
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 8: 
Corpes e Territórios na cena  
 
Online  
Dias: Terça (31/05) e quarta (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadoras: Laura Franchi  
                    Jussara Belchior 
                    
 
1º Dia (31/05) 
 
1 - Que desconforto! – migração, xenofobia e racismo em cena. 
Laura Franchi 
UDESC/UEL 
 
2 - Corpo gordo na dança e na morte em Salomé. 
Orquídea Fernanda Garcia da Silva/UFRJ 
Leidiane Pereira da Silva/UFBA 
 
3 - Experiências pandêmicas do intérprete de dança. 
Maria Basulto 
UNICAMP 
 
4 - Dramaturgias de corpos em crise no fazer-dizer de danças gordas 
contemporâneas. 
Leidiane Pereira da Silva 
Joubert de Albuquerque Arrais 
UFBA 
 

 
2º Dia (01/06) 
 
1 - ESTUDOBANHANÇAS- um laboratório de criação em dança com corpas 
gordas Cearenses. 
Leidiane Pereira da Silva/UFBA 
Jussara Belchior/UDESC 
 
2 - Estética do (Im)Possível: A Deficiência como Potência na Criação Cênica. 
Priscila Silva da Rosa 
UFRGS 
 
3 - O Apagamento das Danças Guerreiras de Origem negra no Brasil. 
Carlos Kiss 
UNICAMP 
 
4 - Um Instante do seu Olhar: relações poéticas no campo do videoperformance 
e da acessibilidade cultural. 
Daniella Forchetti 
UNICAMP 



 

Que desconforto! – migração, xenofobia e racismo em cena 

 

Laura Franchi 

Universidade Estadual de Londrina 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

Este trabalho pretende levantar questões acerca do processo de criação do espetáculo cênico 

virtual: “Brazil: paraíso da tolerância”, que fala de refugiado e migrante sob a perspectiva do 

brasileiro, num debate acirrado sobre a xenofobia e seus desdobramentos e papel social no 

Brasil, no qual orientei junto aos estudantes da 4a série do curso de Artes Cênicas da 

Universidade Estadual de Londrina, onde atuo como professora, no decorrer de 2020 até o 2o 

semestre de 2021. Partindo do debate sobre migração, xenofobia e racismo, destaco a cena 

entre a perfomer Gabrielly Arcas e o migrante haitiano Marc Donald. A construção do 

espetáculo aproxima-se da linguagem do teatro documentário, retratando manifestações 

xenófobas do cotidiano de Londrina e dados sobre o deslocamento forçado no mundo. Quais 

as imagens que construímos sobre migrantes? Balsas lotadas encarando o mar, mexicanos 

cruzando o deserto, muros nas fronteiras americanas, crianças vivendo sozinhas em jaulas em 

aeroportos americanos são imagens que representam acontecimentos reais e são amplamente 

difundidas na mídia, fomentando a espetacularização do refúgio. Marc, o haitiano que 

recusou-se a falar. Marc, o haitiano que desejou escutar. Marc, o haitiano que nos olha. O 

silêncio devastador de Marc traz de volta o debate sobre o falar-escutar, a palavra-voz, o 

olhar-ser visto dentro da paisagem devastada de uma terra em abismo. O silêncio que 

incomoda o espectador. Olhar e escutar, no silêncio, com o microfone aberto, mas nunca 

usado. Na performance de Brazil, o estrangeiro, o peregrino, o errante, o nômade, o exilado, o 

refugiado, o imigrante. Ele, não. Ele não fala. Marc escuta, Marc mostra seu rosto, Marc olha. 

Marc encara a sociedade brasileira xenófoba e racista. Para fomentar o debate, trago as ideias 

acerca do Antropoceno de Bruno Latour, da Poética da Relação de Edouárd Glissant e dos 

cenários liminares de Ileana Diéguez Caballero.   
 
Palavras-chave: migração, xenofobia, racismo.  

