do Rio de janeiro e também na coletiva 

Gigantes na Luta: grupo nacional de mulheres engajadas em causas sociais e políticas que 

usam a perna de pau como ferramenta de empoderamento, analiso através de auto etnografia 

e revisão bibliográfica essas figuras que nas alturas constroem visualidades   empoderadas 

de mulheres em coletivo.  Reflito sobre as subjetividades que envolvem o uso da perna de 

pau nessa cena repleta de pluralidades que é a rua. Trata se de um recorte da minha pesquisa 

de mestrado em andamento que traz reflexões sobre a arte política construídas nas ruas: no 

carnaval e nos atos políticos por nos mulheres gigantes. 

 

Palavras-chave: Arte-politica, Carnaval, Mulheres, Pernas de pau. 
 

 



CicATRIZES das Ruas  -Alguns apontamentos sobre o Teatro de Pelegrinas 
 
 

Carolina Demaman Pommer/ UDESC 
 

 
O presente trabalho caracteriza-se por apresentar um relato de experiência da intervenção teatral 
“você quer que eu te conte somente histórias tristes” realizada no dia 08 de março de 2022, portanto 
dia de luta das mulheres, em Florianópolis. Tal experiência foi criada colaborativamente entre o 
Coletivo Voz das Manas (composto por mulheres e homens cis e trans em situação de rua e 
apoiadoras membras do coletivo) e a pesquisadora. Nesta intervenção trouxemos para a cena 
algumas denúncias próprias da especificidade desta condição bem como o tambor e a celebração 
da vida. Com isso, além de expor como aconteceu o processo de criação e ensaios, bem como, o 
movimento de organização dessas pessoas em torno da ação, pretendo analisar algumas questões 
próprias desta comunidade e dos impactos e desafios desta interlocução. Para isso, conto com a 
seleção de algumas falas das participantes mesclada com minha própria voz neste processo, 
buscando elaborar a experiência, contextualizando-a e também investigar meus diferentes papéis: 
professora, redutora de danos, atriz, pesquisadora, diretora… Cabe dizer ainda, que este escrito é 
componente da tese de doutorado em Teatro na UDESC que se encontra em andamento em que 
realizo uma pesquisa sobre teatro com pessoas em situação de rua com orientação da Profª Daiane 
Dordete. Desta maneira, este texto faz parte do capítulo sobre mulheridades em situação de rua.  
 
Palavras-chave: Teatro; mulheridades em situação de rua; redução de danos.  



POTENCIALIDADES DECOLONIAIS DA CURADORIA EM ARTES CÊNICAS:  suas intersecções e 

contradições no FITEI-2019, Panorama-2020 e MITsp-2016-2020 

Daniel Vianna Godinho Peria 

USP 

 

A pesquisa pretende traçar as relações entre curadoria em Artes Cênicas e decolonização, 

pautando-se no conceito de cenário curatorial, de Beatrice Von Bismarck, e nas discussões 

sobre o processo de colonização abordadas por Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, 

Grada Kilomba e Jota Mombaça. Através da revisão bibliográfica de estudos curatoriais e 

decoloniais, e do estudo de caso sobre a abordagem decolonial dentro das edições do FITEI 

2019, Panorama 2020 e MITsp 2016-2020, pretende-se chegar a possíveis respostas para a 

pergunta: quais são as heranças e as rupturas com o passado colonial que a curadoria em Artes 

Cênicas pode criar? Com isso não se espera alcançar definições gerais do que poderia ser uma 

curadoria decolonial, mas sim investigar as possíveis contradições presentes na aproximação 

entre esses dois campos. Sendo assim, a hipótese inicial é de que não há situações homogêneas, 

mas sim casos em que aspectos decoloniais convivem com características recoloniais. 

Palavra-chave: Curadoria Decolonial. Artes Cênicas. FITEI. Panorama. MITsp. 

 

 

 



ALEGORIAS, ÀS RUAS! Atravessamentos entre as ruas, Benjamin e 

alegorias 

 

Emanuele Weber Mattiello1 

Universidade do Estado de Santa Cataria 

 

RESUMO:  

 

A presente comunicação traça questões, apontamentos, reflexões que atravesso 

neste momento sobre minha pesquisa prática e teórica no campo das alegorias, 

a partir do pensamento do escritor e pensador alemão Walter Benjamin e das 

minhas experiencias práticas nas artes da cena e no cinema. Em teses “Sobre o 

conceito de História” (1940), Benjamin sugere a transformação pela linguagem 

como uma maneira urgente de interromper o avanço do fascismo e apresentar 

outra via. O autor esticou esta tarefa o quanto possível até o fim de sua vida e, 

essa transformação da linguagem, parece-me, ter sido mais experienciada 

artística e filosoficamente por ele na teoria benjaminiana sobre as alegorias. Há 

ainda uma influência da Cabala neste pensamento que me atravessa, não 

apenas por ser cabalista, mas por trabalhar com esse conceito/mística nas 

minhas práticas e, por me chamar atenção como Benjamin conseguiu absorver 

estes ensinamentos e colocar eles em diálogo disparador na luta contra o 

fascismo. No meu trabalho prático existe teatro, dramaturgia do espaço, 

personagem x alegorias, teatro de rua, artes da cena x cinema, e uma vontade 

enorme de continuar a transmutar em cena (na minha cena artística e alegórica) 

o que Benjamin me provoca nos livros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alegoria, Walter Benjamin, Dramaturgia do Espaço, 

Cabala, EM Produções. 

 
1 Emanuele é artista, curadora, produtora, e está doutoranda com orientação da profa. Dra. 
Fátima Costa de Lima - Grupo e Linha Imagens Políticas (PPGAC-UDESC). Mora em 
Florianópolis-SC e trabalha em rede com artistas de variadas linguagens de toda Santa Catarina. 
EM Produções: @emanuele.wm  


