
No mês de julho de 1986 foi realizado o primeiro 
vestibular para um cur so superior de teatro 

em Santa Catarina. Era o lançamento do Curso de 
Teatro da UDESC. Esta é uma obra comemorativa 
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2016. A proposta é a de um livro que se configura 
como um relato-tributo para contar a trajetória 
do curso de Teatro da UDESC a partir de um duplo 
olhar construído tanto pelas imagens oriundas 
de Montagens Teatrais como pela fala dos que 
participaram dessa história. O livro é composto 
por textos elaborados pelos professores que 
atuaram e atuam no curso, por depoimentos de 
egressos e por imagens das Montagens Teatrais 
ocorridas entre 1989 e 2016.

André Carreira
Beatriz Ângela Vieira Cabral
Daiane Dordete Steckert Jacobs
Edelcio Mostaço
Fátima Costa de Lima
Heloise Baurich Vidor
Ivo Godois
José Ronaldo Faleiro
Marcia Pompeo Nogueira
Maria Brígida de Miranda
Paulo Balardim
Sandra Meyer
Stephan Baumgartel
Tereza Mara Franzoni
Valmor Níni Beltrame
Vera Collaço
Vicente Concílio

Adriana Patrícia dos Santos
Afonso Nilson

Anderson do Carmo
André Felipe

Barbara Biscaro
Bernadete Sant’Anna

Bianca Scliar
Juliano Borba

Luana Raiter
Maria de Fátima de Souza 

Moretti
Marisa Naspolini

Melissa da Silva Ferreira
Pedro Bennaton
Priscila da Costa

Renato Turnes
Roberto D. Q. Gorgati
Rogaciano Rodrigues

RosiMeire Silva
Vanderleia Will

Disponível em issuu.com





Daiane Dordete
Sandra Meyer
Vera Collaço

Editora UDESC 2016



Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Reitor
Prof. Dr. Marcus Tomasi

Diretora Geral do Centro de Artes
Profª. Drª. Gabriela Botelho Mager

Chefe do Departamento de Artes Cênicas
Profª. Drª. Daiane Dordete Steckert Jacobs

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Teatro 
Profª. Drª. Fátima Costa de Lima

Capa e projeto gráfico 
Bárbara Fontanelle
Maria Laura Cabral

Diagramação 
Maria Laura Cabral
Paulo Ramon
  
Coordenação e Execução Gráfica  
Labdesign

Revisão Gramatical
Janete M. Gheller

I31     Imagens e falas: 30 anos de Teatro na UDESC / Daiane Dordete; Sandra Meyer; Vera      
           Collaço. - Florianópolis: UDESC, 2016.
           256 p. : il; 22 cm 
          
           ISBN: 978-85-8302-096-7
                         
          1. Teatro - História. 2. Teatro Catarinense. 3. Educação. I. Dordete, Daiane. II. Meyer, Sandra;
            Collaço, Vera. 

                                   
                                     
                                                                                                                                                       CDD: 792.09  - 20. ed

Ficha elaborada pela Biblioteca Central da UDESC

EDITORA DA UDESC
Avenida Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi
CEP: 88035-901
Florianópolis – SC
Tel. (48) 3664 - 8100
www.udesc.br
editora@udesc.br 



Agradecimentos

A todos que cederam seus acervos para viabilizar a reconstrução imagética das Montagens 
do Curso de Teatro de 1989 a 2016. Acervos que foram disponibilizados para a elaboração 
da exposição – Montagens Teatrais do Curso de Teatro/ Centro de Artes/ Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), e que fazem parte deste livro.
Agradecemos: Kamilla Nunes, que fez a curadoria da exposição Montagens.

Agradecimento especial: Ivo Godois.
Disponibilização de acervo: Adriana Miranda da Cunha, Ana Luíza Koerich Rios, André Car-
reira, Carlos Eduardo Silva, Daniel Olivetto, Diogo Vaz Franco, Dione de Freitas, Eliete Buss, 
Fabiana Lazzari de Oliveira, Fabiana Ludwing, Fátima Costa de Lima, Gabriella Haviaras, 
Geraldo Cunha, Gilca Rigotti, Heloise Baurich Vidor, Ingrid Iná, José Ronaldo Faleiro, Julia-
no Borba, Jussara Xavier, Luanda Wilk, Luciana Cesconetto, Luciana Holanda, Malcon Jean 
Bauer, Marcelle Coelho, Márcia Pompeo Nogueira, Marcio Corrêa, Margareth Ferreira Da Silva 
Rueckert, Margarett Westephal, Maria Brígida de Miranda, Maria Izabel Muniz Mendes, Maria 
Luísa Porath, Marileide Almeida, Melissa Pretto, Miéli Natálio, Milton Leal de Andrade, Mônica 
Santos Mel, Olívia  Camboim, Olívia Dias, Patrícia Leandra, Patrícia Pacheco, Paulo Balardim, 
Pedro Bennaton, Pedro Ilgenfritz, Regiane Vales, Regina Prates, Ricardo Cirimbelli Búrigo, Ri-
cardo Madeira, Sulanger Bavaresco, Tânia Lisboa, Thaís Cecília, Toni Edson, Vanderléia Will, 
Vicente Concílio, Vivian Coronato de Camargo, Yara Da Costa de Queiroz



Sobre Imagens e Falas

Em 21 de dezembro de 1989 ocorreu a primeira apre-
sentação pública do espetáculo teatral Tartufo, de 
Molière, no Teatro do Centro Integrado de Cultura, o 
atual Teatro Ademir Rosa.
Qual a relevância deste trabalho para a história do 
Curso de Teatro, do Centro de Artes (CEART) da Uni-
versidade do Estado de santa Catarina (UDESC)?
Tartufo foi o resultado da disciplina de Montagem 
Teatral, que se caracterizava, então, pelo trabalho 
público final da turma de formandos. O trabalho foi 
apresentando pela primeira turma que concluía o 
curso de Licenciatura em Educação Artística: Habi-
litação em Artes Cênicas da UDESC. Os acadêmicos 
dessa turma tiveram o privilégio de ser dirigidos pelo 
prof. Dr. José Ronaldo Faleiro, sendo ele, portanto, o 
responsável pela direção geral da primeira Montagem 
de formandos do curso.
E quando tudo isso começou?
No mês de julho de 1986 foi realizado o primeiro ves-
tibular para um curso superior de teatro em Santa 
Catarina. Era o lançamento do Curso de Teatro da 
UDESC. O cartaz de divulgação desse evento histórico 
foi elaborado pela professora e artista Jandira Lorenz, 

das artes visuais. Com esse gesto, iniciou-se uma par-
ceria que se mantém até os dias de hoje, qual seja, 
amalgamar num único trabalho, o cênico, os diferen-
tes cursos do CEART. 
A disciplina de Montagem Teatral tem uma caracterís-
tica específica, desde o primeiro currículo do curso, 
que é a de realizar a montagem de um espetáculo sob 
direção de um professor, evidenciando a construção 
das diferentes linguagens cênicas. Ao longo desses 
trinta anos de história, o Curso de Teatro levou a pú-
blico, nessa disciplina, diferentes linguagens cênicas, 
resultantes de pesquisas desenvolvidas pelo(a) pro-
fessor(a)-diretor(a) e com o aceite dos(as) acadêmi-
cos(as) envolvidos no processo do espetáculo.
E por que começamos a apresentação deste livro 
pela disciplina de Montagem Teatral? Porque essa 
é a proposta desta obra comemorativa aos trinta 
anos que o Curso de Teatro da UDESC completou 
em 2016.  A proposta, elaborada pelas organizado-
ras a partir da reflexão realizada conjuntamente ao 
colegiado do Departamento de Artes Cênicas (DAC) 
do CEART-UDESC, é a de um livro que se configura 
como um relato-tributo para contar a trajetória do 



curso de Teatro da UDESC e do próprio DAC, a partir 
de um duplo olhar construído tanto pelas imagens 
oriundas das Montagens, quanto pela fala dos que 
participaram dessa história.
Ao longo desses trinta anos de história foram se 
perdendo os documentos, as imagens, os escritos e 
as pessoas. O esquecimento foi cercando o passado 
recente. Nada foi escrito sobre esse percurso. O que 
temos são relatos esparsos, algumas imagens, filmes, 
críticas, falas soltas. Temos ainda no DAC, contudo, a 
maior parte das pessoas que participou dessa trajetó-
ria desde o seu início. Dessa forma, nossa proposição 
visa recompor e recontar as memórias das produções 
pela visualidade dos espetáculos da disciplina de 
Montagem Teatral, bem como narrar pela fala-escrito 
dos envolvidos tanto a memória do DAC e do curso 
quanto as linguagens e os processos desenvolvidos 
nas diferentes áreas.
Com isso, elaboramos um “registro-documento” 
que pode ativar a memória daqueles que vivencia-
ram a história do curso, de forma a socializar e re-
fletir sobre a trajetória percorrida até aqui. O livro é 
composto por textos elaborados pelos professores 

que atuaram e atuam no curso, por depoimentos 
de egressos e por imagens das Montagens Teatrais 
ocorridas entre 1989 e 2016.
Dessa forma, imagens e textos são oferecidos àqueles 
que hoje passam e aos que passarão pelo curso de tea-
tro da UDESC, visando documentá-lo e problematiza-lo 
por olhares diversos. Acreditamos que esse conheci-
mento contribuirá para a percepção do lugar de onde 
falamos e criamos nos dias atuais. Só dessa forma é 
possível compreender, no presente, a nossa inserção 
estadual e nacional, como um dos melhores cursos de 
graduação e de pós-graduação (mestrado e doutora-
do) em teatro do Brasil. No contexto em que iniciamos 
um processo de troca com alguns países da América 
Latina, é necessário olhar também para nossa própria 
trajetória. Isso encontra sentido num caminhar pelos 
diferentes processos formativos do corpo docente e dis-
cente que passou pelo DAC, e que atuou e ainda atua na 
consolidação do campo de saberes das Artes Cênicas de 
Santa Catarina.

Daiane Dordete
Sandra Meyer

Vera Collaço
(Organizadoras)
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Uma história construída com o  
envolvimento de muitas pessoas 

Vera Collaço 

O curso de Licenciatura em Teatro é bastante jovem dentro de uma 
perspectiva de médio e longo prazo. Trinta anos, ao se pensar historicamente, 
é um tempo breve para se conseguir um distanciamento capaz de apontar os 
enraizamentos decorrentes do fluir temporal. Contudo, ao ser dirigido o olhar 
ao princípio, em 1986, é possível contextualizar as alterações e transformações 
decorrentes deste ponto inicial. Esse tempo de três décadas foi suficiente para 
construir uma realidade que possibilita outra compreensão e vivência do fazer 
e do apreciar o teatro em Santa Catarina. Portanto, através desta narrativa, de-
sejo reverenciar as pessoas que, com seu empenho, possibilitaram a existência 
dessa história. E também contar, dentro de uma perspectiva possível, essa tra-
jetória dos trinta anos deste curso, tendo por foco central as pessoas que por 
ele passaram e as reverberações resultantes dos encontros viabilizados a partir 
da experiência no Curso.

Nosso reconhecimento a Dilza Délia Dutra 

¹ Professora da UDESC desde 1979. Atua nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Teatro. Tem dou-
torado em História pela UFSC, mestrado em Artes Cênicas pela USP e graduação em História pela UFSC. 
Foi Diretora Geral do Centro de Artes de 1990 a 1998. Dedica-se à pesquisa sobre a História do Teatro 
Catarinense. verareginacollaco@gmail.com 
² Imagens retiradas do Painel “Homenagens”- no qual cada professor do CEART aparece ao lado da pessoa 
que lhe inspira no caminhar artístico. Painel de Geraldo Mazzi (2002), localizado no Hall de entrada do 
Centro de Artes (UDESC). Makowiecky, 2015, p. 32.

José Ronaldo Faleiro homenageia Dilza Délia Dutra²
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A imagem contém uma dupla reverência: à Profª. Dilza Délia Dutra pela 
persistência no desejo de implantar um curso de teatro na UDESC; e a José Ro-
naldo Faleiro, por sua generosidade, luminosidade e doação aos acadêmicos 
e colegas docentes. Somente ele, por sua humanidade, poderia ter feito essa 
homenagem à pessoa responsável pela criação do Curso de Licenciatura em 
Teatro da UDESC.

Os primeiros encaminhamentos

 Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5.692/71, insti-
tuiu a obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas. Para que isso fosse pos-
sível, como observa Sandra Ramalho (2014, p. 108): “Era necessário capacitar 
professores para atuar em toda a rede oficial”. Em Santa Catarina, coube à 
UDESC abrir frente à formação desse profissional para atuar no ensino funda-
mental e médio. E, das unidades de ensino da UDESC, a FAED (Faculdade de 
Educação) era a unidade que detinha as mínimas condições para abrigar um 
Curso de Educação Artística. O novo curso nasceu como uma Licenciatura em 
Educação Artística que oferecia três habilitações: Artes Plásticas, Desenho e 
Música, possibilitando a escolha entre duas modalidades acadêmicas, licencia-
tura curta ou plena. O curso tinha uma duração de três anos, conforme explica 
Sandra Ramalho: 

[...] quem cumprisse apenas três semestres ou um ano e 
meio receberia um documento equivalente ao que se cha-
mava de Licenciatura Curta, que habilitava à atuação no 
então chamado I Grau, hoje Ensino Fundamental. Quem 
completava os três anos ou seis semestres, a Licencia-
tura era considerada Plena e dava direito a atuar tam-
bém no Segundo Grau, hoje Ensino Médio. (2014, p. 112). 

A primeira turma da qual Sandra Ramalho fez parte ingressou no novo curso 
em 1974, instalado no Prédio da Faculdade de Educação, à Rua Saldanha Marinho, 
onde hoje está localizado o Museu da Escola. Aqui, não vamos adentrar na histó-
ria desta fase, pois ela diz mais respeito ao Centro de Artes, e esta minha fala está 
voltada ao Curso de Teatro e ao Departamento de Artes Cênicas (DAC). Portanto, 
comento esse período apenas para apontar as origens do DAC e do curso de tea-
tro. O curso de Educação Artística tinha um núcleo comum de disciplinas às três 
habilitações, ministradas nos três primeiros semestres. Uma introdução à prática 
e à história do teatro era oferecida neste núcleo comum, sendo Dilza Délia Dutra a 
professora responsável para ministrar este conteúdo. Ao analisar o corpo docente 
do curso da época, verifica-se que Dilza Délia Dutra era a única professora detentora 
de habilitação ao ensino de teatro. Disto se deduz o porquê não havia sido implan-
tada, na época, a Habilitação em Artes Cênicas. 

Abaixo temos três imagens do trabalho da Profa. Dilza Délia Dutra ao 
lado das acadêmicas do Curso de Educação Artística, realizando o 1° Seminário 
de Dramaturgia. Estas são as únicas imagens que possuímos da fase anterior à 
criação da Licenciatura em Artes Cênicas - 1986.
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Antologia de Frederico Garcia Lorca. Educação Artística – Licenciatura 1º Grau  
Abril de 1977 | Profa. Dilza Délia Dutra à direita de óculos | Fonte Acervo do CEART

Shakespeare – Abril 1977 | Fonte Acervo do CEART

Antologia de Bertold Brecht - Educação Artística – Licenciatura 1° Grau 
Abril de 1977 | Fonte Acervo do CEART
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Imagem do CEART com seus três prédios de madeira. O primeiro era o Bloco Verde, espaço de marcenaria e também de 
aulas de teatro. O prédio de um andar era o amarelo, administração e também salas de aula do Desenho e o bloco do fun-
do, o vermelho, espaço das Artes Plásticas. Sendo que o Bloco Verde e o Vermelho ainda se mantêm em pé nos dias atuais.

O corpo docente da área de teatro começou a ser ampliado no ano de 
1979, quando Beatriz (Biange) Ângela Vieira Cabral foi contratada para ministrar 
aulas, juntamente com Dilza Délia Dutra, no Curso de Educação Artística da FAED. 
Convém destacar que a Biange retornava a Florianópolis depois de cursar as dis-
ciplinas do Mestrado em Teatro na Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo (ECA-USP). Neste mesmo ano e vinda do mesmo mestrado, 
ingressei também como professora na FAED, mas no curso de Pedagogia. Éramos 
duas mestrandas entrando para a UDESC, pois ainda não havíamos defendido 
nossas dissertações, sendo, juntamente com Dilza Délia Dutra as responsáveis 
pela criação e implantação da Habilitação em Artes Cênicas na UDESC. 

De um curso da FAED à criação do Centro de Artes

A história começou a tomar um novo rumo no ano de 1985, quando a 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
pleiteou seu reconhecimento oficial enquanto instituição de ensino. O processo 
de reconhecimento exigiu que a estrutura fosse constituída de seis centros de 
ensino. A UDESC, na época, possuía apenas cinco unidades: CEFID (Educação 
Física), FAED (Educação), ESAG (Administração), CAV (Agro-veterinária) e FEJ 
(Engenharias). Para atender às exigências do MEC (Ministério de Educação), era 
imprescindível a criação de mais um centro de ensino. O curso que poderia dar 
origem a um novo centro era o da Licenciatura em Educação Artística.

O Centro de Artes (CEART) foi criado, sendo desmembrado da FAED, em 
11 de dezembro de 1985, pela Portaria n. 179/85, assinada pelo então Reitor 
Lauro Ribas Zimmer. Com isso se criava o primeiro espaço, em Santa Catarina, 
para o ensino superior de artes. 

O novo centro foi instalado no Campus I do Itacorubi, em espaços im-
provisados, junto à Reitoria e à ESAG. “Além [dos] espaços emprestados, foram 
doados galpões de madeira do canteiro de obras da construção da Usina de 
Salto Santiago, que tiveram as janelas pintadas de amarelo, verde ou vermelho 
para a identificação dos blocos” (Ramalho, 2015, p.19). 
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O Centro de Artes precisava ofertar as quatro habilitações do Curso de 
Educação Artística para ser caracterizado como um centro de ensino. Constituiu-
se, então, em 1986, uma Comissão composta por Dilza Délia Dutra, Beatriz (Bian-
ge) Ângela Vieira Cabral, Luís Canabarro Machado e Vera Collaço, com a finalidade 
de elaborar o projeto de criação e implantação da Habilitação em Artes Cênicas 
do Curso de Educação Artística do CEART. O projeto foi elaborado e tramitou nos 
órgãos colegiados da UDESC para ser aprovado, sendo autorizada a criação e im-
plantação do novo curso através da Portaria n. 008, de 09 de abril de 1986 do 
CONSEPE. E, pela Portaria n. 005, de 10 de abril de 1986, o CONSUNI autorizava a 
criação e implantação do Curso de Educação Artística – Habilitação em Artes Cê-
nicas. Com essas duas resoluções, um sonho foi concretizado e o Centro de Artes 
se completava ao menos, naquele momento, com as quatro habilitações.

A implantação da Habilitação em Artes Cênicas 

Com a criação do Centro de Artes, o Curso de Educação Artística e suas 
quatro habilitações passaram a oferecer a Licenciatura Plena, tendo quatro 
anos de duração, sendo extintas as Licenciaturas Curtas. Optou-se pela implan-
tação dos cursos de licenciatura em artes, embora a questão da formação do 
artista, através do bacharelado, também fosse demanda da sociedade e do cor-
po docente e discente do CEART. De modo não excludente, deixava-se para o 
futuro a possibilidade de implantar bacharelados em artes e, em 1986, preferiu-
se priorizar a formação do Arte-Educador. 

O primeiro vestibular do novo curso foi realizado em julho de 1986, com 
uma oferta de 40 vagas para o turno vespertino, iniciando o semestre letivo em 
agosto de 1986; oferecido com carga horária de 3.090 horas ou 206 créditos. 
As quatro habilitações do Curso de Educação Artística eram interligadas, de 
modo intenso, nas primeiras e segundas fases, nas quais eram cursadas inúme-
ras disciplinas em comum. O curso possuía 14 disciplinas, formando um tronco 
pesado e único às quatro licenciaturas. Essa estrutura era determinada pelas 
Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC). 

A primeira fase oferecia disciplinas como: Música I, Desenho Geomé-
trico I, Desenho Artístico I e Artes Cênicas I. Desta forma, os discentes tinham 
uma pincelada das diferentes licenciaturas do CEART. Não deixava de ser ainda 
um vínculo com a extinta Licenciatura Curta. Apenas na segunda fase é que se 
adentrava nas habilidades específicas, mas até o final do Curso havia uma in-
tensa carga destinada à parte pedagógica comum às quatro licenciaturas. Esse, 
contudo, foi o curso possível de ser implantado no período; não atendia ple-
namente aos anseios das pessoas envolvidas com a prática teatral em Santa 
Catarina, mas possibilitava a existência de um espaço de encontro e de trocas 
entre as pessoas voltadas ao teatro no estado.
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As transformações da proposta curricular e do nome do curso 

Embora ciente de que esta abordagem possa dar um cunho mais pesa-
do a esta narrativa, creio ser relevante apontar, mesmo que de modo breve, as 
transformações maiores pelas quais passou o nosso curso ao longo destes 30 
anos. Esta escrita visa situar o leitor e deixar um registro de caminhos buscados 
por docentes e discentes, a fim de melhorar a formação do arte-educador e do 
artista da cena. As reformas que aponto, abaixo, resultaram de muitas análises 
e de debates entre os integrantes deste curso e, a cada entrada de novos pro-
fessores e discentes, que passavam a fazer parte deste corpo acadêmico, ideias 
diferentes ampliavam e enriqueciam as discussões. 

A estrutura proposta em 1986 vigorou até 1992, quando foi realizada a 
primeira reforma curricular da Licenciatura em Artes Cênicas e das demais li-
cenciaturas do CEART. Esta nova proposição começou a ser gestada em 1988, 
justamente quando ingressaram como docentes, através de Concurso Público, 
Cleidi Albuquerque (1987) e Dagmar Úrsula von Linsingen (1988), voltadas à 
Antropologia e Sociologia, com uma visão mais ampla do sentido da arte na 
sociedade. Em 1989, três novos profissionais da cena se somam a esse conjunto 
através de Concurso Público: Valmor (Nini) Beltrame (com ele, é introduzido, 
nas disciplinas de Laboratório de Pesquisa Dramática, um conteúdo direciona-
do ao Teatro de Animação), Sandra Meyer (na área de corpo e dança) e José Ro-
naldo Faleiro (nas áreas de atuação e direção). Com isso, o quadro de formação 
para a cena tinha agora mestres nas áreas da animação, do corpo e da atuação. 
Este conjunto de sete docentes³ formou o núcleo de conhecimento específico 
na década de 1980, sendo que apenas José Ronaldo Faleiro ainda continua na 
ativa no curso de graduação. 

O novo currículo, elaborado por esse conjunto de docentes, repensava 
a licenciatura a partir do tripé ensino/pesquisa/extensão. Sendo assim, foram 
implantadas duas atividades pedagógicas que até os dias atuais ainda fazem 
parte da grade curricular dos cursos do CEART: as Atividades Programadas, 
denominadas de Atividades Complementares, e o Trabalho de Conclusão de 
Curso. As quatro disciplinas de iniciação às demais artes foram enxugadas e 
reduzidas a uma única, tendo o nome de Feca-Artes. Começava, ainda de modo 
suave, o questionamento do excesso de disciplinas comuns ou do próprio tron-
co comum das quatro habilitações. O desejo de aprofundamento nas áreas es-
pecíficas aparecia no horizonte das diferentes habilitações, mas não se tornou 
viável nesta primeira reforma curricular. O novo currículo que entrou em vigor, 
em agosto de 1993, passou a ser desenvolvido em 4 anos e meio, com um total 
de 3.570 horas ou 238 créditos.

Convém salientar que as discussões pedagógicas ganharam bastante re-
levância no meio acadêmico a partir da criação, em 1989, da Fundação Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina, mantendo a sigla UDESC, que através da 

³ O conjunto de docentes na década de 1980: Dilza Délia Dutra, Beatriz Ângela Viera Cabral (1979), Vera 
Collaço (1979), Cleidi Albuquerque (1988), Dagmar von Linsigen (1988), Valmor (Nini) Beltrame (1989),  
Sandra Meyer Nunes (1989) e José Ronaldo Faleiro (1989).
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Constituição Estadual deste mesmo ano estabelecia que a UDESC promovesse 
ensino totalmente gratuito. Estas questões se ampliaram com a primeira elei-
ção para Reitor e Vice-Reitor da UDESC, em 1990, cargos que antes eram ocupa-
dos por indicação direta do governador do Estado. Este fato foi muito relevante 
para o CEART porque, neste momento, assumiu como Pró-Reitora de Ensino a 
Profa. Dra. Sandra Regina Ramalho e Oliveira, do Departamento de Artes Visuais 
e com formação na área de arte-educação⁴.

Pelo novo currículo de 1993 foram implantadas disciplinas que até este 
ano – 2016 - ainda fazem parte da nossa estrutura curricular, tais como Metodo-
logia Científica e Metodologia da Pesquisa, ambas voltadas ao encaminhamento 
da academia para a pesquisa. A disciplina Expressão Corporal e Vocal foi des-
membrada em duas – Expressão Corporal e Expressão Vocal. Acrescentaram-se 
novas disciplinas como Estética Teatral I e II, Crítica Teatral II; e foram ampliados 
de 08 créditos para 12, nas disciplinas de Montagem Teatral I e II. O curso começa-
va realmente a encontrar seu eixo de formação do arte-educador-artista.

Com uma nova LDB 9.394/96, que tornava obrigatório o ensino de Arte 
em todas as esferas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Média), nova 
reforma curricular foi realizada e implantada em 1998, para ampliar as discipli-
nas voltadas à pedagogia teatral. Assim, o curso se estendeu para 3.660 horas 
ou 244 créditos. No mais, o curso se manteve tal qual a reforma de 1993, tendo 
as disciplinas a mesma denominação proposta pelo MEC; a título de exemplo: 
Evolução do Teatro e da Dança, Laboratório de Pesquisa Dramática, etc.

Ao longo da década de 1990 novos professores concursados ingressa-
ram na Licenciatura em Artes Cênicas, começando por Márcia Pompeo Noguei-
ra (1990), que veio encorpar as discussões na área pedagógica do teatro em 
comunidades. Voltada à crítica teatral e dramaturgia, ingressou Eliane Tejera 
Lisboa⁵ (1991). Para atuar na área de Psicologia da Educação e Psicologia da 
Arte veio Luís Gonzaga Mattos Monteiro⁶ (1991).  Em 1994, a área de humanas 
foi reforçada pelo ingresso de Pedro Martins, que desde 1991 trabalhava como 
professor colaborador. André Carreira (1995) se juntou ao corpo docente espe-
cífico do curso e, com ele veio à tona todo um trabalho de teatro de grupo, te-
atro de rua, uma nova perspectiva de direção teatral, bem como um desejo de 
investir em periódicos e em cursos de pós-graduação em teatro. Houve, ainda, 
o ingresso de Fátima Costa de Lima (1997), que também atuava como profes-
sora colaboradora desde 1993, a qual detinha amplo conhecimento na área de 
espaço cênico, cenografia e pesquisas afro-brasileiras.

Convém destacar que no ano de 1997 foi inaugurado o Prédio das Ar-
tes Cênicas ou Prédio Vermelho, bem como o Teatro de Arena. A questão dos 
espaços físicos será abordada mais adiante. Mas, a existência de um espaço 
apropriado ao curso foi vital para os aprofundamentos do ensino/pesquisa e 
extensão na área das artes cênicas no CEART.

⁴ Ver: Thiago César Augusto (Coord.). UDESC 50 Anos: A trajetória da Universidade dos Catarinenses. Flo-
rianópolis: UDESC, 2015. 
⁵ Infelizmente, a professora deixa os quadros do CEART no final da década de 1990.
⁶ A partir de 2001 o professor se transfere para a ESAG, deixando de atuar no CEART.
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O corpo da primeira e segunda leva de docentes, somado ao que eu de-
nomino de terceira leva - professores que passaram a atuar no Curso na primei-
ra década do século XXI - foi responsável pela transformação mais radical do 
projeto cênico desde sua criação em 1986. Esse caldeirão de ideias gestadas por 
esses novos integrantes resultou na Reforma Curricular de 2006/2007. 

Antes de apontar as mudanças então ocorridas, desejo destacar os no-
vos professores. O corpo teórico de estética, ética, história e crítica teatral teve 
um grande incremento com a entrada de Edélcio Mostaço (2002) no curso, e a 
área da prática teatral foi ampliada com a presença de Milton de Andrade Leal 
Júnior (2002). Os conhecimentos de antropologia, sociologia e metodologias da 
pesquisa científica foram fortalecidos com a participação de Tereza Mara Fran-
zoni (2003). O ingresso de Stephan Arnulf Baumgärtel (2005) reforçou o grupo 
de docentes voltados às teorias teatrais e à dramaturgia. E com Maria Brígida de 
Miranda (2006) expandiu-se o número de docentes voltados ao trabalho do ator 
e diretor, trazendo os estudos de gênero como uma nova perspectiva para o 
curso. Pelo mesmo concurso entrou também Dalva Godoy (2006) para atuar na 
carente área de voz; contudo, sua ação a levou à FAED, deixando o CEART. O ano 
de 2008 trouxe duas novas visões à área da pedagogia do teatro com Heloise 
Baurich Vidor e Vicente Concílio. A relevância da atuação destes dois docentes 
se fez notar no trabalho pedagógico e artístico, ou seja, na junção dos conheci-
mentos de licenciatura e bacharelado para formar o pedagogo e o artista.

