
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupo  3: 
Poéticas Políticas  
 
Online  
Dias: terça-feira (31/05) e quarta-feira (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadores: Gisele Farias  
                     Lucas Santana 
 

 

1º Dia (31/05) 
 
1 - A preparação do performer: Uma investigação teórico-prática sobre a 
vulnerabilidade como agenciadora dos processos criativos na cena 
contemporânea. 
Alessandra Carvalho 
UNIRIO 
 
2 - Sobre a memória e seus apagamentos: Grupo Pandora de Teatro e as 
narrativas periféricas. 
Lucas Vitorino 
IA/UNESP  
 
3 - A voz do chão: O negro no sapateado no Brasil. 
Lucas Santana 
CEART/UDESC 
 
4 - Teatro São Pedro, 1968 – 1975: estratégias possíveis e imaginadas. 
Nina Hotimsky 
USP 
 
5 - A relação entre o teatro itinerante e a formação de espectadores. 
Sara Dobginski de Moraes 
UNESPAR 
 

2º Dia (01/06) 
 
1 - Corpo, cena e precarização do trabalho. 
Liz Nátali Sória 
USP 
 
2 - Entre o ritual e a experiência: O caminho da bruxa como fronteira da 
possibilidade. 
Jeferson Bastos de Souza 
UEA 
 
3 - Meu Cabelo é a Minha Coroa. 
Gisele Farias 
UDESC 



 
4 - A construção da imagem sacra estática de Jesus e sua representação no 
carnaval: Considerações sobre a Jesus mulher não sambar no carnaval da 
mangueira 2020. 
Tiago Herculano da Silva 
UDESC 
 

 

 

 

 

 

 

 



A preparação do performer: uma investigação teórico-prática sobre a 
vulnerabilidade como agenciadora dos processos criativos na cena 

contemporânea.  
 

Alessandra Carvalho 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas  

Doutorado em Artes Cênicas  

 

Nossa natureza humana e orgânica implica em uma vulnerabilidade 

fundamental e imperativa que se torna complexa pelo imprevisível que habita 

os encontros e as relações que se produzem em um mundo partilhado. 

Afetamos e somos afetados por tudo aquilo que nos toca, direta ou 

indiretamente. No campo da performance e do teatro performativo, é possível 

perceber que a vulnerabilidade opera não só como matéria que constitui 

essas linguagens, mas também como um dispositivo ou meio de criação, até 

pela própria imprevisibilidade do acontecimento intrínseco ás artes da 

presença. Certo “estado de vulnerabilidade” parece produzir abertura e 

“atentividade” ao outro, ao meio, e a si mesmo - ou aquilo que chamamos de 

“entrega” e “escuta” - qualidades importantes na atividade criadora. Assim, 

considerando que somos constituídos incessantemente por essa infinita rede 

de relações com outros corpos, desenvolver a vulnerabilidade como uma 

disponibilidade atenta a essas contaminações e atravessamentos que se 

sucedem nos encontros, poderia ser mais uma prática fundamental e uma 

qualidade artística a ser desenvolvida pelo performer, do que uma fragilidade 

a ser combatida. Ou seja, acolher a vulnerabilidade se aproximaria desse 

entendimento: expor-se conscientemente às afecções, como um exercício de 

permeabilidade, de porosidade interessadas, de atenção dirigida aos 

acontecimentos e afetos. “Vulnerar” como prática de entrega ativa aos fluxos 

e intensidades que partilhamos em cena, como meio de nos aproximar do 

outro enquanto vivo e também vulnerável. A proposta é investigar sobre a 

vulnerabilidade através do pensamento cartográfico, e de maneira que teoria 

e prática trabalhem juntas para pensar esse afeto, não como fragilidade, mas 

como um estado de abertura fundamental para a relação e a conexão com o 

presente, agindo como possível potencializadora dos processos criativos do 

performer na cena contemporânea. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade, performer, cartografia, cena 
contemporânea 



SOBRE A MEMÓRIA E SEUS APAGAMENTOS: GRUPO PANDORA DE TEATRO E 

AS NARRATIVAS PERIFÉRICAS.   

Lucas Vitorino – IA Unesp. 

