
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 4: 
Poéticas do cotidiano: Ludicidades, criações e infâncias 
 
 
Presencial  
Dias: quinta-feira (02/06) e sexta-feira (03/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: Dança 2, Ceart-Udesc, Bloco de Artes Cênicas 
 
 
Mediadores: Lana Sultani  
                     Mateus Junior Fazzioni                 
 
1º Dia (02/06) 
 
1 - A Experiência Cênica em Territórios Fluviais Amazônicos. 
Lana Sultani  
CEART/UDESC 
 
2 - Infância e Memórias da Infância Como Potência Para Criação no Teatro. 
Isabeli do Carmo Alves 
CEART/UDESC 
 
3 - Brincadeiras Proibidas e Crianças Dissidentes: Problematizações a partir da 
Sociologia da Infância e da Pedagogia das Artes Cênicas. 
Mateus Junior Fazzioni 
CEART/UDESC 
 
4 - Crianças em Jogos Teatrais: Experiências Virtuais e Presenciais. 
Yoshabel Macedo Batschauer 
CEART/UDESC 
 
5 - Poéticas da Iluminação Cênica no Teatro Infantil. 
Fernanda Mattos de Souza 
UNIRIO 
 
2º Dia (03/06) 
 
1 - Oficinas Online de Teatro para Surdos: Uma Investigação Sobre Processos 
de Drama em Uma Sessão. 
Douglas Vicente Leopold 
UFSM 
 
2 - Arte e Dislexia. 
Paula Gotelip 
CEART/UDESC 
 
3 - SUSPIROS PARA NÃO PERDER A POESIA Relato reflexivo e crítico sobre o 
ensino do teatro em tempos de pandemia. 
Júlia Fernandes Lacerda 
CEART/UDESC 
 
4 - Teatro online com surdos durante a pandemia. 
Priscila Lourenzo Jardim 
UFRGS 



 

A EXPERIÊNCIA CÊNICA EM TERRITÓRIOS FLUVIAIS AMAZÔNICOS  

 

Lana Sultani/Ana Paula Pavanello Sultani 

UDESC 

 

A pesquisa investiga as ações artísticas que propus em territórios amazônicos 

em dois momentos: Arquipélago do Bailique/AP (2013/14) e na região do Lontra da 

Pedreira/AP (2022). Por meio de uma análise de registros em vídeo, foto, áudio e diário 

de bordo, dialogando com Brum (2021), Zumthor (2014), Pais (2014), Desgranges 

(2020), pretende-se desenvolver parâmetros para a investigação de uma pedagogia 

teatral oriunda da condição precária no sentido da produção artística. O objetivo é refletir 

sobre possíveis táticas criativas e inventivas desenvolvidas na relação direta com 

pessoas ribeiras com a intenção de instaurar uma experiência cênica nestas 

comunidades do Rio Amazonas com difícil acesso, discutindo sobre o fazer teatral na 

relação direta com a cultura local para tecer uma narratividade a partir da composição 

conjunta com a comunidade habitante do território local e as intersecções com o 

“território barco” e o “território margem”.   
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INFÂNCIA E MEMÓRIAS DA INFÂNCIA COMO POTÊNCIA PARA CRIAÇÃO 
NO TEATRO.  

Isabeli do Carmo Alves. 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 

RESUMO 

Nesta pesquisa se busca analisar as experiências da autora ao ministrar duas 
oficinas de Iniciação Teatral para Crianças de 6 a 9 anos, que ocorreram por 
meio virtual no primeiro e segundo semestre de 2021, de modo a discutir as 
estratégias utilizadas para a adaptação e efetivação de uma prática artística 
nesse formato. Recorrer-se-á a estudos, reflexões e questões levantadas no 
Grupo de Estudos sobre Teatro e Infâncias (getis/CNPq) acerca das relações 
entre a linguagem teatral e as diferentes infâncias, tendo como principais bases 
de estudo as obras dos sociólogos da infância Manuel Sarmento (2003, 2005) e 
William Corsaro (2011) e, na área do teatro, as pesquisas do professor Diego de 
Medeiros Pereira. A presente pesquisa visa a se desdobrar na um processo de 
criação de uma peça teatral com e para crianças, pensando nas relações 
intergeracionais e intrageracionais, visto que o elenco será formado por adultos 
e crianças. No processo criativo, tem-se a intenção de enfatizar o protagonismo 
das crianças, a partir da noção de “criança-performer” (MACHADO, 2010), bem 
como observando a “cultura de pares” (CORSARO, 2011), trazendo imagens da 
infância das crianças e memórias da infância dos adultos, as quais serão a base 
da dramaturgia do trabalho.  
 

