
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 3: 
Conflitos e acolhimentos 
 
Presencial  
Dias: quinta-feira (02/06) e sexta-feira (03/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: Lab 2, Ceart-Udesc, Bloco de Artes Cênicas 
 
Mediadoras: Arlette Souza e Souza 
                     Caroline Vetori de Souza 
 

 
1º Dia (02/06) 
 
1 - Desde dentro. 
Caroline Vetori de Souza 
UDESC/UNESPAR 
 
2 - TRILOGIA DA FUGA: MEMÓRIA, UTOPIA E NECROPOLÍTICA NAS 
DRAMATURGIAS DE JHONNY SALABERG. 
Carlos Alberto Mendonça Filho 
UDESC 
 
3 - IMAGEM DE CONTROLE DO CORPO PRETO, UM LUGAR ESTABELECIDO 
DENTRO TEATRO BRASILEIRO: UM BREVE DIÁLOGO ENTRE ‘5 MINUTOS’ E 
‘NÃO CORRE, MENINO!’ 
Leandro da Silva Batista 
UDESC 
 
4 - INTEMPÉRIES: ENUNCIADOS PERFORMATIVOS. 
Danilo Silveira 
Rosemeri Rocha da Silva 
UNESPAR 
 

2 º dia (03/06) 
 
1 - Força vegetativa e suas implicações micropolíticas na arte. 
Bárbara Carbogim 
UDESC 
 
2 - Artes de movimento-dança e artes de espaço entre os povos indígenas das 
Terras Baixas da América do Sul em três vivências. 
Silvia Loch 
UDESC 
 
3 - Teatro Comunitário do Ribeirão da Ilha: Formação de rede e Cidadania 
Performativa. 
Guilherme Luiz Porte 
UDESC 
 
4 - Da geografia na performance à performance no ensino de geografia. 
Roberta Alencar 
UDESC 
 



5 - O Modo Operativo AND e o teatro: uma investigação sobre composição e 
ética. 
Arlette Souza e Souza 
UDESC 
 

 

 



Desde dentro,  

Caroline Vetori de Souza 

UDESC/UNESPAR 

 Desde dentro minar o punitivismo estrutural… Dentro das prisões costuma-se lançar 

mão das terezas, que tenho refletido como um possível disparador-procedimento na pesquisa 

de doutorado que desenvolvo. As terezas são objetos desenvolvidos a partir de sacolas 

plásticas, barbantes, tiras de lençóis e/ou tecidos que são trançados usados para trocas, como 

de bilhetes e comida. São produzidas pelas pessoas que encontram-se cumprindo pena. São 

produções informais e que informam… Metaforicamente quem atua na prisão pode virar um 

pouco uma tereza, não que traga bilhetes; traz a possibilidade de fomentar naquelas pessoas 

outras relações: para consigo, com as outras, com o mundo. Ainda, quem sai correntemente da 

instituição indelevelmente traz consigo muito, muitas histórias para ecoar. Histórias (e vidas!) 

que não devem ficar encerradas dentro dos muros. E nesse translado a chamada ética para levar 

para outras pessoas outros modos de ver as pessoas que têm a vida atravessada pelo cárcere, 

para repensar a existência deste. Este tem sido um eixo da minha atuação como artista, 

professora, pesquisadora. Desde dentro, prisão e academia, minar o punitivismo, romper com 

o silêncio sobre a temática do encarceramento.  Na comunicação focalizarei na análise de 

minha proposição como docente dentro da formação em Licenciatura em Teatro, de uma 

disciplina optativa, que debateu ações teatrais dentro de espaços de privação, por meio da 

escuta. Práticas que justamente se dão no âmbito da crise, muito antes desta evidenciar-se, 

como foi/é o caso da pandemia. Entre a ruína, a catástrofe, há ali a vida e o interesse na arte 

que é afirmação de vida(s), que tem por premissa não dar ponto sem nó (onde eu desemboca 

no nós, tecer terezas-redes, para de dentro informar a crise), fabular saídas.  

Palavras-chave: Prisão; Pedagogia(s) das Artes Cênicas; Escuta. 