Apresentarei a pesquisa desenvolvida pelo Grupo Pandora de Teatro, coletivo 

atuante na periferia da cidade de São Paulo, que relaciona Teatro, Memória e Território, 

a partir dos espetáculos Relicário de Concreto (2013) e COMUM (2018), processos 

criativos que consolidam um território simbólico por meio do resgate histórico de um 

bairro periférico e suas histórias de resistência, injustiças e luta, mirando a atualidade 

da disputa pelas narrativas do tempo passado no Brasil de hoje.   

 Relicário de Concreto transformamou em experiência teatral as histórias acerca 

da Fábrica de Cimento Portland Perus e da Greve do Queixadas. A Fábrica de Cimento 

Portland Perus foi a maior fornecedora de cimento para todo o país, na primeira metade 

do século XX, era a principal fonte de renda para muitos trabalhadores imigrantes, 

migrantes e moradores da região.  Hoje, a Fábrica sofre a degradação natural do tempo, 

e transformou-se em abandono e ruína.  O processo de criação do espetáculo COMUM 

aborda as reminiscências da ditadura civil-militar brasileira, tendo como ponto central a 

descoberta da vala comum, clandestina, no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, 

em 1990, relacionando o período ditatorial brasileiro com a busca dos familiares pelos 

corpos e as memórias dos desaparecidos políticos. Os processos criativos do grupo 

verticalizam-se na pesquisa sobre o reconhecimento do passado do bairro de Perus, 

com o intuito de frisar o momento presente, reverbera em nossos dias e trazem 

questionamentos com eventos e narrativas que marcaram o território. 

Palavras-chave: Teatro de Grupo; Processo de criação;  Sociologia da arte; 

Crítica genética 



                          A VOZ DO CHÃO: O NEGRO NO SAPATEADO NO BRASIL 

 

Lucas Santos de Santana 

Universidade do Estado de 

Santa Catarina 

 

Quem conhecemos que sapateia e é negro? Por que cabe perguntar por negros que 

sapateiam no Brasil? Como é ser negro no sapateado americano? Quantos negros 

podemos citar nos musicais cinematográficos? Quais estratégias traçaram para se 

manter em cena? Esses são questionamentos que movimentam a pesquisa em 

andamento. 

Em sua origem o Tap dance é uma dança vernacular da diáspora negra estadunidense, 

transmitida na oralidade, em comunidade, para sobrevivência cultural e individual. Ao 

longo da pesquisa levantamos o problema de como foi construído um sapateado 

americano que se desenvolve exclusivamente nas academias privadas de dança no 

Brasil. Onde o alto custo, das mensalidades e dos sapatos, impossibilita o acesso e 

manutenção da presença do corpo negro sapateando, em paralelo de como 

continuamente, segundo Adichie (2019), transmitimos uma única história enbraquecida 

do sapateado, a dos grandes musicais. 

Como construímos outro imaginário do Tap dance que destaque outra narrativa 

historiográfica e que retorne os corpos que protagonizam ao seu lugar central? 

A pesquisa-criação em continuidade enseja protagonizar o negro no sapateado 

americano do Brasil. Primeiramente contribuindo para ampliar as informações gerais 

sobre técnica, história e referências. Com isso, alargar o imaginário e projetar novos 

conhecimentos acerca do sapateado americano. Ainda assim, especificamente sobre 

uma perspectiva negra. Um estudo que volta as origens para criar uma diferente política 

dos corpos negros na comunidade dessa dança.  

Palavras-chave: Sapateado; Tap dance; Corpo-negro; história 

 

 



Teatro São Pedro, 1968 – 1975: estratégias possíveis e imaginadas 

 

Nina Nussenzweig Hotimsky 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Escola de Comunicações e 

Artes – Universidade de São Paulo (PPGAC – ECA – USP) 

 

 A presente pesquisa de doutorado investiga as atividades artísticas e 

culturais realizadas no Teatro São Pedro, em São Paulo, entre 1968 e 1975. 

Nesta comunicação será abordado o início do projeto, em suas diretrizes e 

dificuldades. Maurício Segall e Fernando Torres estabeleceram uma sociedade, 

arrendaram e reformaram um antigo edifício teatral, localizado no bairro da Barra 

Funda. Em novembro de 1968 o espaço foi aberto ao público; na ocasião, um 

texto divulgado no programa expressava as intenções dos produtores. 