Com esse corpo docente borbulhando em ideias e ações, a reforma cur-
ricular de 2006/2007 estabeleceu de imediato uma nova relação entre as ques-
tões Licenciatura e/ou Bacharelado. O Curso mudou de nome, passou a ser de-
nominado de Licenciatura em Teatro. O abandono da denominação - Curso de 
Educação Artística - ocorreu em todas as quatro habilitações. Apenas o curso de 
teatro optou por não implantar um bacharelado independente da licenciatura. 
A nova proposta enxugou a grade curricular, ficando com 3.210 horas ou 214 
créditos. Contudo, a Licenciatura estava voltada com ênfase, à prática teatral, 
tendo forte carga em estágios e trabalhos cênicos, com perdas de conteúdos 
como antropologia e sociologia da arte. Nada ficou dos conteúdos comuns dos 
currículos anteriores. 

As inquietudes ainda não estavam resolvidas, principalmente nos em-
bates entre a oferta ou não de um curso de bacharelado em teatro. Assim, uma 
nova reforma ganha corpo no final de 2007, a ser implantada em 2008 e com 
essa nova proposta o curso passou a ser denominado de Licenciatura e Bacha-
relado em Teatro⁷. Havendo então a dupla formação, foram atendidos os an-
seios do corpo docente e da maioria do corpo discente. Entre os objetivos do 
novo curso estava o de “formar professores de Artes Cênicas para o ensino bá-
sico, como artistas e pesquisadores, aptos para atuar em instituições públicas, 
privadas e não governamentais”⁸ . O curso ficou com um total de 3.906 horas ou 
217 créditos. Com essa nova proposição, desejava-se “Formar um profissional 
preparado para exercer a função de ator, pesquisador e pedagogo no campo do 

⁷ Resolução n. 008/2008 – CONSUNI que aprova a reforma curricular de 2008 e a alteração do nome do curso.
⁸ Reforma Curricular da Licenciatura em Teatro e Implantação da Licenciatura e Bacharelado em Teatro. 
Maio e 2007, p. 11. Acervo: Vera Collaço.
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teatro e/ou em linguagens afins”⁹. 
Na primeira década do século XXI novos quatro docentes ingressaram 

no curso. A área de Teatro de Animação foi incrementada com a admissão de 
Paulo Cesar Balardim Borges (2010). E uma das áreas mais carentes do curso, o 
trabalho vocal, foi resolvida em 2011, com a entrada e o trabalho de Daiane Dor-
dete Steckert Jacobs. Em 2014, Bianca Scliar Cabral Mancini ampliou a oferta de 
trabalho corporal no curso, e a área pedagógica aumentou sua possibilidade de 
atuação com o ingresso de Flávio Augusto Desgranges Carvalho (2015).

Nenhuma reforma curricular que alterasse a estrutura proposta foi rea-
lizada desde 2008. Mas em 2011, através dos Ofícios CEE 763, de 15 de agosto 
de 2011, e CEE 976, de 27 de setembro de 2011, o Conselho Estadual de Edu-
cação de Santa Catarina informou à UDESC “a não permissão de continuidade 
da oferta de cursos superiores com dupla ‘habilitação’, ou seja, Bacharelado e 
Licenciatura, no contexto do mesmo projeto pedagógico”, pautado nos Referen-
ciais Curriculares Nacionais do MEC, de 2010. Assim, faz-se necessário modificar 
novamente a denominação do curso, que voltou a ser apenas Licenciatura em 
Teatro. No vestibular de 2012/1 foi disponibilizada apenas uma habilitação¹⁰.  
Contudo, a estrutura geral do curso continuou a mesma, oferecendo, atualmen-
te, um total de 3.942 horas. E o curso de graduação em Licenciatura em Teatro 
da UDESC continuou articulado em três eixos formativos, complementares e 
interdependentes: Pedagogia do Teatro, Prática Teatral e Teoria Teatral. 

Professores visitantes e colaboradores 

Nestes trintas anos de existência da Licenciatura em Teatro, muitos pro-
fessores atuaram no curso, como colaboradores, ou seja, profissionais com 
contrato temporário. A participação destes docentes é vital quando o corpo 
efetivo sai para capacitação ou ocupa cargos na administração da universida-
de ou mesmo em processos de aposentadorias, cuja realização de concurso 
para substituir esses docentes nem sempre se dá a contento. Atualmente, te-
mos sete profissionais atuando como colaboradores do curso. Isso nos dá a 
dimensão da quantidade de pessoas que atuaram nesta condição desde 1986.

Assim, para homenagear estes professores que muito contribuíram para 
o crescimento e melhoria das nossas atividades de ensino/aprendizagem nes-
tes trinta anos, destaco os dois primeiros profissionais que foram contratados 
como colaboradores para atuar no Curso de Educação Artística – Licenciatura 
em Artes Cênicas. 

Em 1990, começou a lecionar no curso, como colaboradora, a atriz e 
professora Margarida Baird, atuando até o ano de 1992. Em agosto de 1990, 
o ator e professor Nazareno Pereira ingressou como docente, permanecendo 
até 1993. A primeira representa a comunidade, a profissional que vem de fora; 
o segundo representa um egresso do curso. Essa dualidade é constante nesse 
tipo de contrato, embora os sete profissionais atuais que atuam como cola-
boradores sejam egressos da graduação ou dos cursos de pós-graduação em 
teatro da UDESC.

⁹ Idem.
¹⁰ Resolução n. 070/2011– CONSUNI que aprova a alteração do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro.
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O Curso de Educação Artística – Licenciatura em Teatro foi o primeiro 
da UDESC a trazer uma profissional para atuar como professora visitante. Em 
1988, veio da USP/SP a docente Karen Muller para trabalhar na área de corpo 
e improvisação teatral junto ao corpo docente. Seu trabalho foi realizado du-
rante todo o ano de 1988, trazendo ao curso as inovações sobre Eutonia. Atra-
vés dela, homenageio os demais docentes que fizeram parte de nossos cursos 
como visitantes. 

O departamento que abriga o curso de teatro 

Quando da criação do Curso de Educação Artística – Habilitação em Ar-
tes Cênicas em 1986, o mesmo ficou alocado no Departamento de Comunica-
ção Artística (DCA), designação que veio da vinculação do curso com a FAED, 
tendo como primeira coordenadora a professora Dilza Délia Dutra, “a grande e 
gentil idealizadora do Curso de Teatro na UDESC”¹¹. 

No final de 1987, o departamento passou a ser denominado de Departa-
mento de Artes Cênicas (DAC)¹² , nomenclatura mantida até os dias de hoje. E 
em dezembro de 1987, ocorreu a primeira eleição à chefia deste departamen-
to, em que foram eleitas Vera Collaço, como chefe, e Beatriz (Biange) Ângela 
Viera Cabral, como subchefe, as quais assumiram os respectivos  cargos a con-
tar de 1o de fevereiro de 1988¹³. 

Quase todos os docentes efetivos ocuparam os cargos de Chefia e Sub-
chefia do Departamento de Artes Cênicas. Atualmente, esses cargos são ocu-
pados por Daiane Dordete Steckert Jacobs, como chefe, e Márcia Pompeo No-
gueira, como subchefe. Aqui, referenciei apenas a primeira e a última chefia, 
porquanto homenageio a todas as demais.

Karen Muller | ministrando aula de Eutonia  em 1988 – 1a turma do curso de Edu-
cação Artística – Licenciatura em Artes Cênicas | Sala Dilza Délia Dutra | Acervo 
Bernadete Sant’Anna

¹¹ Vera Collaço. “Um espaço onde eu me encontro ...”. In: Hallceart. Florianópolis, UDESC, 2015,  
p. 70. 
¹² E-mail do DAC: dac.udesc@gmail.com
¹³ Portaria n. 033/87. Diretor Geral Milton Valente, CEART, 18 de dezembro de 1987. 
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Tenho falado apenas do corpo docente e discente do curso e do depar-
tamento até agora, embora o corpo técnico administrativo seja de suma im-
portância para o andamento de todo o processo acadêmico, de pesquisa e de 
extensão. Neste sentido, foi vital o ingresso por concurso público de Ivo Godois 
em 2004, como Técnico de iluminação cênica do DAC. Seus conhecimentos 
muito têm contribuído para os trabalhos cênicos, de encenação e montagens 
realizadas no CEART. Também a ele se deve os movimentos fundamentais à 
criação do Banco de Dados sobre os trabalhos desenvolvidos nas diferentes 
disciplinas ou atividades de pesquisa e extensão do DAC. Ivo Godois desenvol-
veu, junto com o professor José Ronaldo Faleiro, importante projeto de exten-
são denominado Luz – Laboratório de Iluminação Cênica¹⁴.

A primeira representante dos alunos do Departamento de Artes Cênicas, 
em 1988, foi Célida Salume Mendonça, atualmente, professora doutora do Cur-
so de Artes Cênica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

 Da sua criação, em 1986, com o nome de Departamento de Comunicação 
Artística (DCA), até 2005 o trabalho de secretaria do DAC foi executado pelas pró-
prias chefias, com o apoio de bolsistas de trabalho. Apenas em 2005, o DAC teve 
com Andréa Oriques Santos¹⁵ a sua primeira funcionária técnica para atuar na 
secretaria. Ela fez um trabalho ímpar, conseguindo ordenar a estrutura interna 
do departamento, bem como facilitar a relação docente/discente aos espaços 
físicos e equipamentos. Ao ser designada para a Coordenação do Setor de Servi-
ços Gerais do CEART em 2009, ela deixou uma lacuna gigante no DAC.

 Este espaço foi preenchido a partir de 2009, permanecendo até os dias 
atuais, pela também Técnica Administrativa de Execução, Bianca Fragoso Mi-
tke, que conseguiu recuperar o trabalho anterior e dar o suporte fundamental 
aos processos de ensino, pesquisa e extensão do DAC. Ela tem o apoio de Tiago 
Martins Moreira, Técnico Administrativo de Execução. Os dois permitem que o 
DAC seja um departamento estruturado, oferecendo suporte relevante às ativi-
dades a ele vinculadas.

 De um espaço acanhado/improvisado a um prédio específico 

 As salas de aula, de 1986 até 1997, foram bastante improvisadas, 
e sua melhoria resultou de movimentos e lutas do corpo discente e docente 
junto à reitoria da UDESC. As aulas teóricas eram desenvolvidas nas instala-
ções da ESAG, cujos horários, às vezes, coincidiam com os dos alunos daquele 
departamento, gerando desentendimentos entre o CEART e a ESAG. Uma sala 
de teto baixo, retangular, do edifício da reitoria foi preparada para atender as 
disciplinas práticas do curso. Para isso, ela recebeu piso de madeira, tendo um 
pequeno elevado para servir de palco, um camarim e um espaço para guar-
dar material. Suas paredes, no decorrer dos anos, foram pintadas de preto e 
acrescidas de cortinas, refletores, mesa e caixas de som. Este espaço recebeu a 
denominação de Sala Dilza Délia Dutra.

¹⁴ Para saber mais sobre o relevante trabalho de Ivo Godois no DAC ver: Luciano Bueno de Oliveira. Banco 
de dados e imagens – o registro fílmico como documento histórico. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis. 2011. Priscila da Costa. 
Entre luzes e percepções: a iluminação na preparação do corpo atuante. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis. 2016.
 ¹⁵Andréa Oriques Santos foi contratada pela UDESC e passou a atuar no CEART a partir de 28 de fevereiro 
de 2005, como Técnica Administrativa de Execução.
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Imagem do espetáculo Os Tecelões, de Gerhart Hauptmann | Prova Pública da 2ª. 
e 4ª  fase de Artes Cênicas | 17 de junho de 1987 | Direção Vera Collaço | No fundo 
é possível ver o elevado como palco e uma das portas que dava para o camarim
Acervo Vera Collaço

Imagem do espetáculo Os Tecelões, de Gerhart Hauptmann | Prova Pública da 2ª  e 4ª  
fase de Artes Cênicas | 17 de junho de 1987 | Direção Vera Collaço | No fundo, vê-se a 
cortina do fundo do “palco”, e a porta que dava para o camarim | A imagem permite ter 
uma noção do tamanho do “palco” | Acervo Vera Collaço

Espaço no “Bloco Verde”, a parte superior foi adaptada 
às aulas de Teatro de Animação | Acervo Vera Collaço

 

Aos poucos, professores e alunos conquistaram outros espaços, devido 
às especificidades das disciplinas. Este foi o caso das disciplinas ministradas 
por Valmor (Nini) Beltrame, como Máscaras, Bonecos e Sombras. 
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Em 18 de março de 1988 foi inaugurado o prédio para abrigar, especifica-
mente, o Curso de Licenciatura em Teatro, bem como as atividades de pesquisa 
e extensão do Departamento de Artes Cênicas. Neste mesmo dia foi inaugurado 
também o Teatro de Arena, espaço ao ar livre.

Construção do prédio de Artes Cênicas e as passarelas que o ligava ao prédio Central 
Acervo do Centro de Artes

O Teatro de Arena ainda em construção. Foto de 16 de dezembro de 1997
Acervo do Centro de Artes

Prédio de Artes Cênicas em julho de 1998. Acervo do Centro de Artes
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Atualmente, este espaço precisa ser ampliado para atender às deman-
das da graduação e dos cursos de Mestrado e Doutorado em Teatro, bem como 
aos inúmeros trabalhos de pesquisa e extensão dos docentes e discentes do 
DAC. Isso demonstra que, nestes trinta anos, o trabalho cênico se consolidou 
na UDESC, conseguindo a ampliação de seu raio de ação por todo o estado de 
Santa Catarina, e seus cursos de pós-graduação atraem alunos de diferentes 
regiões do Brasil e do mundo.

 
Os formandos de Artes Cênicas

 Da turma que ingressou pelo vestibular de julho de 1986, um total de de-
zoito acadêmicos chegou a se formar em julho de 1990. A solenidade de Colação 
de Grau foi no Teatro Álvaro de Carvalho, o templo cênico de Florianópolis, espaço 
apropriado à formatura da primeira turma de artes cênicas da UDESC. Neste teatro, 
eles haviam apresentado, em dezembro de 1989, a peça Tartufo de Molière, dirigida 
por José Ronaldo Faleiro, como requisito final da disciplina de Montagem Teatral. 

 De 1990 a 2016, o curso de Licenciatura em Teatro, com suas várias nomina-
ções ao longo destes trinta anos, formou um total de 497 profissionais para atuar no 
ensino, desenvolver trabalhos artísticos ou se envolver com a administração ou na 
produção da cultura em Santa Catarina e em outros estados do país.
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Imagens da Colação de Grau em julho de 1990 | Teatro Álvaro de  Carvalho 
Acervo Bernadete Sant’Anna

O Curso, nestes trinta anos de existência, tem formado, além de profes-
sores capacitados, inúmeros artistas com destacada atuação no mercado, jus-
tamente por sua sólida formação artística e pedagógica. Isso se constata numa 
primeira análise, sem pesquisas referendando, quantos artistas atualmente 
transformam a realidade teatral catarinense, tendo sua iniciação ou aprofun-
damento de seus conhecimentos nas trocas realizadas no Curso de Teatro do 
Centro de Artes da UDESC. Destaco o Grupo Teatro Sim... Por Que Não?!!! que 
sustenta um teatro de repertório consolidado e inovador, o Grupo Dromedário 
Loquaz, o Grupo Armação, o polêmico e irreverente Erro Grupo, La Vaca com 
seus espetáculos inovadores e desconcertantes, a inigualável Dona Bilica e seu 
empreendimento, que mantém a única escola de palhaço do estado – o Circo 
da Dona Bilica.

 Com estes grupos e suas variadas linguagens teatrais, homenageio os 
que realizaram trocas e fizeram encontros no Centro de Artes a partir do Curso 
de Teatro. Muito ainda precisa ser escrito para captar as reverberações desse 
curso na atividade cênica de Santa Catarina. Esta foi uma história, muitas ou-
tras ainda precisam ser criadas para dar conta do que foi produzido na prática 
escolar e na prática teatral.

Encerro, assim, com uma imagem dos ainda acadêmicos de junho de 
1990, levando o espetáculo Tartufo para se apresentar no Festival de Inverno de 
São José do Rio Preto (SP). Eles iniciaram uma prática que seria constante no de-
correr destes trinta anos, qual seja, a de levar para festivais, encontros e seminá-
rios os espetáculos criados na disciplina de Montagem Teatral, que inúmeras ve-
zes são remontados e premiados, como também cercados de excelentes críticas.
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Convite da Colação de Grau | Curso de Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas  |1ª Turma de formandos 
Acervo Berna Sant’Anna
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Discurso da Colação de Grau 
Proferido por Bernadete Sant’Anna

Turma - Frustrações de Um Porco Espinho Solitário
20 de julho de 1990 – Teatro Álvaro de Carvalho

Oradora Bernadete Sant’Anna
Paraninfo José Ronaldo Faleiro

Patronesse Dilza Délia Dutra

...senhoras e senhores presentes.

Estamos hoje todos vivendo um dia memorável em nossas vidas.
Ainda estão frescos em nossas mentes anseios adolescentes, preocupações 

naturais em relação ao nosso futuro, à nossa formação profissional. Hoje, anos mais 
tarde, aqui estamos para marcar o fim de uma etapa árdua de nossa existência.

Recebemos as “chaves” de nossa vida profissional, da mesma maneira 
que o novo proprietário recebe as chaves da casa nova.

A sociedade também está em festa, porque representamos uma nova  for-
ça de trabalho consciente, preparada e disposta a mudar as coisas para melhor.

Nos preparamos para tarefa de Arte Educadores, não somente durante 
os quatro anos de duração do curso de Educação Artística, habilitação Artes 
Cênicas e Habilitação Desenho. Na verdade investimos tudo o que tínhamos 
desde a pré escola até hoje para chegarmos a esta formatura.

Também estamos conscientes que representamos uma parcela mínima 
de estudantes que iniciaram a vida escolar cheios de  esperança. Infelizmente, 
em nosso país, querer não é poder! É necessário fazer parte de uma determi-
nada classe social para frequentar cursos universitários porque cada vez mais 
o ensino brasileiro se elitiza. Não é possível ainda o cumprimento do preceito 
constitucional básico que garante acesso a todas as classes sociais aos centros 
educacionais. É isto que também nos obriga a frequentar a lista dos países que 
maltratam sua juventude, que não dão esperança de uma vida melhor. A de-
mocratização do ensino precisa ser praticada com extrema urgência no Brasil 
para que seja possível sonhar com um país verdadeiro. Até agora o país tem sido 
ingrato para com seus filhos, e as perspectivas não são nada boas.

Há uma forte tendência nos dias atuais para a privatização progressiva 
do ensino, quando o que mais precisamos é de garantias de um ensino livre e 
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gratuito. A Educação é um direito inalienável de todos um dever do Estado.

Por que este preceito básico não é defendido de maneira mais agressiva 
e consequente?

Por que ainda temos que disputar vagas para as escolas como se tratasse 
de algo supérfluo e dispensável?

Por que as escolas deste país, muitas ainda não dispõem sequer de giz 
para assegurar seu funcionamento?

Por que continuamos a conviver com índices tão altos de analfabetismo, 
repetência e desistências?

Não há como esconder o desprezo governamental pela instituição escolar!
Somos a primeira turma de Arte Educadores formados em Santa Cata-

rina, habilitação Artes Cênicas, somos o filho mais velho, o cobaia, mas esta 
consciência tem de ser transformada em vantagem; estamos abrindo caminho, 
somos pioneiros e esta experiência não pode ser desprezada.

Estamos deixando a Universidade para voltarmos aos bancos escolares 
do ensino primário e de segundo grau, agora como professores.

Chamo a atenção dos colegas para o papel que devemos desempenhar. 
É possível formar indivíduos em sua totalidade através das artes cênicas? 

Como professores teremos que conquistar espaço, para atingir este objetivo.
Não podemos ser românticos a ponto de imaginar que nosso espaço 

está pronto, nos esperando. Na verdade, a grande luta começa agora que esta-
mos deixando de ser alunos para nos tornarmos professores. O dia a dia é que 
vai temperar o aço que julgamos ser; é lá na escola, na frente dos alunos que a 
batalha vai se travar.

Sairemos vitoriosos? Seremos ou não indispensáveis à formação do cor-
po discente?

Tudo vai depender de nós, da têmpera que tivermos. Teremos que pen-
sar em tudo isto.

Teremos que agir de maneira inteligente, dedicada e persistente.
É verdade que a expressão teatral e desenho terão que integrar-se no 

conjunto das atividades da escola, porque já fazem parte da vida das crianças 
e adolescentes.

O mundo da imaginação e criatividade tem que ser reconhecidos como 
expressão de imenso valor na formação do indivíduo.

Finalmente, temos que agradecer nossos pais, amigos, professores e 
funcionários da Universidade pelo que tivemos.

Estes anos de convivência nos  aproximaram e fizemos amigos.

Obrigada!
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Trinta anos esta noite
Margarida Baird¹

Uma longa jornada percorrida. Muitos ganhos, vitórias, trabalho árduo. Há 30 
anos, o cenário teatral em Florianópolis era bastante diferente do que é hoje. Gru-
pos batalhavam por concretizar seus projetos, sem nenhum suporte financeiro que 
os sustentasse e muito pouca informação disponível para suas pesquisas. A criação 
do curso de Artes Cênicas foi de importância vital à mudança desse panorama. Novos 
rumos se delinearam àqueles que queriam trabalhar com teatro. Era possível ensinar, 
compartilhar sua arte não só nos palcos, mas nas escolas. A amplitude das discipli-
nas teóricas abria múltiplas possibilidades de pesquisa. Muitos grupos se formaram a 
partir da graduação em Artes Cênicas da UDESC. 

Atores participantes de grupos que atuavam na cidade foram em busca de no-
vos conhecimentos e do aprofundamento do seu trabalho cênico, enriquecendo cada 
vez mais o universo teatral catarinense.

Tive o privilégio de participar desse movimento, trabalhando como professora 
de interpretação e improvisação teatral no Centro de Artes. Durante três anos, passa-
ram por mim atores e atrizes que hoje têm destaque na cidade, com espaço próprio 
de trabalho, conscientes do que fazem e aonde querem ir. Pessoalmente, pude apro-
fundar conhecimentos teóricos que utilizava na prática, atriz que fui e sou, fruto de 
uma geração que mal tinha acesso aos livros de teatro, pouco publicados em um país 
que pouca importância dá ao trabalho artístico-cultural.

Professores de grande valor têm passado pelo curso, dinamizando, es-
timulando os alunos no caminho da criação teatral e, embora o resultado do 
trabalho fique um pouco restrito à universidade, há um grande dinamismo com 
relação à pesquisa de novas linguagens, com professores e alunos interligados 
nessa busca.

Ainda que a cidade não tenha se conscientizado do trabalho teatral local de 
boa qualidade, a efervescência do que está sendo feito está presente e em grande 
parte isso se deve, sem dúvida alguma, à criação do Curso de Artes Cênicas da UDESC, 
de vital importância à formação e desenvolvimento de tantos que se dedicam à arte, 
não só como atores, mas também como diretores, cenógrafos, produtores, ilumina-
dores, figurinistas.

Considero uma honra ter participado desse movimento.

¹ Margarida Baird é atriz desde os anos de 1960, tendo atuado no Rio de Janeiro e São Paulo, participando 
de grupos de importância no cenário teatral brasileiro. É cantora, contadora de histórias, entre outras 
artes em que se divide. Vive em Florianópolis, para onde se transferiu há mais de 30 anos.



42

Teatro de Animação na UDESC:  
caminhos e perspectivas

Valmor Níni Beltrame¹
Paulo Balardim²

O Curso de Licenciatura em Teatro na Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, desde seu início teve presente o Teatro de Animação como 
importante disciplina na formação do professor-artista. 

No final do ano de 1988 foram abertos concursos públicos para a am-
pliação do corpo docente efetivo do Departamento de Artes Cênicas. Valmor 
Níni Beltrame prestou o concurso para ministrar as disciplinas Laboratório de 
Pesquisa Dramática, cujos conteúdos programáticos privilegiavam os conheci-
mentos sobre teatro de bonecos, teatro de máscaras e teatro de sombras. Sua 
efetivação ocorreu no primeiro semestre de 1989, juntamente com outros pro-
fessores concursados em diferentes áreas do Departamento.³

As diferentes manifestações do Teatro de Animação viviam intenso pro-
cesso de mudança. Hodiernamente, temos uma ampla visão acerca desta arte, 
conforme verificamos no Dicionário do Teatro Brasileiro (2009, p. 32), onde 
consta que o “Teatro de Animação é a manifestação contemporânea do que co-
mumente se conhece por teatro de bonecos e se realiza com bonecos ou não, 
colocando em cena outros elementos, tais como objetos, imagens, sombras e 
formas abstratas, que contracenam com atores e atores-animadores visíveis 
ou ocultos, mas mantendo sempre o foco principal de atenção nas figuras ani-
madas.” A pesquisadora Dra. Ana Maria Amaral também ressalta a importância 
desta área do conhecimento humano, ao afirmar que a arte do Teatro de Ani-
mação é exercício e caminho para se chegar à essência das coisas: 

O Teatro de Animação mostra o avesso, o inverso das coisas. Com elementos 
materiais, o imaginário é mais bem representado. Através de rostos rígidos 
(de madeira, pano ou papel) em movimento, a versatilidade da vida se mos-
tra. Não se deve fazer dos objetos, formas ou bonecos, simples réplicas do 
homem, mas, sim, expressar com eles a não realidade, o não-ser-sendo. Não 
realidade ou não-ser-sendo é ir além da realidade. (Amaral, 2005, p. 23)

¹ Diretor teatral, bonequeiro, doutor em teatro e professor de Teatro de Animação na Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, atuante na Graduação entre 1987 e 2012 e na Pós-graduação entre 
2002 e 2014, desenvolvendo projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Idealizador da Revista Móin-Móin, 
atualmente dedica-se a ela integralmente. ninibel@terra.com.br
² Doutor em teatro e professor de Teatro de Animação na Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC desde 2010, atuante na Graduação e Pós-graduação, desenvolvendo projetos de Pesquisa e Ex-
tensão. Também é ator, cenógrafo e diretor teatral integrante da companhia Caixa do Elefante Teatro de 
Bonecos. paulobalardim@gmail.com
³ No mesmo concurso foram aprovados José Ronaldo Faleiro (para ministrar Direção e Montagem Teatral) 
e Sandra Meyer Nunes (para Dança e Técnicas Corporais).
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As principais preocupações das disciplinas de Teatro de Animação, naque-
la época, eram as de contribuir ao enriquecimento da visão do estudante sobre 
as amplas possibilidades expressivas do campo do teatro, incluindo o Teatro de 
Animação como manifestação que oferecia múltiplas oportunidades, tanto em 
relação as suas diferentes modalidades, quanto às formas de atuação do egresso 
como ator e ou professor de teatro. Nessa perspectiva, o estudo do objeto animado 
contribuiria à percepção das múltiplas facetas que a materialidade da cena pode-
ria contemplar, desde a presença figurativa dos objetos e seu potencial ficcional e 
antropomorfo até a aquisição de uma nova ideia sobre o uso dos objetos encontra-
dos, ou ready made, que poderia redimensionar o objeto em direção ao protago-
nismo da cena. Além disso, também era intuito das disciplinas e ainda é, evidenciar 
a interface do jogo do ator com o jogo do objeto, estimulando a amálgama imagé-
tica e sígnica oriunda desse processo, bem como propiciar a relação às variadas 
expressões, encontrando vertentes de estímulo e criação. 

É importante salientar que, até o ano de 1988, o ensino de Teatro de Ani-
mação só acontecia em outras duas Universidades brasileiras. Na Universidade de 
São Paulo – USP, sob a orientação da professora Ana Maria Amaral (como discipli-
na obrigatória do Bacharelado em Direção Teatral e Licenciatura em Teatro) e na 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, como disciplina optativa, dentro do 
Curso de Belas Artes, sob a coordenação dos professores Álvaro Apocalypse, Tere-
sinha Veloso e Maria do Carmo Vivacqua Martins⁴.  Observa-se, assim, que a UDESC 
foi a segunda Universidade brasileira dedicada ao ensino do Teatro de Animação 
dentro do Curso Superior de Teatro - sendo, ainda hoje, a única em que é ensinado 
Teatro de Sombras como disciplina obrigatória. Isto representa uma pré-disposição 
ao ensino e práticas voltadas à investigação das formas animadas e uma atitude 
que a diferencia de outras Universidades do país, dedicando importante carga ho-
rária para dotar o estudante de conhecimentos e recursos nesta área. Temos, hoje, 
para cada uma das três disciplinas de animação, setenta e duas horas-aula, que são 
distribuídas em dezoito encontros semestrais.

Constatamos que, na época da implantação das disciplinas de animação 
no Curso de Licenciatura em Artes Cênicas da UDESC, a visão predominante so-
bre o Teatro de Bonecos no Brasil (nos referimos aqui aos anos de 1970 e parte 
dos anos de 1980) era marcada pela compreensão de que esta arte se destinava 
às crianças ou era expressão das manifestações do Teatro de Bonecos Popular 
do Nordeste do Brasil. Por isso, ainda era amplamente denominado de “Teatro 
de Fantoches” - por vincular o boneco a um recurso didático empregado em 
algumas escolas - e de “Teatro de Mamulengo”, numa clara menção ao Teatro 
de Bonecos Popular vivamente praticado no estado de Pernambuco. Mas, ao 
mesmo tempo, no referido período, multiplicavam-se as iniciativas de grupos 
de teatro em todo o Brasil, no sentido de superar esta imagem. Aos poucos, a 
concepção, as ideias e o modo de ver o Teatro de Bonecos começaram a se mo-
dificar, como resultado tanto do amadurecimento da produção artística, fruto 
de movimentos profissionais associativos, promoção de festivais nacionais e 
internacionais e acesso ao material teórico, quanto da incessante busca pela 
formação e aperfeiçoamento por parte dos artistas e pesquisadores da área. 

