
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 2: 
Memórias e Fragmentos 
 
Presencial  
Dias: quinta-feira (02/06) e sexta-feira (03/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: Básica 5, Ceart-Udesc, Bloco de Artes Cênicas 
 
Mediadores: Jerusa Mary  
                     Marcos Klann 
 

1º Dia (02/06) 
 
1 - APONTAMENTOS INICIAIS DA PEÇA DE AGITAÇÃO: SOLEDAD. 
Mariana Corale 
UDESC 
 
2 - Sobre a prática da encenação: notas acerca da ontologia poética na obra 
dramatúrgica “Play” de Samuel Beckett. 
Paulo Souza 
UEA 
 
3 - CACARECOS E QUINQUILHARIAS - Uma Análise Sobre as Relações de Afeto 
no Teatro de Objeto Documental. 
Jerusa Mary 
UDESC 
 
4 - Mulheres Vestidas de Arte: Relatos e Reflexões sobre Gênero, Corpo e 
Hibridismos Artísticos nos Processos de Criação de Arte Vestível. 
Adriana Martinez Montanheiro 
UDESC 
 

2º Dia (03/06) 
 
1 - Design Cênico e ensino das artes cênicas linguagens visuais da cena em 
direção a alfabetização visual. 
Vanderlei Antonio Bachega Junior 
UDESC 
 
2 - Trabalho da atriz e do ator em cenários de comunicação de notícias difíceis. 
Raquel Júlio Mastey 
UDESC 
 
3 - Atuação e coreografia no teatro de horror, uma análise de Night of the living 
dead - Remix. 
Marcos Klann 
UDESC 
 
4 - MEMÓRIAS EM 'MARANHÊS': uma jornada de criação dramatúrgica 
performativa na autoficção. 
Necylia Maria da Silva Monteiro 
UDESC 
 



5 - Teatro Arquivo: desdobramentos cênicos a partir do Biodrama de Vivi Tellas. 
Mayra Martins Guanaes 
USP 
 



APONTAMENTOS INICIAIS DA PEÇA DE AGITAÇÃO: SOLEDAD 

Mariana Cesar Coral (UDESC)  

 

A pesquisa problematiza os desafios da peça de agitação Soledad, construída por um coletivo 

de artistas de Florianópolis e com coprodução da Cia Embróglio e que faz parte da pesquisa de 

doutorado da artista Mariana Corale. A peça teve a dramaturgia e direção de Corale e Fátima Costa 

de Lima como atriz e alegorista. A peça parte do desafio de reconstruir partes biográficas da poeta e 

militante paraguaia Soledad Barrett Viedma (1945-1973) e criar alegorias de resistências de mulheres 

na América Latina. Desde do início muitos desafios se fazem presente, podemos destacar: a 

incompletude dos arquivos e memórias.  

Algumas alegorias e imagens são colocadas o olho, o cachorro matapacos, o próprio Sol, A 

Sol, o heliotropismo histórico (Benjamin, 1994). O bordado como saturação das feridas (GALEANO, 

Eduardo. Veias abertas da América Latina). Iniciamos um processo de costuras/ suturas/ 

cicatrização:   pensando o território da Abya Yala; e nos aproximando de situações de enfrentamentos 

e utopias. Signos pré-colombianos também foram acionados. A peça cria trânsito por tempos 

históricos e tenta criar efervescências de imagens, transitando em um Teatro barroco, tempos, 

espaços e fantasmas que nos convocam a ter coragem para enfrentar os desafios da atualidade.  

           A personagem criada pela atriz a partir dos processos de ensaio, passa a utilizar-se de 

um tom profético e através da carnavalização, aumenta a o caráter alegórico da peça, tentando fugir 

da “melancolia de esquerda”. Nesta busca o princípio de Michael Pollack “memórias clandestinas” 

passa a dançar em forma de batucada e lantejoulas e “sacudindo a poeira” buscamos dar a volta por 

cima, em nosso enfrentamento diário e na busca por uma dramaturgia e arte-ativismo explicitamente 

anticapitalista, com um caráter combativo e debochado.  