Desejavam garantir aos espectadores uma “programação diversificada” e um 

“ponto de referência durante todo o ano”1. Uma fotografia mostrava a equipe que 

reformou o São Pedro – opção que valorizava os trabalhadores, e indicava o 

engajamento político dos responsáveis pelo teatro. Mas as estratégias em torno 

do São Pedro muito rapidamente tiveram de ser reinventadas, a partir do abalo 

do Ato Institucional número 5 (AI-5), emitido em dezembro do mesmo ano. 

Mesmo com os graves entraves impostos à produção artística, 

mantiveram-se os esforços em constituir um núcleo estável de criadores em 

torno do Teatro, uma programação regular e a criação de espetáculos teatrais 

críticos à realidade social brasileira. A análise das tensões entre o projeto inicial 

do São Pedro e as dificuldades impostas pela Ditadura Civil-Militar partirá de 

pesquisa documental, entrevistas com os envolvidos e estudo de bibliografia 

especializada.  

 

Palavras-chave: Teatro São Pedro; História do Teatro Brasileiro; Ditadura Civil-

Militar. 

 
1 Programa do Teatro São Pedro – 5 de novembro de 1968. Disponível na Biblioteca Jenny Klabin Segall 

– Museu Lasar Segall. 



A relação entre o teatro itinerante e a formação de espectadores 

 

Sara Dobginski de Moraes 

Mestrado Profissional em Artes 

Universidade Estadual do Paraná 

             

Este trabalho tem como tema a relação entre o teatro itinerante e a formação de 

espectadores, tendo como objeto as ações de formação de espectadores realizadas 

pelos grupos teatrais itinerantes frente a indivíduos que nunca foram ao teatro ou 

frequentam pouco esse espaço cultural. Dados, como os do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, indicam a inexistência de grupos teatrais atuantes em mais 

da metade das cidades nacionais e o desconhecimento da maior parte da população 

do Brasil frente ao teatro. Diante disso, esta pesquisa investiga as ações de 

formação de espectadores realizadas por artistas teatrais de grupos itinerantes, com 

a finalidade de avaliar de que forma eles criam a possibilidade de pessoas, que 

nunca ou poucas vezes foram ao teatro, terem acesso a essa arte, bem como as 

ações culturais possíveis de serem realizadas nessas situações. Identifica-se se há 

ações culturais empreendidas, por parte de artistas e grupos teatrais ambulantes, 

quanto ao trabalho de formação de espectadores, assim como se conhece de que 

forma essas ações se efetivam - principalmente em cidades que não possuem 

grupos teatrais profissionais fixos. A execução deste trabalho ocorre por meio de 

pesquisas de campo e bibliográfica – baseada em autores como Elaine dos Santos, 

Jorge Dubatti, Jacques Rancière e Denis Guénoun - com o intuito de tratar sobre a 

“crise do teatro”, a formação de público e espectadores, a recepção e mediação 

teatral, a democratização cultural, o teatro itinerante e o teatro digital. Na pesquisa 

de campo, são entrevistados três artistas ou grupos itinerantes da cena teatral, 

questionando-os sobre a formação de espectadores. As respostas dos entrevistados 

são relacionadas e comparadas às teorias, dados e aos textos estudados havendo, 

por fim, uma reflexão e conclusão em torno de toda a investigação, resultando em 

uma dissertação. 

 

Palavras-chave: Teatro itinerante. Formação de espectadores. Recepção teatral. 

 



Corpo, cena e precarização do trabalho 

Liz Nátali Sória 

ECA/USP 

 

Dentre a infinidade de catástrofes causadas nos tempos neoliberais, encontra-se 

um intenso processo de precarização do trabalho e do sofrimento do corpo em meio às 

atividades que buscam garantir a sobrevivência. A categoria trabalho deixa os moldes 

antigos e se desloca em direção à uberização do trabalho. A possibilidade de relacionar 

corpo, artes da cena e a categoria trabalho não é nova e já foi realizada por figuras 

canônicas como V. Meyerhold e R. Laban. De forma e em contextos completamente 

distintos, ambos os nomes lançaram os olhares para o corpo do trabalhador fabril para 

elaborar concepções artísticas. Hoje, com o processo de mecanização, o trabalho fabril 

