
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 5: 
Dramaturgias e Composições 
 
Online  
Dias: terça-feira (31/05) e quarta-feira (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadores: Cleilson Queiroz  
                     Flávia Menezes  
 

 
1º Dia (31/05) 
 
1 - Procedimento de montagem e repetição nos trabalhos de Sofia Medici e Ivana 
Müller: um estudo sobre a palestra-performance. 
Camila Moreira Gomes 
USP 
 
2 - A teledramaturgia e as mitologias políticas. 
Ricardo Philippi 
UFBA 
 
3 - PROCESSOS COMPOSICIONAIS DE ÁUDIO-CENAS: por uma dramaturgia 
ancorada nas relações entre espaço, sonoridades e participação. 
Flávia Menezes 
UDESC 
 
4 - Dramaturgia negra brasileira - panorama e análise de textos publicados no 
século XXI. 
Lucas Bebiano 
UFPE 
 

2º Dia (01/06) 
 
1 - O indomado Paulo Afonso Grisolli (1934-2004). 
 Arnaldo Marques 
UNIRIO 
 
2 - Documentos no processo de montagem do espetáculo de Teatro 
Documentário Chorume. 
Cleilson Queiroz 
UDESC 
 
3 - Peça-conversa: relações de coautoria entre atores e espectadores. 
Marcos César Coletta Pereira 
UFMG 
 
4 - Arte e vestígio: Dramaturgia sonoro-visual a partir de uma ausência. 
Daidrê Thomas 
UNIRIO 
 



5 - O passado à passeio em Papa Highirte: o olhar épico da distância na 
dramaturgia de resistência de Oduvaldo Vianna Filho. 
Danilo Henrique Faria Mota 
UNB 
 



Procedimento de montagem e repetição nos trabalhos de Sofia Medici e Ivana 

Müller: um estudo sobre a palestra-performance. 

Discente: Camila Moreira Gomes (Mestrado Acadêmico/Programa de Pós-graduação 

em Artes Cênicas – Universidade de São Paulo) 

Orientador: Antonio Carlos de Araujo Silva 

Bolsista Capes/Proex 

 

O presente trabalho se propõe a compartilhar alguns passos da pesquisa de mestrado que 

desenvolvo no PPGAC/USP e que se dedica a uma análise crítico-conceitual de trabalhos 

cênicos intitulados como palestras-performances. Objetivou-se traçar uma aproximação 

com esse possível formato, atentando para suas derivações de nomenclatura, se haveria a 

possibilidade de traçar suas características, recorrências, refletindo sobre o modo como 

os artistas operam em uma cena processual, fragmentária. São citados (as) autores (as) 

que discorrem sobre suas possibilidades formais, a exemplo de BLEEKER (2012), 

FRANK (2013), HUSEMANN (2004), JESCHKE e SCUDELER (2012), OLIVEIRA 

(2014) RIBEIRO (2011), SMALL (2021). 

Ao partilhar a reta final da investigação, dois casos são abordados: o da coreógrafa croata 

Ivana Müller, com “How Heavy Are My Thoughts” (2003) e o da artista argentina Sofia 

Medici, que constrói alguns trabalhos, como "Traducción Simultánea" (2016/2020), 

"Nostalgia de una ciencia ficción futura" (2016), "Se acepta efectivo" (2018/2020) e "El 

fin de lxs artistas" (2020 -). O que é põem em jogo essas artistas quando reiteram o ato 

de palestrar? Há certos procedimentos, temas, materiais, disposições cênicas que se 

repetem?  

Percebe-se semelhanças – em cena, há aquele que fala ou lê enquanto compartilha 

imagens, que devem ser “lidas” pelo espectador. Parece haver uma operação com o uso 

de imagens (ou até mesmo da palavra exposta como imagem) que não são usadas para 

ilustrar, mas fazer ver algo. Essas imagens, aliadas a discursividade podem nos sugerir 

que as artistas estão “montando”, operando com ruídos entre palavra e imagem. Autores 

como Rancière, Didi-Huberman, Eisenstein tem auxiliado a pensar de que maneira 

“montar” também é uma operação de “desmontar”, analisar, colocar em desordem, 



justapor. Além disso, é possível observar que esses textos que são lidos/falados são cheios 

de interrupções, falhas, ainda que estejam envoltos sob um “tema”, uma ideia que persiste. 

