
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo  2: 
Processos Criativos e Investigações Cênicas 
 
Online  
Dias: terça-feira (31/05) e quarta-feira (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadoras: Ines Saber de Mello 
                     Tuany Fagundes 
 

 
1º Dia (31/05) 
 
1 - É possível pensarmos/escrevermos em/sobre um teatro que invade a cidade 
através do rádio? 
Paulo Andrezio Sousa e Silva 
UFBA 
 
2 - Expedientes da dramaturgia de uma atriz: Princípios da Antropologia Teatral 
num espetáculo solo sob direção de Julia Varley. 
Marilyn Clara Nunes 
UNESP 
 
3 - Perspectivas metodológicas para um Teatro Investigativo. 
Mateus Fávero Martins 
USP 
 
4 - Como construir um caminho sem dicotomias entre inanimados e animados 
através do Bunraku? 
Scarlett Siqueira do Valle 
PUC/SP 
 
5 - Práticas criativas e analíticas da escrita performativa acadêmica. 
Ines Saber de Mello 
CEART/UDESC 
 

2º Dia (01/06) 
 
1 - ArteFatos(?): recontando a cidade de Araranguá/SC pelo teatro de objetos 
Igor Gomes Farias 
USP 
 
2 - Dando tempo ao tempo: Experiências com o tempo na prática teatral 
pandêmica online. 
Angela Stadler de Paula Macedo 
FAP/ UNESPAR 
 
3 - DRAMATURGIA DO ATOR: processos criadores na Pequena Companhia de 
Teatro. 
José Cláudio Marconcine 
PPGAC/UFMA 
 



4 - Subversivas – uma experiência em dramaturgia feminina no processo criativo 
do Grupo de Teatro Valkírias. 
Annalies Barbosa Borges e Gilson Brandão Costa 
IFCE 
 
5 - LUZES, SOM, CÂMERA... SOLEIL! O Cinema na obra de Ariane Mnouchkine. 
Julia Carrera 
UNIRIO 
 
6 - AMOR e BONEQUICES: Representações de Amor no Teatro de Animação no 
Brasil Contemporâneo 
Tuany Fagundes 
UDESC 
 

 

 

 

 



É possível pensarmos/escrevermos em/sobre um teatro que invade a cidade através 

do rádio? 

Paulo Andrezio 

Universidade Federal da Bahia – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

 

Abordarei aqui, alguns aspectos do processo de criação da encenação PARTidas 

em 2019, que partiu das noções teórico-práticas de “Teatro de Invasão” (CARREIRA, 

2019), e “cidade como dramaturgia” (BRITO, 2017), bem como, atualizações que este 

processo passou a ter a partir do isolamento social devido a pandemia do Covid-19. O 

compartilhamento da metodologia de criação que eu chamo de “experiênciarua”, ou seja, 

as intervenções propostas uma vez em encontros presenciais, rascunhos de roteiros de 

ensaio, a dramaturgia e a cena, as viagens e os encontros, o fluxo e o chão, o pôr-do-sol 

e o rio com sua efemeridade, dentre outras, pretende contribuir com a reflexão sobre o 

teatro de invasão enquanto noção que provoca uma abordagem da cidade por um viés 

dramatúrgico, agora pensando também em “É possível pensarmos/escrevermos/etc 

em/sobre um teatro que invade a cidade através do rádio?”, não pela busca de uma 

resposta, mas para entender esse processo que passamos. Sobretudo, entender que a noção 

de invasão ajuda a visualizar que os espaços além de sua estrutura, possuem uma carga 

histórica, afetiva e plural e que as pessoas que passam “embrenham-se”, sejam com seus 

corpos presentes nesses espaços, ou ainda pelos sons/ruídos que dialogam o tempo todo 

com as histórias que são contadas. 

Palavras-chave: Invasão; PodTeatro; Dramaturgia; Cidade; Experiênciarua. 