 

 



CORPO GORDO NA DANÇA E NA MORTE EM SALOMÉ 

 

Orquídea Fernanda Garcia/UFRJ 

Leidiane Pereira da Silva/UFBA 

 

RESUMO 

Na nossa sociedade, o corpo gordo é frequentemente associado a um corpo obsoleto: 
preguiçoso, doente ou incapaz de performar habilidades físicas. Na produção da 
ópera “Salomé” (1907), adaptada da peça homônima de Oscar Wilde (1891) e da 
composição também homônima de Richard Strauss (1905), apresentada em 1907 na 
premiére do Metropolitan Opera, é permitido ao corpo gordo aparecer em cena como 
veículo de uma voz que canta. Contudo, ele sofre um apagamento ao ser 
coreografado. Com isso, é criado um paralelo entre a morte da personagem na peça 
e a morte simbólica de suas potências. No presente trabalho a proposta é debater o 
lugar do corpo gordo na dança a partir da produção anteriormente mencionada. Como 
se vê no artigo “O corpo perigoso” (Hutcheon e Hutcheon, 2003), junto com reflexões 
a partir do artigo “Sobre o teatro de marionetes” (Von Kleist, 1993), é possível compor 
um diálogo com o intuito de auxiliar a reflexão da justificativa do corpo magro na 
dança, em cena, e como o corpo gordo se torna inadequado ou perigoso para tal 
execução no palco. A partir da pesquisa dessas fontes, pretendemos explorar 
motivações para a gordofobia no meio da dança. 

Palavras-chave: Dança, Corpo gordo, Gordofobia. 
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Experiências pandêmicas do intérprete de dança 

Maria Stella Agostini Basulto 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Resumo: Ao longo do ano de 2021 foram realizadas entrevistas com doze 

intérpretes de dança contemporânea que atuam na cidade de São Paulo, de 

forma a colher experiências e informações para a pesquisa de mestrado que 

desenvolvo, a qual procura o aprofundamento de uma reflexão acerca da 

adaptação do intérprete de dança em diferentes processos de criação. Apesar 

das entrevistas, de caráter semiestuturado, não induzirem os depoimentos para 

questões associadas à pandemia da Covid-19, todos os participantes 

apresentaram relatos referentes à alteração de seu fazer profissional desde o 

início da mesma em algum aspecto, como, por exemplo, no andamento de seus 

processos criativos, nos seus treinamentos, no contato com artistas 

geograficamente mais distantes, nas suas experiências enquanto espectadores 

de obras cênicas adaptadas ao formato digital, entre outros. Compartilho, nesta 

comunicação, este aspecto inicialmente não abordado na pesquisa, mas que, 

uma vez atravessada pela crise sanitária do contexto atual, trouxe à tona 

questões anteriormente não priorizadas. A comunicação performática será 

apresentada por videoconferência, no formato de palestra-performance. O 

gênero vem sendo experimentado para compartilhamento dos dados obtidos na 

pesquisa em andamento de forma a borrar os limites entre crítica e criação e 

provocar outras discussões para além de análises objetivas na pesquisa em 

artes da cena, abarcando campos sensíveis e subjetivos. Em tal apresentação, 

trago as pesquisadoras Jussara Miller e Cora Laszlo e os depoimentos dos 

intérpretes entrevistados. 

Palavras-chave: dança contemporânea; intérprete de dança; criação na 

pandemia; palestra-performance. 
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DRAMATURGIAS DE CORPOS EM CRISE NO FAZER-DIZER DE DANÇAS 

GORDAS CONTEMPORÂNEAS 

                                 Leidiane Pereira da Silva/UFBA (mestranda - PPGDanca/UFBA)                                                         

                                 Joubert de Albuquerque Arrais (orientador) 

 

Este trabalho pretende compartilhar uma pesquisa acadêmica de dança em 
andamento, iniciada em março de 2021, sobre dramaturgias de danças gordas no 
fazer-dizer performativo do corpo que dança (SETENTA, 2008). Nossa pergunta de 
pesquisa refere-se ao papel crítico dessas dramaturgias gordas como corpos-danças 
que deslocam nossa percepção para outros padrões corporais, questionando os 
discursos vigentes sobre o que vem a ser uma corporalidade dançante. Caminhamos 
na investigação com o interesse em obras de dança contemporânea de mulheres 
artistas gordas que tensionam o debate sobre interseccionalidade (AKOTIRENE, 
2018), compreendendo que a dramaturgia da dança se faz no movimento 
(HERCOLES, 2018, 2015) e, também, como sínteses transitórias de processos 
contaminatórios entre dança e teatro (CORRADINI, 2010). Com isso, buscamos 
identificar como algumas tecnologias de silenciamentos têm cercado as dramaturgias 
gordas de mulheres artistas na cena da dança contemporânea, dentre elas, as que 
evidenciam corpos fora do padrão como corpos em crise (GREINER, 2010), 
possibilitando construir outras percepções do fazer-dizer dança e outros modos do 
corpo mover-dançar. 