Palavras-chave: Crianças. Teatro. Sociologia da Infância. Protagonismo infantil. 
Memórias da infância.  
 



Brincadeiras proibidas e crianças dissidentes: problematizações a partir da Sociologia 

da Infância e da Pedagogia das Artes Cênicas 

 

Mateus Junior Fazzioni 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

O presente projeto trata de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(PPGAC/CEART/UDESC), na qual investiga-se a articulação entre estudos da brincadeira, 

performatividade (SCHECHNER, 2013), Sociologia da Infância (SARMENTO, 2007; 

CORSARO, 2002), teoria queer (PRECIADO, 2020) e Pedagogia das Artes Cênicas 

(PEREIRA, 2015). O objetivo é problematizar as construções sociais de gênero na infância, a 

(in)visibilidade e o apagamento das crianças dissidentes e discutir a respeito das “brincadeiras 

proibidas” para os diferentes corpos na infância. Parte-se da compreensão de que é na 

brincadeira que a criança se experimenta no mundo e vive sua plenitude como sujeita 

(WINNICOTT, 1975). Contudo, no que diz respeito às crianças em dissidência com o sistema 

sexo-gênero, é no ato de brincar que elas vão sendo apagadas e adequadas a lógica adulta da 

cisheteronormatividade. Partindo dessas compreensões, a temática da presente pesquisa busca 

discutir as infâncias das crianças dissidentes por meio dos novos estudos sociais da infância e 

de experimentos brincantes a partir do que se denomina de brincadeiras proibidas. Desse modo, 

são empregados na presente pesquisa procedimentos metodológicos da investigação 

participante e algumas ferramentas etnográficas a fim de adentrar o espaço no qual as crianças 

brincam e participar das suas brincadeiras. Para pensar nas brincadeiras proibidas, parte-se de 

uma autoetnografia a partir de lembranças da minha infância, depoimentos de pessoas 

LGBTQIA+ e experimentos brincantes com crianças em escolas públicas da cidade de 

Florianópolis-SC. Espera-se que o presente estudo possa contribuir para o campo da Pedagogia 

das Artes Cênicas vislumbrando práticas e teorias menos adultocêntricas e que invistam no 

potencial revolucionário e criador das crianças dissidentes.  

 

Palavras-chave: Brincadeiras proibidas; Crianças dissidentes; Pedagogia das Artes Cênicas; 

Sociologia da infância;  

 



Crianças em Jogos Teatrais: Experiências Virtuais e Presenciais. 

Yoshabel Macedo Batschauer. 

Universidade do Estado de Santa Catarina. 

RESUMO  

A pesquisa “Crianças em Jogos Teatrais: Experiências Virtuais e Presenciais" 

visa a investigar experiências vividas durante a pandemia de Covid-19 por 

professores/as e estudantes de teatro. Busca-se estabelecer um diálogo teórico com 

a Sociologia da Infância, por meio dos escritos de Manuel Sarmento e William 

Corsaro, bem como estabelecer relações entre a educação e a ludicidade do jogo a 

partir de Vera Lúcia Bacelar. Será apresentada uma análise comparativa entre duas 

oficinas de teatro com Jogos Teatrais para crianças, uma delas se deu em formato 

virtual e a outra presencialmente, com todos os cuidados contra a Covid-19. Abordar-

se-á a adaptação do presencial para o remoto, as descobertas de novas metodologias 

e a criação de atividades teatrais pensadas especialmente para o on-line. A pesquisa 

enfatizará a análise de como se apresenta uma geração de professores/as e 

estudantes com experiências significativas no formato virtual, vivenciando ou 

ministrando oficinas de teatro remoto e após a volta para o presencial. Serão 

investigadas as formas como as crianças lidaram com a utilização da internet e se, 

de alguma forma, foi afetada a relação entre professores/as e estudantes, adulto-

criança e criança-criança, entendendo, essa última como importante na efetivação de 

uma “cultura de pares”, conceito de William Corsaro (2011). Pretende-se examinar o 

ambiente virtual diferindo-o do presencial, tendo como base a análise do convívio das 

crianças nos ambientes de suas casas com os pais e familiares e quando convivem 

com os/as colegas de turma em uma oficina teatral ministrada em sala de ensaio pós-

confinamento. Pensa-se em comparar como o jogo teatral se estabelece, além de 

perceber os modos como as relações se constroem, assim como a maneira de se 

sentir seguro/a em frente à exposição costumeira do teatro.  