⁴ Fundadores do Grupo Giramundo de Teatro de Bonecos, uma das companhias brasileiras mais ativas no pa-
norama internacional e que revolucionou os aspectos construtivos dessa arte, formando ao longo dos anos, 
centenas de profissionais bonequeiros. A companhia ainda está em atividade com um vasto  repertório.  
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Nesse contexto, a expansão dos estudos teatrais da animação ao âmbito da 
academia foi essencial para seu reconhecimento e elevação de seu status en-
quanto arte, contribuindo para uma nova visão acerca de sua complexidade. 
 A importância dos conteúdos da disciplina foi também referenciada na 
Pós-Graduação da UDESC quando, em 1996, surgiram os cursos de especializa-
ção strictu senso, como preparação à criação do curso de Mestrado e, posterior-
mente, de Doutorado em Teatro. Níni, então, ministrava a disciplina Teatro de 
Máscaras no curso de especialização

 No ano de 2002, criou-se o Programa de Pós-Graduação em Teatro 
(Mestrado) e, em 2006, foi implantado o Doutorado em Teatro, no qual até o 
ano de 2014, o professor Níni ministrou a disciplina A marionetização do ator e 
a humanização do objeto. Nesse período, a pesquisa se consolidou, ampliando 
o número de artigos publicados sobre o tema, resultado das investigações (dis-
sertações e teses) produzidas no Programa. 

 A disciplina, na Pós-Graduação, buscava analisar as principais ideias 
de dramaturgos e diretores teatrais do século XIX e primeiras décadas do século 
XX, considerados pioneiros numa nova concepção de interpretação teatral que 
tinha na marionete uma importante referência. Os manifestos das vanguardas 
históricas, dos dadaístas, dos futuristas e dos surrealistas, além de escritos de 
artistas como: Heinrich Von Kleist, Maurice Maeterlinck, Edward Gordon Craig, 
Alfred Jarry e Vsevolod E. Meyerhold, que se apropriavam do teatro de marione-
tes como gênero artístico e da marionete como referência ao novo trabalho do 
ator, sustentavam as reflexões, com o objetivo de melhor compreender o Teatro 
de Animação contemporâneo. Com o estudo desses textos, buscava-se eviden-
ciar que o interesse desses artistas aparecia de forma visível em duas direções: 
a marionete como referência ao comportamento do ator em cena e pelo Teatro 
de Marionetes como gênero artístico. Destacava-se, desse modo, o fascínio pela 
marionetização do trabalho do ator e pelas experimentações em torno de uma 
nova teatralidade com objetos.

Hoje, a UDESC é reconhecida internacionalmente em centros de pesqui-
sa e formação em Teatro de Animação, tais como a École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette - ESNAM, Institut Internationale de la Marionnette - IIM 
e a Union Internationale de la Marionnette - UNIMA; esta última, organização fun-
dada em 1929, em Praga, membro da UNESCO e que congrega praticantes e 
teóricos de todos os continentes.

O início da aventura 

Para se chegar a esse estágio, muitas etapas foram vividas e superadas. 
O Departamento de Artes Cênicas, fundado em 1986, com Vera Collaço à frente 
da coordenação, solicitou ao professor Valmor Níni Beltrame a organização de 
conteúdos para as disciplinas denominadas Laboratório de Pesquisa Dramática 
I, seguida do Laboratório de Pesquisa Dramática II e III, as quais abriam muitas 
possibilidades à experimentação e à inclusão de novas formas de expressão 
cênica. A proposta era trabalhar com conteúdos do amplo universo do Teatro 
de Animação. Após análise e aprovação no Colegiado, a partir do segundo se-
mestre de 1987 (isso equivalia ao terceiro semestre do Curso), o professor Níni 
ministrou a primeira disciplina, na condição de professor colaborador, com os 
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conteúdos relativos ao Teatro de Bonecos. Na sequência, no primeiro semestre 
de 1988, o conteúdo ministrado na disciplina Laboratório de Pesquisa Dramáti-
ca II era sobre Teatro de Máscaras e, no semestre seguinte, em Laboratório de 
Pesquisa Dramática III, o conteúdo sobre Teatro de Sombras.

Naquela época, o professor Níni dava aulas nos antigos barracões de ma-
deira, dividindo o espaço com a Oficina de Cerâmica do Curso de Artes Plásticas, 
ministrada pelo professor Luiz Carlos Canabarro. As condições físicas para o fun-
cionamento do Curso de Artes Cênicas eram precárias se comparadas às atuais. 
Os espaços eram exíguos, não havia equipamentos nem lugares para guardar 
materiais, máscaras, bonecos produzidos ou em fase de construção. Devido à 
ausência de espaços adequados e suficientes, o trabalho corporal das disciplinas 
era realizado em duas salas no atual prédio da Reitoria e da ESAG – Escola Supe-
rior de Administração e Gerência. Numa delas, o espaço era adequado, com piso 
de madeira, tendo um pequeno tablado e alguns refletores. A outra sala possuía 
piso emborrachado, característica peculiar que lhe rendeu o carinhoso epíteto 
de “borrachão”, cunhado pelos estudantes. Nas encenações da disciplina so-
bre Teatro de Animação, muitas vezes, eram improvisados espaços de ensaio e 
manipulação de bonecos, amarrando cordas nas árvores do pátio da Universi-
dade para fixar o tecido que funcionaria como palco dos bonecos (empanada). 
           As dificuldades relativas ao espaço físico não diminuíam o entusiasmo e o 
visível empenho da Instituição e dos corpos docente e discente para que tudo acon-
tecesse da melhor forma possível. Todos sabiam que a implantação do Curso exigia 
a necessidade de adaptação e adequação às condições de trabalho, porque esperar 
pela construção de espaços físicos adequados e equipados para depois iniciar as 
atividades letivas seria o mesmo que enterrar o sonho da implantação do Curso de 
Artes Cênicas. No final dos anos de 1990, com o término da construção do prédio 
do Curso de Artes Cênicas, as atividades se concentraram na Oficina de Animação. 
A sala, com cerca de 120 m², equipada com materiais e ferramentas próprias às três 
disciplinas, também era utilizada para outras atividades do Curso de Graduação, 
além de acolher as aulas da disciplina oferecida no curso Pós-Graduação.

Com a reforma curricular efetuada em 2006, a Licenciatura em Artes Cênicas 
passou a se denominar Licenciatura em Teatro, e as disciplinas também mudaram 
de nome, passando a se chamar Teatro de Máscaras, Teatro de Animação (bone-
cos/objetos) e Teatro de Sombras. A carga horária de cada disciplina, que antes da 
reforma era de 60 horas, passou então a ser ministrada com setenta e duas horas. 
O Curso, com duração de quatro anos e meio, previu a obrigatoriedade dessas disci-
plinas oferecidas no segundo, terceiro e quarto semestres, por compreender que as 
transformações ocorridas no teatro contemporâneo necessitariam de reflexões so-
bre o papel do ator em cena e suas possibilidades de desdobramento em múltiplas 
e criativas funções espetaculares. Assim, as disciplinas de animação foram consoli-
dadas por serem capazes de apresentar um panorama diferenciado acerca do tea-
tro, relacionando-o tanto às manifestações brasileiras populares quanto à história 
da utilização de recursos especiais na cena para mobilizar a imaginação de vida. 

Desse modo, interligando prática e teoria, as disciplinas de Teatro de Anima-
ção têm contribuído à compreensão de uma nova dimensão do trabalho do ator, 
fornecendo recursos multidisciplinares que são intrínsecos a este campo artístico. 

Dessa forma, o conteúdo abordado e vivenciado nas disciplinas de anima-
ção aponta para a compreensão de novas potencialidades dramatúrgicas, rela-
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cionadas à visualidade da cena e sua leitura simbólica e metafórica, essencial na 
formação de um senso crítico-artístico e gerador de novas formas de expressão do 
corpo relacionado ao objeto inanimado. Essas perspectivas foram referendadas 
em autores como Hermilo Borba Filho (1987); Fernando Augusto Gonçalves Santos, 
(1979); Ana Maria Amaral (2002), Henryk Jurkowski (1990 e 2000); Jacques Lecoq 
(1998); Didier Plassard (1996); Dario Fo (2004) e nas dissertações e teses produzidas 
no Brasil nos últimos anos.

É importante frisar que a opção pela Licenciatura, além de operar com a 
perspectiva de trabalhar a formação de professores de teatro, tem como premissa 
de que mesmo o artista da cena, pela própria natureza coletiva de seu trabalho, 
imerge inúmeras vezes na função de pedagogo. Ou seja, trabalha-se com a pers-
pectiva de que, ao praticar teatro, estamos aprendendo e ensinando, isto é, para 
ensinar e aprender teatro é preciso fazê-lo. Dificilmente um professor que nunca 
fez teatro, não vê teatro e não convive com quem faz teatro sabe ensinar teatro. Por 
isso, o Curso tem uma grande carga horária de aulas práticas, pois se acredita que a 
prática alimenta a teoria e, por sua vez, a teoria se refaz na prática. 

As ementas das disciplinas de animação são amplas e genéricas, proporcio-
nando a cada professor fazer recortes e escolher conteúdos com os quais prefira 
trabalhar. Mas, mesmo com essa abertura, é coerente a proposição de que o ensino 
de Teatro de Animação na UDESC se pauta pela perspectiva de ampliar o conheci-
mento sobre a natureza do Teatro e sobre as possibilidades expressivas da lingua-
gem e dos recursos do Teatro de Animação. Interessa evidenciar que essa arte tem 
uma longa história, que há especificidades, técnicas e os saberes edificados em di-
versas culturas, constituindo um patrimônio humano que repercute no modo de se 
relacionar com o mundo e de representá-lo, refletindo-o na prática da encenação 
e da animação de bonecos, objetos, luzes e sombras. Animar o objeto e criar a ima-
ginação de vida é atividade complexa que exige preparação. A atriz e pedagoga do 
teatro Claire Heggen esclarece:

O objeto já não é um mero objeto material […]: ele ascende ao esta-
tuto de metáfora, de símbolo, de ideia que nos transporta em espírito. 
No entanto, nem o ator nem o espectador são ingênuos. Quando um 
boneco se anima, todos sabem que ele é manipulado, à vista ou não. 
Creio que o próprio prazer do espectador vem da dupla visão (duplo 
conhecimento) do jogo de ida e volta entre o que é mostrado e o que 
é oculto. É a maneira de investir o objeto, de magnetizá-lo, que leva o 
espectador a se iludir, a crer na ficção proposta. Nesse momento, essa 
ficção conta, diz, enuncia e anuncia algo de outra esfera que não a ma-
terial, mais filosófica, metafísica, espiritual. O objeto como barqueiro 
nos permite ascender a outro nível de compreensão, de inteligência, de 
sensibilidade ou de emoção. Não se manipula um objeto, manipulam-
se imagens, o simbólico. (Heggen, 2009, p.61)

Como resíduo dessa longa história do Teatro de Animação, é pertinente 
elucidar que há uma produção teórica que o configura como complexa lingua-
gem artística e, antes mesmo disso, que o vincula aos antigos rituais mágicos e 

⁵ Aluno egresso da UDESC, atual integrante do grupo teatral Teatro sim por que não?!, de Florianópolis.
⁶ Aluna egressa da UDESC, cursou a primeira turma do Curso de Especialização em Teatro. Coordenadora 
do FITA - Festival Internacional de Teatro de Animação (Florianópolis) há dez anos, é professora da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina - UFSC, na área de Teatro de Animação.
⁷ Aluno egresso da UDESC, atualmente em fase de conclusão de doutorado na mesma Instituição.
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anímicos como forma de conhecimento do mundo. 
Ao mesmo tempo, dentro do curso de Teatro da UDESC, procura-se destacar o 

Teatro de Animação como arte híbrida que dialoga com outras artes, contaminando-
-as e se contaminando de várias outras expressões artísticas. O estudante é estimu-
lado a pesquisar, experimentar, contestar e criar cenas, utilizando bonecos, formas, 
objetos e imagens para apresentações teatrais dentro e fora da Universidade, como 
modo de vivenciar uma prática artística e compreender de que forma essa prática se 
constitui transformadora individual e social ao mesmo tempo em que reconhece nela 
seu potencial de materializar ideias e manifestar expressões. 

A presença de professores colaboradores

Pelo corpo docente das disciplinas de Teatro de Animação, ao longo dos 
anos, passaram três professores substitutos ou colaboradores: Nazareno Perei-
ra⁵, entre 1991 e 1992; Maria de Fátima de Souza Moretti – Sassá⁶, entre 1998 e 
2008 e Roberto Douglas Gorgati⁷, entre 2009 e 2012. Suas presenças contribuíram 
na solução do problema do grande número de estudantes matriculados, perto de 
quarenta em cada disciplina. Na filosofia do Curso, o entendimento é de que as 
disciplinas práticas, que envolvem a experimentação e a produção de materiais, 
bonecos, objetos, precisam ser divididas para que haja acompanhamento direto 
do professor no trabalho de cada estudante. O ensino do teatro exige relações 
mais próximas, com constante diálogo e observação. A presença do professor 
acontece tanto nas etapas de confecção de máscaras, bonecos e silhuetas, nas 
etapas de descoberta e conhecimento das técnicas de animação (manipulação), 
quanto no período de montagem das cenas para a finalização das disciplinas.

Produções artísticas

É importante frisar que muitos estudantes trabalham com diferentes re-
cursos do Teatro de Animação (bonecos, máscaras e sombras) quando cursam 
as disciplinas de Prática de Direção Teatral. Em tais oportunidades, eles mon-
tam espetáculos curtos que depois se ampliam e são apresentados na cidade, 
ocupando pautas de teatros ou participando de eventos teatrais. O professor 
José Ronaldo Faleiro, frequentemente, orienta jovens diretores em seus espetá-
culos de Teatro de Animação dentro destas disciplinas. O espetáculo Hagënbe-
ck Ltda (2005), inspirado no texto de Franz Kafka, com atuação de Marcelo de 
Souza e direção de Daniel Olivetto, exemplifica essas iniciativas.

Vale mencionar também o espetáculo Ivan Titerenovich – Os Males do Tabaco 
(2007), texto de Anton Tchekov, em que Alex de Souza é dirigido por Juliano Walffi. 
Este trabalho impulsiona a criação da Companhia Espiral de teatro. Em seguida, as 
estudantes Elisza Peressoni Ribeiro, Jaqueline Cisne e Rhaisa Muniz são dirigidas 
por Alex de Souza no espetáculo Só serei flor quando tu flores (2008), no qual o texto 
é criação coletiva do Grupo. A mestranda Caroline Holanda assume a função de au-
xiliar de direção, ressaltando a integração entre atividades do Curso de Graduação 
e Pós-Graduação.

Em 2002, o professor Níni Beltrame dirigiu Último DiaHoje, espetáculo original-

⁸ Esta ação, o Grupo de Estudos, sempre esteve presente no Programa de Extensão Formação Profissional 
no Teatro Catarinense, inicialmente coordenado por Valmor Beltrame e, hoje, por Paulo Balardim.
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mente criado na disciplina de Teatro de Sombras, com dramaturgia construída por 
ele e Mariane Tezza. A experiência resultou na criação da Cia. Traço de Teatro.

Mais recentemente, o professor Paulo Balardim ministrou a disciplina de Mon-
tagem Teatral, dirigindo dois espetáculos: Odisséia (2011), baseada na obra de Ho-
mero, em que os estudantes trabalhavam com Teatro de Sombras e Ubu Rei (2012), 
de Alfred Jarry, com Teatro de Máscaras. Com isso, os estudantes aprofundaram seus 
conhecimentos nas linguagens artísticas utilizadas.

Publicações

Desde o ano de 1988, a UDESC vem realizando um conjunto de ações edu-
cativas e de pesquisa em torno do Teatro de Animação que resultam na publicação 
de livros. Em 2005, foi publicado Teatro de Sombras: técnica e linguagem; em 2008, 
o livro Teatro de Bonecos: distintos olhares sobre teoria e prática; em 2011, Teatro de 
Máscaras. Essas edições se realizaram com a colaboração de estudiosos de diferentes 
regiões do Brasil e outros países. No ano de 2008, por iniciativa do Grupo de Estudos 
sobre Teatro de Animação⁸  foram digitalizadas as treze edições das Revistas Mamu-
lengo, publicação da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB. E; em 2009 
foram digitalizados cerca de mil e duzentos documentos sobre a história da ABTB, o 
que resultou no DVD Teatro de Animação no Brasil (1977 a 1999) – histórias, registros 
e fragmentos. A digitalização das Revistas Mamulengo e dos documentos objetivou 
preservar parte da história da Associação e do Teatro de Animação do Brasil, assim 
como fornecer material para pesquisas.

A Móin-Móin – Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas⁹  é a úni-
ca publicação com este perfil formativo na América Latina. Cada edição tem um tema 
central em torno do qual os artigos são escritos. Cada edição reúne de doze a quatorze 
artigos de artistas, professores universitários brasileiros e estrangeiros, numa tiragem 
de mil exemplares que são distribuídos às principais bibliotecas, instituições de pes-
quisa e grupos de teatro do Brasil e do exterior. Em Santa Catarina, todos os grupos 
que trabalham com teatro de bonecos recebem um exemplar da Revista. Além disso, 
a publicação está disponibilizada online na página do Programa de Pós-Graduação 
em Teatro (Mestrado e Doutorado) da UDESC. 

A relevância da Revista pode ser mensurada quando a Encyclopédie Mondiale 
des Arts de La Marionnette, publicada na França, afirma que o Brasil também produz 
pesquisas na área do Teatro de Animação, com os trabalhos dos pesquisadores da 
Universidade do Estado de Santa Catarina e da Revista Móin-Móin.¹⁰

Em recente palestra proferida na Universidade de Évora - Portugal, a Profes-
sora Christine Zurbach, ao se referir sobre o teatro de marionetes contemporâneo 
e a urgência de estudá-lo nos seus diferentes contextos culturais, afirmou que: “A 
questão foi abordada nesse sentido pela Revista Móin-Móin, num volume temático 
que disponibilizou artigos de síntese esclarecedores, elaborados a partir de exemplos 
representativos da transformação das práticas artísticas de criadores nas últimas dé-
cadas.” (Zurbach, 2011, p. 101)

Em 2015, a edição n.14 da Revista foi elaborada em parceria com a Co-
⁹ Outra ação do Programa de Extensão Formação Profissional no Teatro Catarinense.
¹⁰ “L’Amérique latine fait également l’objet de recherches, par exemple autour du musée de *Huamantla, 
au Méxique, ou, au Brésil, avec les travaux des chercheurs, sous la direction de Valmor Beltrame, de la 
l’Université de l’Etat de Santa Catarina (Revue Móin-Móin, depuis 2005)[...] (verbete Recherche, p. 581). A 
Encyclopédie foi publicada pela editora l’Entretemps, Montpellier, 2009.
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¹¹ Organização não governamental, fundada no ano de 1956, na cidade de Jaraguá do Sul. A SCAR foi criada, 
inicialmente, para apoiar atividades no campo da música, mas, hoje, abriga em sua sede: dois teatros, salas de 
ensaio e espaços expositivos. O seu Centro Cultural, uma edificação com 10.000m² distribuídos em seis pisos, 
mantém escolas de música, dança, cursos de teatro e artes visuais. Estimula a produção artística local através 
da formação, produção e promoção artística. 
¹² As ações de parceria iniciaram de modo informal, mas no início do ano de 2009 foi assinado entre o Reitor, 
Professor Sebastião Iberes Lopes de Melo e o Presidente da SCAR, Sr. Udo Wagner, um Acordo de Cooperação 
Técnica. O convênio previa, do ponto de vista financeiro, por parte da UDESC, a compra de passagens para 
os grupos de teatro e conferencistas e o pagamento de tradutores de artigos para a Revista Móin-Móin. Por 
parte da SCAR, as responsabilidades financeiras incluíam as despesas de diagramação, impressão de 1.000 
exemplares da Revista, o pagamento dos cachês, estadia, alimentação, transfers dos aeroportos e transporte 
interno para os grupos de teatro e conferencistas. O Acordo vigorou até o ano de 2012 quando foi rompido uni-
lateralmente pelo Reitor da UDESC na época, o Professor Antonio Heronaldo de Souza. A decisão, tomada sem 
discussão e avaliação com a SCAR e os professores do Departamento de Artes Cênicas envolvidos no Programa 
de Extensão, causou sérios transtornos para a realização do Festival e do Seminário nos anos posteriores.

missão de Formação Profissional da UNIMA – Union Internationale de La Ma-
rionnette, tendo como tema central Filosofias da formação profissional no Teatro 
de Formas Animadas. É uma edição bilíngue e foi apresentada na abertura do 
Rencontre Internationale sur La Formation Professionnelle aux Arts de la Marion-
nette, realizado de 16 a 18 setembro, na cidade de Charleville-Mézières, França. 
Também foi apresentada no 12 Taller Internacional de Títeres de Matanzas - TI-
TIM – realizado de 19 a 24 de abril de 2016, na cidade de Matanzas, Cuba.

Relações entre Extensão e Pesquisa 

Um dos desafios das ações desenvolvidas no campo do Teatro de  Animação 
no Departamento de Artes Cênicas é o estabelecimento das relações entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Sabemos que a qualidade do ensino está estreitamente vincula-
da à pesquisa e esta, por sua vez, redefine-se, alimenta-se das práticas extensionistas. 
Ao mesmo tempo, sabemos que as ações de Extensão universitária colaboram para 
tornar acessíveis os conhecimentos produzidos na Universidade.

A partir do ano de 2003 se estabelece uma frutífera parceria com a SCAR – So-
ciedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul¹¹.  O Programa de Extensão Formação 
Profissional no Teatro Catarinense realiza todos os anos desde essa data, conjunta-
mente, à SCAR, três grandes ações organizadas de modo indissociado, na perspectiva 
de aprofundar aspectos formativos e educativos. São as ações:

a) Festival Internacional de Teatro de Formas Animadas, com a mostra de 
    espetáculos teatrais em dois teatros, escolas, fábricas e praças;
b) Edição da Móin-Móin – Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas¹²; 
c) Seminário de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas.

É importante destacar que em nosso Estado há diversos eventos teatrais im-
portantes. Mas, a singularidade deste Festival e o que o torna peculiar, reside na reali-
zação dessas três grandes ações interligadas que se desenvolvem durante todo o ano. 
O grande eixo que aglutina essas ações é seu compromisso social com a formação 
profissional e artística. 

O Festival de Teatro cumpre função importante, uma vez que oferece para, 
aproximadamente, quinze mil crianças da cidade de Jaraguá do Sul e municípios 
vizinhos, espetáculos nacionais e internacionais de qualidade artística reconhecida. 
Grupos de Teatro de todo o Brasil e internacionais, provenientes da Espanha, França, 
Itália, Japão, Rússia, Argentina, Chile, já integraram a programação do Festival. 
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O Seminário de Estudos reúne professores pesquisadores, diretores teatrais 
(brasileiros e estrangeiros) que apresentam, em forma de palestra, o resultado de 
pesquisas e experimentações recentes sobre Teatro de Animação realizado, tanto em 
Universidades, quanto no interior de grupos de teatro. Dentro do Seminário também 
acontece a Exposição de Pesquisas, reunindo jovens pesquisadores e diretores de te-
atro que apresentam seus trabalhos no formato de Banners. São pesquisas em anda-
mento, vinculadas aos Programas de Pós-Graduação de diversas Universidades e que 
são expostas, analisadas por um grupo de professores pesquisadores e debatidas em 
sessões públicas. Ao mesmo tempo, são exibidas cenas ou parte de espetáculos em 
processo, que são coletivamente analisados e debatidos. 

É evidente a repercussão e importância do Seminário de Estudos, dada a sua 
capacidade de mobilizar pessoas que se deslocam de diferentes regiões do Brasil 
para participar dele. Hoje, Santa Catarina é referência aos grupos artísticos e para 
pesquisadores sobre este tema.

Todas essas ações se realizam no trabalho conjunto entre professores e estu-
dantes do curso de graduação, mestrandos e doutorandos em Teatro da UDESC. As 
disciplinas sempre contam com o trabalho de monitores que, além de ajudar nas ati-
vidades didáticas, participam voluntariamente do Programa de Extensão. Os bolsis-
tas de Extensão, do mesmo modo, além de fazerem parte das reuniões do Grupo de 
Estudos em Teatro de Animação, auxiliam na organização do Seminário e na edição 
da Revista Móin-Móin. Sem dúvida, o maior trabalho na edição das Revistas é assumi-
do pelos bolsistas de Extensão que, diariamente, cuidam da sua formatação, revisão, 
conferência de dados bibliográficos, seleção e elaboração de legendas das fotogra-
fias e distribuição de exemplares. É importante destacar o envolvimento e a parti-
cipação desses estudantes na organização do Seminário de Estudos realizados em 
Jaraguá do Sul. Um grupo de cerca de dez estudantes sempre participa ativamente 
da organização, liderados nos últimos anos por Fabiana Lazzari, que divide a organi-
zação do Seminário e da Exposição de Banners com o professor Beltrame. As reuniões 
de organização, com a atribuição de tarefas que vão desde o controle de frequência 
dos participantes até a disponibilização de equipamentos técnicos, para a exibição de 
imagens das conferências e a elaboração de sínteses de cada palestra, entre outras 
responsabilidades, colaboram a fim de que os estudantes compreendam e atuem na 
organização de eventos, principalmente, nos acadêmicos. Também lhes possibilita 
conhecer os procedimentos, normas e estratégias de sua realização, fato que contri-
bui à sua formação profissional. 

O professor José Ronaldo Faleiro também tem sido presença constante 
em todos os festivais e seminários, colaborando ativamente no trabalho, nas dis-
cussões e assumindo a importante tarefa de traduzir as conferências de convida-
dos estrangeiros. 

Como é possível perceber, na UDESC não há Curso de Graduação específico 
sobre Teatro de Animação; a formação oferecida aproxima o estudante dos recursos 
dessa linguagem, desvelando, por meio dela, qualidades artístico-pedagógicas nas 
práticas teatrais, além de estimular a produção de material teórico. Claramente, com 
apenas três disciplinas de setenta e duas horas cada não é possível contemplar todas 
as complexas exigências que a profissão de “titeriteiro” ou “bonequeiro” exige. No 
entanto, o conjunto de ações realizadas por professores, estudantes de Graduação, 
Pós-Graduação e parceiros externos à Universidade, certamente proporciona ao es-
tudante compreender melhor o amplo universo dessa arte.
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Hoje, frente ao panorama internacional da arte do Teatro de Animação, do 
qual podemos afirmar que o Brasil participa com relevante destaque, graças às pes-
quisas teóricas e produções artísticas desenvolvidas, o papel da educação universi-
tária nesta área deve privilegiar tanto a formação de profissionais qualificados para 
compreender as transformações ocorridas no último século, quanto deve colaborar 
para que os professores estejam aptos a incitar a expressão humana individual e co-
letiva, por meio dos recursos que esta especificidade artística propicia. As conexões 
entre arte, psicologia, biologia, filosofia, história, física, metafísica, religião, semiolo-
gia, entre tantos outros campos do conhecimento, sempre estiveram presentes na 
história das formas animadas como fenômeno; portanto, pensar o mundo e os di-
versos modos com o qual o homem se integra espaço-temporalmente faz parte do 
papel pedagógico. Nesse aspecto, refletir sobre a arte contemporânea, mais do que 
discussões sobre mercado de trabalho e valor da obra de arte, implica compreendê-la 
como modo de interferir no nosso tempo-espaço, estética e eticamente. 

Assim como as disciplinas de Teatro de Animação evoluíram dentro da UDESC 
nos últimos trinta anos, espera-se que, para os próximos, possamos criar novas par-
cerias, estreitando mais ainda nossas relações com outras Universidades e centros de 
pesquisas internacionais, conectando-nos com outros programas de Pós-Graduação 
e gerando condições ao aperfeiçoamento da formação acadêmica, havendo acesso à 
informação, intercâmbios e novas práticas.
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Algumas palavras sobre minha passagem pela UDESC
Maria de Fátima de Souza Moretti (Sassá Moretti)¹

Fiz parte da primeira turma do curso de Artes Cênicas da UDESC, um grupo 
muito especial, porque era formado por artistas da cidade. Vivíamos tardes de en-
cantamento, de muitos risos e também de muita aprendizagem. Lembro-me com 
saudades de cada professor, dos jeitos de ser diante de uma turma superatenta e 
crítica. As principais apresentações foram feitas na Sala Dilza Délia Dutra, um espa-
ço da ESAG e, muitas vezes, ensaiávamos nos corredores. Infelizmente, não pude 
me formar com aquele grupo, porque viajei à Europa, só voltando quatro anos mais 
tarde. “Adotada” pela turma de 1995, participei da produção e atuei no espetáculo 
final Numância, com o qual excursionamos por dois anos. 

É maravilhoso ver como cresceu o Centro de Artes da UDESC, tanto física 
como teoricamente. Hoje, o espaço CEART é muito importante na cidade. O Pro-
grama de Pós-Graduação em Teatro faz o maior sucesso Brasil afora. A revista Urdi-
mento conseguiu, com o tempo, qualidade e reconhecimento e a revista Móin-Móin 
é referência na área do Teatro de Animação, sem contar os densos livros lançados 
pelo corpo docente.

Foi na disciplina Teatro de Animação que me apaixonei pelos bonecos, som-
bras, máscaras e objetos... e emendei minha especialização na própria UDESC; en-
trei como professora, passando então a ministrar, entre outras, as disciplinas de 
Animação em Teatro, onde permaneci por onze anos. Como professora do CEART, 
muitas vezes, solicitei ônibus para levar os alunos até o Festival de Canela, para que 
assistissem aos espetáculos que só conseguíamos ver em vídeo. Esta ação promo-
veu um salto qualitativo nos trabalhos, tanto que alguns anos mais tarde fomos ao 
Festival apresentar um espetáculo elaborado na disciplina de Bonecos, chamado 
“Pena quebrada”, montagem a partir do livro de mesmo título.