 

BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução de João Barrento. Belo                                

Horizonte: Autêntica, 2011. 

_________________. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 

Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos – Revista IPHAN. 

Cultura Imaterial, volume 2, número 3, Rio de Janeiro, p. 3-15, Rio de Janeiro, 1989. 

GALEANO, Eduardo. Veias abertas da América Latina.  São Paulo: LePM, 2018.  

Palavras-chave: Teatro; dramaturgia; alegoria  

 

 



Sobre a prática da encenação: notas acerca da ontologia poética na 

obra dramatúrgica “Play” de Samuel Beckett 

 
Universidade do Estado do 

Amazonas  
Paulo Tiago Silva de Souza 

 
RESUMO: O presente registro de experiência perspectivado em contexto teórico-
prático feito em transcrição verossímil aos acontecimentos, destrincha as noções 
acerca do devir-ação aplicado à lógica de “ser-sendo” no aqui-agora homologado no 
“para além daqui” do ambiente cibernético. A criação processual de cenas 
performáticas e impressões advindas da progressão congênita repleta de teatralidade 
visa a experiência do cruzamento de linguagem. Os objetos de análise da pesquisa 
estão para enfatizar as características do corpo e suas amplitudes psicofísicas, 
conduzindo às percepções sobrevindas pela ação e, assegurando possíveis 
concessões acerca do “vir-a-ser” no “não-eu-sendo” do corpo metafísico em ação. No 
decorrer do processo criativo desta análise efetiva-se a pesquisa-ação, com vistas a 
provocar introspecções em cosmogonias metafísicas de domínio do cotidiano 
aplicadas a simulações diárias em narrativas do absurdo propostas na obra “Play” de 
Samuel Beckett. 

 
Palavras-chave: corpo, devir, encenação, performance. 

 
RESUMEN: El presente registro de experiencia en perspectiva teórico-práctica, 
realizado al ver contextos similares a los acontecimientos, desentraña las nociones 
sobre el devenir-acción aplicadas a la lógica del “ser-ser” en el aquí-ahora aprobado 
en el “más allá de aquí” del entorno cibernético. Un proceso de creación de escenas 
performativas y llegadas de elaboración teatral tiene como objetivo cruzar el cruce de 
escenas. Los objetos de análisis de la investigación son enfatizar las características 
del cuerpo y sus amplitudes físicas, lo que conduce a mediciones sobre la venida de 
la acción y asegura la posibilidad de realizar el cuerpo metafísico en acción. Durante 
el proceso creativo de esta investigación-acción, con miras a provocar 
introspecciones en cosmogonías, metafísicas de dominio cotidiano aplicadas a 
simulaciones cotidianas en narrativas de propuestas absurdas en la obra “Play” de 
Samuel Beckett. 

 
 

Palabras clave: cuerpo; convirtiéndose; promulgación; rendimiento. 
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CACARECOS E QUINQUILHARIAS - Uma Análise Sobre as Relações de Afeto no  Teatro de 

Objeto Documental   

 

Jerusa Mary Pereira 

UDESC 

 