Palavras-Chave: Teatro Virtual. Teatro Presencial. Jogos Teatrais. Crianças. 

Educação.  
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Fernanda Mattos de Souza 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

 

Poéticas da iluminação cênica no teatro infantil 

 

RESUMO 

 

A criação teatral dialoga com vivências pré-existentes e nutre a 

recepção da criança fazendo com que esta percorra caminhos próprios e 

reformule a experiência cênica ofertada onde atmosferas luminosas e focos de 

luz cumpram um papel essencial na construção da imagem poética. Fantasia, 

ludicidade e magia são algumas das características mais evocadas no campo 

das visualidades cênicas voltadas para as infâncias. Parte disso se deve ao 

processo de criação de luz permeado por subjetividades e especificidades 

inerentes a cada criador. A presente pesquisa versa sobre o estudo das 

possibilidades da iluminação cênica na construção estética para o teatro 

infantil, considerando que o papel da luz vai além de proporcionar visibilidade 

ao espetáculo, mas, principalmente, compor, com as outras artes, um discurso 

coerente e articulado, no qual cada elemento oferece uma contribuição 

particular para a poética cênica. Dessa forma, pretende-se organizar um 

embasamento teórico acerca da concepção da iluminação no teatro para 

crianças, assim como suas funções estéticas, oferecendo subsídios para a 

inserção da iluminação nessa categoria, como foco de pesquisa e campo fértil 

para a produção do pensamento poético.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Iluminação Cênica; Teatro Infantil; Ludicidade; 
Processos Criativos; Poéticas visuais 

 

 

 



Oficinas Online de Teatro para Surdos: uma investigação sobre processos de 

Drama em uma sessão 

Douglas Vicente Leopold 

Marcia Berselli 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Este trabalho busca apresentar a proposta de TCC que será desenvolvida durante o 

ano de 2022, pelo estudante Douglas Leopold, do curso de Licenciatura em Teatro 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O projeto é orientado pela Profa. 

Dra. Marcia Berselli e tem como objetivo o desenvolvimento de oficinas online de 

teatro para pessoas surdas de todo o Brasil. As oficinas serão mediadas na Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e,  como abordagem metodológica, será utilizada a 

prática do Drama, pensando em 6 encontros de 2 horas cada, nos quais serão 

realizados 6 processos de Drama que se darão em apenas uma sessão cada. Para 

tal, também será criado um material gráfico contendo informações sobre cada 

processo, tais como o tema, algumas noções do teatro que serão abordadas e o dia 

no qual acontecerá cada sessão. Este material será divulgado online antes do início 

das oficinas e irá focar na visualidade (imagens e ilustrações referentes aos temas 

dos processos, com uma escrita sucinta), uma vez que esta se mostra importante na 

comunicação com as pessoas surdas. A ideia do material gráfico e do formato das 

oficinas - processos de Drama que iniciam e finalizam no mesmo dia - é alcançar um 

público surdo flutuante, dessa forma, não há a necessidade dos participantes 

comparecerem em todos os encontros. As oficinas serão realizadas em uma ação de 

extensão (apoio FIEX/CAL/PRE/UFSM) vinculada ao grupo de pesquisa Teatro 

Flexível: práticas cênicas e acessibilidade (CNPq/UFSM), liderado pela professora já 

mencionada. Por fim, com este trabalho, almeja-se pesquisar e compreender algumas 

possibilidades de desenvolvimento de processos de Drama em uma sessão com 

participantes surdos, bem como explorar as potencialidades do ambiente virtual para 

a realização das oficinas com este público. 

Palavras-chave: teatro; surdos; Drama; oficinas online. 



Arte e Dislexia 
Paula Gotelip de Souza Corrêa 

UDESC 
 
A  pesquisa em andamento busca analisar como práticas artísticas podem sensibilizar 

e auxiliar para a dislexia. A investigação tem como objetivo pensar no teatro como 

recurso e intervenção para disléxicos, e em uma pedagogia teatral inclusiva para 

pessoas sob esse diagnóstico, e, também, na arte como sensibilizadora para pessoas 

não disléxicas. Parte-se da pergunta: quais as práticas teatrais que podem contribuir 

para a inclusão de crianças com dislexia no contexto escolar e quais os cuidados que o 

professor de teatro deve se atentar ao receber um aluno com dislexia? De forma 

complementar, a pesquisa visa a produção artística de um livro infantil sobre o tema 

norteador deste trabalho, cuja produção editorial é pautada em promoção de 

acessibilidade; e a criação de uma experiência cênica para e com crianças, objetivando 

contar, por meio de jogos e brincadeiras, a experiência de um corpo disléxico no mundo 

e sua relação com as letras.  