Hoje, além de professora da UFSC, dirijo o espetáculo Paper Macbeth, uma 
montagem contemporânea que tem como base o papel utilizado na confecção dos 
bonecos de cena e, também, para representar diferentes mídias (rádio, jornal, out-
door). Minha experiência na UDESC fica evidente nas pesquisas e na contribuição à 
formação dos jovens atores, encenadores, dramaturgos e performers que estão ao 
meu entorno. Foi também primordial à consolidação do FITA - Festival Internacio-
nal de Teatro de Animação, que caminha para a sua 11ª Edição.

¹  Professora Doutora da Universidade Federal de Santa Catarina e idealizadora e coordenadora do FITA – Festi-
val Internacional de Teatro de Animação, que nasceu para oferecer a Santa Catarina espetáculos de qualidade.



53

Transformações do ator? 
José Ronaldo Faleiro¹ 

“Le changement n´est pas la fin nôtre;
On se change en soi, et non pas en un autre”
[Mudar não é findar;
Nos transformamos em nós mesmos, não em outro]
Agrippa d´Aubigné, Les tragiques.

 
No início...

Como coordenador geral do 1º Festival Universitário de Teatro de Blume-
nau, realizado em julho de 1987, integrei a comissão selecionadora dos grupos 
participantes, provenientes de diversos Estados brasileiros. Eu havia voltado da 
França em outubro de 1986 e me inteirava pouco a pouco da realidade do Es-
tado e do Brasil no campo teatral. Dentre as propostas oriundas de várias cida-
des brasileiras, tive o prazer de receber um dossiê muito bem escrito, muito bem 
fundamentado que me impressionou por sua pertinência, clareza, riqueza de do-
cumentação, referente ao espetáculo Bella Ciao do Grupo Entre Atos e Retratos, 
dirigido por Vera Collaço. Encontrei-a — antes ou depois da apresentação, que foi 
um grande sucesso e deu a Jaime Baú o prêmio de melhor ator do evento — nos 
bastidores do Teatro Carlos Gomes, acompanhada pela professora Beatriz Ângela 
Vieira Cabral (Biange) e por Júlio Maurício e Nazareno Pereira (os dois eram alu-
nos da primeira turma da UDESC e faziam teatro com Carmem Fossari na UFSC). 
Na ocasião fui informado da existência do Curso de Licenciatura em Educação Ar-
tística/Habilitação em Artes Cênicas, recentemente em funcionamento na capital 
do Estado de Santa Catarina. 

Certo tempo depois, comecei a colaborar com o novo curso, juntamente 
com uma equipe entusiasmada de alunos e de professores: Karen Müller, que vinha 
de São Paulo para dar aulas de Eutonia, Valmor Beltrame, Sandra Meyer, Biange... 

Inicialmente, eu ficava hospedado gentilmente na casa de Sandra Mah-
fuz, que era professora no Colégio de Aplicação da UFSC.

¹ Ator, diretor teatral, Doutor em Teatro pela Universidade de Paris X (Nanterre, França), professor-pesqui-
sador na Universidade do Estado de Santa Catarina desde 1988. Leciona na graduação e na pós-gradu-
ação e mantém projetos de Pesquisa e Extensão no Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes. 
Interessa-se por pesquisar e traduzir textos de referência de artistas franceses do século XX, na área do 
Teatro. jrfalei@gmail.com
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ln illo tempore, tínhamos contato com professores que circulavam pelos 
locais dos diversos cursos. Cito alguns, de memória: Carlos Besen, Ruth Gebler 
(do curso de Música); Milton Valente (do curso de Desenho); Luiz Carlos Cana-
barro, Dora Bay, Doraci Girulat, Cristina Casagrande, Sandra Makowiecky e suas 
aulas muito elogiadas de História da Arte, Pisani (do curso chamado de Artes 
Plásticas); Cleide Albuquerque e Dagmar von Liesingen (que suscitavam ques-
tionamentos com suas aulas de Psicologia da Arte, Sociologia da Arte e Antro-
pologia, no curso de Teatro).

As atividades se desenvolviam em construções de madeira (algumas 
delas permanecem no campus, servindo de depósito), as quais, se não me en-
gano, eram pintadas de branco com detalhes em vermelho e/ou verde. Em es-
paços ainda não ocupados pelas construções atuais, fazíamos improvisações e 
apresentações ao ar livre. Às vezes, organizávamos “expedições” para os lados 
da atual Faculdade de Educação e atravessávamos uma espécie de riacho, no 
meio de bambus e vegetação cerrada. Na secretaria acadêmica, que se situa-
va aproximadamente onde hoje é o prédio da administração central do CEART, 
reinava Frida, a secretária, que sabia de todos os trâmites cabíveis, conhecia 
todos os alunos e os aconselhava em sua especialidade com muita competên-
cia, firmeza e cordialidade. Sérgio Medeiros se ocupava dos serviços gerais, da 
compra de materiais e, geralmente, trabalhava até depois da hora regular do 
expediente. Dona Nilzete distribuía a correspondência, entregava as chaves, e 
dizem que — a pretexto de entregar a correspondência oficial nas salas de aula, 
vigiava a hora de chegada dos professores... Dico e Dona Dodô também eram 
funcionários solícitos que tinham contato com professores e alunos. Totalmen-
te empenhada como professora e administradora, Vera Collaço ia da direção à 
sala de aula e, de lá, à plantação e rega de árvores, em sua proposta —metafó-
rica e concreta — de dar vida ao curso de teatro, de dar vida ao Centro de Artes, 
de dar vida ao ensino da arte e à sua realização artística, com a colaboração de 
uma equipe coesa.

As tardes de trabalho no CEART (e manhãs, também, para ensaios e reu-
niões) eram estimulantes. Nelas se reuniam docentes que por vezes trabalha-
vam em conjunto, tinham tempo de ver o trabalho dos colegas e incentivar os 
discentes. Eu gostava de subir ao primeiro andar de um dos barracões de ma-
deira, “domínio cerâmico” de Luiz Carlos Canabarro, cedido em certos horários 
para Valmor Níni Beltrame trabalhar com os alunos. Bonecos, silhuetas, másca-
ras, objetos surgiam e fascinavam. Na busca da integração de disciplinas, Níni 
e Sandra Meyer fizeram apresentações de fim de semestre, unindo sombras, 
máscaras, movimento. 

Na Avenida Madre Benvenuta poucos carros circulavam, poucas casas se 
erguiam em meio a muitos espaços verdes. (Ainda não havia bicicletas brancas 
penduradas em postes para lembrar acidentes mortais de trânsito.)

Em 1988, foram realizados concursos para ingresso de professores, resul-
tando na efetivação de Sandra Meyer (Dança), Valmor Beltrame (Formas Anima-
das) e na minha. Fiz concurso público para lecionar Encenação Teatral e Mon-
tagem Teatral. A seguir, assim como outros colegas, ministrei várias disciplinas, 
conforme a necessidade se apresentava e as fases do curso se desenrolavam: 
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História do Teatro, Estética, Interpretação, Improvisação. (Havia questões re-
correntes: haveria limites entre interpretação e improvisação? Quais?...)

Para desenvolver o trabalho prático, dispunha de experiências práticas 
(as adquiridas na Escola de Jacques Lecoq, por exemplo), além de textos em 
português (Augusto Boal, Cadernos de Teatro d´O Tablado, João das Neves, 
Olga Reverbel, Viola Spolin, Constantin Stanislavski, Manfred Wekwerth) e de 
textos em língua estrangeira, “catados” onde fosse possível (Alington, Drama 
and Education; Novelly, Theater Games for Young performers; Chevaly, A la décou-
verte d´un art dramatique vivant; Hodgson & Richards, Improvisation; Ranger, 
Experiments in drama; Small, L´enfant et le jeu d´expression libre; Way, Develo-
pment through drama; Wight & Downs, A Primer for playgoers; et alii.). No plano 
teórico, havia a “bíblia” de Cole & Chinoy, Actors on Acting, os livros de Antonin 
Artaud, Bertolt Brecht, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Jean-Jacques Roubine... 
A citação pode fazer sorrir em tempos de internet. Na época, bibliografia es-
pecializada era quase uma obsessão. (Do livro de Small surgiram ideias para a 
confecção de um biombo e praticáveis, que serviu durante muitos anos. Uma 
parte do biombo ainda estava em circulação recentemente.)

Fazíamos nossas experiências (os professores e os alunos) na Sala Dilza Dé-
lia Dutra, situada atrás do gabinete odontológico da UDESC. Seu nome foi atribuí-
do, por votação, pela primeira turma do curso. Como Vera Collaço, Dilza Délia Dutra 
se empenhou para que existisse o curso e funcionasse da melhor maneira possível, 
administrativa e pedagogicamente. Na sala havia um estrado — com a altura de um 
degrau, aproximadamente — que ia de um lado a outro da sala retangular equipa-
da com chão de madeira, uma cortina, um pequeno camarim e alguns projetores. 
Sala de trabalho, de ensaios, de apresentações e de sonhos. 

O trabalho do ator²  estava presente em muitos momentos, não só nas 
aulas de Interpretação, a maioria das quais era ministrada por Vera Collaço. As-
sim, uma turma de História do Teatro I fez uma apresentação, que durou um 
dia, no anfiteatro “greco-romano” de Rio Apa e família, na Lagoa da Conceição.

O trabalho de atuação acontecia também em trabalhos da disciplina de 
Estética Teatral, como ocorreu no grande painel sobre Aristóteles/Brecht/Ar-
taud, que resultou em vários pequenos espetáculos, um dos quais foi apresen-
tado no Festival Universitário de Teatro de Blumenau.

No final dos anos de 1980, inícios de 1990, grosso modo nas aulas de 
Interpretação havia, inicialmente, um trabalho de aquecimento corporal, su-
cedido por exercícios de situações dramáticas, leitura de textos e escolha de 
personagens. Os atores (atrizes) estavam a serviço do texto e das personagens? 
De fato, eram confrontados com autores dramáticos, como August Strindberg, 
Samuel Beckett, René de Obaldia, William Shakespeare. Procuravam nomear e 
esmiuçar a fábula e dividi-la em segmentos com (sub) títulos muito enxutos (se-
guindo recomendações de João das Neves e Manfred Wekwerth); a partir daí, 
cada parte dela era improvisada, ação por ação, o que muitas vezes ocasionava 

² “O ator é um artista presente no espaço cênico, cuja missão é agir e falar num universo ficcional que ele 
constrói ou contribui para construir. Daí a dupla função e, se podemos dizer assim, o duplo estatuto do 
ator, ao mesmo tempo elemento ativo de um universo ficcional e profissional [praticien] que trabalha com 
o seu corpo-voz.” (Anne UBERSFELD. Les termes clés de l´analyse du théâtre [Os termos-chave da análise do 
teatro]. Paris: Seuil, 1996, p.8.
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uma sutil memorização do texto e muitas situações de jogo.  De modo muito 
redutor — pois essa não era a única possibilidade de trabalho —, eu diria que 
partíamos do texto, que tudo girava em torno dele e de sua compreensão, a fim 
de gerar personagens em ação. 

Mas tal afirmação seria totalmente verdadeira?
Recorrer ao texto era a predominância. No entanto, desde o início do cur-

so houve alunos com tendências performáticas ou que buscavam personagens 
próprias e o seu próprio clown (por exemplo: tivemos mais de uma versão de 
“Manezinhos da Ilha”, desde as primeiras turmas, e cenas que partiram de obras 
não dramáticas e foram reelaboradas para a cena).

Mais tarde, os alunos-atores começaram a mencionar principalmente os 
seus “materiais”, as suas “partituras”. Do ator voltado à personificação/imita-
ção passávamos ao ator dito criador?

É do início do século XX esta afirmação de Edward Gordon Craig (1872-
1966) sobre os atores: “Hoje, eles imitam e interpretam, amanhã eles deverão 
representar e interpretar, e no terceiro dia eles deverão criar”³.

Estaríamos hoje no último estágio previsto por Craig? Essa criação im-
plicaria afirmar com mais força a existência do ator no centro do fenômeno 
teatral? Ou, ao contrário, em considerar a “morte do ator”, a sua eliminação? 
Criar “ação real” em cena suporia prescindir de um ser ficcional, abandonar a 
atuação, suprimir um teatro com atores (atrizes)? 

Ao contemplar a vivacidade, o desembaraço dos operários do teatro 
(eletricista, faxineira, etc.), em contraposição ao desempenho “falso” dos ato-
res (“Em cena, o ator nunca faz nada realmente. Imita vagamente...”), Jacques 
Copeau (1879-1949) escrevia em seu diário: 

A ação real é bela em nossa cena. O trabalho que os artesãos aí reali-
zam, no movimento a que estão acostumados, parece estar no devido 
lugar. Isso vem do fato de fazerem realmente algo; vem daquilo que 
fazem e vem de o fazerem bem, com conhecimento de causa [...]. São 
sinceros os movimentos da ação deles, observam tempos reais e cor-
respondem a um fim útil ao qual estão perfeitamente apropriados. (Co-
peau, 1991, p. 182). 

Parece-me, portanto, que já presente em sua criação, o posicionamento 
acima referido se fortalece com o passar do tempo no Departamento de Artes 
Cênicas do CEART/UDESC. 

³  <http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57551/60595> Tradução de Almir Ribeiro de “O ator 
e a supermarionete (versão integral)”. In: Sala Preta, PPGAC, USP, v. 1,  n 12, 2012, Seção: SALA ABER-
TA, Artigo 2. – V. tradução portuguesa: “Nos nossos dias, o actor aplica-se a personificar um caráter e 
a interpretá-lo; amanhã, tentará representá-lo e interpretá-lo; um dia, criará ele próprio” (“O actor e a 
‘sur-marionnette’”, in Da Arte do Teatro. Tradução, prefácio e notas de Redondo Júnior. Lisboa: Arcádia, 
s.d., p. 94. Eis o original de Craig: “To-day they impersonate and interpret; to-morrow, they must represent 
and interpret; and the third day they must create” (“The Actor and the Über-Marionette”, in On the Art of 
the Theatre. 5ª impressão. London/Melbourne/Toronto: Heinemann, 1957, p. 61. (1ª ed., 1911.) https://
archive.org/details/ontheartofthethe030294mbp. Tradução francesa: “De nos jours l´acteur s´applique à 
personnifier um caractère et à l´interpréter; demain il essaiera de le représenter et de l´interpréter; au 
jour prochain il en créera un lui-même. Ainsi renaîtra le style” (“L´Acteur et la Sur-marionnette”, in De l´Art 
du Théâtre. Tradutor(a) não mencionado (a). Paris: Théâtrale, s.d., p. 60. 
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Tal observação leva Rivière a inferir que, nesse caso, “o critério da atua-
ção teatral é a ausência da atuação” — “o ator ideal é aquele que não é ator”. 
Sua conclusão, porém, é de que não se trata de eliminar o artista, e sim de ela-
borar “uma ideia de atuação que deverá orientar a prática teatral e a forma-
ção do ator” (2011, p. 463).  “Orientar a prática teatral e a formação do ator”... 
Essas duas dimensões me fazem pensar nas finalidades do curso de Teatro da 
UDESC; na associação entre ensino, pesquisa e extensão; na articulação dos 
“eixos formativos complementares e independentes” (Pedagogia do Teatro, 
Prática Teatral, Teoria Teatral); na busca de “formar um profissional preparado 
para exercer a função de pedagogo, artista e pesquisador no campo do teatro 
e/ou em linguagens afins⁴” ; em fazer arte para poder ensinar arte, tendo no 
aluno-criador um dos seus pontos fortes.

Que mudou?

Que “formas novas” seriam “aptas a dar conta de um mundo em plena 
mutação”? (Sarrazac, 2011, p. 287).

Aludindo à transformação que o século XX operou no teatro, Denis Gué-
noun (2011) assinala que “o ator já não entra em cena somente para dar corpo a 
papéis que preexistem a ele” (p. 654). Embora, papel e ator continuem a vigorar, a 
personagem já não constitui “a realidade primeira servida por um ator”, já que “a 
vida do ator é o centro da atenção”, e a personagem” é “uma das formas (de vida) 
que o levam a se exercitar, a se pôr à prova, a se buscar” (p. 654). Desse modo, “a 
cena se tornou, em sua autonomia relativa, o espaço do desdobramento da expe-
riência do ator, ([..] tela sobre a qual se anima a fabulação dramática: [...] a cena 
como campo de existência [...]” (p. 655). Com isso, “a transição do drama para a 
cena [...] nos faz passar de uma época esgotada, a da representação, a um tempo 
aberto, o da experiência” (p. 656), em que ”[...] a cena não é um espaço neutro”, 
mas um “ateliê prático, experimental, ventilado” (p. 657).

Considerações como essa estão presentes no fazer artístico e pedagógi-
co de nossos alunos, inseridos numa realidade em mutação. No decurso de trin-
ta anos, “o mundo mudou”, ocorreram modificações na concepção do trabalho 
do ator; ocorreram mudanças de terminologia; Ocorreram mudanças na prática 
do ato teatral e em seu ensino.

Atualmente, vejo nossos alunos muitas vezes partirem de si mesmos, de 
suas histórias, de suas lembranças, de suas experiências, da história do contex-
to político-social, ainda que haja, presentemente, um texto, um roteiro como 
parceiro na tarefa. Eles podem atuar a partir de números, de textos de filosofia, 
de datas, de dados genéticos, de impulsos corporais, de diálogo com o som e 
com a luz — e aqui é justo mencionar com gratidão a colaboração de mestre 
Ivo Godois que, com paciência e qualidade, ilumina os dias e noites do CEART e 
contribui para nossos aprendizes encararem a luminosidade cênica como uma 
possibilidade vital de estímulo à reflexão e à criação. 

Cabe também ressaltar que atualmente os nossos alunos têm mais acesso 
à informação, por meio de leituras, internet, Youtube, festivais, viagens, conferên-

⁴  http://www.ceart.udesc.br/?id=262.
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cias, oficinas, cursos, grupos de pesquisa e extensão, etc. A convivência entre gra-
duandos e pós-graduandos — assim como o equilíbrio entre teoria e prática no 
currículo, e o desempenho de cada professor no relacionamento com os aprendi-
zes  — enriquece as experiências de ambos os âmbitos de escolaridade.

Assim, cada vez mais nossos alunos – atores (atrizes) testam vários es-
paços de ação, se confrontam com eles; atuam em salas fechadas de vários ta-
manhos; em espaços ao ar livre (às vezes se deslocando pelas ruas da cidade e 
propiciando uma percepção atenta do que vemos e não vemos do cotidiano); 
convidam o espectador a tomar chá ao entrar no espetáculo ou durante o seu 
desenrolar; vendam os espectadores e a si mesmos para aguçar sensibilidades; 
sorteiam quem será encarregado de desempenhar determinadas situações em 
cena, etc. (Até mesmo partir de um texto e de personagens é praticado, mas 
com uma consciência constante da teatralidade do tratamento dado. Há um 
deslocamento de foco). Os campos de experiência são múltiplos.

Hoje, o aluno-ator está mais seguro de seus meios. Por um lado, parece 
ter menos preocupação com a técnica, por outro parece querer integrar a téc-
nica ao seu fazer diário. Procura: acolher a palavra e o silêncio; saber começar 
e concluir uma ação; ter consciência da pontuação dos seus movimentos e ges-
tos; experimentar equilíbrio e desequilíbrio; usar impulsos e contraimpulsos; 
decompor o ritmo, os tempos fortes e fracos; considerar o espaço como uma 
relação de tensões; contrastar o gesto e sustentá-lo, consciente de que “o pon-
to que termina a frase justifica o fato de ela ter começado”, e de que “o mesmo 
vale para a palavra no teatro, em que o ator tem tendência a deixar os finais de 
frase cair” (Lecoq, 1987, p. 102). Assim, mais recentemente, estudos e práticas 
voltados especificamente à voz no teatro contribuem para valorizar a prática te-
atral e pedagógica de nosso corpo discente, em contato com um corpo docente 
gabaritado, apoiado por um grupo de funcionários cada vez mais capacitados.

Ao longo dos últimos trinta anos — apesar de todas as dificuldades que 
caracterizam a falta de incentivo ao trabalhador cultural no Estado e no País —, 
pode observar-se a fundação e a afirmação de grupos de teatro em nosso meio, 
bem como a presença ativa de atores e atrizes (e também a de diretores, ilumina-
dores, criadores de som e de luz, produtores, dramaturgos, etc.) provenientes do 
trabalho dos docentes, dos discentes, dos técnicos do curso de teatro do Centro 
de Artes da UDESC. Alguns residem no exterior; outros desenvolvem suas ativi-
dades em outros Estados brasileiros ou permaneceram em Santa Catarina. Fa-
zem teatro, cinema, televisão, rádio. Dão aulas. São artistas, são professores, são 
professores-artistas ou artistas-professores. Há os que são mais conhecidos, os 
que aparecem nos jornais, na televisão, nos meios de comunicação. Há os que 
trabalham em escolas, centros comunitários, hospitais. Todos são fundamen-
tais para colaborar na construção de uma sociedade consciente, justa, sadia. Tal 
construção não se faz por meio de uma só geração. O que importa é que todos 
estejam inseridos em sua realidade e, com os seus “trabalhos e dias”, tragam para 
o cotidiano a sua parcela de qualidade na relação vida/arte. Como diria Carlos 
Drummond de Andrade, “como viver sem conviver na praça de convites?” 
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Eternamente aprendiz
      Vanderleia Will ¹ 

 
 

Para mim ser atriz é uma arte tão sublime, é a arte do “se permitir”, do  
“se mostrar” do “se revelar”. Atualmente, com quase 30 anos de carreira, posso 
dizer que ser atriz é uma arte de amor, generosidade e coragem.

 Eu era uma jovem de 20 anos de idade e já acreditava no poder do tea-
tro, quando decidi iniciar o curso de Licenciatura em Artes Cênicas, promovido 
pela UDESC. Minha entrada no mundo acadêmico me abriu portas a um mundo 
de estudos, leituras e pesquisas teóricas e práticas.

Na UDESC, pouco a pouco, meus professores me ajudaram a descobrir o 
potencial que havia em mim, que a profissão de atriz vai muito além de decorar 
um papel ou criar um personagem. 

Na universidade, agreguei à minha formação acadêmica uma pesquisa 
no campo do trabalho do ator, com treinamentos diários junto a um grupo de 
teatro que conheci na própria universidade.

Todo este embasamento me encorajou para meus passos futuros fora da 
universidade e até os dias de hoje são 24 horas dedicadas ao ramo das artes cê-
nicas. Minhas tentativas em manter uma Cia de Teatro - Cia Pé de Vento Teatro, 
em dar aulas e o sonho maior que um ator pode desejar, que é o de ter o seu 
próprio teatro, o Circo da Dona Bilica, tornaram-se realidade. Sim, hoje consigo 
gerir e me manter inteiramente do meu trabalho de atriz. 

O aprendizado me levou a estar, continuamente, atenta aos resultados e 
à qualidade do que eu produzo artisticamente. 

Aprender é uma arte também, acredito que estamos aprendendo cons-
tantemente. A cada momento que subo ao palco, a cada atuação, gesto, olhar 
ou gargalhada que o público me dá, eu  carrego comigo tudo que aprendi e 
todos que passaram por mim e me ajudaram nesta fascinante e apaixonante 
arte de representar.

¹  Formou-se em 1994 no Curso de Educação Artística – Licenciatura em Artes Cênicas, do Centro de Artes, 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
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Memórias do começo de tudo
   Renato Turnes¹ 
 

Já se passaram 21 anos desde que pisei, pela primeira vez, no Centro de Ar-
tes da UDESC como aluno da graduação em Artes Cênicas. A velocidade com que as 
coisas se transformaram nessas duas décadas tornam o exercício da memória um 
desafio nostálgico e afetuoso. 

Em 1995, ainda tínhamos aulas nas dependências da vizinha ESAG ou em 
construções de madeira que se localizavam onde, hoje, estão os prédios bonitos do 
CEART.  A casa própria ainda estava em construção, mas, à medida que as obras iam 
sendo finalizadas, a minha turma de jovens aspirantes a artistas foi ocupando seus 
espaços, em todos os sentidos. É curioso que, sob o meu ponto de vista, a solidez 
das edificações que iam surgindo, no campus do Itacorubi, relacionava-se à concre-
tude das bases da nossa formação.

Eu era um rapaz de 20 anos que gostava de teatro, mas que jamais poderia 
sonhar uma carreira profissional na área, morando em Santa Catarina. Seria uma 
aventura impensável, naquele momento, tentar viver de arte por aqui. Portanto, o 
plano era óbvio: formar-me e dar o fora. Rio ou São Paulo, claro. 

Mas conforme o curso acontecia, algo dentro dessa perspectiva se modifica-
va radicalmente. Havia, na minha turma, uma vontade de mudar cenários, de ques-
tionar o estabelecido, de provar nossa capacidade de sermos o que gostaríamos de 
ser; esse espírito juvenil, meio rebelde, meio arrogante e bastante corajoso.

Os professores que encontramos no caminho ajudaram nesse processo de 
construção das identidades artísticas daquele grupo. Obviamente, expondo-nos ao 
amplo espectro do conhecimento produzido em arte, mas também desenvolvendo 
ferramentas que nos possibilitassem amadurecer de forma autônoma e criar nossa 
própria história, onde estivéssemos. 

Da turma de 1995 muitos excelentes profissionais seguiram firmes nas áreas 
da criação artística, do ensino e de pesquisa. Sinto que ajudamos a fortalecer essa 
ideia de que é possível, sendo que as turmas posteriores já encontraram um am-
¹ Renato Turnes é ator e diretor de teatro e cinema. É fundador da La Vaca Companhia de Artes Cênicas, 
junto à qual dirigiu: Mi Muñequita, Kassandra, UZ, O Homem de Agrolândia, entre outros espetáculos. Re-
centemente, dirigiu Dona Bilica Naquele Tempo, junto à Cia Pé de Vento Teatro e os solos de dança con-
temporânea de Karin Serafin: Eu faço uma dança que a minha mãe odeia e Parte da Paisagem. Recebeu, 
em 2011, a Medalha do Mérito Cultural Francisco Dias Velho, concedida pela câmara de vereadores de 
Florianópolis, pela sua contribuição à arte e cultura da cidade. Em 2012, recebeu o Prêmio Waldir Brazil, 
concedido pela Academia de Letras e Artes de Santa Catarina, como destaque do ano em teatro. Em 2015, 
foi o artista homenageado na edição do Festival Nacional de Teatro Isnard Azevedo.
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biente diferente ao seu desenvolvimento profissional em Santa Catarina.
Não precisei emigrar para ser o artista que um dia imaginei que poderia ser. 

Em Santa Catarina, desenvolvi projetos, corri atrás de viabilizá-los, estabeleci par-
cerias profundas, conquistei a vida adulta, sabendo que apesar de todas as dificul-
dades surgidas das escolhas que fiz, sou aquilo que quero. 

Às vezes, num exercício de possiblidades impensáveis, fico imaginando o 
que seria de mim sem a minha passagem pelo CEART. Imagino um cenário triste 
em que eu não seria propriamente eu, pois nada do que criei e me define existiria.  
Sempre penso nisso quando, eventualmente, volto aos corredores dos prédios que 
vi serem construídos. Nesses momentos, apenas agradeço.
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A ocupação teatral de espaços da cidade  
como prática pedagógica

  André Carreira ¹ 
 

Falamos, neste texto, sobre os processos de criação teatral que ocupam 
a cidade, porque, dentro das práticas criativas do Departamento de Artes Cêni-
cas, várias foram as experiências que abordaram as ruas de Florianópolis como 
espaço cênico apto à prática de ensino aprendizagem das linguagens da cena.

Realizar ações teatrais nas ruas é interferir na formulação da cidade, pois 
estas ações podem dialogar criticamente com os repertórios de uso dos cida-
dãos. A condição de excepcionalidade das formas teatrais na cidade é um ele-
mento chave de uma possível eficácia na proposição de novas circunstâncias 
de convivência no espaço urbano. 

A rua é um espaço paradoxal onde se pode ver comportamentos extremos e 
experiências de muita proximidade entre as pessoas e, ao mesmo tempo, muitas con-
tradições e tensões. Ao ocupar o espaço da rua, o teatro se aproxima destas tensões 
e pode experimentar com as relações voláteis que caracterizam o habitar a cidade. 

Fazer teatro na cidade é explorar criativamente este terreno movediço, 
mobilizando os transeuntes a experimentar os vínculos que podem ser estabe-
lecidos, apesar do contexto fragmentário e efêmero da rua. Essas característi-
cas permitem supor a possibilidade da conformação de comunidades fugazes 
que nascem nos liames do jogo – de um jogo onde gente comum se permite 
atravessar fronteiras sociais e afetivas e ser parte de performances, que modifi-
cam a lógica do estar na rua (Carreira, 2009 B).

O teatro na cidade pode funcionar como provocador desses atravessamen-
tos que aproximam as pessoas. Por isso, tais práticas representam um contexto 
propício à experimentação pedagógica que explora, tanto a aprendizagem de téc-
nicas expressivas, quanto discute a prática teatral como prática ética. Fazer teatro 
na rua pode contribuir para a formulação de cidades imaginárias, por isso permite 
criar um território fértil à elaboração de projetos pedagógicos que pretendem ofe-
recer aos estudantes a possibilidade de explorar as fronteiras da linguagem teatral.