 

Palavras-chave: palestra-performance; montagem; fragmento; repetição 



 A TELEDRAMATURGIA E AS MITOLOGIAS POLÍTICAS 

Me. Ricardo Philippi1 

Orientação: Dr. Paulo Henrique Correia Alcantara2 

 

A origem da dramaturgia ocidental reside em todo um universo de narrativas míticas, 

fabulações protagonizadas por seres e personagens que encarnam aspectos gerais da 

condição humana evocando infinitos temas, como por exemplo: a inteligência, a 

destreza, a morte, a bondade, a sabedoria, a coragem, o bem, o mal etc., todos assuntos 

da natureza humana, de seus desejos e paixões. Dentre os diversos temas mitológicos, 

um se tornou o objeto de considerações de diversos autores da filosofia, estética, 

comunicação social e da política: o conceito de mito político. Dentre estes autores estão: 

Barthes (2009), Camargo (2017), Galicia (2010), Gandin (2012) Gomes (2004), Kott 

(2003), Miguel (2004), Ribeiro (2010), Rubin (2004), Schwartzenberg (1977), Sorel 

(1908). Pode-se dizer que o ponto de ligação entre eles está na imagem primordial da 

“luta pelo poder”. Entre estes autores está Raoul Girardet que publicou o livro Mitos e 

Mitologias Políticas (1987) no qual cria uma divisão clara de quatro grandes 

constelações internas no âmago das mitologias políticas: A Conspiração, A Era de Ouro, 

A Unidade e O Salvador. Assim, a partir de uma visão transdisciplinar, esta 

apresentação busca fazer um paralelo entre as constelações mitológicas de Girardet 

com diversas teledramaturgias contemporâneas, a fim de revelar possibilidade de uma 

análise dramatúrgica. Isso porque os mitos políticos podem ser chaves de leitura da 

mobilização do indivíduo, através de um processo de filtragem das narrativas, fatos e 

interpretações/deformações de dramaturgias e do real que o cerca. Deste modo, ao 

construir seus argumentos, o sujeito perpassa anteriormente pelas questões da sua 

própria natureza e da sua compreensão histórica, como uma força motriz a acionar as 

correlações da construção de significado para explicar sua existência e, 

consequentemente, a mitologia política se torna uma boa ferramenta de persuasão, 

principalmente, como comenta Girardet, pela sua habilidade em se manter invisível 

enquanto influencia as percepções básicas das audiências. 

 

 

Palavra-chave: Teledramaturgia, Mito Político, Espetáculo Político. 

 
1 Ator e diretor cênico. Mestre em Comunicação e doutorando em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal da Bahia. 
2 Dramaturgo e diretor teatral. Professor adjunto da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia 

e Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 



PROCESSOS COMPOSICIONAIS DE ÁUDIO-CENAS: por uma dramaturgia 

ancorada nas relações entre espaço, sonoridades e participação 

Flávia Andresa Oliveira de Menezes (Doutoranda no PPGT/UDESC) 

Prof. Dr. André Nunes Carreira (Orientador/Professor PPGAC UDESC) 

 

A presente comunicação visa refletir sobre os processos de composição da áudio-

experiência “Tesouros esquecidos são cápsulas dos desejos”, da áudio-cena de dança “A 

mulher que dançava com os casarões” e da áudio-cena “Assombros”. Assim discutiremos 

sobre a construção de uma dramaturgia que tem por objetivo possibilitar a relação do 

espectador com a obra em duas camadas uma que é onde o ouvinte/espectador/atuante 

escuta e cria imagens mentais ancoradas no espaço da casa e a outra que é quando ele 

imprime na experiência de percorrer espaços uma relação de apreciação.  Nesse interim 

faremos o diálogo com discussões sobre “ato de escuta” (Biscaro, 2015); “Vozes 

desincorporada” (Storolli, 2020); “interatividade e participação” (Saturnino, 2017) 

“paisagem sonora” (Schafer, 2019) “Memória” (Polak,1992) “Experiência” (Larossa, 

2016) “Espaço no teatro pós-dramático (Lehmann, 2007)”. As principais conclusões 

apontam para o fato de que os processos composicionais dessas cenas precisam 

desenvolver-se a partir de uma dramaturgia que inscreva na narrativa relações profundas 

com o espaço e as sonoridades da cena, a fim de que garantam o caráter participativo do 

espectador/ouvinte/atuante, junto a obra, seja ele a nível imaginativo ou de ação corporal. 