Palavras-Chave: Danças Gordas Contemporâneas. Dramaturgia da Dança. Corpos 
em Crise. 



ESTUDOBANHANÇAS- um laboratório de criação em dança com corpas 
gordas Cearenses 

                                                                             Leidiane Pereira da Silva/UFBA 

                                                                             Jussara Belchior Santos/ UDESC 

Resumo 

EstudoBanhanças é um laboratório de criação em dança com corpas gordas, e tem 
como objetivo a investigação de dramaturgias dançantes a partir da subjetividade de 
três artistas cearenses. Esse laboratório busca a aproximação entre as corpas 
dançantes, potencializando e afirmando essas mulheres gordas dentro da dança. 
Essa pesquisa está sendo desenvolvida pelas artistas cearenses Leidiane Pereira, 
Cecília Maria e Fatinha Gomes, desde dezembro de 2021, e tem duração de sete 
meses, promovida pelo Porto Iracema das Artes do Estado do Ceará. Busca-se 
dramaturgias a partir de movimentos das corpas e construir a partir de noções 
sensoriais, materiais e metafóricas como banhas, baleias, redondos e pesos que 
caracterizam a corpa gorda em meio ao preconceito da gordofobia; pretende-se aqui 
transformar as coisas ruins em resistência, transformando assim nossa existência 
como corpas políticas afirmativas. Divide-se esse estudo em duas partes (1) a 
investigação das dramaturgias das corpas gordas (2) a experimentação desses 
movimentos em cada uma de nós a partir da subjetividade abordando assim as 
banhas  

Palavras- Chave: EstudoBanhanças, Laboratório de Criação em Dança, 
Dramaturgias Dançantes, Mulheres Artistas Gordas.  

 

 



Estética do (Im)Possível: A Deficiência como Potência na Criação Cênica 

 

Priscila Silva da Rosa 

UFRGS 

RESUMO 

 

A presente pesquisa interroga as artes da cena na perspectiva da participação artística de corpos 

com deficiência. Ela traz como corpus de análise os espetáculos The Way You Look (at me) 

Tonight (2016) da coreógrafa e bailarina escocesa Claire Cunningham e E.L.A (2018) da atriz 

brasileira Jéssica Teixeira. A questão central do estudo é identificar de que maneira a 

deficiência aparece em cena e comporta-se como um elemento de potência do jogo cênico. 

Além da análise dos documentos videográficos, a pesquisa está ancorada em entrevistas 

realizadas pela autora da pesquisa. Para sustentar essa discussão, servem de apoio os conceitos 

Escultura Social, Performatividade e Técnica do Estranhamento. No que diz respeito aos 

referenciais teóricos, destacam-se estudos dos artistas e pesquisadores: Butler (2004, 2015), 

Breton (2009; 2011), Albright (1997), Kuppers (2005; 2007) e Mello (2013; 2014). De forma 

a fugir de uma lógica secular ou de ressignificação do corpo a partir de intervenções, essa 

pesquisa busca evidenciar corpos ditos “despadronizados” através de abordagens poéticas das 

artes da cena, observando perspectivas relativas à recepção do público e, especialmente, à 

prática do fazer cênico. 

Palavras-chave: Artistas com deficiência; Cena Inclusiva; Corpo-político; Dança; Teatro.   

 



O APAGAMENTO DAS DANÇAS GUERREIRAS DE ORIGEM NEGRA NO 

BRASIL 

Carlos Alberto Vieira Soares (Carlos Kiss), Mestrando no Programa de Pós-graduação 

Artes da Cena do Instituto de Artes da UNICAMP 

Resumo 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a Dança Negra Tradicional e 

Contemporânea em África, especificamente em Moçambique (XIGUBO) e África do Sul 

(INGOMA) e suas contribuições na formação das danças brasileiras de origens negra.  