 Considerando um amplo espectro de possibilidades de formas e mo-
dos criativos da cena na rua, docentes e discentes do DAC visitaram os espa-
ços da cidade. Isso foi realizado tanto no contexto das disciplinas de Montagem 
Teatral, Direção Teatral, Interpretação Teatral, como em trabalhos de grupos 
¹ Docente do DAC desde 1995. Pesquisador 1A CNPq. Atua na área de práticas artísticas. Professor do 
PPGT e PROF-ARTES. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão como coordenador do ÁQIS - Núcleo de 
Pesquisas Sobre Processos de Criação Artística. andre.carreira@udesc.br
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de pesquisa. É possível mencionar entre muitas experiências: A Destruição de 
Numância (1995), dirigida por André Carreira, com a utilização das fachadas e 
dos pátios do Mercado Público; Desenterrando o Futuro (1998), dirigida pelos 
professores Marcia Pompeo e Dan Baron Cohen com apresentações na Praça 
XV de Novembro e Assembleia Legislativa de Santa Catarina; As Relações Na-
turais (2003), dirigida pelo professor José Ronaldo Faleiro, juntamente com os 
estudantes Marianne Tezza e Pedro Bennaton, com apresentações na Rua Con-
selheiro Mafra; Sonho De Uma Noite De Verão (2003), dirigida por André Carreira 
com a turma do Magister de Nova Trento, apresentada em jardins e praças de 
diversas cidades de Santa Catarina; Urbanoscópio (2005), dirigida pelo profes-
sor Milton de Andrade, utilizando um ônibus que saía da frente do Teatro Álvaro 
de Carvalho no centro da cidade e realizava paradas em diferentes espaços pú-
blicos; A Direita De Deus Pai e A Farsa Do Panelada (2008) dirigidas pelo professor 
Toni Edson com apresentações em ruas do centro de Florianópolis; Circus Negro 
(2009), dirigida por André Carreira em praças de Florianópolis, Porto Alegre e 
São Paulo com o grupo de pesquisa ÁQIS; ÍMPETO e Ao Regular a Tempestade 
(2009), dirigidas por Pedro Bennaton com apresentações em diferentes lugares 
como Instituto Arco-Íris e ruas do centro de Florianópolis. 

É a partir da constatação dessas experiências e das reflexões que venho rea-
lizando ao longo dos últimos vinte anos, que abordo, neste texto, o tema da cidade 
como material à construção da cena teatral e instrumento da prática de ensino.

Trabalhar teatralmente na cidade obriga a abordar a própria lógica do es-
paço urbano e, particularmente, as tensões que caracterizam o habitar a cidade. 
O teatro na cidade é sempre uma forma artística que busca alternativas de rela-
ções com os habitantes das ruas, sendo também uma invasão, porque o cotidia-
no das ruas está regido pela funcionalidade do ir e vir, do realizar trâmites pelo 
ordenamento governamental, mas pouco aberto à experiência lúdica, especial-
mente aquelas que não são organizadas institucionalmente. Enquanto a lógica 
institucional está cada vez mais impregnada pelo esvaziamento das contradições 
que, muitas vezes, se aproxima da construção de Não-Lugares (Augé, 1994), o te-
atro se define como ação que trata de propor espaços relacionais.

Experimentar com práticas cênicas que ocupam o espaço público supõe 
necessariamente repensar o imaginário que constitui a cidade como espaço de-
sejado, como lugar das tensões sociais. Relacionando isso às práticas pedagó-
gicas, podemos estimular a reflexão sobre os sentidos da cidadania e da cidade 
como ambiente  do convívio. Desta forma, podemos fazer do processo criativo 
um exercício político que se vincula ao espaço vivo e mutante da rua, uma vez 
que é um espaço a ser deformado pela ação da ficção que invade o “território 
do real concreto” da cidade. 

Ocupar este “território do real” que não é único e nem é monolítico, pois 
é sempre resultado da justaposição das cidades imaginadas por seus habitan-
tes, é produzir tensões criativas com os usuários dos espaços e desorganizar 
seus usos. Esta desorganização do espaço tem como objetivo produzir jogos de 
relações que comprometam a audiência, tanto no desvendamento das regras 
do espetáculo, como este funciona em relação aos usos das ruas. 
² Neste texto a noção de ambiente remete às reflexões do diretor Richard Schechner (1994).
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A cidade é um organismo vivo em permanente mutação; ela é, princi-
palmente, dramaturgia³, ainda que muitas vezes a pensemos como uma ce-
nografia que pode receber uma proposta teatral acabada. As suas complexas 
dinâmicas fazem com que ela funcione, de fato, como um texto que é escrito e 
lido ao mesmo tempo em que abriga a prática cênica. Quando realizamos um 
espetáculo na rua, estamos reescrevendo a cidade e ela está sobrescrevendo 
nosso texto espetacular. Devido à força e intensidade de seus elementos, a ci-
dade é mais do que contexto de uma cena, é o que finalmente dá forma à cena; 
ela é conteúdo que modifica e é modificado pela experiência do habitar, tanto 
cotidiano quanto artístico. 

 A cidade é um organismo contraditório; um âmbito no qual predomi-
na a busca pela satisfação de necessidades imediatas de seus habitantes, seus 
usuários. Além disso, as condições de impessoalidade que caracterizam as ruas 
estimulam a que os transeuntes possam, eventualmente, correr o risco de jogar 
com os performers, interferindo nos rumos de uma encenação que contemple 
a possibilidade do jogo. “Autorizados” pelos atores que infringem normas, tais 
como as dos semáforos e seu código de luzes, os espectadores podem modifi-
car, momentaneamente, o uso urbano, interrompendo, por exemplo, o trânsito 
de uma grande avenida para continuar assistindo a um espetáculo teatral. 

Ao gerar novas imagens da rua, um espetáculo que ocupa o espaço abre 
aos transeuntes oportunidades de participação no jogo da ficção. Na rua se 
trabalha com uma transparência que permite a todos de se ver como espec-
tadores que presenciam a realização do espetáculo de forma simultânea. Tais 
espectadores-transeuntes podem ver-se mutuamente rompendo as regras e os 
códigos do funcionamento urbano, porque aceitaram, momentaneamente, as-
sistir a um espetáculo teatral no qual serão também parte ativa, ainda quando 
não o façam voluntariamente. Todos que estejam no espaço da cena acabam 
por compor aquilo que será direta ou indiretamente reconhecido como cena.

A proximidade entre os performers e os espectadores e o dinamismo desse 
vínculo, além da possibilidade de entrar e sair da cena, produz um espaço ambí-
guo e fronteiriço ao cidadão. Não há na rua nada que se estabilize, permitindo 
que o transeunte assuma simplesmente a condição pura de espectador. Ele esta-
rá em jogo como alguém que assiste e faz a cena ao mesmo tempo. Esta condição 
de jogo se multiplica ainda mais quando o espetáculo não aceita se fixar em uma 
pretensa frontalidade que evite a interferência da transparência da rua. 

A identificação do conflito entre a prática teatral e as operações da ci-
dade é um componente central nos processos de ocupação cênica das ruas. É 
isso que faz com que tais espetáculos permitam formular o conceito de comu-
nidades transitórias, a partir da compreensão de como se dá a articulação de 
vínculos do jogo com a ficção. Quando ocupamos o espaço habitado que é a 
cidade, interferimos nos processos através dos quais se reorganizam os fluxos 
cotidianos que definem os sentidos deste espaço público. Ali temos diversos 
arranjos de convivência, que devem ser material da experiência teatral e que 
nos permitem pensar a possibilidade de estabelecer comunidades transitórias.

O trabalho com o teatro na cidade abre possibilidades de experimentação 

³ Ver Carreira, 2009 (A).



66

de linguagem aos atores, porque se trata de uma experiência num espaço inóspi-
to, que se transforma permanentemente. Há, neste ambiente, a presença do risco 
que faz mais complexa a atuação e demanda dos atores, uma atenção dinâmica e 
capacidade de adaptação. As incertezas que caracterizam o fluir das ruas expan-
de os sentidos da performance teatral, exigindo dos atores um estado de jogo que 
contemple os mais diversos movimentos e mudanças dos espectadores.

Os projetos de ocupação do espaço urbano devem imaginar novos usos 
para âmbitos, cujo repertório de usos é construído cotidianamente, de modo 
que é este repertório que define ser cada fragmento da cidade. Ao ocupar estes 
fragmentos com uma linguagem cênica, o que se faz é tentar desorganizar os 
fluxos e as posturas estabelecidas para se abrir novas formas de convivência. 

À fugacidade desses momentos lúdicos não resta valor de prática so-
cial àquilo que é realizado junto ao espectador que transita pela cidade, pois 
o acontecimento artístico tem a potência para a instalação de rupturas, ainda 
que breves, de um cotidiano repetitivo. O teatro pode gerar imagens que pro-
duzirão resíduos que se manifestarão ao longo do dia do cidadão que, invo-
luntariamente, cruze com a performance teatral. Isso é o que podemos chamar 
ocupação ficcional do espaço real.

É pertinente afirmar que no espaço urbano predominam as formas 
anônimas, os procedimentos onde os cidadãos podem escapar ao escrutínio 
do olhar crítico. Contraditoriamente, pensar uma cena na rua, que busca esta-
belecer comunidades efêmeras, supõe a quebra do anonimato por intermédio 
da proximidade entre performer e transeunte, dado que as rupturas dos usos 
podem criar momentos de convivência entre os transeuntes. Isso é evidente 
quando acontecimentos inesperados reúnem as pessoas na rua e se estabele-
cem, involuntariamente, espaços de trocas de ideias.

A cidade não pode ser considerada uma realidade dada na qual o es-
petáculo teatral se instala, pois ela é feita e refeita pela experiência do habitar. 
Quando habitamos um espaço, redefinimos as representações da cidade, porque 
criamos novas hipóteses sobre os sentidos da cidade. Como se trata de um es-
paço definido pela justaposição de fluxos, formas de ocupação, ordenamentos e 
descontinuidades, o fragmento é o elemento estruturante deste espaço. 

Interessa para o teatro se instalar neste território improvável e caótico, a 
fim de dialogar com a condição cidadã. O contato com o pedestre é o principal 
móvel para a interferência no espaço, porque é um gesto ético que realiza uma 
ação e oferece ao outro um pensamento sobre o mundo ali no espaço que, origi-
nalmente, pertence ao outro. É isso que permite ver a possibilidade de se instalar 
um acontecimento teatral que seja algo além da simples apresentação de uma 
peça, isto é, que a matéria do espetáculo seja um jogo no espaço vivo da rua.

Quando as montagens realizadas nas disciplinas do curso vão para as 
ruas, os estudantes estão convocados a dialogar com este espaço e suas possi-
bilidades de habitação. A cena na rua deve se relacionar às medidas de tempo 
que caracterizam o ritmo da cidade, com uma existência fugaz que se dá me-
diante vínculos superficiais, mas que estimulam a busca de materiais consis-
tentes e duradouros como base da criação artística alternativa. 

Nas montagens, que partiram das nossas salas de aula e foram residir 
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nas ruas de Florianópolis ou de outras cidades, tivemos experiências que colo-
caram nossos estudantes de frente aos problemas próprios da construção de 
espetáculos que se inscrevem em um texto complexo que é a cidade. 

Ainda que não seja objeto deste texto analisá-las, cabe mencionar al-
guns destes trabalhos que estimularam os estudantes a correrem o risco de es-
tar na cidade, propondo aos transeuntes uma nova hipótese de uso do espaço 
público. Esta pode ser considerada uma estratégia pedagógica consistente com 
o pensar a cidade como campo político, a partir da qual se pode gerar interfe-
rências estéticas que estimulem tanto os transeuntes como os próprios artistas.

Em Urbanoscópio (2006), a premissa era deslocar o olhar sobre o espa-
ço urbano, conduzindo os espectadores pelos lugares e propiciando encontros 
com as cenas; a montagem colocava em discussão os próprios sentidos do fazer 
teatral. Em A Destruição de Numância (1995), o ponto de partida foi a ocupa-
ção das alturas do Mercado Público através do uso de técnicas de risco. Esta 
interferência no edifício histórico dialogava com a cultura local, propondo uma 
nova imagem teatral da cena na rua⁴. Ímpeto (2009) buscava romper a lógica de 
uso de espaços públicos com um discurso fragmentário baseado no jogo. Circus 
Negro (2008) explorava a intensidade das atuações como elemento de cone-
xão com os transeuntes, oferecendo um jogo em formato de quebra-cabeça, no 
qual os transeuntes eram peças-chave. 

Todos estes espetáculos na cidade podem ser relacionados às exigências 
que o espaço urbano propõe aos criadores, no que se refere a pensar os meca-
nismos do fluxo das ruas. Para que se possa lidar com uma ordem cotidiana que 
tende a se conservar e a repetir procedimentos, a cena da rua não pode apenas 
se oferecer como espetáculo teatral, deve colocar em discussão as formas de se 
estar na rua. Por isso, é importante considerar o teatro na rua como experiência 
cidadã que disputa o plano simbólico da cidade, o que relaciono com as ence-
nações mencionadas acima.

Pode afirmar-se que o espetáculo, ao invadir a cidade, deve promover, 
em primeira instância, uma desorganização que incorpore o inesperado do 
comportamento lúdico que é latente na rua. O trabalho de atrizes e atores, na 
rua, deve se relacionar com essa possibilidade de ruptura lúdica do cotidiano, 
porque este é o elemento de maior potencial transformador das ruas. Quando 
o cidadão se autoriza sair de sua condição cotidiana e se permite jogar com o 
teatro, abrem-se possibilidades criativas inesperadas. 

A partir desse elemento, a cena da rua pode explorar a quebra dos ordena-
mentos e hábitos articulados pela funcionalidade, que tem como objetivo garantir 
que a cidade cumpra, principalmente, a tarefa de reprodução dos processos produ-
tivos. Tal funcionalidade, que resiste sempre às possibilidades do lúdico, só é posta 
em segundo lugar quando alguma ação institucional é a responsável pela proposta 
de uma festa, como é o caso do carnaval. Mas, as instituições governamentais utili-
zam as festividades como estratégia geradora de novos processos de produção de 
mercadorias de bens culturais, geralmente associadas à indústria do turismo.

⁴ Esta experiência propiciou aos estudantes a possibilidade de realizar apresentações em Buenos Aires, 
em eventos como o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, e o Festival da FECATE.
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A rigidez da funcionalidade sempre está em conflito como ações indivi-
duais daqueles que transitam pelas ruas que a ocupam, segundo suas necessi-
dades imediatas. Estes transeuntes, ou simplesmente cidadãos que habitam de 
múltiplas formas as ruas, estão abertos às surpresas  propostas pelos  artistas 
que ocupam as ruas. Esta é a brecha que deve ser aproveitada pelas iniciativas 
de criadores interessados nos espetáculos que dialogam com a cidade.   

Este contexto é favorável à experimentação com os estudantes, pois isso 
pode representar um desafio técnico estimulante ao desenvolvimento de lin-
guagens cênicas. A insegurança, as transformações permanentes e o potencial 
do vínculo com um público pouco habituado às salas teatrais, podem ser ele-
mentos-chave para que os atores-estudantes descubram potencialidades ex-
pressivas, ainda que isso não implique, necessariamente, numa aprendizagem 
de uma técnica de atuação na rua. É mais importante considerar as possibi-
lidades de desenvolvimento geral sobre as técnicas de atuação sem limitar o 
processo a uma aquisição de materiais, que reiteram os modelos tradicionais 
da cena da rua. Apostando na diversidade de formas, uma prática criativa do 
teatro na cidade pode ampliar o universo expressivo dos estudantes, especial-
mente quando compreende que este ambiente é propício à experimentação de 
formas que visitam as fronteiras do fazer teatral.

Há neste território um componente político palpável, pois decidir ir à 
cidade e estar exposto ao imprevisto pede aos artistas um comprometimen-
to com um campo de disputa. Disso decorrem questões fundamentais: como 
deve ser estabelecido o ordenamento da cidade? A quem devem servir as nor-
mas urbanas e as regras de uso dos espaços? Como se pode habitar o espaço 
de convivência? Estas são algumas das perguntas que rapidamente emergem, 
quando se experimenta a rua como espaço da cena. Então, os estudantes estão 
obrigados a refletir, de forma coletiva, sobre o espaço público como lugar políti-
co, dado que realizar um espetáculo na cidade é redefinir os lugares da cidade.

Ir para a rua implica realizar uma opção política que é enfrentar o espaço 
inóspito que não abraça, de forma imediata, o teatro. Não é certo dizer que a 
rua seja o “habitat natural do teatro”, e que, ao ir para a rua, o teatro estaria 
retornando às suas origens. Ainda que possamos tomar a imagem do Carro de 
Tespis como uma referência original para o acontecimento teatral, como tam-
bém reivindicar as diferentes parateatralidades do espaço público como refe-
rência de matrizes teatrais, especialmente as festas, o que encontramos nas 
nossas ruas é um ambiente que se deve desbravar para poder instalar a cena.

A condição inóspita da rua mais que um obstáculo deve ser tomada 
como estímulo aos processos de criação, especialmente em se tratando de prá-
ticas pedagógicas. Muitos são os elementos a serem considerados ao se preten-
der invadir o espaço público aberto da cidade como uma prática cênica, mas o 
elemento político e o ético se destacam de forma poderosa. Se consideramos a 
rua como espaço de conflito, poderemos entender que a presença de espetácu-
los nas ruas, fora de estruturas tais como palcos e tendas institucionais, pode 
significar uma declaração da cidade que se pretende em oposição à dissidência 
da cidade regulamentada e controlada que impõe a administração pública.’

Isso exige que a prática pedagógica considere que sair para a rua seja 
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buscar uma sociabilidade que discuta as rotinas do cotidiano. Aqui reside um 
elemento provocativo para ser levado ao seio dos processos pedagógicos quan-
do se pretende invadir o urbano dialogando, ainda que conflitivamente, com o 
repertório de usos desse espaço.

Está claro que esse ponto de partida implica, ao mesmo tempo, um 
questionamento da ideia de teatro como linguagem. A ocupação do espaço ur-
bano coloca em crise os paradigmas de uma representação que se fecha sobre 
si mesma, desconsiderando a inevitabilidade da cena como jogo no presente. 
A rua nos impõe uma atuação que deve estar no aqui e agora e apesar de não 
ser exclusiva do espaço urbano, sustenta-se em uma lógica que nega o texto 
como principal elemento. Isso decorre do reconhecimento de que a experiência 
vincular é preponderante quando se está em diálogo com um tempo social não 
regulamentado pelos convencionalismos de uma sala teatral. 

Este elemento permite estabelecer novamente uma relação como o po-
tencial pedagógico de uma prática que se realiza como exercício de vinculação 
com pessoas que não escolheram ir a uma sala de espetáculos. Inúmeros são 
os temas que podem conformar um plano de trabalho a ser explorado como 
atividade de aula, sempre que se considere as relações vinculares resultantes 
do ato de se ocupar um espaço previamente habitado. 

Outro aspecto relevante a ser considerado, quando pensamos o poten-
cial pedagógico da cena na rua, é que estamos falando de uma forma teatral 
marginal até mesmo em relação ao mundo do teatro. Não há um meio de co-
municação que não tome a informação de teatro na rua, em primeiro lugar, por 
um aspecto pitoresco. Difícil encontrar alguém que não aponte o teatro de rua 
como uma atividade vocacional, distante de uma prática profissional a partir 
da qual se possa sobreviver.

Este espaço de dissenso em relação aos padrões abre possibilidades de 
reflexão sobre os sentidos do fazer teatral e permite questionar como são cons-
truídos os paradigmas que regem nossa arte. É exatamente por saber da inevi-
tável condição marginal que deverão experimentar a rua. 

Considerando essa possibilidade de se experimentar, é importante supe-
rar visões que reiteram a ideia de que o espetáculo na rua se definiria, principal-
mente, por ser representante da arte popular. Abordagens que insistem, exclu-
sivamente, em uma estética popular restringem a complexidade dos processos 
poéticos que podem se dar na criação da cena da rua. 

Aceitar a diversidade de matrizes é uma forma de explorar os limites 
da experiência nas ruas e é também propor aos transeuntes conhecer novas 
formas expressivas, realizando assim uma ação pedagógica de primeira impor-
tância, ou seja, considerar a necessidade de se oferecer contato com a experi-
mentação de linguagens. Sempre é importante considerar que os transeuntes 
têm capacidade de formular suas próprias hipóteses sobre os acontecimentos 
e procedimentos utilizados na rua. O jogo com os transeuntes deve ser compre-
endido como um desafio ao espectador.

Para finalizar, é importante reiterar essa ideia do jogo como base para a 
experiência na rua, um jogo que se dá tanto na inter-relação entre os atores e 
atrizes, como com os transeuntes. Esse seria o componente fundamental tanto 
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da criação como do projeto pedagógico, pois é esse elemento o que permite a 
maior exploração do potencial de descobrimento de linguagens e colocaria os 
estudantes no foco das questões artísticas, políticas e éticas que se relacionam 
com o fazer cênico no espaço da cidade. 
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Do campus da universidade ao  
campo público da cidade

 Pedro Bennaton¹  e Luana Raiter²
 

Os ideais, a ética e as políticas que operam o nosso ato de estar no mun-
do estão sempre presentes em nossas ações. Há decisões quanto aos nossos 
posicionamentos que nos constituem enquanto cidadãos na sociedade, peran-
te as relações que criamos. Cada profissão possui seus alicerces que, depen-
dendo de como forem posicionados, inscrevem a práxis-política do ofício. Entre 
as principais decisões que um artista deve tomar, seja ele músico, ator, pintor, 
cineasta, etc., diz respeito ao lugar onde ele realizará as suas obras, onde é que 
esta arte será apresentada, o que acarreta também em saber para qual público 
este artista almeja comunicar-se. A tela de um televisor, na parede de uma ga-
leria ou museu, em um teatro, corredor, casa, rua, muro? Quem habita(rá) tais 
locais? Este espaço é público ou privado?

Tais questões estavam presentes em nossa prática artístico-teórica na fun-
dação do ERRO Grupo e foram estimuladas pelo ambiente artístico, acadêmico e 
especialmente político da UDESC, da cidade, e das relações entre os integrantes 
fundadores do grupo³. O ERRO iniciou após um período de intensas demandas 
políticas (a greve de alunos e professores do ano 2000 que durou 120 dias, sendo 
que por 20 dias os alunos ocuparam a reitoria da universidade, acampando no 
Hall do principal prédio administrativo da UDESC) em que o grupo se manteve 
pela demanda artística das políticas, isto é, pela necessidade que encontrou em 
dialogar com o ambiente urbano. Para nós, a arte deveria escapar dos muros da 
universidade, do gueto artístico e chegar às pessoas, cuja realidade é pressionada 
e regida pela demanda da produtividade, do trabalho mecânico, àqueles que não 
têm acesso a opções culturais e que consomem quando podem, principalmente, 
um entretenimento midiático e mercadológico. 

Em nossos anos de graduação sentíamos que havia um contexto em 
Florianópolis, talvez, por seus poucos e limitados espaços físicos e aparelhos 
culturais e por sua escassa programação cultural, direcionando para que os tra-
¹ Diretor, dramaturgo, ator, e integrante fundador do ERRO Grupo. Com graduação (2003) e mestrado 
(2009) em Teatro pela UDESC, lecionou como professor colaborador no DAC entre 2009 e 2012, onde é 
atualmente doutorando do PPGT. 
²  Graduou-se no DAC/UDESC em 2004, atualmente é aluna do mestrado no PPGT/UDESC, atriz e dramatur-
ga, integrante fundadora do ERRO Grupo no qual trabalha desde 2001. É coautora, junto a Bennaton, dos 
livros: Poética do ERRO: dramaturgias e Poética do ERRO: registros (2014).
³ Além dos autores, Luis Beltrão, Juarez Nunes (DAC), e Priscila Zaccaron (DAV) e, posteriormente, Júlia 
Amaral e Ana Paula Cardozo (DAV), Luiz Henrique Cudo, Michel Marques e Sarah Ferreira (DAC).
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balhos realizados dentro da universidade alcançassem um público mais amplo, 
que dialogassem mais com a cidade. O velho e bom clichê de que se a univer-
sidade é pública, o conhecimento e produção acadêmica também sejam e não 
apenas através de mecanismos institucionais. Em termos criativos, o espaço da 
cidade também instigava por suas texturas, ruídos, afetos, rastros, penetrando 
de modo poroso as estruturas arquitetônicas, físicas e simbólicas que se en-
contram no espaço público da rua, como nas relações políticas que o regem, 
ações e usos do aparato público de Florianópolis e das diversas cidades em que 
atuamos desde então, é uma tarefa repleta de possibilidades e um território in-
finitamente mais democrático do que o teatro enquanto um prédio e do prédio 
do DAC. Isso nos levou a escolher as ruas como nosso local de ação artística.

Ainda que o ERRO tenha se formado após a greve, também foram funda-
mentais algumas experiências além dos muros do campus que tivemos durante 
algumas disciplinas na graduação. Em 2001, ano de fundação do grupo, parti-
cipamos, em abril, do projeto de teatro em comunidade, Na virada do milênio 
- cena Intendência, da Profª. Biange Cabral, que trabalhou com a história, as 
pessoas da comunidade e o espaço arquitetônico do bairro de Santo Antônio 
de Lisboa; após isso, participamos de um curso intensivo de violência cênica, 
ministrado pelo Prof. André Carreira, em julho, que teve uma apresentação no 
espaço urbano, ambas as experiências pelo Programa de Intercâmbio CAPES-
-UDESC-Conselho Britânico; também tivemos a oportunidade, na disciplina de 
Encenação Teatral II, ministrada pelo Prof. André Carreira, de escolhermos o es-
paço que queríamos à encenação de Carga Viva (2002), no caso, a Rua Álvaro de 
Carvalho no Centro de Florianópolis; e, principalmente, a nossa montagem de 
fim de curso, As Relações Naturais, de Qorpo Santo, ministrada pelo Prof. José 
Faleiro, em 2003, com apresentações na Rua Conselheiro Mafra. Além de, é cla-
ro, algumas raríssimas aulas que tivemos de, infelizmente, cabular para irmos 
trabalhar no em nosso local de ação: a rua.
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Espaços do CEART
 Fátima Costa de Lima ¹
 

As disciplinas até o ano de 2008  denominadas Cenografia I e II, e depois 
deste período Espaço Teatral I e II, fazem parte do esforço empreendido pelos 
professores, desde o início do curso de Teatro da UDESC,  para que este tema 
fosse integrado à formação de estudantes da graduação do Departamento de 
Artes Cênicas do CEART. Professora titular das disciplinas  e autora deste artigo, 
abordo nestas páginas, seus conteúdos e metodologia. Além disso, apresen-
to a relação dos espaços do CEART com ensino, pesquisa e extensão univer-
sitários, tendo sempre em mente a tarefa de acompanhar as transformações 
e tendências das investigações teóricas e práticas através e conjuntamente às 
atualizações da grade curricular do curso, como se percebe, por exemplo, na 
mudança de nome supracitada. A existência e permanência das disciplinas nos 
trinta anos do Centro de Artes – assim como do que delas se desdobra em pes-
quisa e extensão - têm como objetivo contribuir com as práticas de encenação 
e montagens dos estudantes e professores(as) de outras disciplinas do curso; e 
também com outras salas de aula de fora desta universidade, além de espaços 
sociais e comunitários – dado ser o curso uma licenciatura.  

Em Espaço Teatral I e II são desenvolvidos também projetos nas áreas de fi-
gurino, iluminação, maquiagem e objetos, constatada a ausência histórica de disci-
plinas específicas sobre estes conteúdos nas grades curriculares das Artes Cênicas 
do CEART.  Deste modo, Espaço Teatral I e II se esforçam para nutrir os desejos e 
suprir as necessidades daqueles(as) que transitam pela Sala de Cenografia (onde 

¹ Professora Doutora com Dissertação de Mestrado sobre os espaços da cena de Jerzy Grotowski e Tese de 
Doutorado intitulada Alegoria Benjaminiana e Alegorias Proibidas no Carnaval Carioca: o Cristo Mendigo e a 
Carnavalíssima Trindade (CFH/UFSC). Titular das disciplinas de Espaço Teatral I e II. Pesquisa espaço, ima-
gem e alegoria no teatro e no carnaval, tendo como referenciais teóricos a teoria crítica e o teatro político. 
Coordenadora do Programa de Extensão NEGA – Negras Experimentações Grupo de Artes. Atualmente, 
coordena também o Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC. costadelimafatima@gmail.com 
² Ano em que, num processo de atualização da grade curricular do curso, as disciplinas trocaram de nome 
e sofreram alguma alteração em suas ementas e conteúdos.
² Desde 1993, sou titular das disciplinas, nesse sentido responsável direta por grande parte do que se pro-
duz em ensino, pesquisa e extensão sobre espaços e cenografias no Centro de Artes desta universidade. 
Antes, o arquiteto e professor Álvaro Roberto Vargas Gonçalves centralizou os trabalhos e consolidou as 
disciplinas em questão neste artigo.    
⁴Nas atividades com e em comunidades, vale destacar parceria da área de espaço e cenografia com os 
projetos da professora Márcia Pompeo Nogueira e do professor Vicente Concilio. 
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acontece a maior parte de suas atividades) e em outras salas do CEART - em parti-
cular, do Bloco de Artes Cênicas -, buscando sempre o diálogo com outros espaços 
desta universidade e de fora dela. 

A seguir, descreverei algumas propostas realizadas no período em que me 
dedico, algumas vezes, tendo a colaboração de outros(as) professores(as) forma-
dos por esta universidade⁵, à tarefa de conduzir esta área de conhecimento dentro 
do Departamento de Artes Cênicas do CEART. Para isso, desdobro as ementas de 
Espaço Teatral I e II, que se estabelecem a partir de um olhar triplo e pendular, per-
correndo trânsitos entre a história e a atualidade; a teoria, a técnica e a prática e do 
ensino à pesquisa e à extensão.

Passemos à questão histórica, vista sempre sob a perspectiva das investiga-
ções e das práticas atuais de espaços cênicos e das cenografias.     