 

TRILOGIA DA FUGA: MEMÓRIA, UTOPIA E NECROPOLÍTICA NAS 

DRAMATURGIAS DE JHONNY SALABERG 
 

Carlos Alberto Mendonça Filho   

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

Resumo: Neste trabalho, faço uma análise narrativa, estética e discursiva da Trilogia da Fuga, 

conjunto de três textos (“Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã”, “Mato Cheio” e “Parto 

Pavilhão”) do dramaturgo paulistano Jhonny Salaberg. Na Trilogia da Fuga, o autor nos conduz por 

histórias que trazem personagens negras como centro da cena, retratando poética e politicamente 

temáticas como o racismo, a violência policial, as desigualdades sociais, o encarceramento em massa, 

a violência de gênero, o processo sócio-histórico da escravização e suas permanências no presente, 

bem como as possibilidades de futuro e utopia na busca pela liberdade e mudanças efetivas da(s) 

realidade(s). Para tanto, estabeleço diálogos entrecruzados com Márcio Seligmann-Silva (2005), 

Eduardo Duarte (2010), Achille Mbembe (2018) e Frantz Fanon (2020), e dos conceitos de memória, 

violência, racismo e necropolítica, percebendo como os textos dramatúrgicos supracitados articulam 

através da escrita e da composição de imagens tais problemáticas nos mais diferentes contextos e 

situações dramáticas, recontando histórias e ressignificando dessa forma as (re)existências negras no 

teatro brasileiro. Alio à essa análise relacional a minha própria (escre)vivência enquanto sujeito-

artista-dramaturgo negro, recorrendo às experiências que me marcaram (e ainda marcam) com o 

processo de genocídio perpetrado contra a população negra brasileira dentro do contexto urbano e 

periférico. 

Palavras-chave: dramaturgia negra; dramaturgia contemporânea; teatro brasileiro; literatura afro-

brasileira; Jhonny Salaberg. 

 
 



IMAGEM DE CONTROLE DO CORPO PRETO, UM LUGAR ESTABELECIDO 

DENTRO TEATRO BRASILEIRO: UM BREVE DIÁLOGO ENTRE ‘5 MINUTOS’ E 

‘NÃO CORRE, MENINO!’ 

 

 

Leandro da Silva Batista 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

 

RESUMO 

 

A imagem do corpo preto no Brasil está naturalizada, de forma sócio-política, num 

lugar de submissão, ameaça, dor e revolta, categorizada pela raça. E este lugar social 

reflete nas representações teatrais, sejam elas numa dramaturgia da escrita negra ou 

na dramaturgia da escrita não-negra com a presença do corpo preto. Este projeto tem 

como intuito uma investigação e uma provocação sobre as relações que esse corpo 

pode gerar num encontro com o público teatral. A pesquisa se dará com a análise de 

duas obras, interpretadas pelo mesmo ator, o mesmo corpo preto. O diálogo será 

desenvolvido entre ‘5 Minutos’ e ‘Não corre, menino!’  Dois monólogos que relatam 

momentos históricos não tão presentes na memória do Brasil. Na primeira, um 

homem que está preso há 50 anos e relata suas lembranças sobre as ditaduras civis-

militares em latinoamérica, especialmente Brasil e Chile. Na segunda, uma criança 

de 12 anos nos conta como teve sua vida tirada pela polícia, uma das facetas do 

neoliberalismo necropolítico. Duas peças que serão apresentadas em territórios 

diferentes, com a proposta de diálogos e entrevistas com o público, que comumente 

frequentam os teatros da cidade e, com o público, em formação da comunidade do 

Morro da Mariquinha, no centro de Florianópolis. Com essa premissa a discussão 

entrará no paradoxo que a dramaturgia do corpo preto político pode provocar nas 

encenações do teatro brasileiro.  

 

Palavras-chave: teatro negro-brasileiro; teatro afrodiaspórico; dramaturgia do corpo; 

imangens de controle. 