Expedientes da dramaturgia de uma atriz: Princípios da Antropologia Teatral num espetáculo solo 

sob direção de Julia Varley 

Marilyn Clara Nunes 

IA-UNESP 

RESUMO 

Através dos expedientes do processo de montagem do espetáculo solo O pesadelo da 
borboleta, por mim criado e dirigido por Julia Varley (Odin Teatret), trago os 
pressupostos da Antropologia Teatral em sua aplicabilidade, objetivando elucidar 
“como” seus princípios agem em um processo de criação, entendendo que o vocabulário 
de atuação revela sua complexa natureza em meio ao contexto em que figura, fazendo 
ver suas funcionalidades, tratos, relações e implicações. O compartilhamento desta 
montagem contempla diversos procedimentos de levantamento de materiais cênicos, 
bem como modos de composição de cenas pelo uso da justaposição, sincronização e 
concatenação desses materiais, que formam a estrutura do espetáculo. Sublinhando a 
“dramaturgia da atriz e do ator” como abordagem estrutural de criação teatral, estudos 
sobre drama, ação, partitura, subpartitura e improvisações são levantados, numa 
perspectiva histórica ocidental que desemboca no grupo Odin Teatret, e ainda, partindo 
das referências primárias deste mesmo grupo, discorro sobre o Kudiyattam, um teatro 
milenar indiano que encontra na figura da atriz e do ator sua própria linguagem.   
 
Palavras-chave: Princípios da Antropologia Teatral aplicados; dramaturgia da atriz e do ator e 

do ator; montagem de espetáculo solo. 
  
 



Perspectivas metodológicas para um Teatro Investigativo 

 

Mateus Fávero 
USP 

 

Esta comunicação parte de duas perguntas: 1) O que se entende por prática 

como pesquisa? e 2) Como está sendo praticada a pesquisa em teatro? Para 

responder à primeira pergunta, realizamos o levantamento e estudo das 

produções científicas nacionais e internacionais acerca da pesquisa em artes. À 

luz destas teorias, analisamos a metodologia de pesquisa e criação de duas 

companhias teatrais latino-americanos, Tercer Abstracto (Chile/Brasil) e Buenos 

Aires Escénica (Argentina). Tercer Abstracto é, mais que uma companhia, um 

programa de pesquisa em teatro que estuda cenicamente as vanguardas 

artísticas do século XX, friccionando arte e ciência em seus processos. A Cía. 

Buenos Aires Escénica desenvolve o projeto Pruebas (Provas), uma pesquisa 

por meio do teatro que indaga sobre os elementos da cena, no qual as peças 

são apenas um dos resultados da investigação. Por meio do estudo de materiais 

de “pensamento explícito” – elaborações meta-artísticas acerca dos processos 

de pesquisa e criação desenvolvidos pelos próprios artistas (DUBATTI, 2020) –, 

buscamos desvelar as metodologias de pesquisa desenvolvidas pelos coletivos, 

identificando elementos superestruturais de seus processos criativos, ou, em 

outras palavras, suas “macropóeticas” (DUBATTI, 2011). Analisar nossas 

metodologias latino-americanas de pesquisa em teatro, à luz das teorias da 

prática como pesquisa, nos permite reconhecer caminhos para vincular arte e 

ciência, pesquisa e criação. Por fim, extrapolando as próprias macropoéticas 

estudadas, levantamos pontos para ajudar a pensar novas metodologias para a 

prática como pesquisa no teatro, para pensar um Teatro Investigativo.  

 

Palavras Chave: Prática como pesquisa – Metodologias de pesquisa e criação 

– Tercer Abstracto – Buenos Aires Escénica – Teatro Investigativo 

 

Referências Bibliográficas 

DUBATTI, Jorge (org.). Artistas-investigadoras/es y producción de 
conocimiento territorial desde el teatro: Una Filosofía de la Praxis Teatral. 
Lima: ENSAD, 2020, p.19-45. 
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Como construir um caminho sem dicotomias entre inanimados e 

animados através do Bunraku? 