História e atualidade

No que diz respeito à história, o conteúdo programático de Espaço Teatral I 
se concentra no estudo de espaços cênicos considerados marcos e referências his-
tóricas. Além da leitura de autores como Cruciani (1992; 1994), Mantovani (1986; 
1989), Nero (2008), Ratto (1999) e Berthold (2000), um tempo da disciplina é dedi-
cado à confecção de maquetes e protótipos. A atividade prioriza não exatamente a 
apreensão da técnica artesanal em si, mas a compreensão sobre como se situam 
artistas e espectadores em edifícios, praças e ruas. O objetivo é que o(a) estudante 
perceba o papel e a função do espaço nas relações entre seus ocupantes, partindo 
das trajetórias, distâncias e posicionamentos recíprocos.   

A tônica da abordagem em Espaço Teatral II repousa no estudo da experi-
mentação contemporânea, herdeira e, ao mesmo tempo, crítica dos espaços histó-
ricos estudados na disciplina anterior. Para isso, prioriza-se o debate, a especulação 
filosófica e a atualização crítica em função das demandas da atualidade e da prática 
dos projetos de cenografia dos(as) estudantes. Serroni (1995), Cohen (2007) e Lima 
(2008) são alguns dos pesquisadores(as) consultados para cumprir este propósito.  

Teoria, técnica e prática

Na companhia de autores como Antoine (1992), Augé (2012), Guénoun 
(2003), Harvey (2005), Mussi (2014), Santos (1988; 2006) e Wertheim (2001) – além 
das pesquisas da titular das disciplinas e autora deste artigo (Lima, 2003; 2011), al-
gumas teorias sobre o espaço – além do cênico e performático, espaços de cunho 
social, político e geográfico, entre outros – oferecem conteúdos para que os(as) es-
tudantes reflitam e debatam ideias e conceitos, tarefas e objetivos, textos e contex-
tos relativos à materialidade, à visualidade, à plasticidade e à sensorialidade⁶  do 
que aparece na cena e na performance.

 
⁵Destaco os professores(as) ministrantes das disciplinas em questão: Sandro Piacentini, Rosimeire da Sil-
va, Adriana Patrícia dos Santos, Roberto Douglas de Queiroz Gorgati e o Professor Leon de Paula (UFT).
⁶ Entendo que aquilo que surge, existe e aparece nos espaços cênicos responde a sentidos, estímulos e 
criações tão diversos que se torna difícil, para mim, referir-me a este universo com um conceito único; 
em vez de buscar a síntese e a unidade, pois pluralizo as potencialidades daquilo que tem a ver com os 
espaços artísticos. 
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Teoria e prática são, neste sentido, consideradas dois lados não exclu-
dentes de uma mesma parede⁷ (imagem acima). Contudo, essa é uma parede 
que não permanece estática: ela se abre, inverte-se e se move dialeticamente. 
Se a presença da teoria produz algum sentido nas disciplinas de Espaço Teatral 
I e II, é o de fazer pensar sobre a prática da cena. Questões sobre o que são e 
como aparecem as cenografias; o modo como o espaço se apresenta em refle-
xões históricas e contemporâneas e a atualização crítica do pensamento sobre 
o espaço, tendo em vista a inserção da cena no mundo, na arte e na vida; são 
pressupostos de uso da teoria nas disciplinas em questão.

Além disso, urge a iniciação aos problemas técnicos, o que a disciplina abor-
da em autores como Urssi (2006) e Serroni (1993); Simões (2008), Saraiva (1990; 
1999) e Camargo (2012) - este último grupo, com o intuito de estabelecer relações 
entre espaço e luz. Nesse sentido, vale a pena destacar a colaboração de profes-
sores(as) e estudantes das disciplinas com o Técnico de Iluminação do CEART, Ivo 
Godois, no evento A Luz na Cena⁸  - que alcançou sua sexta edição em 2016. 

Quanto à prática, as disciplinas devem dar conta do estudo da arte e das 
necessidades de cada estudante em relação à criação, à construção e à realização 
espacial e cenográfica. O processo de trabalho se coloca como tarefa que cada 
projeto colabore intimamente com o outro, que cada estudante e ministrante das 
disciplinas participe ativamente dos projetos dos(as) colegas. Para tanto, a pro-
posta metodológica da prática de projeto em Espaço Teatral I e II se distribui em 
quatro etapas-atividades: pré-projeto, pesquisa, workshop e projeto final. Cada 
etapa-atividade tem mais ou menos um mês para ser realizada e é apresentada 
ao final de cada um dos quatro meses de duração de cada disciplina. 

O pré-projeto tem como objetivo delimitar o universo de trabalho e elaborar 
uma decupagem – que chamamos de decupagem de direção de arte, já que geral-

⁷ Referência à Dissertação de Mestrado do cenógrafo Fernando Marés. Cf.: Castilho, 2014.
⁸Evento do Programa de Extensão L U Z - Laboratório Universitário de Tecnologia Cênica, coordenado pelo 
professor José Ronaldo Faleiro do Departamento de Artes Cênicas. 

Cenário de Esta Criança, assinado por  Fernando “Marés” Moreira de Castilho
Foto Fernando Marés
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mente ela excede as questões espaciais e cenográficas para se estender à criação 
de figurinos, iluminação e maquiagens cênicos. A decupagem abarca elementos 
encontrados no texto de referência ou numa prática cada vez mais hegemônica, 
em imagens, documentos, canções, etc., que servem de ponto de partida a proces-
sos de construção da cena, da performance e da ação artística direta⁹  - depois de, 
historicamente, o texto escrito ter sido deslocado do centro do processo da ence-
nação (Roubine, 1998). No final da etapa de pré-projeto, são compartilhados com 
a turma os dados do projeto a ser desenvolvido - como concepção de montagem, 
ideias e insights iniciais, primeiras inspirações e intuições sobre a obra a ser reali-
zada. Neste momento inicial, os dados da decupagem respondem, sobretudo aos 
desejos dos(as) estudantes-artistas. Quando o pré-projeto é apresentado, a turma 
faz perguntas, comentários e sugestões sobre ele. Assim, a colaboração mútua en-
tre todos(as) os(as) participantes faz com que o processo se torne, pelo menos em 
parte, coletivo – partindo do pressuposto de que trabalhamos juntos(as), de que 
não somos espectadores(as) uns(umas) dos(as) outros(as). 

Na etapa-atividade seguinte, a pesquisa se desenvolve a partir do que foi 
produzido na fase anterior do pré-projeto e sob a orientação da professora. No final 
de cerca de um mês de investigação, os resultados são apresentados e debatidos 
com a turma – de modo similar à etapa-atividade anterior.      

   Na terceira etapa-atividade, denominada workshop, é proposta uma ex-
periência do projeto. Os(as) estudantes devem oferecer aos(às) colegas da turma 
uma experiência que – sem a responsabilidade de se apresentar como um cenário 
finalizado - possa oferecer uma ideia material, visual, plástica e sensorial do que se 
pretende realizar como projeto final. Neste momento, muitas dúvidas sobre técni-
cas e materiais, assim como sobre criação e arte são sanadas em todos os aspectos 
do projeto que, a partir daí, será finalizado.

No projeto final, os(as) estudantes mostram até que ponto seus projetos  
avançaram. Geralmente, a maioria deles se encontra atrelada a disciplinas práti-
cas da grade curricular que tem como objetivo realizar encenações – como Direção 
Teatral I e II e Montagem Teatral I e II. Outros se dirigem a atividades de estágio, o 
que dá oportunidade ao projeto de cenografia de colaborar com escolas de ensino 
fundamental e médio e com ações sociais e comunitárias.

Alguns projetos se esgotam em Espaço Teatral I e outros se prolongam por 
Espaço Teatral II – dependendo das especificidades e objetivos de cada um. A cola-
boração com outras disciplinas e ações universitárias traz, para dentro da Sala de 
Cenografia, os trabalhos realizados em outros espaços e agentes do CEART. Tudo 
isso só faz colaborar com um dos principais pressupostos da área: entendendo-se 
como arte aplicada à arte, nos espaços do CEART, sempre é priorizado o trabalho 
coletivo e colaborativo. 

Em Espaço Teatral I e II os(as) estudantes são orientados(as) e incenti-
vados(as) a criar e construir seus próprios projetos em processos que atentam 

⁹Desvio o olhar para o surgimento e fortalecimento de coletivos artísticos vinculados a esta universidade. No 
caso das manifestações Fora Temer de 2016, em Florianópolis, estudantes de graduação e pós-graduação do 
Teatro da UDESC – entre outros(as) - produziram alegorias e figurinos para criar e integrar o que chamei de 
“Comissões de Frente” das diversas passeatas realizadas na cidade. Outro exemplo são as ações do coletivo 
ETC: neste caso, três TCCs de performers do coletivo orientados por mim problematizam algum tipo de ação 
artística direta, intervenção ou interferência pública de cunho político no espaço da cidade. 
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aos aspectos espaciais e cenográficos, assim como para outros elementos da 
cena – objetos e bonecos¹⁰, figurinos¹¹ e o corpo¹². Um exemplo - Quando Todos 
os Acidentes Acontecem - (2013), dirigido por Emanuele Weber Mattiello¹³. Ce-
nografado por ela, Leandro Lunelli¹⁴ e por mim (ver Imagem 2); esta encenação 
desfigurou o hall do Bloco Amarelo do CEART. Este exemplo me dá oportuni-
dade de apontar a colaboração de grupos cênicos de fora da universidade nos 
espaços da UDESC: a luz da performance é assinada por Hedra Rockenbach, 
integrante do Grupo Cena 11¹⁵ .

Finalizados os projetos, eis que chega o momento do encontro: ao final, 
são reveladas as criações espaciais e cenográficas ao público nos espaços de 
arte do CEART ou fora deles. 

Relação com pesquisa e extensão

No tocante à relação ensino e pesquisa, como também à pesquisa pro-
priamente dita, vários Trabalhos de Conclusão de Curso sobre espaço e luz cêni-
cos, cenografia, figurinos, maquiagem e objetos foram escritos desde o ano de 
1997¹⁶. Neste primeiro ano, foram defendidos os trabalhos de Sandro Piacentini 

¹⁰Neste sentido, com a colaboração dos professores Valmor (Nini) Beltrame e Paulo Balardim Borges, titula-
res sucessivos das áreas de bonecos, máscaras, objetos e teatro de animação no curso de Teatro da UDESC. 
¹¹Agradeço a colaboração do curso de Moda da UDESC, em especial o trabalho conjunto com o professor Lu-
cas da Rosa em algumas encenações e a orientação da Dissertação de Mestrado da professora Adriana Marti-
nez Montanheiro intitulada Jum Nakao: a Transversalidade entre Moda e Teatro na Criação de Trajes de Cena.       
¹²No tocante à questão do corpo envolvido na construção de espaço cênico, agradeço as colaborações de co-
legas professores(as) em trabalhos conjuntos de disciplinas e projetos de pesquisa, extensão e pós-gradua-
ção. Do Departamento de Artes Cênicas da UDESC, destaco os(as) professores(as) Daiane Dordete S. Jacobs, 
Márcia Pompeo Nogueira, Sandra Meyer Nunes, Tereza Mara Franzoni, Vera Collaço e Milton de Andrade Leal 
Jr.; de outras universidades, Nadia Moroz Luciani (FAP), Sávio Araújo (UFRN); além de Marilia Carbonari, Fá-
bio Salvatti, Paulo Roberto Berton e Luiz Fernando Pereira, estes últimos do curso de Artes Cênicas da UFSC. 
¹³Então graduanda do curso de Teatro e hoje mestranda do PPGT da UDESC. 
¹⁴Naquele momento, aluno do curso de Teatro do CEART.
¹⁵Vale também citar colaborações com grupos e coletivos como a Traço, o Cirquinho do Revirado, o Teatro 
em Trâmite, entre outros.

Montagem de Quando Todos os Acidentes Acontecem no hall do Bloco Amarelo do CEART 
Foto Rodrigo Sambaqui
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e Vilson Salvador, cujos títulos são respectivamente: Montagens Teatrais em Es-
paços Alternativos: Espetáculos de Formatura da UDESC e Breve História da Ilu-
minação Teatral. No decorrer de vinte anos, cerca de trinta TCCs com conteúdos 
afins foram orientados por mim.      

Como consequência de minha entrada no Programa de Pós-Graduação 
em Teatro da UDESC em 2011, algumas dissertações de Mestrado e teses de 
Doutorado recebem ou receberam orientação em projetos que incluem conteú-
dos de espaço e cenografia. A primeira delas foi Através das Paredes: a Cenogra-
fia como Escrita Alegórica, de autoria de Fernando “Marés” Moreira de Castilho, 
dissertação defendida em 2014¹⁷.

Integrante de dois grupos de pesquisa da UDESC - Poéticas Políticas do 
Teatro Contemporâneo e Poéticas Teatrais – coordenados, respectivamente, 
pelo professor Stephan Arnulf Baumgärtel e pela professora Maria Brígida de 
Miranda -, o resultado da articulação entre o ensino e a pesquisa sobre espaços 
e cenografias deságua em constante e consistente produção textual¹⁸ . Além 
disso, práticas e realizações cênicas, como o cenário de Todos os Que Caem 
(2015), dirigido pelo formando Lucas Dalbem, em que os 12.000 grampos de 
roupa pintados de vermelho são objetos de reflexão de seu TCC - pesquisa em 
andamento neste exato momento.  

Na extensão, o estudo e a pesquisa de espaços e cenografias também se fazem 
necessários. Recentemente, o cenário da performance Preta-à-Porter do Coletivo NEGA 
foi incrementado com um grande plano de fundo em que se veem grafitados rostos ne-
gros de expressão brasileira e mundial (ver Imagem 4). Produzido pelos artistas de es-
têncil Cristiano e Lu Lopes, a rotunda foi criada e produzida em ação coordenada com o 
Programa de Extensão Negras Experimentações Grupo de Artes¹⁹. 

Este é mais um exemplo da abrangência e da diversidade das ações universitá-
rias que envolvem os espaços do CEART.        

Cenário de Todos os que Caem, na Arena do CEART | Foto João Rosa

¹⁶Ano em que os TCCs se tornaram exigência à graduação do curso.
¹⁷O cenário de Esta Criança, um dos objetos de pesquisa da dissertação, recebeu Prêmio Shell de Cenogra-
fia em 2012, enquanto a pesquisa estava sendo desenvolvida. 
¹⁸Como exemplos mais recentes, cito os artigos O flashmob e o rolezinho: considerações sobre a construção 
estética de um corpo político coletivo num espaço de ostentação capitalista (Lima e Baumgärtel, 2016) sobre 
o espaço político de corpos coletivos; A cena, a cela e a tela... (Lima, 2013) sobre espaço e cenografia da 
peça teatral Retrato de Augustine, dirigida por Miranda, para a qual foram criados os figurinos e o cenário, 
feitos pela professora Ana Lúcia de Oliveira Vilela (UFG) e eu.
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Considerações finais

Nossa tarefa, neste artigo, foi a de mostrar a amplitude das ações e das in-
vestigações que se desdobram das disciplinas Espaço I e Espaço II – iniciadas nas 
disciplinas de Cenografia I e II, há trinta anos. Nesta universidade, tempo e dedica-
ção são algumas das variáveis necessárias à reflexão crítica e à concretização mate-
rial dos espaços cênicos, das cenografias, dos figurinos, dos objetos, da iluminação, 
da maquiagens, daquilo que serve à plasticidade, à visualidade e à sensorialidade 
da cena. Variedade de interesses, multiplicidade de desejos e qualidade de pesqui-
sas e de pesquisadores(as) convergem numa produção difícil de contabilizar em 
sua totalidade. As realizações práticas e as pesquisas teóricas, as técnicas e as ati-
vidades de extensão, a cena e a pedagogia, a universidade e a sociedade, tudo isso 
conflui na construção de um único grande espaço que é o CEART. 

Que siga assim pelos próximos trinta anos. O que não falta é material! 

¹⁹Que apoia o Coletivo NEGA com ações extensionistas referenciadas no tripé conceitual formação-criação-
-apresentação de peças teatrais e performances do grupo cênico.

Rotunda da performance Preta-à-Porter do Coletivo NEGA | Foto Mhirley Lopes
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Plástico preto e tinta branca
 Roberto D. Q. Gorgati ¹
 

Durante quatro anos trabalhei como professor colaborador na Universidade 
do Estado de Santa Catarina, onde também fiz graduação, mestrado e, atualmente, 
doutorado. A escrita esteve presente nesses anos junto a um olhar particular para os 
objetos e o corpo humano. Atuar, dirigir, fazer cenários, marionetes, figurinos, ilumi-
nação ou objetos me parece ter sempre a mesma questão envolvida: Como esse ar-
ranjo entre pessoas e coisas se apresenta a cada dia, uma vez que pessoas e objetos 
passam a todo momento por nossas vidas e se transformam.

No ano de 1999 mais ou menos, fiz um cenário para uma peça chamada, O 
mendigo ou o cachorro morto, de Bertolt Brecht. Era um fundo em plástico preto com 
o desenho de uma grade de cela. Aquilo sumiu por um tempo e me esqueci de que 
havia feito esse fundo de plástico. Quando retornei como professor, no ano de 2009, 
encontrei esse mesmo plástico preto enrolado em cima do armário, havendo cupins 
na sala em que eu daria aula de Teatro de Animação.

Bom, olhei aquilo e fiquei um bom tempo pensando nas pessoas que me aju-
daram a fazer aquilo, a expectativa da estreia, a ansiedade pelo retorno por parte dos 
professores que, para mim, sabiam muito sobre as luzes, os textos e as cores do ce-
nário. Tínhamos durado por dez anos. Olhei ao redor e pensei: como contar isso aos 
que entram? Percebi que o tempo havia passado e o desenho que eu havia feito há 
dez anos me encarava novamente. Resisti uns meses guardando o cenário, até que as 
pessoas novas começaram a ter ideias, vontades e precisavam de espaço para enrolar 
suas coisas também. 

Com um pouco de resistência joguei fora o cenário. Eram outras pessoas e ob-
jetos tomando seu lugar. 

Quando entrei na Universidade foi minha primeira oportunidade, assim como 
para muitos, de experimentar a autoria, a poética e a reflexão sobre teatro. Guardo a 
imagem dos fios, da lâmpada montada dentro da lata de tomate, os caixotes de feira, 
uma bota de papelão que fazia o papel do guarda que me levava à prisão. Tudo foi 
feito com muito cuidado mesmo.

Os arranjos entre pessoas e objetos estão mudando ao gosto dos desejos. De-
sejos que se deixam supor pelo rastro que deixam. Como saber disso?

Hoje, os preferidos são os gestos anônimos que deixam uma cadeira aqui, um 
pedaço de papel ali, um móvel revirado, uma roupa em algum canto ou mesmo uma 
lâmpada acesa de madrugada. São esses os sinais de que algo vive junto aos objetos 
e esse algo é aquilo que passou por quase uma vida e reencontrou o pano de fundo, 
o mais simples possível, com a tinta mais barata possível que arrematava o recorte 
zeloso e iniciante que deixou uns “dentes” ao passar a tesoura.

Hoje me perguntaram: - como corto esse plástico? - com tesoura ou estilete, 
cuidado com a lâmina, segura assim... E com qual tinta eu posso pintar? – pode ser 
com látex que seca rápido e é solúvel em água e, hoje, sei que dura mais de dez anos.
¹ Doutorando em Teatro PPGT- UDESC. Bolsista CAPES.
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O eixo teórico, uma síntese
 Edelcio Mostaço¹
 

Desde sua fundação, o curso de graduação foi, pouco a pouco, consoli-
dando-se e conformando aquilo que para efeitos internos começou a ser tomado 
como “áreas” de atividades, a saber: a técnica, a pedagógica e a teórica. Ou seja, 
em função de afinidades desenvolvidas entre professores ou enfoques dispen-
sados às disciplinas integrantes da grade curricular, essa divisão foi motivando 
ajustes de programas e direcionamentos metodológicos que visassem à amplia-
ção ou expansão de suas respectivas atuações. Bem como, influindo sobre as al-
terações curriculares que, ao longo do tempo, demandaram ajustes aqui e ali.

Por “área teórica” deve entender-se um conjunto de disciplinas que 
possuíam na história, na crítica, na estética, na análise de texto, bem como na 
psicologia, sociologia e metodologia de pesquisa acadêmica, nos primórdios 
ministradas pelo Departamento de Ciências Humanas, várias convergências 
entre si. O acento em uma formação crítica e uma pedagogia que estimulasse 
o acadêmico a expandir e alicerçar seus conhecimentos sempre foi uma meta 
perseguida por esse conjunto de disciplinas. O projeto pedagógico do curso ins-
talado em 2006 adotou, finalmente, a divisão explícita em três eixos formativos 
complementares e interdependentes: Pedagogia do Teatro, Prática Teatral e Te-
oria Teatral, visando articular a formação do acadêmico, capaz de desenvolver 
atividades como professor, artista, pesquisador e instrutor no campo do Teatro. 

Com a instalação da pós-graduação – o mestrado em 2002 e o doutora-
do a partir de 2009 – o curso ganhou outra envergadura. Vários docentes con-
cluíram suas formações com doutoramentos, o que alicerçou e especializou a 
equipe já existente, além das novas contratações, ampliando ainda mais o es-
pectro de conhecimento. O DAC entrou numa nova era, agora mais sintonizada 
aos cursos semelhantes oferecidos em outras capitais do país, bem como se 
integrando, quase em sua totalidade, à ABRACE, Associação Brasileira de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, organismo que reuniu os programas 
então existentes e cujo segundo congresso, em 2003, foi exatamente sediado na 
UDESC, em Florianópolis, local de sua diretoria naquele momento.

O PPGT criou duas linhas de pesquisa: Teatro, Sociedade e Criação Cê-
nica e Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade, englobando seus diversos 

¹ Doutor e pesquisador do CNPq. Professor do DAC e do PPGT. Ingressou no CEART/UDESC em 2002. 
edmost@uol.com.br  
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discentes; coisa que, em pouco tempo, refletiu-se sobre a graduação e conteú-
dos ministrados em suas disciplinas. Como era de se esperar, a intensificação 
da pesquisa no plano da pós-graduação trouxe, naturalmente, às disciplinas da 
graduação, os frutos de seu labor, não apenas direcionando e especializando 
seu conteúdo como, talvez seja essa sua principal contribuição, um aumento 
de especificidade pedagógica. 

A partir de 2002 o eixo Teórico começou a conhecer algumas mudanças 
sensíveis em sua configuração. A primeira delas está associada à definitiva ado-
ção da perspectiva cênica do fenômeno teatral, desligando-a definitivamente 
de qualquer “textocentrismo” ainda vigente nos programas de disciplinas ante-
riores. Tal deslocamento visou conduzir toda a área teórica a privilegiar a cena 
como fundadora do fenômeno cênico e não a dramaturgia, o que acarretou 
uma intensificação de atenção dos estudos da performance entre os referen-
ciais da área. Outra alteração significativa está ligada às disciplinas de história 
do teatro (internacional e brasileiro), percebidas agora através da perspectiva 
cultural, onde a ênfase é dispensada aos fatores sociológicos, antropológicos e 
etnográficos, abandonando as anteriores perspectivas que ainda se atrelavam 
às noções mais antigas de entendimento da história.       

No mesmo panorama, também o entendimento da crítica e da estéti-
ca passam a ser norteados pelo espetáculo enquanto foco analítico, viés que 
atingiu a disciplina de dramaturgia, que incentiva a escrita destinada à cena ou 
aquela que corre rente à sua criação. 

Tais mudanças de concepção do fenômeno teatral visaram ao ajuste da 
formação do educando – voltada prioritariamente à sua formação enquanto 
licenciado – a contar com instrumentais analíticos mais próximos e mais ade-
quados às suas futuras tarefas no campo do ensino.  

A estética da recepção, introduzida nesse momento, visou lastrear o 
entendimento do fenômeno teatral como fundamentalmente dialógico e trans-
-histórico, o que concorreu para que a prática pedagógica desenvolvida pelos 
acadêmicos encontrasse apoios conceituais e metodológicos adequados. A 
percepção do fato teatral enquanto articulação coordenada dos planos da es-
tética, produção e poética compõe um olhar renovado e integrativo, que pro-
move o espectador e a sociedade ao plano analítico do fenômeno, fornecendo 
referenciais diversos à atuação da linha de pesquisa.

Em 2009, em uma alteração curricular de pequena monta, a disciplina 
Crítica Teatral foi substituída por Dramaturgia da Cena, pretendendo não só 
maior especificidade em seu escopo teórico como, de outro lado, propiciar ao 
educando experimentar diferentes facetas da elaboração dramatúrgica, reali-
dades com as quais ele se defrontaria em sua futura vida profissional. Nesse 
sentido, houve uma renúncia a se continuar professando padrões de avaliação 
que levavam em conta critérios ultrapassados para que novos enfoques e novos 
problemas pudessem ser equacionados. Mas isso não significou a perda do re-
ferencial crítico enquanto perspectiva formativa, é preciso destacar.

Deslocada aos semestres finais do curso, a disciplina Estética Teatral 
possui dois módulos. Tal posicionamento foi criado para que ela funcione 
como revisão crítica de muitos conceitos anteriormente desenvolvidos, quer na 
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prática quer na teoria, preparando os alunos a também fundamentarem seus 
respectivos espetáculos em processo de criação e auxiliar, com essa revisão, a 
articulação de temas e eixos analíticos aos respectivos Trabalhos de Conclusão 
de Curso, no semestre seguinte. Desse modo, o eixo se desenvolve ao longo de 
todo o curso, em suas várias disciplinas e modalidades.

No momento atual, é a seguinte a composição do Eixo Teórico: Metodolo-
gia de Construção do Texto Acadêmico (um semestre), História do Teatro (qua-
tro semestres), História do Teatro Brasileiro (dois semestres), Construção de 
Dramaturgia (um semestre), Estética Teatral (dois semestres), Análise do Texto 
Espetacular (um semestre), Ética, Legislação e Produção Teatral (um semestre), 
Metodologia da Pesquisa (um semestre), e Dramaturgia da Cena (um semestre), 
compondo um espectro orgânico dentro das limitações dos principais instrumen-
tais conceituais e referenciais, que levem o acadêmico a sistematizar uma apre-
ensão ampla e plural dos conteúdos inerentes ao conjunto da prática teatral.

 Cabe ainda destacar que tais disciplinas são atravessadas por eixos 
temáticos transversais, escolhidos em função da realidade local do estado de 
Santa Catarina e centrados, sobretudo, na inserção cidadã do educando, des-
pertando seu sentido de pertencimento à sociedade de onde emerge e atua, à 
cultura afro e suas manifestações no país, assim como aspectos associados à 
raça, gênero e meio ambiente. Tais eixos temáticos integram também projetos 
de pesquisa ou de extensão, conformando uma plataforma diversificada dentro 
da qual os estudantes, em suas várias origens e objetivos, encontram apoio e 
referenciais para se instalarem enquanto indivíduos e enquanto profissionais. 
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Percursos de crítica e análise de espetáculos
 Afonso Nilson¹
 

Estética e crítica são disciplinas capazes de fazer alguns alunos suspira-
rem de terror e outros, de prazer. Ler espetáculos, presumir correlações e bus-
car sentidos possíveis pode parecer algo quase abstrato, muito pessoal e talvez 
impreciso. Mas aprendi, sendo constantemente avaliado, que essa possível im-
precisão jamais pode carecer de critérios objetivos e por mais que, às vezes, 
possa não parecer, essa atenção e cuidado são gestos de respeito.

Tento, ao longo das tarefas que exerço de curadoria e crítica, aproximar-
me um pouco desse cuidado. Nem sempre é possível acertar em uma análise 
e nunca é fácil, como também não é nada fácil ter o trabalho analisado. Essa 
proximidade com a obra alheia e esse olhar que tenta encontrar um meio termo 
entre o acessório e o dispensável é algo em que venho me exercitando ao longo 
dos anos, às vezes, sem grande sucesso.

Cursar a UDESC me propiciou várias oportunidades de ver críticos e ava-
liadores de espetáculos em ação. Frequentar festivais e congressos, onde a aná-
lise de encenações eram realizadas e discutidas, ouvir palestras de pensadores 
e profissionais das artes cênicas e participar das várias aulas em que a encena-
ção, o ator, o texto e o teatro eram postos continuamente em questão, foram 
fundamentais para constituir o ainda incompleto aparato teórico que uso, coti-
dianamente, em meu ofício. 

Fico feliz em ser novamente aluno da instituição e orgulhoso por ter sido 
convidado a escrever este breve relato. Muitas das análises que escrevo são 
sobre artistas e profissionais que, em algum momento, passaram pela gradu-
ação em teatro da UDESC, espaço fundamental ao desenvolvimento das artes 
cênicas em Santa Catarina. Acredito que muitos outros artistas competentes e 
inquietos ainda surgirão daquelas salas de aula e ensaios. 

¹ Mestre e doutorando em Teatro pelo PPGT- UDESC. Gestor de cultura, dramaturgo. Autor da coletânea de 
textos teatrais Pequenos Monólogos para Mulheres, entre outros.
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Teatralidades textuais dramáticas e 
não-dramáticas: processos de análise e criação

Stephan Baumgartel¹

Até mais ou menos o final do século passado, uma pessoa interessada nos 
processos de escrita teatral facilmente poderia responder a pergunta sobre o que era 
um texto de teatro. Muito provavelmente apontaria como sua característica determi-
nante os diálogos entre personagens psicológicos que, em seu fluxo contariam uma 
história, talvez ainda acompanhados por rubricas que descrevem o cenário e algu-
mas reações emotivas dos personagens. É uma descrição viável que remete à presen-
ça do modelo hegemônico de teatro durante os últimos 250 anos: o drama realista 
burguês. Possivelmente, não se daria conta de que o teatro grego, tão citado como 
modelo da escrita teatral dramática devida à poética aristotélica, não atende ao re-
quisito da construção psicológica dos personagens nem a sua característica poética 
de verossimilhança. Por isso e outros motivos uso, nesse texto, o adjetivo “dramático” 
não como sinônimo de “teatral”, mas como adjetivo referente ao formato teatral rea-
lista burguês, de tal maneira que o teatral implica o dramático, excedendo-o em mui-
tos aspectos, a fim de incluir outras formas de escrita que trabalham com os parâme-
tros citados acima, mas os arranjam de maneiras muito distintas do drama burguês. 
A escrita dramática organiza a teatralidade textual de uma determinada maneira, de 
modo realista e verossímil. 