 



INTEMPÉRIES: ENUNCIADOS PERFORMATIVOS 

 

 

Danilo Silveira, UNESPAR 

Rosemeri Rocha da Silva, UNESPAR 

 

 

RESUMO 

A pesquisa dedicada a testar outros modos de formular enunciados performativos em 

dança se debruça sobre os processos investigativos, perceptivos e cognitivos do corpo, 

atrelados aos estudos das singularidades dos participantes do projeto de extensão UM – 

Núcleo de Pesquisa Artística em Dança do curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança 

da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR. Assim, busca-se uma investigação que 

parte da relação com as abordagens de corpo, percepção e criação, tais como: os Mapas 

de Criação de Rosemeri Rocha (2013), os Programas Performativos de Eleonora Fabião 

(2013), a Memória e os Mapas Somáticos de Antonio Damasio (2011) e a Alteridade na 

Arte de Christine Greiner (2013). A meta desejada são elaborações de discursos 

performativos escritos, a partir de enunciados performativos desenvolvidos em processos 

de criação. Dentre eles, apresentam estados somáticos que partem de memórias 

singulares, sobretudo criando poéticas individuais e em grupo. Propõe a criação de um 

caderno com textos dos colaboradores/pesquisadores. Como metodologia, se apropria a 

proposta de elaborações de mapas de criação, teste dos programas dos enunciados 

performativos que estabeleçam parâmetros de análise e entendimento sobre os seguintes 

conceitos que são intrínsecos na pesquisa deste núcleo, tais como: Corpo Propositor, 

Percepção, Performatividade, Memória e Dramaturgia. 

 

Palavras-chave: mapas de criação, corpo propositor, discursos em dança 



 

Força vegetativa e suas implicações micropolíticas na arte 

 

Bárbara de Souza Carbogim 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

O presente resumo traz um recorte da pesquisa de doutorado em andamento 

denominada “Força vegetativa: linhas e composições nas artes da cena e suas 

potências na formação de artistas”, a qual parte da implicação política entre a vida 

humana e não humana, tendo como disparador as noções de Antropoceno, com os 

pensadores Ailton Krenak e Anna Tsing e entendendo as plantas como jardim e 

jardineiras do mundo, como propõe o filósofo Emanuele Coccia. Nessa perspectiva, 

visamos uma interação de composição com a vida vegetal a fim de esboçar, pela arte, 

modos de vida micropolíticos que sejam capazes de responder à política colonial-

capitalística, como referida pela filósofa Suely Rolnik. Para tanto, entendemos por 

força vegetativa a linha produtiva da vida vegetal, suas ações, essa força incessante 

capaz de se conectar, brotar nas mais diversas intempéries e de mudar seu rumo e 

fluxo. Portanto, desenvolvemos esse estudo sobre os corpos vegetais para projetar 

uma concepção engajadora de olhar o mundo descentralizando a figura do humano, 

o Homem, como único fazedor e criador, abrindo caminhos para o aprendizado com 

as plantas e para a sua importância na produção das artes da cena.  

 

Palavras-chave: força vegetativa; Antropoceno; micropolítica; artes da cena. 

 



Artes de movimento-dança e artes de espaço entre os povos indígenas das Terras Baixas da 

América do Sul em três vivências 

 

Silvia Loch, Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

Este trabalho relata três vivências realizadas enquanto cursei doutorado junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Todas elas, de 

diferentes modos, referem-se a estudos desenvolvidos entre populações indígenas das Terras 

Baixas da América do Sul e tratam do modo como essas populações elaboram seus movimentos 

de dança e seus espaços. Promover um diálogo e reconexão entre os conhecimentos sobre 

dança e espaço é justamente o propósito de minha pesquisa. A primeira vivência, trata da oficina 

livre Encontros com Etnologias e Danças e seu afeto-efeito sobre a tese, já que o exercício de 

traduzir para o público e contatar com ele me fez olhar para o corpus literário de pesquisas de 

forma nova e com um diálogo decolonial evidenciado. A segunda, refere-se ao exercício de 

pesquisa-escrita que chamei de baixorama, uma espécie de estado da arte que em vez de tentar 

ser panorâmico assume um olhar de baixo, desde o chão, buscando uma visão de dentro. Nessa 

visão tentei partir daquilo que é específico de cada movimento e do ritual que está sendo 

descrito. Ao todo abordei vinte e seis trabalhos e suas análises sobre dança e espaço. A terceira 

vivência refere-se ao estudo das imagens que acompanham as descrições desses trabalhos e o 

papel que desempenhavam ali, especialmente seus diálogos com o texto escrito. Na 

apresentação pretendo explorar uma conexão entre as iconografias que acompanham textos - 

plantas, mapas, fotografias – e o registro audiovisual, base de análise de outro capítulo da tese, 

o estudo de um ritual de finalização de luto, o Mẽôkréporundi, do povo Apinajé. 