A pesquisa trata das relações de afetividade do ser humano para com os objetos 
e como essas relações têm ganhado corpo no Teatro de Objetos, vertente do 
Teatro de Animação. O estudo propõe investigar algumas das possibilidades 
criativas oriundas dessas relações de afetividade, bem como de seu 
desencadeamento com a memória e com a história do ator/atriz, ao criar com o 
inanimado, aprofundando no Teatro de Objetos Documental. Cada objeto, em 
maior ou menor grau, traz consigo uma história. Ao olharmos para um 
determinado objeto o que vemos no primeiro momento é a materialidade, esse 
objeto pode ser grande ou pequeno, ter metal ou plástico, ser verde, vermelho 
ou azul, opaco ou transparente, porém se faz necessário que nosso olhar tenha 
um sentido mais aprofundado. Algumas perguntas precisam ser feitas quando 
nos disponibilizamos a olhar para o objeto com mais sensibilidade. A quem 
pertenceu esse objeto? Por que ele está com você? Qual o percurso desse 
objeto até chegar em suas mãos? Qual importância esse objeto tem para você? 
O que esse objeto significa para você? Shaday Larios, pesquisadora mexicana, 
diz que os objetos são arquivos de memórias e é o resgate dessas memórias 
que encontramos a afetividade que se converte em potencialidade criativa dentro 
do Teatro de Objetos Documental. Com base na análise de alguns espetáculos 
contemporâneos e no diálogo com artistas e teóricos, ao longo dessa pesquisa, 
será possível perscrutar a hipótese de que as relações afetivas entre seres 
humanos e seus objetos pessoais podem servir de estímulo para a criação 
cênica, principalmente no que se refere ao teatro de objetos contemporâneo e 
seus procedimentos. Ainda dentro desse escopo, o trabalho busca relacionar as 
poéticas de artistas e grupos que desenvolvem esses procedimentos com o 
modo como o qual elas se intersectam com as memórias e subjetividade do 
público. Nesse sentido, um trabalho prático é desenvolvido em paralelo à 
dissertação. O Projeto Coleção de Coisarada é uma experimentação visual e 
emocional que se desenvolve com base nos princípios do Teatro de Objetos 
Documental.  Por meio de encontros, chamados de Cada Coisa Conta a Sua 
História, são feitos compartilhamentos de histórias e experiências com foco em 
objetos pertencentes ao núcleo afetivo. Os objetos dos convidados são o ponto 
de partida para que as narrativas possam surgir e as relações de afeto com os 
objetos sejam reveladas. O objetivo final do projeto é produzir uma galeria virtual 
com a exposição fotográfica de cada objeto acompanhado de suas respectivas 
histórias.  
 

Palavras-chave: Teatro de Objeto Documental, Memória, História, Afeto, 

Processo Criativo  



Mulheres Vestidas de Arte: Relatos e Reflexões sobre Gênero, Corpo e 

Hibridismos Artísticos nos Processos de Criação de Arte Vestível  

 

Adriana Martinez Montanheiro 

UDESC 

 

Resumo 

Refaço os caminhos que me trouxeram a essa pesquisa, indicando as influências e 

percursos de vida que foram marcantes para a formação da minha identidade como 

mulher, artista visual, figurinista, estilista, pesquisadora e docente. A partir destes relatos 

pessoais, introduzo reflexões que são relacionadas a identidade social e de raça, 

ancestralidades, desigualdade entre gêneros, questões feministas, construções sociais 

da imagem corporal da mulher e hibridismos artísticos. Apresento relatos pessoais que 

relacionam tais questões a atravessamentos realizados a partir de minhas criações 

artísticas, materializadas através do desenho, da pintura bidimensional e tridimensional, 

chegando a produção da arte vestível. Sigo apresentando possibilidades de produção 

desta forma de arte por mulheres da comunidade, tratando-a como ferramenta hábil 

para a proposição de debates sociais sobre a mulher. Aponto na sequência, interações 

poéticas possíveis entre a arte vestível e os universos das artes cênicas e visuais 

contemporâneas. 

Palavra-chave: Arte Vestível, Figurino Contemporâneo, Artes Visuais, Feminismo 



Design Cênico e ensino das artes cênicas: linguagens visuais da cena em 

direção a alfabetização visual. 

Vanderlei Antonio Bachega Junior 

Universidade do Estados de Santa Catarina 

Resumo 

A partir da constatação contemporânea do estado da produção artística-cênica, num 

contexto pós e pandêmico, entende-se, talvez mais do que antes, a importância das 

linguagens visuais e sonoras da cena para a construção da encenação. Além disso, a 

classe produtora vem, ao longo dos vinte últimos anos, reconhecendo a potência de tais 

linguagens para a produção de aspectos sensoriais na criação e recepção das suas 

práticas artísticas. Dessa maneira, esta pesquisa, em andamento, tem por objetivo 