 

Palavras Chave: Áudio-cena. Ato de Escuta. Participação. Teatro Contemporâneo.  



DRAMATURGIA NEGRA BRASILERA - PANORAMA E ANÁLISE DE 

TEXTOS PUBLICADOS NO SÉCULO XXI 

 

Lucas Bebiano 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 

RESUMO: A pesquisa tem por interesse entrar em contato com textos cênicos publicados 

por dramaturgas/os negras/os no Brasil. Para tanto, foi elaborado um mapeamento das 

dramaturgias negras brasileiras publicadas nos primeiros 20 anos do século XXI. Tal feito 

resultou na análise de 40 profissionais da escrita cênica espalhados pelas 05 regiões do 

país. Ao se comprometer com uma catalogação nacional, a pesquisa identificou quem são 

as/os profissionais negras/os que conseguem publicar suas dramaturgias no Brasil. Além 

disso, a pesquisa apresenta 04 tabelas expositivas que sistematizam dados acerca da 

identidade, dos textos publicados, das regionalidades, e dos gêneros de 40 dramaturgas/os 

negras/os do país. Com esses resultados, se pode ter uma primeira ideia da dinâmica entre 

as editoras brasileiras e as/os dramaturgas/os de cada estado do país, como, por exemplo, 

o fato de que são as dramaturgias negras sudestinas as que ocupam maior espaço de 

publicação. Durante o processo de mapeamento, foi se percebendo como as dramaturgias 

publicadas podem facilmente circular em espaços oficiais de ensino, por exemplo. 

Enquanto referência bibliográfica, as dramaturgias negras podem ser utilizadas como 

contraponto à quantidade de teatros eurocentrados consumidos nas instituições de ensino 

superior em artes no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Dramaturgias Negras, Teatros Negros, Mapeamento 

 



XI SPAC – Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas - UDESC 

SUBVERSÃO DAS CR1S3S – A Arte entre ruínas e catástrofes 

 

O indomado Paulo Afonso Grisolli (1934-2004) 

Arnaldo Marques da Cunha 

Doutorando em Artes Cênicas / PPGAC – CLA – UNIRIO 

 

O adjetivo “indomado” aposto de antemão neste título dado à pesquisa – 

em etapa inicial tanto no Rio de Janeiro quanto fora da cidade e até do país, 

sobretudo ao envolver ainda o desconhecimento cá entre nós da labuta de 

“sobrevida” em terras lusitanas – busca tipificar o caráter empreendedor e 

independente deste Artista/Cidadão inconformado com a realidade do mundo à 

sua volta. Sua atuação profissional enfrentou um caminho pleno de desafios, 

estendendo sua influência não só pelos rumos aqui tomados após intensa 

atividade teatral já que, além disso, provocou certa ebulição na teledramaturgia 

brasileira ao ser contratado, pela Central Globo de Produção, como diretor-

executivo de um dos Núcleos de Programação – a chamada “Casa de Criação”.  

Teatrólogo e roteirista, diretor de teatro e tv, começou e acabou jornalista: 

editor do Caderno B do Jornal do Brasil de 1964 a 1972, no Rio, seu último 

trabalho foi no Correio do Brasil durante alguns meses em Portugal onde, ao 

longo de pouco mais de uma década por lá, teve uma filha portuguesa. O Brasil 

lhe fez falta: ninguém lembrava mais quem ele era e o que fizera num estúdio de 

televisão ou mesmo num palco. Cheio de planos e problemas de saúde, por falta 

de trabalho morreu na penúria.  