Palavras-chave: povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul, artes de dança, artes de 

espaço, vivências 



Teatro Comunitário do Ribeirão da Ilha: Formação de rede e Cidadania 

Performativa. 

Guilherme Luiz Porte 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

RESUMO 

O presente artigo pretende tecer diálogos e referenciar Ações Culturais voltadas para 

o Teatro em Comunidades, com enfoque no Teatro Comunitário do Ribeirão da Ilha, 

buscando evidenciar a prospecção de uma possível rede de Teatro em Comunidade 

no município e estado pautada em Práticas Artísticas Participativas Comunitárias, 

como traz Hugo Alves Cruz, se amparando juntamente aos estudos sobre 

Comunidade e Teatro em Comunidade de Márcia Pompeo Nogueira, sobre os 

conceitos de Pedagogia Radical de Henry Giroud e o conceito de Ação Cultural trazido 

por Teixeira Coelho. A partir daí, traçar uma linha conceitual que identifique uma 

possível “Cidadania Performativa” através da Ação Cultural, em função de uma 

democracia representativa e participativa.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Palavras-chave: Teatro Comunitário do Ribeirão da Ilha; Teatro na Comunidade; Ação 

Cultural; Cidadania Performativa; Rede. 
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Da geografia na performance à performance no ensino de geografia. 

Roberta Alencar 
 Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 
O ensino da geografia evoca as percepções do ambiente natural junto a sociedade, ou 

seja, o Espaço Geográfico. Sendo assim, como geógrafa e professora na área, em 

contato com os grupos de estudantes, busco trazer o corpo como a metodologia centro, 

para que tais percepções estejam em maior estado de atenção. Nos momentos em que 

acesso e assisto diferentes performances, estabeleço intensas conexões com temas 

discutidos em sala de aula, como por exemplo: Formação do território brasileiro; 

Objetivos do capitalismo e Transgressões e regressões marinhas, para citar alguns. 

Acredito que as subjetividades dos espectadores estejam imersas em seus mundos e 

são incontroláveis, e assim, identifico nas performances um viés em potencial para 

provocar reflexões e afetos, dentro da sala de aula. Este tema aborda minha pesquisa 

vinculada ao PPGAC-UDESC, uma vez que me pergunto: Performers, no processo de 

pesquisa, se dão conta das possíveis relações da performance com a geografia? Minha 

pesquisa construirá pontes entre a performance e os temas da geografia, incluindo os 

estudos em performance e o desenvolvimento de proposições com os grupos de 

estudantes. Até o momento minhas principais referências são as obras de irit rogoff e 

Marina Abramovic.  

Palavras-chave: performance – geografia – corpo. 

 

 

 

 

 

 



O Modo Operativo AND e o teatro: uma investigação sobre composição e ética 

Arlette Souza e Souza 

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 

Esta pesquisa se fundamenta nos princípios do estudo antropológico sobre 

composição de Fernanda Eugénio, o Modo Operativo AND (MO_AND) e os 

atravessamentos deste estudo com a minha experiência como atriz, diretora e 

pesquisadora nas artes cênicas. O MO_AND investiga a composição coletiva por 

meio de maneiras de lidar com o irreparável, com o acidente e com o caos que 

permeia nosso mundo e nós mesmas, propondo um jogo laboratorial. Neste sentido, 

o MO_AND dialoga com alguns temas que o teatro tem questionado, principalmente, 

como criar em coletivo, maneiras de se relacionar não hierárquicas, formas de compor 

que envolvem a escuta, a autonomia e a responsabilidade com o acontecimento 

compartilhado, a inseparabilidade entre nós e o mundo e a superação das dicotomias 

e oposições (sujeito/objeto, teoria/prática, etc.). Além disso, propõe um jogo com 

regras que emergem do próprio ato de jogar, o que dialoga com a improvisação e com 

a capacidade de lidar com o inesperado, questões com as quais o teatro se depara 

constantemente.  

Palavras-Chave: Antropologia, Composição, Ética, Teatro 

  

 