deixa de ser central e nossos tempos impõem novas variantes a serem consideradas na 

possibilidade de associação crítica entre corpo, cena e trabalho. Dentre algumas 

características atuais, os indivíduos improvisam postos de trabalho e se veem obrigados 

a lançarem mão da criatividade para pagar suas contas. Nesse contexto, quais as 

possibilidades de que as artes da cena e o corpo em meio à arte dialogue criticamente 

e lance questionamentos e subversões à precarização do trabalho que nos massacra dia 

a dia? Na investigação de doutorado em curso, buscamos manifestações e abordagens 

artísticas a partir do prisma do corpo que dialoguem criticamente com os sintomas do 

cansaço, exaustão e auto pressão por produtividade, típicas do mundo do trabalho atual. 

No campo simbólico, mas também na materialidade do corpo, os temas como o ócio, 

o lazer e o descanso ganham possibilidades de subversão às violências do mundo do 

trabalho. Esta comunicação busca levantar questões apontadas na pesquisa em curso 

sobre as possibilidades de um diálogo crítico entre os campos do corpo, da cena e do 

trabalho, em sua atualidade.  

 

Palavras chave: corpo; trabalho; precarização; cena; descanso 



SOUZA. Jeferson Bastos. Entre o ritual e a experiência: O caminho da bruxa 
como fronteira da possibilidade. Universidade do Estado do Amazonas; 
Mestrando do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas. PPGICH-UEA. Performer.  

 

RESUMO 

Este artigo é um recorte da pesquisa desenvolvida no Mestrado do Programa de 
Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPPGICH-UEA), que tem 
como objetivo refletir sobre as práticas, vivências e concepções de mundo dos 
integrantes de dois grupos (Ordem Mística Templo de Oríon – OMTO e Tradição 
Trina Essência – TTE) de bruxaria (neo) pagãos da cidade de Manaus, buscando 
tecer relações dessa reflexão com a esfera das artes, sobretudo com os Estudos 
da Performance. Observando e descrevendo os agenciamentos produzidos em 
solo em que a magia é o elo fundador e aglutinador.  

PALAVRAS-CHAVE: Bruxaria; Ritual; Experiência;  
 

 

 



Meu Cabelo é a Minha Coroa: Processo identitário de aceitação da 

beleza passando pelo cuidado do cabelo afro ao corpo. 

Gisele Aparecida Farias.1 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Cabelo diz muito sobre presença ancestral, cada curva de fio contém minha identidade, levando 

memórias ancestrais da raiz a ponta. Na busca pelas raízes percorremos as interseccionalidades nas 

relações entre classe, etnia e gênero, revelando a importância cultural a partir do processo identitário, 

passando pela aceitação do cabelo afro ao corpo. Sendo dividida em três etapas: a primeira será 

entrevista com atrizes da Cia Nosso Olhar, observando como foi a relação com cabelo e o corpo desde 

de infância. A segunda é a construção do monólogo Dona Jacinta, que já está em experimentação 

artística contemplada pelo edital Aldir Blanc. E a terceira será a dissertação durante toda pesquisa. 

Durante a pandemia me questionei de que maneira as mulheres pretas estavam vivendo? De que forma 

a arte pode ser um instrumento de multiplicação em ação? Em meio desses questionamentos nasceu 

Dona Jacinta, que busca compreender a história social da beleza, partindo de experiências reais que 

impactam a vida das mulheres negras. O interesse pela relação do cabelo e o corpo surgiu devido 

aproximação de 20 anos com mulheres no salão de beleza especializado em cabelo afro, percebi que 

aceitar sua raiz natural é muito mais complexa do que simplesmente passar um alisante nos fios. O 

processo de branqueamento se desenvolveu com a escravização de pessoas, deixado marcas vistas até 

hoje pela propagação do racismo que determina a partir de esteriotipos o conceito de beleza. Conceitos 

que nos mostram um mapa da realidade do racismo no Brasil. Nilma Lino Gomes diz que diante de um 

padrão de beleza, o racismo inculca e gera, em suas vítimas, um sentimento antagônico a todos esses 

atributos. Essa negatividade é expressada principalmente em seus corpos, na superfície de sua pele e no 

tipo de cabelo (GOMES, 2020). Palavras chaves: Mulher, cabelo, identidade, beleza e corpo. 