Quando o diretor Aderbal Freire-Filho começou a montar, nos anos 90 do 
século passado e sobretudo na primeira década dos anos 2000, seus chamados “ro-
mances-em-cena”, ou seja, montagens de textos literários que não adaptaram esse 
material, mas o pronunciaram ipsis litteris no palco, o público brasileiro recebeu os 
primeiros sinais de um movimento teatral que pôs fim à hegemonia absoluta de um 
material narrativo em forma dialogada como único material verbal da cena. Nos últi-
mos 25 anos, essa diluição das fronteiras entre os gêneros teatrais se radicalizou, não 
só no sentido de montar no palco agora também poemas ou contos em sua integrida-
de literária, mas sobretudo no sentido de que se produz, hoje em dia, textos teatrais 
que em sua composição interior apresentam uma mistura de elementos dialogados, 
narrativos e líricos, cujo destino é a fala em cena. Se acrescentarmos a essa hibrida-
ção das possibilidades de escrita ainda um senso mais apurado de incluir, no texto 
teatral, possibilidades cênicas que não sustentam a separação entre atores e plateia 
por meio da quarta parede, o que levou a uma consciência autorreflexiva mais inten-

¹Professor do DAC desde 2005. Atua no Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT).  
stephao08@yahoo.com.br 
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sa da situação cênica e da própria textura verbal, como veículo de conduzir uma ima-
ginação nem sempre realista dos espectadores, temos os ingredientes formais mais 
importantes da escrita teatral contemporânea.

Como os processos de ensino e aprendizagem, de análise e construção de tex-
tos teatrais, podem incorporar essas mudanças no contexto universitário? O que é ne-
cessário ensinar de teoria literária (e não apenas teatral), para entender as estratégias 
de interpelação do leitor-espectador por parte do texto a ser montado? Respostas a 
este tipo de perguntas não são possíveis sem aguçar os sentidos aos novos modos de 
encenar e apresentar, também, os textos dramáticos tradicionais, desconstruindo a 
situação cênica frontal à italiana e à proposta narrativa linear. 

Nesse sentido, a análise do tecido verbal discursivo de textos teatrais precisa 
ser integrada à análise do contexto teatral histórico ao qual cada texto pertence e das 
convenções de montagem que lhe eram ou são peculiares. Essa interdependência 
entre as convenções literárias do texto e as práticas cênicas, muitas vezes, fez com 
que o texto teatral não fosse adequadamente compreendido em toda sua complexi-
dade, já que as áreas de Letras e de Artes Cênicas costumam negligenciar um dos dois 
aspectos. Desde que o fim do textocentrismo na cena fez com que o texto dramático 
não pertencesse mais unicamente ao mundo literário, a dramaturgia textual corre o 
risco de ficar duplamente órfã. 

Para responder a esse duplo desafio, a grade curricular de nossa graduação 
em Teatro oferece duas disciplinas, sendo que no terceiro semestre o aluno passa por 
uma disciplina que enfoca as análises de textos teatrais, enquanto no quarto semes-
tre ele está sendo estimulado a criar pequenos textos teatrais a partir de leituras da 
dramaturgia contemporânea, tanto quanto de pequenos experimentos cênicos com 
os textos da disciplina. Embora não conste na ementa das duas disciplinas, experi-
mentar com as possibilidades cênicas (dramáticas e não-dramáticas) dos textos se 
mostrou muito estimulante e está oferecendo um rico material de análise, reflexão 
e desdobramento criativo. Ao entrelaçar processos de leitura e montagem cênicas 
de pequenos trechos textuais e processos de análise do discurso do texto, os alunos 
percebem com mais facilidade o potencial cênico do texto, como também entendem 
a relação entre sua forma e poética cênica. Compreendem que a forma textual não é 
apenas uma convenção histórica, mas a concretização de um ponto de vista ideológi-
co sobre o material temático ficcional. 

As duas disciplinas apresentam um panorama da dramaturgia mundial 
desde os gregos, mas seu foco está na dramaturgia do século XX, sobretudo na-
quela desde os anos 60, com seus experimentos de uma linguagem metalinguís-
tica, performativa e não-mimética, apontando para além da verossimilhança re-
alista. Pois, como disse a crítica paulista Mariângela Alves de Lima já em 1981,  a 
crise do mundo burguês é também uma crise do formato dramático, cujo realis-
mo verossímil já não garante uma cumplicidade e uma compreensão mútua en-
tre artista e espectador ou entre universo ficcional e mundo empírico da plateia: 
“Uma simples operação analógica não basta para ligar o sujeito à coletividade. 
Consequentemente, a produção artística, dentro desse mundo de fronteiras mó-
veis, alterou-se consideravelmente”.  Se, por outro lado, o formato mimético da 
telenovela exerce um grande impacto sobre o imaginário dos acadêmicos e da 
população em geral, é tarefa das disciplinas a problematização dessa coexistên-
cia, tanto da crise do formato dramático no teatro quanto sua hegemonia contí-
nua na televisão, ao discutir as especificidades e pontos fortes de cada linguagem 
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cênica e as consequências à escrita dos textos apropriados a cada contexto.
Na medida em que o palco teatral não permite o mesmo grau de verossimi-

lhança que um estúdio de TV, e o trabalho corporal do ator de teatro deve ser neces-
sariamente não só mais intenso que o trabalho corporal do ator de TV (que por sua 
vez necessita de um trabalho muscular facial mais sutil), mas, sobretudo, voltado a 
criar uma afinidade com o espectador copresente, os textos teatrais possuem maior 
liberdade – e, talvez, obrigação – de explorar em sua linguagem e organização da 
narrativa essas duas características da cena teatral: uma tendência a um realismo, 
cuja poética destoa de uma verossimilhança analógica, incorporando até toques de 
abstração e a copresença entre ator e espectador no mesmo espaço. Como professor 
das disciplinas, vejo a necessidade de refletir, junto com os alunos, sobre a dialética 
dessa situação e propor exercícios que articulem em seus processos formais e temá-
ticos a dialética da relação entre figuração e abstração, entre verossimilhança e dis-
tanciamento, tal como ela se apresenta a nós nestes tempos atuais de uma sociedade 
capitalista cada vez mais impactada pelas ideologias da eficiência e do progresso e 
crescentemente revestida em seu funcionamento de processos estéticos.

A crise do drama enquanto forma teatral fez com que alguns dramatur-
gos brasileiros começassem a experimentar com formatos pré-dramáticos (o 
Auto, a missa, o mistério no caso de Luís Alberto de Abreu) ou não-dramáticos 
(a peça monológica, a peça simbolista, a peça paisagem, sobretudo na drama-
turgia de Fernando Bonassi ou de Dionísio Neto), introduzindo no formato do 
drama elementos alheios à estética representacional realista do drama como, 
por exemplo, o fantástico e o surreal com suas transformações dos eixos tem-
porais e locais da ação e mais importante ainda, utilizando uma linguagem po-
etizada ou até jogos de linguagem (Luís Alberto de Abreu, Michel Melamed ou o 
catarinense Max Reinert). Estamos perante uma busca dramatúrgica que tenta 
substituir a lógica do realismo burguês, não só por uma lógica não-realista, mas 
por uma escrita com uma multiplicidade de centros. Juntam-se a esses autores 
nacionais, dramaturgos estrangeiros como Peter Handke, Heiner Müller, Ber-
nard-Marie Koltés, Michel Vinaver e Rainald Goetz, para nomear apenas alguns.

Nos textos desses autores, a enunciação individual e psicológica cede 
espaço à construção de falas discursivas que, mesmo sendo ditas por um ator, 
assumem o caráter de ser um coletivo de vozes. O texto teatral deixa de apresen-
tar a estrutura de ser um texto composto por diálogos. Quando essa dramaturgia 
trabalha com restos da forma do drama, insere nela outras percepções episte-
mológicas e, portanto, outras lógicas cênicas. Essa transformação solapa tanto a 
estrutura fixada e centrada da linguagem humana enquanto sistema, ou seja, o 
sujeito logocêntrico, quanto a fábula enquanto organização desse logos por meio 
de uma histórica com início, meio e fim (ou tese-antitese-síntese nos moldes he-
gelianos). Não se trata de substituir o centro racional por um centro inconsciente 
ou libidinal, até por que esse não possui centro, mas se expressa por uma inces-
sante dinâmica de signos que remete a diferentes forças transindividuais (sociais, 
libidinais, espirituais), as quais a consciência racional-afetiva-corporal do ser hu-
mano apenas organiza. Portanto, a escrita além do logocentrismo visa dispersar 
o tradicional centro racional cartesiano, desdobrando-o em vários focos e vetores 
de significação, deslocando o sujeito enquanto agente unificador para transfor-
má-lo em um portador de múltiplas vozes para, desse modo, instalar um jogo 
² DE LIMA, Mariângela Alves. “O caos é muito grande”. In: Ensaio/Teatro 5. RJ: Edições Achiamé, 1981, p.07-12.
³Ibd., p.11. stephao08@yahoo.com.br 
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dinâmico que desestabiliza a produção de um sentido único a essa textualidade.
Ora, parece-me importante entender que essa inter- e intratextualidade, 

a presença de traços de uma voz do outro e de outro/s texto/s no interior de um 
discurso não dialógico no mesmo texto teatral, não é um mero jogo formalista, 
mas que esse formalismo abre o texto e o/s sujeito/s inscrito/s nele ao mundo da 
história e do social; que o surgimento de traços do outro não pode evitar a tema-
tização de uma relação de poder entre traço marginalizado e centro dominante, 
bem como a relação entre as distintas vozes e as condições de seu (des-) apareci-
mento e sua (in-) audibilidade.

É tarefa das referidas disciplinas (bem como do bem-sucedido Programa de 
Extensão Encontro com Dramaturgo que, desde 2011 trouxe ao CEART dramaturgos 
importantes para dar oficinas e palestras sobre a dramaturgia brasileira atual), ofere-
cer aos participantes uma compreensão concreta das oportunidades e possíveis ar-
madilhas dessa escrita não-dramática, assim como as possibilidades do cruzamento 
entre o formato dramático e não-dramático.

Quais são as potências dessa escrita teatral de analisar simbolicamente e de 
expressar as relações de poder, o sofrimento, a submissão e a resistência, estabele-
cidas no mundo empírico entre os seres humanos, se a dramaturgia teatral não se 
pauta mais unicamente na construção de diálogos entre personagens? Como cons-
truir uma linguagem cênica e um discurso verbal no texto teatral que dê conta de 
uma experiência de vida marcada, tanto pela singularidade vivenciada (ou ao menos 
almejada) da própria existência quanto pela anonimização e massificação de nossas 
vidas particulares? Como simbolizar as novas subjetividades presentes em nossa so-
ciedade capitalista atual, marcadas por uma crescente instabilidade interna que en-
contra seu correlato social na destruição lenta e contínua dos laços de solidariedade e 
de continuidade temporal, sem que a fragmentação dos personagens, das narrativas 
e dos lugares ficcionais seja apenas uma duplicação impotente – por mais engenhosa 
que seja do ponto de vista artístico – dessas condições objetivas atuais? Como permi-
tir que a forma e o tema do texto sejam infetados pelas estruturas e problemáticas da 
vida empírica e, ao mesmo tempo, construir um distanciamento crítico sobre a reali-
dade empírica e sobre os processos de sua simbolização no interior do texto teatral? 

O desafio de criar uma percepção básica dessas transformações estruturais, 
da diversidade de suas finalidades e das possíveis armadilhas das estruturas frag-
mentadas é grande numa realidade educacional que, até hoje, pouco estimula a 
leitura e a discussão, não só dos temas expressos na ficção, mas também da forma 
ficcional. O desafio diz respeito não só aos nossos alunos que ingressam no curso 
de Artes Cênicas, tendo um hábito de leitura pouco consolidado, mas também à so-
ciedade como um todo. Pois o público alvo que os novos autores teatrais precisam 
conquistar é um público que possui pouca familiaridade com os novos formatos da 
escrita. Colocar o acadêmico em contato com as novas dramaturgias contemporâne-
as implica discutir com ele maneiras de como se apropriar delas no contexto socio-
cultural brasileiro atual.  

REFERÊNCIAS

DE LIMA, Mariângela Alves. O caos é muito grande. In: Ensaio/Teatro 5. RJ: Edições Achiamé, 1981.
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Aqui, ali, lá
André Felipe¹

Tenho a impressão de que a dramaturgia caiu sobre mim, escolheu-me 
antes de eu a escolher. Acho que essa é um pouco da sensação que temos sobre 
os caminhos que nos atravessam (ou que atravessamos) de verdade; eles nos 
interpelam sem nos darmos conta. E, de repente, nos vemos ali, donos de um 
terreno desconhecido e sobre novas possibilidades de caminhos.

Minha formação em Artes Cênicas na UDESC me abriu um panorama de 
caminhos possíveis. Lá, pude provar um pouco dos prazeres e das angústias 
dessa arte que também, de algum modo, caiu-me de forma inesperada alguns 
anos antes de ingressar no curso. Dentro da universidade passei pela atuação, 
pela teoria, pela direção, pela dança, pela crítica, pela pedagogia e finalmente 
caí na dramaturgia.

Acredito que minha carreira profissional na área da escrita teatral se deu 
em continuidade às escolhas e aproximações que estabeleci ainda dentro da 
universidade – tanto em sala de aula quanto nos encontros que circundaram o 
ambiente acadêmico. Neste sentido, destaco o trabalho com meu grupo, a Cia. 
A ursa de araque (ex Dearaquecia.Teatral), que se formou lá dentro já nos pri-
meiros anos da faculdade e até hoje segue ganhando voos em novas direções. 
E também a participação nos grupos de pesquisa prática e teórica dos profes-
sores André Carreira e Stephan Baumgärtel, que foram fundamentais para esta-
belecer novos encontros.

Atualmente, desenvolvendo obras artísticas e coordenando oficinas em 
diversos contextos e geografias, dou-me conta de que a formação me deu pa-
râmetros para pensar e criar sobre diferentes aspectos das artes cênicas. E fico 
pensando que o papel de uma instituição pública de ensino em artes passa por 
aí, prover acesso ao conhecimento e aos caminhos possíveis (e impossíveis), de 
maneira a formar indivíduos que possam inferir criativa e criticamente sobre 
seu panorama artístico e a sua realidade, abrindo novas veredas que se bifur-
cam e se proliferam em infinitas direções.

¹  André Felipe é dramaturgo, ator e diretor. Mestre em Dramaturgia pelo Instituto Universitário Nacional 
del Arte de Buenos Aires. Estudou na UDESC entre os anos de 2005 e 2009. Atualmente, integra a Cia. A ursa 
de araque e o coletivo seis dramaturgos, formado por autores de diferentes estados do Brasil.
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Entre tantos corpos: transformações da dança 
no curso de Licenciatura em Teatro 

Sandra Meyer ¹

Quando tudo começou

Este ensaio é o relato de certas transformações ao entendimento de cor-
po, movimento e dança do curso de Licenciatura em Teatro nas três últimas 
décadas, envolvendo o contexto da dança em Santa Catarina e o período de 
minha atuação como docente e pesquisadora. Ingressei no curso de Educação 
Artística - Habilitação Artes Cênicas, hoje, Licenciatura em Teatro, por meio de 
concurso público em 1989. Na época lecionava em escolas de dança em Floria-
nópolis, mais conhecidas como academias e integrava o Ballet Desterro, grupo 
de dança contemporânea referência na década de oitenta, onde atuava como 
bailarina, coreógrafa e diretora artística. Era o momento em que a dança em 
Santa Catarina almejava sua profissionalização e a produção de espetáculos se 
descolava, cada vez mais, da lógica vigente de espetáculos demonstrativos de 
final de ano das escolas.

Reverberações da dança moderna e do jazz reorganizam a cena local, 
até então sujeita à hegemonia do ensino e da estética do balé², visto que as 
primeiras aulas destas técnicas chegaram na Ilha de Santa Catarina somente 
no final da década de 1970³ (NUNES, 1994). Na dança foram os anos 1980 que 
delinearam os modos próprios com que a dança local se revisa, esteticamente, 
abrindo-se à contemporaneidade. Vale ressaltar que intelectuais e artistas da 
década de 1940, em Florianópolis, produziram uma modernização da cultura 
catarinense. Mas os “modernos” daquele tempo, como já advertia o escritor 

¹ Doutora (2006) e Mestre (1998) em Artes, Comunicação e Semiótica pela Universidade Católica de São Pau-
lo, com estágio na Universidade Paris 8, França. Especialista em Arte-Educação (1996) e Graduada em Educa-
ção Artística - Habilitação em Artes Plásticas (1981) pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Lecionou 
no Departamento de Artes Cênicas de 1989 a 2016 no Curso de Licenciatura em Teatro. Atuou nas áreas de 
ensino, lecionando as disciplinas Expressão Corporal, Técnicas de Teatro e Dança, Técnicas Corporais, Técni-
cas de Dança e Metodologia do Ensino da Dança; de extensão, por meio dos projetos Tubo de Ensaio: Corpo, 
cena e debate (2001 a 2015) e Interfaces entre o olhar e o movimento (2012 e 2013); e de pesquisa, como co-
ordenadora dos projetos O Corpo-mente em cena (2008 a 2014) e Escritas Compositivas (2014 a 2016). Desde 
2009 vem atuando no Programa de Pós-graduação em Teatro - PPGT, ministrando a disciplina Abordagens 
do corpo na arte, filosofia e ciência e orientando dissertações e teses. meyersandra0@gmail.com 
² A primeira escola de dança clássica da capital do estado, Florianópolis, denominada Albertina Saikowska 
de Ganzo (1919-1999), abriu suas portas em 1950, sob direção da professora russa recém chegada à cidade, 
após estudar com Maria Olenewa na Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
³ Em 1976 a paulista Jussara Terraz inaugura o Studio de Danças e a baiana Marta Mansinho o Centro de 
Danças, locais onde novos procedimentos técnicos são ensinados.
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Salim Miguel (1924 - 2016), em artigo de 1949, “não têm nada a ver com os da 
Semana de 22”, pois se tratava de encontrar os meios próprios à revisão estética 
local⁴.  (apud Flores, 2006, p.71).

O desejo de jovens artistas de experienciar novos procedimentos de 
dança (trataremos mais especificamente do contexto catarinense) culminou na 
formação dos primeiros grupos de dança moderna e jazz nos anos 1980. Ainda 
imperava, contudo, um entendimento de que a técnica de balé era a base para o 
desenvolvimento de uma dança, qualquer que fosse sua abordagem, ideia que 
seria questionada mais frontalmente na década de noventa. Por outro lado, os 
anos 1980, no Brasil, foram marcados por processos de criação notadamente 
contaminados pela Dança-Teatro alemã. A relação entre teatro e dança propi-
ciou a investigação poética de interstícios entre ambas as áreas e a problema-
tização dos meios automatizados de cada uma e não, necessariamente, o que 
delas resultaria como soma ou subtração⁵.

A dança no teatro e o teatro na dança

A presença da dança nos processos de formação do ator se intensificou 
nos cursos universitários em todo o país. O plano de ensino da disciplina Téc-
nicas de Teatro e Dança II do curso de Educação Artística - Habilitação Artes 
Cênicas mais remoto que guardei, de 1992, por mim ministrado, explicita esta 
perspectiva. Além da “compreensão de estilos e técnicas de dança”, importa-
va abordar “relações entre o teatro e a dança”, sendo que uma das primeiras 
inquietações de que me recordo dos alunos durante as aulas, era a de como 
construir “pontes cênicas” entre dança e teatro. 

 As transformações propostas pela dança-teatro de Pina Bausch (1940 
- 2009) contaminaram a dança pensada nos cursos universitários de teatro, e 
o da UDESC não ficou à margem. Bausch afirmava não possuir um método de 
criação coreográfica que pudesse ser conceituado claramente, mas uma filoso-
fia de trabalho. A cada nova proposta cênica percorria caminhos inesperados. 
Bausch costumava propor perguntas aos bailarinos, que podiam ser respondi-
das por meio da palavra, do movimento, de sonoridades. Não era uma relação 
linear pergunta-resposta; importava, sobretudo, o que emergia do encontro en-
tre ela e os intérpretes criadores: “Eu começo do nada, temos um grupo de pes-
soas e a vida. Não há uma mensagem prévia a ser veiculada, mas um encontro 
de ideias e desejos.” (Bausch, 2006)⁶

A junção dos termos dança e teatro no título e na ementa das disciplinas 
presentes até o ano 2008 (Técnicas de Teatro e Dança I e II), quando uma refor-
ma curricular alterou para Técnicas de Dança, demonstrava o intuito inicial de 

⁴ Artigo escrito por Salim Miguel para o jornal O Estado: “A propósito de Mario de Andrade – III”. Florianó-
polis, 20 de novembro de 1949 (apud Flores, 2006).
⁵ No texto de apresentação do espetáculo Em busca de um espaço perdido (1990), encenado pelo Ballet 
Desterro, em Florianópolis, o crítico de Artes Visuais João Otávio Neves Filho ressalta “[...] a mistura de 
elementos de expressão corporal, que cria uma situação de teatro-dança” na coreografia Em Tempos, por 
mim coreografada.  
⁶ Notas por mim elaboradas durante a entrevista coletiva concedida por Pina Bausch à imprensa na ma-
nhã do dia 6 de setembro de 2006, durante o 13o Porto Alegre em Cena, na cidade de Porto Alegre, ocasião 
em que eu escrevia críticas para o Caderno Cultural Anexo, do Jornal A Notícia, de Joinville.
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relacionar as duas áreas mais pelos aspectos técnicos do que pelos estéticos. 
Importava ao projeto pedagógico do curso na época os benefícios que o ator 
teria em dinamizar um corpo dançante e expressivo, por meio das disciplinas 
Expressão Corporal I, II e III, bem como uma voz bem trabalhada nas aulas de 
Expressão Corporal I, II e III. O ator deveria ter um corpo expressivo, treinado e 
disponível para responder aos desafios da cena, o corpo como um “instrumen-
to”⁷  do ator promovido pelas práticas de expressão corporal e vocal e de dança. 

Os anos 1990 e início do anos 2000 no teatro foram marcados sobrema-
neira pela noção de treinamento, com fortes ressonâncias das proposições do 
diretor polonês Jerzy Grotowski (1933-1999) e do italiano Eugenio Barba (1936- 
). As práticas do curso da UDESC incorporaram conceitos da Antropologia Tea-
tral proposta por Barba, tais como a elaboração de partitura corporal a partir 
de elementos como alteração de equilíbrio, forças opostas, energia e impulso, 
presentes nos conteúdos da disciplina Expressão Corporal II do ano de 1999. 
A prática de exaustão, com ênfase em treinamentos vigorosos na aulas de ex-
pressão corporal importava na medida em que daí poderiam emergir estados 
corporais diversos do cotidiano.

Ao rever a bibliografia dos programas das disciplinas Expressão Corporal 
e Técnicas de Dança e Teatro do curso, verifiquei as poucas referências publi-
cadas nos anos 1990, posto que os livros existentes no Brasil se referiam, ma-
joritariamente, à história da dança e do teatro e à biografia de artistas; pouco 
havia de impressos que contivessem aspectos ligados ao ensino da dança, aos 
processos de criação em dança e aos métodos de conscientização do corpo, tão 
discutidos na época⁸.

A disciplina Expressão Corporal ganhou inserção nas salas de aula dos 
cursos universitários de teatro e de dança a partir dos anos 1970. A noção de ex-
pressão corporal enunciava a primazia da comunicação não-verbal ou lingua-
gem corporal, como se o gesto revelasse o não dito. Se traçarmos um pequeno 
histórico no Brasil, chegaremos a duas figuras centrais, já na década de 1960: 
Klauss Vianna (1928-1992) e Angel Viana (1928-). Considerado o introdutor da 
Expressão Corporal no Brasil, Klauss Vianna desenvolveu um importante e di-
ferenciado trabalho corporal com atores  brasileiros. Ele assina um documento 
datilografado, não datado com o título “Expressão Corporal”, onde define sua 
técnica como sensibilização com vistas à manifestação do indizível, abrindo a 
perspectiva de um teatro menos verborrágico e mais sinestésico e cinestésico.

O processo de expressão corporal na mesma medida em que 
vai desverbalizando - tornando as palavras cada vez mais sem 
sentido, vai ampliando a percepção visual, tátil e motora. O 
indivíduo vai aprender a existir em um mundo cada vez mais 
amplo, mais rico e mais complexo. Basta isto para alterar consi-
deravelmente o sentido das palavras. Antes, as pessoas viviam 

⁷ A noção de corpo como instrumento foi problematizada na tese de doutorado que defendi em 2006, 
intitulada As metáforas do corpo em cena (PUC/SP).
⁸Com exceção de livros tais como A expressão corporal, método e prática, de Henri Bossu, A expressão 
corporal: uma disciplina da comunicação, de Jacques Salzer, Domínio do movimento, de Rudolf Laban e A 
dança, de Klauss Vianna, presentes nas ementas. 
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na convicção de que o dizível é o mais importante ou é quase 
tudo. Depois, ele percebe que o indizível é maior (s/d, p. 03).9 

A disciplina Expressão Corporal no curso da UDESC é modificada na 
reforma curricular de 2006/2007¹⁰, recebendo o título de Técnicas Corporais, 
sintoma de que a ideia de expressão como revelação de uma interioridade 
do sujeito anterior à experiência estava sendo revista, abrindo espaço para a 
exploração de meios técnicos/poéticos/éticos mais relacionais. Modos de im-
provisar e compor em processos colaborativos são abordados nas aulas e no 
projeto de pesquisa por mim coordenado, a exemplo do Viewpoints¹¹, Compo-
sição em Tempo Real e Modo Operativo AND. Outra referência importante para 
o curso da UDESC diz respeito às contribuições teórico-práticas do cientista do 
movimento Rudolf Laban (1879-1958). Estudos práticos por meio de princípios 
relacionados ao tempo, espaço, peso e fluência, primordiais ao pensamento de 
Laban, trouxeram contribuições inestimáveis ao curso. Cada vez mais o ensino 
foi se afastando da ideia de repetição de passos de dança, previamente, codifi-
cados para propiciar espaços de autonomia ao aluno(a), a fim de investigar um 
gesto e uma dança própria por meio da improvisação e da composição, aten-
ta ao mundo e a seus movimentos nas implicações entre o estético e o políti-
co. Outros professores colaboradores contribuíram de forma inestimável para 
abordagens do corpo improvisador e compositor, em diferentes épocas, como 
Marisa Naspolini, Zilá Muniz, Jussara Xavier e Elke Siedler, além dos professores 
efetivos Milton de Andrade Leal e Bianca Scliar.

Processos de investigação em dança

No decorrer do curso, a visão de um corpo instrumentalizado e treinado 
vai se modificando e a dança vai ganhando um espaço maior em experiências 
ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, em consonância às mudanças curricula-
res sintonizadas com abordagens contemporâneas. Modos de ativar consciência 
corporal e processos de criação, tais como o de perguntas estipulado por Bausch, 
a ideia de tarefa, instituída por Anna Halprin (1920 - ), a improvisação de contato 
proposta por Steve Paxton (1939 -), a contaminação de procedimentos da perfor-
mance art e as perspectivas perceptivas da Educação Somática, dentre outros, 
fez emergir uma geração de artistas nos anos 2000 interessada em investigar uma 
corporeidade própria, desviando-se de caminhos, previamente, instituídos por 
técnicas de dança ou teatro codificadas e seus repertórios consolidados. 

A perspectiva cênica do corpo, determinada pela expressão de uma inte-
rioridade essencialista e universal, vai cedendo espaço a modos de investigação 
de movimento concernentes a cada corpo. Isso alterou o entendimento do ensino 

⁹Disponível em: http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Expressão_corporal. Acesso em: 05 Ago. 2016.
¹⁰Na reforma curricular de 2006/2007, o curso foi denominado de Licenciatura em Teatro, ao invés de 
Curso de Educação Artística - Licenciatura em Artes Cênicas. As disciplinas de corpo foram assim nomea-
das: Técnicas Corporais I (1 fase), II ( 2 fase), III (3 Fase) e Técnicas de Dança I (5 fase), II (6 fase). Em 2008 o 
curso passou a ser denominado de Licenciatura e Bacharelado em Teatro, até 2011.
¹¹O estudo teórico-prático dos Viewpoints, realizado no grupo de pesquisa O corpo-mente em cena, por 
mim coordenado, resultou na tradução do livro The Viewpoints Book, de Anne Bogart e Tina Landau, pela 
Editora Perspectiva (no prelo).
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da dança e os planos de ensino dos anos 2000 do curso de Teatro da UDESC onde 
ressoou esta abordagem. Se são diversos os corpos que dançam, muitas danças 
daí emergirão. A dança contemporânea passa a ser entendida não somente como 
uma técnica (sem dela prescindir) mas como visão de mundo, como projeto em 
arte que envolve aspectos poéticos, estéticos, éticos e políticos. Em 2009, uma re-
forma curricular do então Curso de Bacharelado e Licenciatura em Teatro implan-
tou nova disciplina - Metodologia do Ensino da Dança, para propiciar ao aluno a 
experimentação de diferentes abordagens de movimento e suas implicações na 
educação. O enfoque significativo sobre as questões do corpo, um dos diferen-
ciais do curso de teatro da UDESC, ganhou a partir de então um novo espaço, 
voltado às necessidades artísticas e pedagógicas dos alunos no que se refere ao 
trabalho corporal na escola e na comunidade.