Esta proposta procura vasculhar alguns pontos desta sua trajetória, 

notadamente seus experimentos e contribuições à cena brasileira no decorrer da 

segunda metade do século XX. Para resumir, reaproveito preciosas palavras 

expressas pelo Homem/Autor Grisolli autoplagiando-se, como Ator, nesta 

emblemática fala ao interpretar seu Bufão: “(...) São só palavras, mas é delas 

que provém a minha força (...)” – tentadora inspiração mais do que desafiadora 

e bem na medida para um imenso cidadão e indomado artista cênico brasileiro, 

apaixonado e apaixonante. 

 

Palavras-chave: Grisolli; teatro brasileiro; experimentalismo; teledramaturgia. 



Documentos no processo de montagem do espetáculo de Teatro 

Documentário Chorume 

Cleilson Queiroz Lopes 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Doutorando.  

O documento é uma construção. Carrega consigo narrativas faladas, escritas, 

imagéticas, fílmicas, dentre outras. É oportuno, para uma melhor compreensão 

do documento, entender quem narra, quais suas intenções e desejos, além do 

contexto no qual está inserido. A comunicação visa em primeiro momento, situar 

quando na história a ideia de documento se expandiu, amparando-me nos 

historiadores Jacques Le Goff (1990), Paul Veyne (1998) e Michel de Certeau 

(1982). Apresentarei como a expansão dos documentos influencia a utilização 

deles nas artes e em específico, no campo do Teatro Documentário. Analisarei 

documentos do espetáculo de Teatro Documentário Chorume da Companhia 

Ortaet de Teatro da cidade de Iguatu-Ce, nos lugares que ocupo de proponente 

e artista-pesquisador. Como metodologia possível, aproximarei questões do 

Teatro Documentário com aspectos da genética teatral a partir dos esforços de 

Grésillon, Mervant-Roux e Budor (2013). Nas considerações finais, debaterei a 

importância da compreensão de certos objetos de cena enquanto documentos 

durante o processo de montagem do espetáculo Chorume.  

 

Palavras-chave: Documento; Teatro Documentário; Autobiografia; Dramaturgia; 

Encenação.   

 



Peça-conversa: relações de coautoria entre atores e espectadores 

 

Marcos Coletta 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. EBA – Escola de Belas Artes. Programa de 

Pós-Graduação em Artes – Doutorado. Financiamento CAPES. Orientação: Prof.a Dr.a 

MACHADO, Marina Marcondes. 

 

Esta pesquisa de doutoramento, iniciada em 2020, propõe análise e investigação de relações 

participativas e de cocriação entre atores e espectadores no momento do acontecimento 

teatral por meio de articulações performáticas e dramatúrgicas que incitam o espectador a 

participar diretamente da construção da cena e da estrutura da obra. Para este estudo, 

observo como fenômeno principal o espetáculo “Fauna”, estreado pelo grupo belo-horizontino 

Quatroloscinco – Teatro do Comum em 2016, cuja dramaturgia e atuação assino em parceria 

com Assis Benevenuto, com direção de Ítalo Laureano e Rejane Faria. A fim de explorar e 

aprofundar a noção de peça-conversa, realizo a desmontagem descritiva do espetáculo 

desde o processo de criação até o convívio com o público durante suas temporadas entre 

2016 e 2019. Outros dois espetáculos também discutidos na tese são “Hysteria” (2001), do 

grupo paulista Grupo XIX de Teatro e “Ele precisa começar” (2007), do grupo carioca 

Foguetes Maravilha, casos precedentes de experimentos de coautoria entre ator e 

espectador, referências para o processo criativo de “Fauna”. A análise de características 

dramatúrgicas e performativas destes três espetáculos brasileiros, estreados entre 2001 e 

2016, e a desmontagem descritiva do processo de criação e apresentações de “Fauna”, 

compõem o caminho metodológico. Os principais diálogos desta tese são desenvolvidos com 

Jorge Dubatti, Ileana Diéguez Caballero, Josette Féral, Ana Pais e Óscar Cornago, que têm 

se debruçado sobre questões significativas na cena contemporânea como a 

performatividade, a convivialidade e as relações criativas entre artistas e público, e também 

com o filósofo Vladimir Safatle e sua obra O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo 

e o fim do indivíduo (2015), principal interlocução teórica durante o processo criativo de 

“Fauna”. 