Palavras chaves: Beleza, cabelo, corpo, identidade e mulher. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM SACRA ESTÁTICA DE JESUS E SUA 

REPRESENTAÇÃO NO CARNAVAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A JESUS 

MULHER NÃO SAMBAR NO CARNAVAL DA MANGUEIRA 2020. 

 

Tiago Herculano da Silva1 

 

Resumo2: A formação da imagem de Cristo, ao longo da história, criou uma 

representação de seu corpo de forma estática para simbolizar a vitória do espírito perante 

a carne, enquanto deuses de outras religiosidades foram representados com o corpo em 

movimento. A dança dessas divindades como possibilidade de conexão com os humanos. 

No carnaval, as representações de figuras cristãs tiveram como base a forma estática da 

iconografia sacra, porém com o advento do corpo do folião como possibilidade de 

encenação da imagem de Cristo no carnaval, o martírio e outras passagens bíblicas foram 

sendo encenadas nos desfiles das escolas de samba resultando em movimentação para 

estas representações. Propomos refletir perante a influência artística da iconografia cristã 

nas representações da figura de Jesus e como o corpo do folião passou encenar esta figura 

religiosa. Por meio desta proposta, olharemos para a face de Jesus Mulher foi encenada 

pela rainha de bateria Evelyn Bastos no carnaval da Estação Primeira de Mangueira em 

2020. Com o enredo “A verdade vos fará livre”, do carnavalesco Leandro Vieira, cuja 

narrativa imagina o retorno de Jesus nos dias atuais, nascido no morro da Mangueira, 

buscamos discutir o fato da Evelyn não sambar. Diversas faces de Jesus foram 

representadas no desfile, como Jesus Negro e Jesus Indígena, mas a face feminina, 

representada pela rainha, não samba, enquanto a face masculina, representada pelo 

mestre-sala por exemplo, dança, baila e samba. Em depoimento, a rainha aborda que por 

respeito aos religiosos abdicou de sambar. Mas por que o corpo masculino, que representa 

a face homem de Jesus, podia sambar? O corpo da “Jesus Mulher” sambando seria 

desrespeitoso? Por que a dança do Jesus homem não foi percebida como ofensivo? O 

objetivo deste trabalho é levantar essas questões perante o corpo que representa deuses, 

santos, entidades que podem ou não dançarem no carnaval, colocando a figura cristã nessa 

representação carnavalesca como pauta central. Em nossa proposta, a Jesus Mulher 

samba, pois entendemos que se Jesus voltasse hoje e fosse nascido na favela, como propõe 

o enredo da Mangueira, ela estaria presente no samba e o entenderia enquanto expressão 

de luta, resistência e valores sociais. Como uma deusa que dança, nossa Jesus Mulher 

sambaria na avenida.  

 

Palavras-chaves: Deuses; Jesus; Mulher; Mangueira; Dança. 

 
1Doutorando do curso de Artes Cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Pesquisa as diversas 

faces de Jesus no carnaval da Mangueira 2020, orientado pela profª dra. Fátima Costa de Lima. Mestre em 

Artes Cênicas pela UFRN. Graduado em licenciatura em teatro pela UFPB. Artista Plástico formado em 

Desenho e Pintura pela UFCG. Carnavalesco da Escola de Samba Virtual Deixa de Truque no período de 

2017 até 2021; atualmente fazendo parte da equipe artística da agremiação Virtual Morro do Esplendor. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3688535576275314. E-mail: txchyagoserectus@hotmail.com. 
2 Inicialmente este trabalho foi apresentado no evento no 33º Congresso Internacional do SOTER:  religião, 

laicidade e democracia, cenários e perspectivas em julho de 2021 com o título Deuses estáticos e deuses 

que dançam no carnaval. Foi publicado apenas o resumo nos anais do evento, disponível em: 

https://soter.org.br/downloads/33CongrSoterCadernodeResumos.pdf. Para este evento, escrevemos o texto 

completo com novos questionamentos e aprofundamentos, além do uso de outras referências perante a 

temática proposta.  

http://lattes.cnpq.br/3688535576275314
mailto:txchyagoserectus@hotmail.com
https://soter.org.br/downloads/33CongrSoterCadernodeResumos.pdf