O foco principal destas reflexões versa sobre o desaparecimento das danças 

guerreiras de origem negra no Brasil. Desaparecimento que deixou resquícios históricos de sua 

existência e de suas relações de técnicas corporais e de corporeidade com as danças 

supracitadas oriundas do continente africano. 

A maioria dos negros escravizados que chegaram em Pindorama, eram de 

origens BaNtu, no entanto a cultura e a influência BaNtu é invisibilizada em nossa história 

social.  

As danças Xigubo e Ingoma, são danças Zulus, povo BaNtu do sul do continente 

africano. As relações históricas e técnicas, são claramente percebidas em danças tradicionais 

de origem negras no Brasil, como nas danças: Congado, Moçambique e Maracatu, apenas para 

ficar nestas. 

Durante este artigo, fundamentaremos a necessidade do colonialismo 

desenvolver estratégias para o apagamento da imagem da rainha Nzinga e do Rei de Congo nas 

danças tradicionais brasileiras de origem negra, danças estas, com cortejos referente a coroação 

e a união simbólica das duas nações Congo e Angola, pertencentes ao povo BaNtu.  

Estas estratégias foram pacientemente articuladas e desenvolvidas pelos donos 

de escravos e religiosos, aos longos dos anos, no século XVII e principalmente XVIII, 

transformando-se em uma procissão religiosa católica, o rei do Congo foi substituído por São 

Benedito e a Rainha Nzinga por Nossa Senhora do Rosário.   

As consequências deste apagamento, pela substituição por imagens católicas, 

causaram profundo prejuízo identitários e de concepção de mundo das comunidades negras, 

que afeta, ainda hoje, não apenas a corporeidade e a dança, mas principalmente as relações 

sociais entre negros e brancos e o combate as políticas estruturais raciais e racistas, mantendo 

os privilégios de 521 anos da população branca em relação a população não branca e não 

asiática.  

Palavra-Chave: dança negra. dança zulu. Xigubo. Ingoma. Congada. 



 

 

Um Instante do seu Olhar: relações poéticas no campo do videoperformance e da 

acessibilidade cultural. 

 

 

 

Daniella Forchetti 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 

RESUMO 

O videoperformance Guardami per un Attimo (Olhe-me por um Instante)

 

faz parte da minha pesquisa 

de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, Instituto de Artes da UNICAMP 

- SP. Meu campo de pesquisa se delineou aos espaços expositivos e seu entorno, numa relação de 

criação performativa “in situ”.  A primeira fase no Museo Tatille Statale Omero, em Ancona/ Itália 

e, a segunda fase, nos jardins de esculturas da Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos/ Brasil. Entre 

as fases tivemos um intervalo de quase dois anos devido ao isolamento no período de pandemia do 

coronavirus que assolou todos os países pelo mundo e ainda vivemos com os devidos cuidados 

sanitários Dessa forma, a pesquisa se deu num tempo dilatado, promovendo novas formas de 

experiências multissensoriais através da criação de um videoperformance pensado desde seu início 

com a acessibilidade fazendo parte do processo de criação.  

“Corporeificando" o mundo à minha volta, de olhos vendados e sem venda, convido o público em 

geral a deslocar do seu lugar e experimentar o lugar do outro, um território comum compartilhado. 

Através dos recursos de acessibilidade inseridos de forma poética aproximo o público em geral da 

realidade das pessoas com deficiência. O conceito “corporeificação da palavra pelo exemplo" foi 

criado por Paulo Freire (1987) e, neste projeto está sendo desenvolvido um paralelo à 

“corporeificação” da obra de arte, do meio e seu entorno, mostrando oque há de acessível e não.  

Procurei desvelar o campo da acessibilidade numa busca de revelar experiências mais inclusivas nas 

artes. Neste caso, utilizei os recursos de audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos 

incorporados na construção do trabalho artístico. Os recursos de acessibilidade passam a fazer parte 

da experiência de criação de forma poética, inspirada na possibilidade de uma fruição da arte para 

“todes”.  

 

Palavras-Chave: videoperformance; espaços expositivos; acessibilidade; audiodescrição; legenda 

para surdos e ensurdecidos.  