 
 

Scarlett Siqueira do Valle 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP  

 

RESUMO: O presente estudo parte da ideia de animismo, que constrói um caminho 

não dualista entre seres inanimados e animados. Como a cultura japonesa nunca partiu 

das dicotomias entre sujeito-objeto e natureza-cultura nunca foram relevantes pelo 

fato de que em nenhum momento se considerou a existência de sujeitos 

absolutamente autônomos em relação ao ambiente (incluindo no que se considera 

ambiente, também os objetos materiais e imateriais e outros sujeitos). Esse 

pensamento faz parte da teoria do corpomídia (KATZ, GREINER, 2015), segundo a 

qual todo e qualquer corpo (animado e inanimado) abre-se para uma simbiose com o 

ambiente sendo sensível às possibilidades de experimentações. “Cada corpo se faz 

singular e descontínuo ao se diluir nas próprias multiplicidades que o constituem” 

(GREINER, 2017, p.13).  

Lembrando que a noção de animismo também vem do xintoísmo, no qual, não existe 

um dualismo entre inanimados e animados, contribuiu para o triunfo do bunraku (um 

dos gêneros de teatro de bonecos do Japão), O teatro continua sendo fundamental, no 

entanto, a pesquisa identifica no bunraku um operador de pesquisa-criação para 

atravessar (e subverter) as dicotomias corpo-mente, natureza-cultura, vivo-morto, que 

reverberam até hoje, tanto no Japão como no Ocidente. 

Como analisa Christine Greiner (2015), a construção de um conhecimento sem as 

dicotomias Oriente e Ocidente a partir de encontros híbridos, como observa este 

estudo, não se localizam em territórios demarcados por nacionalidades e identidades 

específicas, mas a partir de uma linha de pensamento que se elabora para além de um 

mundo delimitado por fronteiras e muros.  

 

Palavras-Chave: teatro de animação; bunraku; animismo, corpomídia 

 



XI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES CÊNICAS – SPAC 2022 

Práticas criativas e analíticas da escrita performativa acadêmica 

Ines Saber de Mello 

PPGAC- UDESC 

 

Resumo: Esta comunicação apresenta algumas reflexões sobre a minha prática e pesquisa 

de doutorado organizando coletivamente publicações nas Artes Vivas com o Coletivo Escrita 

Performativa na UDESC. Assim como Natalie Loveless em How to make art at the end of the 

world (2019), compreendo o acadêmico nas Pesquisas em Artes como uma atividade 

transdisciplinar de criação que se estrutura a partir de diferentes combinações entre práticas 

de pesquisa criativa/artística e acadêmica; e que, por isso, pode gerar variados produtos que 

não somente uma tese. Por ser um meio de popularização do conhecimento acadêmico e 

científico produzido nas universidades brasileiras, interessa-me particularmente a expressão 

escrita das pesquisas, especialmente as resistentes aos domínios do produtivismo 

universalizante da academia – exploratório, usurpador e excludente. Investigando as  distintas 

modalidades de troca entre o artístico/performativo e o crítico/constativo, minha prática 

criativa e analítica está em consonância com o conceito de performance como epistemologia 

de Diana Taylor (2003) a dimensão performativa de uma ação política (Butler, 1993), do 

conhecimento situado de Donna Haraway (1995), e o exercício da transdisciplinaridade 

(Maldonado-Torres, 2015). A partir dessas experiências coletivas e da redação da minha tese, 

pretendo compartilhar algumas noções/parâmetros que elaborei sobre a escrita performativa 

acadêmica, em especial a fabulação (Haraway 1995,2016,2020; Loveless, 2019),e a relação 

entre o descrever e o dar a ver (Paz; 2015; Rukeyser,1996). 