 

Palavras-chave: Dramaturgia contemporânea. Teatro performativo. Teatro Convivial. 

Coautoria. Espectador.  

 



ARTE E VESTÍGIO: DRAMATURGIA SONORO-VISUAL A PARTIR DE UMA 

AUSÊNCIA 

Daidrê Thomas (PPGAC- UNIRIO) 

Orientadora: Angela Materno de Carvalho 

Bolsista CNPq 

 

 
RESUMO: A dissertação a qual esta comunicação alude, articula trabalho artístico e 

análise teórico-crítica, a partir do conceito de vestígio e do recolhimento e montagem de 

materiais pessoais. A noção de vestígio é aqui tratada, inicialmente, a partir da perspectiva 

de Jean-Luc Nancy (1994), que afirma que a palavra latina vestigium designa a sola ou a 

planta do pé, uma pegada de um passo, e que para que se produza uma pegada há 

necessidade do contato do pé com o chão e da perda deste contato. Portanto, uma pegada 

é, simultaneamente, a marca de uma presença e de uma ausência, já que registra uma 

passagem. Segundo o filósofo, a arte está diretamente ligada à presença de um 

desaparecimento. Neste sentido, a dramaturgia sonoro-visual realizada durante esta 

pesquisa relaciona-se ao desaparecimento, à morte do meu pai, falecido poucos meses 

antes do meu nascimento. Esta comunicação expõe, brevemente, aspectos do estágio atual 

da pesquisa. Apresento aqui algumas noções referentes às relações entre arte e vestígio, 

bem como um pouco do processo de criação, que envolve a adaptação para a linguagem 

audiovisual (decorrente da mudança de plataforma para o online, em virtude da pandemia 

de Covid-19) e o manejo do vídeo, fotos, bilhetes e relatos que integram a pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: vestígio; dramaturgia; imagem; montagem; memória 



O PASSADO À PASSEIO EM PAPA HIGHIRTE: O OLHAR ÉPICO DA 

DISTÂNCIA NA DRAMATURGIA DE RESISTÊNCIA DE ODUVALDO 

VIANNA FILHO. 

Danilo Henrique Faria Mota 

Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

A presente proposta de comunicação oral trata-se da pesquisa em andamento de 

Doutorado nas Artes Cênicas que consiste no estudo da dramaturgia de Oduvaldo Vianna 

Filho (Vianinha) no pós-golpe de 1964. A pesquisa procura investigar o caminho 

dramatúrgico da peça teatral Papa Highirte, escrita por Vianna em 1968 e censurada no 

mesmo ano. O objetivo é refletir sobre os impasses do trabalho intelectual e artístico de 

Vianna, no período da ditadura civil-militar brasileira, com o intuito de verificar o 

amadurecimento da linguagem épica e do uso dos expedientes dramatúrgicos na 

experiência de construção da obra. Tendo como ponto de partida a frase do filósofo 

francês Paul Ricouer “o documento é mudo até que se lhe faça uma pergunta”, propomos 

com o olhar épico da distância recolher testemunhos, reconhecer procedimentos estéticos, 

confrontar documentos, estabelecer conceitos expandidos acerca da materialidade, 

historicidade e teatralidade com o intuito de realizar uma investigação metodológica do 

passado. A metodologia da pesquisa baseia-se nos pressupostos da abordagem histórica 

tendo as seguintes fontes documentais para análise: o texto dramatúrgico, as reportagens 

de jornais e críticas da montagem teatral liberada para publicação e encenação somente 

em 1979, no início da chamada redemocratização. Desta maneira, é lançada as seguintes 

formulações: Há uma personalidade física de Vianna impressa na sua obra? O que restará 

de seu teatro? O que Vianna amadurece em termos de escrita? Quais seriam as 

dificuldades enfrentadas por Vianna ao escrever durante o acirramento da Censura no 

Brasil? Por fim, almeja-se colocar em evidência as representações de uma dramaturgia de 

resistência, participativa, engajada e popular para refletir a postura do artista diante da 

representação do cotidiano em uma ditadura civil-militar. 

 

Palavras-chaves: Teatro Épico; Dramaturgia Brasileira; Estética; Teatro Brasileiro; 

Documento. 

 