Palavras-chave: Pedagogia do teatro; inclusão; leitura e teatralidade; dislexia e 

transtornos de aprendizagem 

 



SUSPIROS PARA NÃO PERDER A POESIA 

Relato reflexivo e crítico sobre o ensino do teatro em tempos de pandemia 

 
Júlia Fernandes Lacerda 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

  

 

A última aula presencial que ministrei de Teatro, antes da pandemia do coronavírus 

assolar nosso país (e o mundo), foi um corre-corre. As crianças saíram sedentas por interação 

no teatro extracurricular, após quatro horas de aulas curriculares. Dentre os exercícios 

propostos, estava um jogo teatral em que os alunos/jogadores escolhem, sem falar em voz 

alta, um colega para se aproximar e outro para se afastar. No segundo momento do jogo, 

escolhem motivações para suas opções. Por exemplo: estou me afastando deste colega porque 

é uma doença, e me aproximando daquele porque é a cura. No terceiro momento as 

motivações se tornam personagens e os alunos assumem outros papéis. Eu não tenho o hábito 

de gravar meus alunos, mas neste dia eu filmei parte do jogo. Muita interação, troca de 

energia, de suor. Registrei sem saber que seria o último daquele ano. E sem saber que quando 

retornássemos estaria tudo completamente diferente. Como retornar às aulas sem considerar 

as transformações profundas que estamos vivendo enquanto sociedade? Para onde estamos 

retornando? E mais especificamente, aonde pretendemos chegar? 

Este trabalho propõe refletir sobre estas e outras questões da educação e do ensino de 

teatro, ao compartilhar as experiências pessoais como professora de artes cênicas da educação 

básica municipal de Florianópolis durante a pandemia. Trata-se de um relato reflexivo em 

diálogo com autores e filósofos da educação como Rancière, Cândido, Larossa, Krenac, 

Masschelein e Simons, sobre as experiências de interação no modo remoto (e posteriormente 

híbrido) com crianças e adolescentes de contextos sociais diversos neste tempo de crise, 

apontando também a situação enfrentada pelos profissionais da educação nos ambientes 

escolares, sinalizando a necessidade (urgente) de uma verdadeira reinvenção da educação e 

vislumbrando possibilidades de transformação destes espaços e das relações professora-aluno 

por meio da presença do teatro (e da arte) nas escolas.  

 

PALAVRAS CHAVE: PEDAGOGIA DO TEATRO. EDUCAÇÃO BÁSICA. PANDEMIA. 

TEATRO NA ESCOLA.  



Teatro online com surdos durante a pandemia 

Priscila Lourenzo Jardim 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 Esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado em educação que estou desenvolvendo 

com a orientação de Lodenir Becker Karnopp, intitulada: Experiências da formação de grupos 

teatrais surdos em Porto Alegre. A pesquisa tem como objetivo analisar as narrativas de atores 

e atrizes surdas de Porto Alegre, bem como dos diretores de grupos de teatro com surdos sobre 

as metodologias de ensino de teatro. A pesquisa é uma continuidade do Trabalho de Conclusão 

de Curso que desenvolvi na graduação em teatro-licenciatura (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) sobre a formação de professores de teatro para surdos. Durante a graduação fui 

bolsista do projeto de extensão “Teatro e Dança com Alunos Surdos” dando oficina de teatro 

em uma escola bilíngue de surdos em Porto Alegre. A partir disso, em contato com alunos e 

professores surdos aprendi sobre Literatura, conheci artistas surdos e comecei a pensar sobre 

os aspectos que contribuem para a formação teatral de surdos e quais são as estratégias de ensino 

utilizadas nas aulas e na montagem teatral por parte dos diretores dos grupos. No segundo 

semestre do mestrado começou a pandemia de covid-19, frente a isso adaptei as aulas de teatro 

para surdos que aconteciam em uma Escola Bilíngue Escola Municipal de Ensino Fundamental 

de Surdos Bilíngue (Porto Alegre) para uma oficina online na qual pessoas surdas de qualquer 

região do país podiam participar. Além disso, inclui na minha pesquisa como os grupos de 

teatro surdo tem ensaiado online durante a pandemia e quais metodologias de ensino estão 

sendo utilizadas. Dessa maneira, esse trabalho irá discutir sobre as estratégias de ensino e de 

ensaio de teatro para surdos durante a pandemia.  

Palavras-chave: teatro surdo; teatro online; ensino de teatro. 

 

 