 

Palavras-chave: Escrita performativa; Artes cênicas; Escrita e arte; Performance (Arte) 

 

 

 



ArteFatos(?): recontando a cidade de Araranguá/SC pelo teatro de objetos 

 

Igor Gomes Farias 

Universidade de São Paulo – PPGAC/USP 

 

Com o aporte teórico de autores como Assmann (2011),  Erll (2012), Candau (2018) e Larios 

(2019), esta comunicação pretende discutir sobre a relação do teatro de objetos com a memória, 

refletindo sobre a apropriação laboriosa do real — especialmente do passado — e de como isto 

pode se concretizar enquanto um efetivo recurso para a composição da cena. Debruçando-se 

sobre as criações finais da oficina ArteFatos(?), que ocorreu de maneira virtual em fevereiro 

de 2022 e contou com artistas de seis estados diferentes, busca-se analisar o cruzamento entre 

as lembranças ao nível pessoal e social, bem como pensar a cidade através do espaço de 

recordação concretizado pela arte. Ao explorar narrativas sobre objetos que resistem ao tempo 

por meio de uma relação afetuosa com seus proprietários, o projeto trouxe como principal 

provocação doze relatos biográficos de moradores da cidade de Araranguá/SC. A partir de 

diferentes procedimentos artísticos, que consideraram o atravessamento de recordações alheias 

e a singularidade de cada participante, o trabalho nos oferta caminhos para (re)contar a cidade 

sob um novo prisma: o do teatro de objetos. 

 

Palavras-chave: Teatro de Objetos; Memória; Cidade. 

 

 



Dando tempo ao tempo: 

Experiências com o tempo na prática teatral pandêmica online 

 

Ângela Stadler de Paula Macedo 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

Faculdade de Artes do Paraná - FAP 

 

Resumo 

 
Relato de pesquisa prático-teórica que investigou o tempo e alguns de seus vocábulos 
adjacentes, e procurou estabelecer relações entre conceitos e experimentos 
sencientes. Isto se deu através da consonância de experiências em laboratórios 
tecnovivos Dubátticos, com base no conceito de duração de Henri Bergson, e seus 
princípios pragmáticos. Uma principal questão delineou a investigação: Como ideias 
sobre o tempo influenciam performers em experimento de ação? Assim, procurei 
compreender as interferências temporais em corpos actantes, tendo como registro as 
reflexões dialógicas entre conceitos e atos, em processos concomitantes. Como 
objetivo da pesquisa, intencionei apreender uma compreensão mais profunda sobre a 
temática apresentada, assimilando as aplicações práticas em laboratório, sobre a qual 
esta investigação foi pavimentada – um tempo que constrói, instiga, promove e causa 
acontecimentos na ação elaborada. A pesquisa justifica-se em seu caráter 
pedagógico, tendo a pedagogia da experiência como viés ideológico; a apresentação 
se dá através de uma escrita performática, com sua poesia inspirada pela forma 
dramática. 
 
Palavras-chave: Temporalidade no teatro; Laboratório teatral; Tempo na cena; 
Pedagogia da experiência; Escrita performática. 
 



DRAMATURGIA DO ATOR: processos criadores na Pequena Companhia de Teatro 
 

Cláudio Marconcine 

Bolsista da  FAPEMA 

Ricieri Zorzal (Orient.) 

PPGAC-UFMA 
 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve início a partir do ingresso do primeiro autor no PPGAC/UFMA, em 2020.2 e visa 

analisar como a dramaturgia do ator se consolida nos processos criadores, considerando o Quadro de 

Antagônicos (QdA), procedimento metodológico da Pequena Companhia de Teatro (PCT), com sede 

em São Luís, Maranhão, desenvolvido e aplicado na preparação de seus atores e na construção de 

personagens, nos espetáculos: Entrelaços (2009); Pai&Filho (2010); e Velhos caem do céu como 

canivetes (2013). Pretende-se revisar o procedimento adotado pela companhia para treinamento de 

atores e composição de suas personagens; compreender os caminhos do corpo do ator na construção 

de representações, considerando a aplicabilidade física do QdA, através de treinamentos físico-

energéticos; entender os processos criadores do ator na construção de suas personagens, a partir do 

treinamento preconizado pela PCT. As observações e estudos na construção da dramaturgia do ator 

se fixarão, inicialmente, na Antropologia Teatral de BARBA (1995), nas pesquisas do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais/UNICAMP (LUME), com BURNIER (2001) e FERRACINI 