investigar como as linguagens plásticas, visuais e sonoras da cena têm sido 

mencionadas e abordadas dentro dos processos de ensino das artes cênicas. Para 

tanto, a pesquisa deseja se aproximar do conceito de Design Cênico adotado pelo 

campo das Artes Cênicas desde meados de 2010. O termo Design Cênico é utilizado 

como uma denominação referente ao trabalho e pesquisa com a iluminação cênica, 

cenografia, figurino e caracterização, sonoplastia e música de cena, vídeo e a inserção 

e criação de tecnologias para a cena. Entretanto, mais de que uma área do fazer teatral, 

a aproximação com a ideia de Design traz a atuação dos seus profissionais uma visão 

integrada ao contexto da produção, da criação e pesquisa artística e a construção das 

visualidades e sonoridades integradas ao todo da encenação. Trata-se de compreender 

a existência de uma forma específica de pensar o fazer cênico como um designer pensa 

a produção de um projeto. A relação com o ensino das artes cênicas a este conceito se 

dá pela possibilidade de compreender o teatro, principalmente, como uma arte também 

visual, que requer dos seus “fazedores” uma sensibilização à visualidade e as 

plasticidades que fazem uso. Neste sentido, a pesquisa visualiza a possibilidade de o 

ensino das artes cênicas ser um potencializador do conceito de alfabetização visual, até 

então exclusivo ao campo do design e das artes visuais.  

Palavras-chave: Pedagogia do Teatro; Cenografia; Iluminação Cênica; Design Cênico. 



TRABALHO DA ATRIZ E DO ATOR EM CENÁRIOS DE COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIAS DIFÍCEIS 
 

Raquel Júlio Mastey 
UDESC 

 
 

Esta Pesquisa em Andamento, traz como objeto de estudo, a investigação do trabalho de atrizes, 
atores, ou profissionais de teatro em Cenários de Comunicações de Notícias Difíceis. Este 
trabalho, existe em algumas graduações e residências médicas, que tem como base a formação 
humanizada e a preocupação de cuidar de quem cuida, no sentido de treinar as pessoas 
responsáveis em ser porta-voz do comunicado de uma notícia difícil, como:  agravamento de 
doenças, mutilações, transplante de órgãos, falecimento, ou qualquer outra notícia que impacta 
a vida em sociedade da (do) paciente. O Cenário é um dos recursos utilizados no Ensino por 
Simulações, uma prática interdisciplinar que utiliza recursos de teatro em suas metodologias. A 
pesquisa necessária, em tempos de retrocessos sistemáticos que nosso país atualmente 
vivência em muitas áreas, como: da cultura, saúde, meio ambiente e educação. Em meio a isso, 
o trabalho de atrizes e atores, resiste e é um dos apoios didáticos e pedagógicos de práticas 
pautadas na ética de proteção à vida tanto de animais quanto de seres humanos. A estrutura do 
trabalho iniciará com levantamentos de dados que já foram documentados pela comunidade 
acadêmica de saúde. Se desenvolverá a partir da seleção de alguns hospitais escolas, que 
trabalham na graduação ou residência médica. O Comunicado de Notícia Difícil e contam com a 
atuação de atrizes ou atores, no intuito de mapear, em que situação as (os) profissionais de 
teatro estão trabalhando e como as práticas de teatro estão acontecendo, neste momento em 
que o Brasil vivencia as ondas de contaminação por COVID19.  Em segundo momento, 
escolheremos uma graduação de medicina, que faça todo o treinamento, mas sem a presença 
de pessoas de teatro, com a finalidade inserir estudantes de teatro no trabalho com o Cenário e 
testar a recepção do trabalho pela equipe de professores e graduandos de medicina. O grupo de 
graduandos em teatro, receberá treinamentos para trabalhar nas simulações. A metodologia 
abarca várias estratégias de pesquisa, tais como: revisão bibliográfica em documentos que 
discutem a educação e saúde, destinadas à pessoas  que atuam ou atuaram no SUS (Sistema 
Único de Saúde); estudo qualitativo com entrevistas dirigidas à artistas que em diversos 
contextos são contratados para prestar serviços nos cenários; visitas técnicas e observações em 
Laboratórios de Simulação;  intercâmbio de observação prática entre um grupo de teatro a ser 
montado e uma graduação de medicina ou residência médica a ser escolhida, para testar jogos 
teatrais; elaboração de  questionários para professores de medicina, instrutores de simulação e 
estudantes de saúde que trabalham com protocolos de comunicações;   com os objetivos 
específicos: de documentar o trabalho de atrizes e atores, sugerir exercícios e jogos teatrais, 
contribuir no aperfeiçoamento desta prática já existente, entender que medida o trabalho de 
atrizes e atores auxiliam no processo de formação humanizada. Tendo como objetivo principal: 
ampliar o lugar de fala e espaços de trabalho e pesquisa em teatro na área médica. 
 