(2012). O método utilizado é o estudo de caso, tendo como instrumentos de coleta de dados entrevistas 

semiestruturadas, anotações de experiências pessoais. As fontes de dados são a observação 

participante natural, cadernos de encenação, blog da PCT, críticas dos espetáculos, apostila da oficina 

O QdA como instrumento de treinamento para o ator, vídeos dos espetáculos; registros de 

montagens/treinamento, fotos e pesquisa bibliográfica. Para análise dos dados coletados utilizaremos 

o procedimento Análise Textual Discursiva (ATD) e resultado final a dissertação, sistematização dos 

processos criadores em plataforma virtual e demonstração técnica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DRAMATURGIA DO ATOR; PROCESSOS CRIADORES; TEATRO DE 

GRUPO; ANTROPOLOGIA TEATRAL. 



Subversivas – uma experiência em dramaturgia feminina no processo criativo do 

Grupo de Teatro Valkírias 

 

Annalies Barbosa Borges, IFCE, BRASIL, annalies.barbosa.borges00@aluno.ifce.edu.br 

Gilson Brandão Costa, IFCE, BRASIL, gilbrandao@ufc.br 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como ponto de partida o estudo de caso da experiência coletiva de 

criação da peça Subversivas com o Grupo de Teatro Valkírias, tendo como enfoque a 

estruturação dramatúrgica apoiada em narrativas e memórias das atrizes do processo, 

fazendo um paralelo com quatro arquétipos de fabulações – a mãe, a bruxa, a anciã e a 

donzela. A proposta é tecer algumas reflexões da atriz e dramaturgista, pesquisadora 

participante do objeto analisado, em consonância com as demais artistas envolvidas no 

processo, sobre alguns conceitos que permeiam esse fazer teatral, como: processo 

colaborativo; work in process; criação em redes, memória e narrativas de mulheres.  Tem 

como base metodológica a autoetnografia enquanto gênero da etnografia e o método de 

pesquisa qualitativo, por trabalhar com dados advindos da autorreflexão, diários de bordo, 

registro e relatos das atrizes, num exercício de recomposição das memórias motivadoras 

dos diálogos constituintes da dramaturgia elaborada para a cena. 

 

Palavras-chave: Teatro. Dramaturgia. Processo criativo. Memórias femininas. 

Autoetnografia. 

mailto:annalies.barbosa.borges00@aluno.ifce.edu.br
mailto:gilbrandao@ufc.br


LUZES, SOM, CÂMERA... SOLEIL! 

O Cinema na obra de Ariane Mnouchkine 

Por Julia Carrera1 

RESUMO 

A tese, já qualificada, está em finalização e parte da hipótese de que o Théâtre du Soleil 

pode ter sua história contada a partir do cinema. Verifica-se este aspecto ao se analisar a sua 

filmografia e ao observar os procedimentos técnicos cinematográficos e os modos de operação 

instituídos na companhia. O filme Os Náufragos do Louca Esperança (2013) aponta uma 

síntese dos processos que derivam da união entre teatro e cinema na obra do Soleil e, por isso, 

a análise dos procedimentos técnicos que hibridizam a cena presencial e filmada norteia esta 

investigação. Acrescento cruzamentos entre aspectos históricos da trupe e de sua fundadora e 

teço relações com os filmes e espetáculos realizados.  

Nos anos 2000 o Théâtre du Soleil retoma a realização de filmes iniciada em 1974. 

Passados vinte anos desta retomada e diante dos desafios que envolvem as artes da cena durante 

a pandemia, investigar um teatro que flerta com o cinema e o audiovisual há 57 anos ganha 

novo sentido. A retomada dos conceitos “filme de teatro”, “cineficação da cena” (PICON-

VALLIN, 2008) e “intermidialidade” (PLUTTA, 2011), à luz do Soleil e do contexto atual, 

está presente e faz-se necessária, oportuna. 

 

PALAVRAS CHAVE: Filme de teatro, cineficação da cena, cinema, audiovisual, Ariane 

Mnouchkine, Théâtre du Soleil 

 

 

 

 

 
1 Julia Carrera é doutoranda na UNIRIO com passagem pela Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sob orientação de 

Béatrice Picon-Vallin, onde desenvolve sua pesquisa acerca das relações entre teatro e cinema na obra do Théâtre 

du Soleil (França) e acaba de realizar a turnê francesa (Bordeaux e Paris) da comédia musical As Comadres 

(supervisão artística de Ariane Mnouchkine), na qual é produtora, tradutora e atriz. Na UNIRIO é orientada pela 

Prof. Ana Bulhões Carvalho e bolsista pela CAPES; é Mestre em Artes da Cena pela UFRJ (2017) e Bacharel em 

Comunicação Social também pela UFRJ (2003). É produtora e atriz em teatro e televisão há mais de 20 anos. 

Também realiza projetos artísticos e acadêmicos através da AURORA – Polo de Pesquisa Teatral. 



AMOR e BONEQUICES: 

Representações de Amor no Teatro de Animação no Brasil Contemporâneo 

 

Tuany Fagundes (UDESC) 

Orientador: Paulo Balardim 

 

Nesta comunicação vou apresentar dados sobre  teatro de animação (TA) no Brasil 

que foram coletados para minha pesquisa de doutorado em teatro, dialogando com 

questões filosóficas e sócio culturais acerca do tema amor, indo do particular para o geral. 

Minha pesquisa inicia com um levantamento nacional de artistas, grupos e cia de TA, por 

meio de listas institucionais e independentes. Foram 559 artistas/grupos/cias listados, de 

24 estados brasileiros, sendo cada nome separado por estado e cidade. Destes, 

conseguimos enviar individualmente 221 convites via redes sociais para responder a um 

formulário elaborado especificamente para a tese em questão. Recebemos 44 respostas e, 

a partir destas, elaboramos gráficos com dados quantitativos e qualitativos que indicam 

possíveis panoramas acerca da produção  do TA nacional. Além disso, propomos os eixos 

de diálogo acerca de representação e amor de acordo com os espetáculos citados pelas 

artistas participantes da pesquisa. Assim, “Amor e Tradição no TA” serão discutidos a partir 

de entrevistas com o grupo Os Mascaratis (Uberlândia/MG) e com Catarina Calungueira 

(Seridó/RN), para investigarmos como representações de amor perpassam enredos de 

espetáculos de commedia dell’arte e de brincadeiras do mamulengo nordestino. Propomos 

também dialogar sobre “Amor entre Bonecas”, apresentando e discutindo o protagonismo 

de sexualidades dissidentes em espetáculos de TA com foco em relações homoafetivas 

entre mulheres, a partir de análise de espetáculos e entrevistas com duas cias teatrais. Esta 

pesquisa comunica-se com pensadoras/es que discutem de maneira filosófica, sociológica 

e afetiva diferentes formas de amor existentes, numa perspectiva anticolonial, como Renato 

Noguera, Geni Nunẽz, Sobonfu Somé e bell hooks (sic). Consideramos a arte do TA como 

um vetor de análise social, indo do particular para o geral, para entendermos se as 

representações que estamos produzindo e/ou consumindo contribuem para o 

questionamento e transgressão de discursos hegemônicos acerca do amor ou se estão 

corroborando com os mesmos.  

 

 

Palavras - Chave: Representação, Amor, Teatro de Animação 

 

 