Palavras Chaves: Teatro.  Saúde. Educação. Treinamento. Comunicação. 

 
 
 
 

 



Atuação e coreografia no teatro de horror, uma análise de Night of the living 

dead - Remix. 

 

Marcos Roberto Klann 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

 

Bolsista do Programa Uniedu/Fumdes Pós-graduação 

 

 

O filme A noite dos mortos-vivos (1968), do diretor estadunidense George A. Romero, 

é referência quando se fala do subgênero de zumbis, dentro do gênero de horror. 

Mais do que ser considerado a obra que marca a transformação e delimitação da 

compreensão do morto-vivo como monstro ficcional presente até os dias atuais, o 

filme é marca de uma época de tensões políticas e sociais, dos horrores da guerra do 

Vietnã e da ameaça atômica, questões estas implícitas no filme. Em 2020, o grupo 

inglês Imitating the dog, monta a peça Night of the living dead - Remix, recontando a 

história de Romero à luz dos fatos históricos daquela década, entre eles os 

assassinatos do presidente estadunidense John F. Kennedy. e do ativista político 

Martin Luther King, deixando explícitas as relações entre mundo real e apocalíptico. 

A peça busca reproduzir fielmente na cena, o filme original de Romero que é projetado 

em uma tela no fundo do palco ao lado da projeção da cena ao vivo, seguindo o 

mesmo enquadramento do filme. Nos entremeios das cenas de ficção zumbi, são 

inseridas imagens televisivas da época com os anúncios dos assassinatos de 

Kennedy e King. A análise a ser feita nesta comunicação gira em torno da ideia de 

eficácia na atuação dos atores dentro do procedimento, bem como da relação com o 

espectador, que assiste a tentativa do grupo de sincronizar coreograficamente a cena 

ao vivo com o filme.  

 

Palavras-chave: Mortos-vivos, teatro, eficácia, atuação, horror. 



Memórias em Maranhês: uma jornada de criação dramatúrgica performativa na 

autoficção 

Necylia 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC  

 

RESUMO 

'Memórias em ‘Maranhês’ são memórias e invenções da minha infância no bairro liberdade, 

quilombo urbano em São Luís-MA. Assombrada pela doença de Alzheimer que acometeu 

meu avô materno, início esse processo de registro de histórias que me contavam, as lendas 

locais, personalidades do bairro, brincadeiras de rua, as festas à São João, a encantaria pelos 

bordados de Bumba-meu-boi e até sonhos que me acompanham desde menina. Nesses 

contos, eu trago também personagens da minha casa e suas vidas sob a visão de um eu-

menina, essa casa que morava uma família de treze pessoas escondia mistérios, revelava 

heranças de fardos e conflitos. Deste projeto tenho investigado formas de dramaturgia e 

construção de cena, trazendo questões criacionais na performatividade e no teatro do real. 

Dessa forma, objetivo a criação de espetáculo solo a partir de materialidades autoficcionais 

e territoriais do Maranhão com enfoque no Bumba-meu-boi do bairro da Liberdade sob a 

perspectiva das mulheres líderes da cultura popular. Através da criação se propõe investigar 

a escrita performativa e a escrita de si como metodologia de processo, além de refletir e 

registrar o processo de criação do texto performativo ligado à encenação. Para isso se 

estabelece diálogo com autores da escrita de si como Walter Benjamin (1985) e Michel 

Foucault (1992) e autores do Teatro do Real ou autobiográfico como José Sanchis (2007) 

mas também alinhado a experiências como as de Margareth Rago (2014) Grada Kilomba 

(2019) e Conceição Evaristo (2020) nas proposições das escritas de si das mulheres. 

Acredita-se que a pesquisa possa contribuir para discussões sobre a dramaturgia 

contemporânea e a performatividade além da questões sobre arquivo e memória, feminismos, 

cultura popular, tradição e contemporaneidade. 

Palavras-chave: Memória; Bumba-meu-boi do Maranhão; Autoficção; Mulheres da cultura 

popular; Performatividade. 



Teatro arquivo: desdobramentos cênicos a partir do Biodrama de Vivi Tellas 

 

Mayra Martins Guanaes 

USP 

 

Em sua proposta estética, Vivi Tellas busca identificar o que chama de Umbral Mínimo de Ficción 

(UMF), que segundo ela, lhe permite encontrar a ficção e a teatralidade fora do teatro para adentrar 

cenicamente em um espaço de indefinição entre o real e a ficção. Desde o início de seu trabalho 

artístico, Vivi Tella demonstra um interesse pela vida das pessoas. Em 2001, ela cria o Proyecto 

Archivos (2001) que tinha como objetivo gerar “documentales escénicos” ou “documentales vivos”. 

Este projeto está focado nas relações estabelecidas entre o real e o teatral. Para isso, ela cria peças 

que tenham como ponto de partida objetos pessoais e narrativas autobiográficas que criadas e 

compartilhadas em cena por um elenco geralmente formado por não atores. Para ela, as pessoas 

também são documentos, arquivos de um mundo em extinção. 

Segundo Brownell e Hernández, o Biodrama proposto por Vivi Tellas surge como um projeto 

biográfico-documental em diálogo com a cena contemporânea que desde a década de 70 vem se 

interessando pela autobiografia, autoficção e mais especificamente no teatro, é estudado como teatro 

do real. O Biodrama tem como precursor o teatro documentário que surge no contexto do teatro 

político. Segundo Pavis (2017) este tipo de teatro usa para a construção de seu texto apenas 

documentos e fontes autênticas para sustentar a tese sociopolítica do dramaturgo. 

Em meados dos anos 30, na Alemanha e posteriormente nos Estados Unidos, o encenador E. Piscator 

utiliza essa estética para mostrar na atualidade política. Mas a partir dos anos 50, a literatura 

documentária ganha força não só no teatro, mas também na poesia, no romance, no cinema e nas 

peças radiofônicas, respondendo a influência dos meios de comunicação de massa. O teatro 

documentário, faz uma oposição ao teatro de pura ficção considerado idealista e apolítico, sob a 

influência do drama histórico. 

Embora os objetivos na utilização de documentos e materiais pessoais em cena tenha se 

diversificado, uma característica significativa para o teatro documentário hoje é que nesse tipo de 

teatro, os materiais e pessoas que são tidos como documentos e portadores da realidade, estão em 

cena no produto final, e não somente no processo de criação, propondo um pacto autobiográfico com 

o público. É a partir dessa linha estética que podemos compreender o Biodrama. 

O Biodrama de Vivi Tellas está em diálogo com as propostas estéticas do teatro latinoamericano 

contemporâneo que tem sido um dos interesses de pesquisa da Cia.Sobrecéus, companhia de teatro 

criada na ETEC de Artes em São Paulo durante a pandemia. Em resposta ao isolamento social 

acarretado pela pandemia, em seu primeiro experimento cênico presencial, a companhia cria o 

experimento “Crônicas sobre o meu pai” trazendo para a cena uma tentativa de elaboração destes 

dois anos de pandemia, a partir da narrativa autobiográfica do um pai de uma das atrizes, um crônico 



renal que espera por um transplante de rim. Na apresentação deste trabalho será abordado o 

desdobramento cênico da pesquisa de doutorado sobre o Biodrama de Vivi Tellas, a partir dos 

arquivos e documentos reais como disparadores do processo de criação. 

 

 

Palavras-chave: teatro arquivo; teatro documentário; autobiografia; pandemia. 