 

Os “fundamentos da dança contemporânea” propostos por Françoise 
Dupuy (apud Louppe, 2004, p.36), tais como a noção de um corpo individua-
lizado e a produção (e não a reprodução) de um gesto sem modelo e gestado 
a partir da própria esfera sensível de cada criador (configurando-se como um 
projeto identitário e insubstituível), estão cada vez mais presentes na produ-
ção de dança contemporânea no Estado, mas, devido à diversidade de Santa 
Catarina e suas descontinuidades em relação aos sistemas e metodologias de 
ensino em dança nas escolas, há muito o que caminhar. Neste sentido, o curso 
da UDESC vem contribuindo para preencher lacunas na formação e produção 
em dança em Santa Catarina.

Os termos pesquisa e investigação, tão recorrentes hoje, para tratar 
da dança contemporânea no Brasil, não eram evocados em meados dos anos 

Aula de improvisação em Técnicas de Dança II | 2015
Acervo Sandra Meyer
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1980, quando iniciou o curso de teatro da UDESC. O ato de criar uma coreografia 
nos anos 1980 e 90 em Santa Catarina era realizado com os próprios meios da 
dança, tendo as técnicas de balé, dança moderna e jazz, especialmente, como 
suporte criativo e crítico. O sentido de pesquisa ou investigação do movimen-
to, por meio de procedimentos conceituais em estreita ligação com o contexto 
universitário adquirido nos tempos atuais ganhou ênfase na segunda década 
dos anos 1990, marcado por uma intensificação da presença de artistas e pes-
quisadores da dança no ambiente universitário em todo o país. Eles encontra-
ram no ensino superior um espaço propício as suas criações e reflexões críticas, 
e grande parte das pesquisas vem se dando em contextos interdisciplinares. 
Diante deste quadro, algo teria se modificado nos procedimentos de criação 
e pesquisa dos anos 1980 aos anos 2000 em Santa Catarina? Como o curso de 
Licenciatura em Teatro corroborou para os estudos e práticas de dança locais?

Rumo à implantação de um curso superior de dança

O Departamento de Artes Cênicas iniciou um movimento para a abertura 
de um curso de graduação em dança já em 1991, conforme Portaria CEART n. 021-
1991. Tendo como um de seus objetivos a capacitação de docentes, com vistas à 
implantação de um curso de graduação no CEART, iniciou-se, em 1999, o Curso de 
Pós-Graduação - Especialização em Dança Cênica (Lato Senso). A realização de 
três edições, no período de 1999 a 2002, proporcionou a capacitação de dezenas 
de profissionais no Estado e país. Esta experiência pioneira de realização de um 
curso universitário em solo catarinense possibilitou um ambiente ao encontro de 
profissionais e estudantes, abriu espaço à formação e à reflexão sobre questões 
artísticas, bem como à produção mais intensa de textos acadêmicos relacionados 
à dança¹². Em 2005, o Departamento de Artes Cênicas iniciou um processo de ela-
boração de projeto para a implantação do curso de Licenciatura em Dança no Cen-
tro de Artes¹³. O projeto tramitou nos colegiados superiores da UDESC em 2009, 
sendo aprovado em seu mérito pedagógico no mesmo ano no Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e, posteriormente, no Conselho Universitário. Vários esforços 
foram empreendidos desde então, afim de sensibilizar o Governo do Estado para 
um aumento de repasse financeiro à UDESC, de forma a permitir a implantação do 
curso, uma vez que o Conselho de Administração alertava que os valores dos cursos 
a serem implantados ultrapassariam os 75% permitidos em pagamento de pessoal 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal¹⁴. 

 Se por um lado a presença de bailarinos(as) durante os trinta anos do 
curso de Licenciatura em Teatro tem sido constante, por conta da ausência de 
um curso superior de dança em Santa Catarina¹⁵, por outro lado muitos dos 

¹²O livro Coleção Dança Cênica - Pesquisas em Dança, vo. 1 (2008) reúne artigos de alunos que frequentaram o 
curso.
¹³A Portaria n°103/2005 de 03/11/2005 designou comissão formada pelos professores Sandra Meyer (presidente), 
Milton de Andrade, Marisa Naspolini, Vera Collaço e Andréa Bergallo Snizek para compor comissão de criação de 
projeto e implantação do Curso de Licenciatura em Dança do Departamento de Artes Cênicas.
¹⁴Para mais informações consultar o artigo “O que não pode mais deixar de ser: relatos indignados sobre a ex(in)
clusão da dança no ensino superior em Santa Catarina”, citado nas referências deste texto.  
¹⁵Cito alguns profissionais: Ana Carolina Leimann, Charlene Simão, Daniela Gatti, Maria Carolina Vieira e 
Vanclea Segowitch.
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estudantes, cujo interesse inicial era o teatro, voltaram-se à dança e hoje fa-
zem parte de coletivos catarinenses,  tais como o Grupo Cena 11 Cia de dança¹⁶, 
Ronda Grupo de Dança e Teatro¹⁷ e Grupo Laut¹⁸ ou realizam projetos e/ou car-
reira solo¹⁹. O curso, em 2016, abriga seis disciplinas ligadas às práticas corpo-
rais, técnicas e metodologia da dança, além de disciplinas como Montagem e 
Prática de Direção Teatral, que contêm propostas de dança²⁰.

 Outras iniciativas voltadas à dança se consolidaram, tais como o Pro-
jeto de Extensão Tubo de Ensaio, criado no ano de 2001 por Jussara Xavier, pro-
fessora colaboradora do DAC entre os anos 2010 e 2016, por Vera Torres, profes-
sora da Universidade Federal de Santa Catarina²¹  e por mim. Tendo como foco 
a formação de artistas, teóricos e público em geral no estado de Santa Catarina; 
foram organizadas até 2016 uma série de ações, instituindo um espaço perma-
nente de mostra e debate, favorável à aproximação de artistas e interessados 
em dança e arte contemporânea²².

¹⁶Foram integrantes: Gregório Sartori, Maria Carolina Vieira e Anderson do Carmo e, atualmente, Marcos 
Klann e Edú Reis.
¹⁷Alunos que já integraram ou integram o Ronda: Vicente Mafuz, Egon Seidler, Elisa Schmidt, Karina Degregó-
rio, Letícia Martins, Nastaja Brehsan, Paula Bittencourt e Vicente Mahfuz.
¹⁸Hanna Feltrin. 
¹⁹Cito a atuação de Anderson do Carmo, Luana Leite, Lucas Viapiana, Monica Siedler, Thaina Gasparotto e 
Volmir Cordeiro. 
²⁰Assemblage (2013), Ignorãça (2015) e Mais sobre aquilo que prefiro acreditar que seja agora (2016), com 
direção de Jussara Xavier e Desapropriar de mim (2014), sob orientação de Elke Siedler.
²¹Ver o livro Tubo de Ensaio - Composição [Interseções + Intervenções], publicado em 2016 pela Editora Institu-
to Meyer Filho, por meio do prêmio Rumos Itaú Cultural 2014.
²²Para saber mais sobre o início do projeto, consulte o livro Tubo de ensaio: experiências em dança e arte 
contemporânea, organizado e publicado por Jussara Xavier, Sandra Meyer e Vera Torres, Florianópolis, 2006.

Residência “Composição em Tempo Real”, com João Fiadeiro (Portugal) | Programação 
do Projeto Tubo de Ensaio - Composição [Interseções + Intervenções], realizado em 
2015. Prêmio Rumos Cultural 2013/2014 | Acervo Sandra Meyer
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Ao implantar o Programa de Pós-graduação em Teatro (mestrado em 
2002 e doutorado em 2009), o Departamento de Artes Cênicas deu condições à 
ampliação da presença da dança iniciada na Especialização em Dança Cênica, 
inserida agora na linha de pesquisa Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetivida-
de. O PPGT, assim como o Curso de Licenciatura em Teatro, recebe inúmeros 
artistas interessados em investigar dança, repercutindo nos modos com que a 
experiência da dança é integrada à pesquisa acadêmica.

Eterno retorno

A primeira pesquisa que realizei ao ingressar na UDESC culminou na pu-
blicação, em 1994, do livro - A dança cênica em Florianópolis, num esforço inicial 
de registrar e problematizar a dança local. Muitas anos se passaram e o interesse 
pela dança se misturou ao desejo e à necessidade de me aproximar do universo 
teatral, considerando a inserção da dança em um curso de teatro. Isto foi inten-
sificado no projeto de pesquisa O corpo-mente em cena, iniciado em 2006, na 
dissertação O corpo que pensa (1996) e na tese As metáforas do corpo em cena 
(2006)²³, iniciativas direcionadas à compreensão do corpo em seus processos 
cognitivos, no sentido de investigar como ele conhece e se manifesta em arte, a 
revisão do problema corpo-mente através de algumas epistemologias do campo 
das artes do corpo e da performance e suas interfaces com a filosofia contempo-
rânea e as ciências cognitivas. 

 Ao encerrar minha atuação como docente do curso de Licenciatura em Te-
atro em 2016, aproximo-me e retorno, a partir de um outro lugar, do interesse pela 
pesquisa de dança que aqui se faz, na Ilha de Santa Catarina e o que ela pode dizer 
ao mundo. Com o projeto atual de pesquisa Escritas Compositivas: repercussões 
sensoriais e cinéticas da dança em Florianópolis, o estudo de diferentes procedi-
mentos e métodos de pesquisa e de invenção em arte e seus processos de cognição 
e de subjetivação nas dimensões poéticas, éticas e políticas foi retomado, voltando-
se novamente ao imaginário sensorial e cinético da produção em dança surgida na 
cidade de Florianópolis. A pesquisa se volta ao ato de compor dança, suas formas 
de captura e de organização do movimento e seus processos de subjetivação, en-
volvendo um banco de dados de imagens fotográficas e fílmicas de dança dos anos 
1950 a 2016, por mim arquivadas durante os últimos trinta anos. 

Michel Foucault, em Arqueologia do Saber (2009), descreve o arquivo como 
o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados e não algo es-
tático pronto a ser desvelado. Acionar a ideia de corpo-arquivo é permitir que o 
corpo atue o arquivo por meio das temporalidades e ritmos da presença, emba-
ralhando passado, presente e futuro. Pois, como acentua André Lepecki (2013, 
p.70), um corpo que dança é corpo-arquivo que não armazena, ele atua, sendo 
o lugar em que as memórias não se estratificam. Enquanto o curso de Licencia-
tura em Dança não é implantado, são os modos de pensar e fazer de docentes 
e discentes do curso de Licenciatura em Teatro que seguem atuando e atando 
discursos e práticas de dança. Trata-se de performar arquivos, deixá-los falar em 
seus movimentos que provocam poéticas, afetos e memórias.

²³ A tese foi publicada no livro As metáforas do corpo em cena (São Paulo: Anna Blume, 2009, 1a ed.  e 2011, 2a ed.).
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Uma formação que convida a ser atravessada
Anderson do Carmo¹

A vontade ao ingressar no DAC era a de qualificar o início de uma jornada 
profissional no teatro. É curioso lembrar como o período de graduação permi-
tiu, na verdade, transformar o fim desta trajetória no começo de outra, na dan-
ça. Tal afirmação em absoluto fala de uma insuficiência pedagógica preenchida 
por outra linguagem, mas salienta o convite a macular modos ensimesmados 
de habitar territórios contidos por limites higienizados. A impressão primeira 
sobre o currículo – que terminou por ser também a conclusão sobre este – foi 
de coisa muita que eu nem sabia existir. Dentre elas o corpo.

Meus cerca de 3 anos de teatro infanto-juvenil no extremo oeste não ha-
viam desencadeado o mesmo impacto que uma primeira aula de dança. Para 
além das limitações motoras percebidas, a ativação de possibilidades corpo-
rais, até então inertes, não apenas permitiu novos modos de pensar, mas re-
criou os atravessamentos entre fazer-pensar-falar-escrever. A dança captura 
meu desejo dentro do teatro. E este dentro é de fundamental importância: o 
corpo como campo de forças bio-psico-espírito-sociais pôde aí ser entendido 
não como escritor/falador do drama, mas – em sua materialidade visceral e 
simbólica – uma escrita e uma fala do drama-mundo no qual emergiu.

Se por um lado a contemporaneidade da dança afeta meu corpo pesado, 
flexível e volumoso e o provoca  a investigar a partir do que nele já está – em 
lugar de nele tentar instalar o que “faltaria” –  por outro, a refinada compreen-
são de dramaturgia e de seu enlace com o tempo (que embebia todas as disci-
plinas) localiza minha poética e a política dela oriunda num arquivo histórico. 
Tornar-se dançarino em um curso de teatro foi operar como hacker: fazer uso 
marginal de sistemas para outros fins projetados.

Não trocaria este modo – sincrético, sujo e singular – de chegar à dança 
por outro qualquer “sem rodeios”, principalmente por percebê-lo em constan-
te desdobramento ainda hoje. Quer seja no Ensaio sobre a retórica, pesquisa 
de dança solo em curso ou nas críticas escritas para distintos leitores, corpo e 
palavra continuam a perguntar um para o outro como podem criar coerência à 
existência individual em meio a uma coletividade que, por vezes, sufoca a dife-
rença. Apesar das eventuais desesperanças no presente histórico, uma forma-
ção periférica em dança num contexto teatral – outrora sucedida – lega a mim a 
crença na crítica: continuar a fazer perguntas é estar grávido de futuro.
¹Mestrando em Teatro e graduado em Licenciatura e Bacharelado em Teatro pela UDESC (2012). Artista e 
pesquisador da dança. Atuou no Grupo Cena 11 Cia de Dança, e escreve para o site Conectdance e para o 
caderno Plural ND do jornal Notícias do Dia de Florianópolis. 



102

Diagramas Corporais 
Bianca Scliar¹

1. Gerar questões
2. Descobrir diferenças genuínas em qualidades de enunciação físicas
3. Sintonizar habilidades de apreender em tempo real

As ações descritas acima foram extraídas da célebre análise feita por Gilles 
Deleuze sobre a obra de Henri Bergson, um dos precursores do campo  denomina-
do de filosofia da performance e cujos escritos inauguram o que conhecemos como 
filosofia do movimento (Cull, 2012; Mularkay, 2009). Desde meu ingresso recente na 
escola de formação em artes cênicas do Centro de Artes da UDESC, almejo intersectar 
teorias do corpo com as práticas de criação, tarefa não tão simples na pragmática 
do cotidiano acadêmico, que demanda ação e um ‘pensar corporal’, fomentado por 
leituras e pela invenção de estratégias junto aos alunos, onde o corpo e tudo o que 
assumimos saber “dele” é invariavelmente posto em questão. 

É a partir destas estratégias, inspiradas nas proposições acima descritas, que 
buscamos em sala de aula submergir em problemas espaço-temporais, onde a ha-
bilidade em formular tais “problemas” passa a ser mais importante do que aficcio-
nar-se por soluções (sejam elas físicas, desviando do moto ‘encontrar eficiência’ ou 
teóricas, posto que fugimos de explicações para eventos póstumos). 

Na segunda proposição está implícita a crença na existência de diferenças 
genuínas em enunciações corporais, o que nos leva à sana dúvida: o que é o corpo? 
Minha opção a partir desta questão é assumir que o que conhecemos são contornos, 
fronteiras e encontros, expressos em qualidades jamais originais e nunca pré-existen-
tes. O corpo se faz na mundificação de seus movimentos e, desta perspectiva, busco 
a intersecção do treinamento físico com o desenvolvimento da percepção ambiental. 

Através desta abordagem, instauramos um desvio da tendência fenomeno-
lógica que ainda predomina como referência aos estudos da área. Tal concepção, 
disposta resumidamente por Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da Percepção, 
supõe um sujeito central, por meio do qual o sentido do mundo atravessa a experi-
ência, onde o humano permanece no núcleo e oferece, a partir de si, a aparência do 
mundo. Para a fenomenologia, a sensação equivale à experiência.

Mas, ao supormos que do corpo conhecemos apenas contornos e encontros, 
permitimo-nos reconsiderar tais parâmetros, e a ação e o movimento passam a ser 
um diagrama que não se inicia na percepção: não movemos o corpo no espaço, mas 
operamos tendências de encontro de forças.
¹ Bianca Scliar é artista e pesquisadora da performance, atualmente professora no Departamento de Ar-
tes Cênicas, do Centro de Artes/ UDESC. Dirige o Moinho de Danças, programa de extensão que atende 
adultos e bebês através de práticas da dança e da improvisação e da Fábrica de Ensaios e Imprevistos, 
pesquisa teórico-prática que promove ações interdisciplinares de improvisação. É membro do coletivo 
internacional Sense Lab e editora do periódico Inflexions.org- a journal for research in Movement.
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Na filosofia processual de A.N. Whitehead (que orienta a linha de pesquisa em 
improvisação que dirijo), a sensação é uma fase secundária à percepção (que ele cha-
ma de preensão). O princípio da relação entre corpo e mundo ocorre na capacidade 
de acolher forças, sintonizar-se. Este princípio que irá desencadear o sentir ele deno-
mina como eficiência causal. Estas teorias especulativas, desenvolvidas no início do 
século XX nos convidam a pensar o treinamento corporal de modo cuidadoso, pois 
conferem funções distintas à memória do corpo e desmontam hierarquias supostas 
entre sentir e se relacionar de modo desafiador. 

Se considerarmos o movimento como duração no tempo, substituímos 
a noção de que treinar o movimento seja meramente desenvolver habilidades 
em deslocar-se no espaço. Passamos a preender (pré-perceber, no vocabulário 
de Whitehead) qualidades de resistência e persistência, permanência, ausência 
e ampliamos parâmetros de treinamento corporal, razão pela qual tais especula-
ções filosóficas são tão preciosas. 

Alinho-me, assim, à sugestão de que as disciplinas que orientam as técnicas 
físicas podem ser movidas por estruturas diagramáticas que sintonizam a apreensão 
com encontros em tempo real. Considero que o corpo não preexiste ao movimento, 
que não estará pronto e nem alcançará um ideal de pureza técnica, pois nasce a cada 
zona de encontro e duração com o ambiente. Pouco almejamos sobre formas, mas 
sim focar no que o coreógrafo contemporâneo William Forsythe descreve como a for-
ça do movimento, deslocando a si mesma (In. Manning, 2009).

Tradicionalmente, afiliadas aos diagramas de poder, as disciplinas de práticas 
físicas devem, no contexto local, superar heranças de pertencimento às tradições de 
eficiência e buscar inventar máquinas abstratas, onde o corpo, instável em sua for-
ma, torna-se sempre apto a adquirir novos contornos. No treino, em improvisações 
ou no estudo de processos de composição, estes diagramas ou máquinas abstratas 
mapeiam relações, destinos, intensidades e atuam como forças de coesão e de uni-
ficação entre o um e nossa pequena comunidade de estudantes. Estas máquinas 
abstratas, que denominamos técnicas, devem permitir que o corpo permaneça indi-
visível, proliferável, conectado, feito a partir das relações e onde a noção de supernor-
malidade possa ser colocada em questionamento. Tornamos plástica a noção do eu 
e de mundo, propondo a segmentação entre “meu”, “eu” por preferir a ideia de “sem 
mim”, que torna a presença do estudante, do ator, do improvisador sempre vívida, 
astuta, fundamental (Sheets-Johnstone, 1981).

O trabalho da técnica, a meu ver, é o de desenvolver a dança da atenção, 
mobilizar as arquiteturas relacionais e instaurar situações, a partir da noção de 
que pouco se inicia no corpo (dentro vs. fora), e podemos ativar a noção de que 
ali, nesta sempre estranha zona de contornos é que relações se erguem nos pa-
drões de alinhamento da atenção. 
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As vozes dxs alunxs-artistas
Daiane Dordete Steckert Jacobs ¹

Neste texto, contextualizo minha atuação como professora de voz no 
curso de Licenciatura em Teatro da UDESC, especificamente nas disciplinas de 
Voz I, Voz II, Voz III e Voz IV, refletindo sobre os caminhos que percorro para pen-
sar a voz em cena, desde meu ingresso na instituição em 2011, até o presente 
momento. Também discorro sobre minhas ações de pesquisa e extensão, e so-
bre como elas influenciaram e influenciam em minhas perspectivas de ensino 
do trabalho vocal para a cena.

Cenas da voz

Como lugar de criação visual e acústica, o teatro se faz espaço intrínseco 
de produção (ou potência de produção) vocal. Dos ditirambos² da antiguidade 
grega às ambiências sonoras³ da cena contemporânea, a voz está presente no 
corpo e é corpo dxs atuantes.

 A Commedia dell’Arte, os bufões, os palhaços, as farsas e os autos me-
dievais, as óperas, o Music Hall, o Teatro de Revista, os musicais à la Broadway, 
o teatro experimental e tantos outros gêneros teatrais se consolidaram na his-
tória, implicando técnicas vocais e vocalidades díspares e múltiplas nas cenas. 
Grammelot, ações vocais, canto lírico, canto popular, a voz declamada, a voz na 
máscara facial, a voz ressoante no corpo dx atuante, a voz dissociada do corpo 
pela intermediação tecnológica, a voz alterada eletronicamente, etc., são algu-
mas das técnicas vocais que compõem o grande amálgama das transformações 
da voz na história do teatro ocidental.

¹ Doutora e Mestra em Teatro pela UDESC. Bacharela em Artes Cênicas com habilitação em Interpretação Teatral 
pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP/UNESPAR). É atriz, contadora de histórias, diretora, dramaturga, perfor-
mer e poeta. Professora efetiva do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC na área de Voz/Interpretação desde 
2011 e professora do Programa de Pós-graduação em Teatro da UDESC desde 2016. ddordete@gmail.com
²“Sendo em sua origem um canto lírico para glorificar Dioniso, interpretado e dançado por coreutas conduzidos 
pelo corifeu, o ditirambo evoluiu notadamente com SIMONIDE DE CÉOS (556-468) e LASOS D’HERMIONE para um 
diálogo, resultando, segundo Aristóteles, na tragédia”. (PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. Tradução para a língua 
portuguesa sob a direção de J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. 3ª. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 107). 
³De acordo com Juliana R. F. Pereira (2007), a ambiência sonora se configura como o ambiente criado em cena, a 
partir das vozes dxs atuantes e das sonoridades dos objetos sonoros produzidos por elxs, com o intuito de gerar 
sinestesia na audiência.
⁴ Cf.: Martin, 1991.
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⁵“Explorando a voz e sua característica privilegiada de poder transitar facilmente entre as diversas lin-
guagens, a Vocal Performance Art parte da criação vocal, que mixada a outras linguagens incorpora na 
performance algumas características da Performance Art, introduzindo por vezes elementos do teatro, da 
música, da dança, do cinema e do vídeo. De fato, no âmbito deste gênero não apenas são desenvolvidas 
novas possibilidades vocais, mas também novas formas de performance”. (Storolli, 2014, p. 114).
⁶“Music theater é teatro guiado pela música [...] onde, no mínimo, música, linguagem, vocalização e mo-
vimento físico existem, interagem ou ficam lado a lado de forma igual, mas performados por diferentes 
artistas e em ambientes sociais diferentes daqueles normalmente categorizados como óperas (executa-
dos por cantores de ópera em casa de ópera) ou musicais (atuados por cantores-atores em teatros “legiti-
mados)”. (Desi, Salzman apud Biscaro, 2015, p. 361).

O teatro moderno europeu da virada do século XIX para o XX apresentou, 
no realismo stanislavskiano, uma superação do paradigma da vocalidade artifi-
cial das declamações dos textos clássicos e da retórica⁴ estruturada, partindo de 
modelos eficazes de enunciação e discurso.  As vozes se libertaram das métricas 
dos textos escritos, em verso, do teatro europeu classicista e das modulações 
atreladas à intenção retórica da atuação.

Todavia, com o realismo um novo paradigma se estabeleceu para o tra-
balho vocal: a reprodução de prosódias cotidianas no teatro, mas que diferen-
temente de grande parte do dia a dia humano exige a produção vocal em altas 
intensidades, devido aos amplos espaços utilizados nas apresentações, tais 
como os teatros à italiana. Para xs atuantes, ficou a difícil tarefa de produzir um 
efeito de realidade/veracidade na produção vocal em altas intensidades.

O século XX trouxe, ainda, ao teatro europeu grandes referências à peda-
gogia e criação vocal, tais como Antonin Artaud (1896 – 1948), Jerzy Grotowski 
(1933 – 1999) e o Roy Hart (1926- 1975). Artaud se fez poeta da voz e vislum-
brou em seus escritos e obras possibilidades de uma voz no teatro que criasse 
sentidos para além da semântica do texto: uma voz ritualística, encantatória. 
Grotowski, juntamente com o ator e cofundador do Teatro Laboratório, Zyg-
munt Molik, foi precursor das investigações sobre as implicações dos apoios 
corporais na produção vocal e dos ressonadores e vibradores da voz no corpo. 
Roy Hart, seguindo os ensinamentos de seu mestre Alfred Wolfson (1896-1962), 
transformou o palco do Roy Hart Theatre em espaço explodido de vocalidades: 
as vozes romperam com quaisquer noções de naipe e colocação da voz para 
buscar, em contrapartida, possibilidades da voz em cena no trabalho, com vo-
zes estendidas em alcances de frequências e timbres e produção de sonorida-
des não atreladas à semântica.

As transformações do pensamento sobre a voz no teatro do século XX 
perpassam, desde a noção instrumental da voz como veículo à palavra, a uma 
noção de voz corporificada, integrada à fisicalidade dx atuante ou descorpori-
ficada, através da tecnologia: a voz se faz matéria de criação de artistas da voz, 
como Demetrio Stratos, Meredith Monk e Laurie Anderson.

Nos poucos anos do século XXI que vivemos até o momento, pudemos 
perceber a continuidade dos processos de transformação e transmutação da 
voz em cena, com a emergência de novos gêneros, nos quais a voz ganha o pro-
tagonismo na criação, como a vocal performance art⁵ e o music theater⁶, e que 
convivem com os espaços já consolidados de produção vocal em cena.
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⁷ Disponível em: http://tede.udesc.br/tde_arquivos/20/TDE-2015-08-11T122401Z-2160/Publico/122962.
pdf. Acesso em 23 de outubro de 2016.
⁸ No sentido de atribuir marcas específicas de gênero (gendering).
⁹ Cf.: Jacobs, D.D.S. Corpo vocal, Gênero e performance. In: Revista Brasileira de Estudos da Presença, 
UFRGS, 2016 (aceito para publicação). Desestabiliz-ações e gênero em performance art In: Xavier, Jussara; 
Meyer, Sandra; Torres, Vera. (Org.). Tubo de ensaio: composições (intersecções+intervenções). 1ed. Flo-
rianópolis: Instituto Meyer Filho, 2016, v. 1, p. 139-145; Jacobs, D.D.S. Corporeidade e performatividade 
vocal: reflexões sobre voz e palavra em cena. In: Aleixo, Fernando (org.). (Org.). Práticas e Poéticas vocais 
– Vol. 1. 01ed. Uberlândia: EDUFU, 2014, v. 01, p. 18-36; Jacobs, D.D.S.; Martins, J. T. Vozes de Augustine - 
preparação vocal e presença da voz em cena. Urdimento (UDESC), v. 01, p. 40-50, 2013.

Pesquisando vozes

Meu ingresso como professora efetiva do curso de Licenciatura em Teatro 
da UDESC se deu, concomitantemente, ao meu ingresso no curso de Doutorado 
em Teatro na mesma Instituição. Assim, minha colega de trabalho e orientado-
ra de doutorado, Dra. Maria Brígida de Miranda, estimulou-me a focar minha 
pesquisa no trabalho vocal dx atuante, trazendo-me provocações a partir das 
Teorias de Gênero e da Crítica Feminista para pensar a voz. 

Iniciei em março de 2011 no Programa de Pós-graduação em Teatro da 
UDESC, findando a jornada em julho de 2015 com a tese - “Possível cartografia 
para um corpo vocal queer em performance⁷” . Nela, discuto um duplo engen-
dramento⁸ das vocalidades dxs atuantes por meio de discursos e relatos de prá-
ticas teatrais que atrelam a produção vocal à palavra em cena e a vocalidade dx 
atuante ao seu sexo biológico. Aponto ainda algumas proposições que criaram 
dissonâncias nas vocalidades da cena do teatro europeu do século XX, explo-
rando a voz como materialidade sonora e extrapolando os espaços engendra-
dos da voz. Também discorro e teço reflexões sobre o processo de criação da 
performance solo “Pequeno Manual de Inapropriações”, no qual eu me propo-
nho a desconstruir a minha própria vocalidade engendrada em cena, exploran-
do a materialidade pré e pós semântica da voz na criação de sentidos. Tanto a 
tese quanto a maior parte dos trabalhos⁹ que publiquei entre 2011 e 2016 fazem 
parte do meu projeto de pesquisa vinculado ao DAC, “Voz em Performance”.

No percurso de minha pesquisa de doutorado realizei diversos encon-
tros com artistas, professorxs e pesquisadorxs da voz no Brasil e do exterior. Em 
2011, na Universidade Federal de Uberlândia, o professor de voz da graduação 
em teatro da UFU, Fernando Aleixo, realizou o I Seminário a Voz e a Cena, even-
to que posteriormente se transformou em um seminário teórico-prático itine-
rante. Assim, a cada nova edição, o seminário é realizado em uma diferente uni-
versidade pública brasileira, sendo organizado por umx ou mais professorxs de 
voz da graduação em teatro da instituição. Em 2012, o seminário foi realizado 
em Florianópolis, numa parceria entre UDESC e UFSC, na qual minha coorienta-
dora de doutorado e professora de voz do Bacharelado em Teatro da UFSC, Ja-
naína Martins e eu partilhamos a organização do evento. Em 2013, o seminário 
aconteceu na Universidade Federal de Brasília, tendo como organizadorxs Cé-
sar Lignelli e Sulian Vieira. Em 2014, Marco Alvarenga organizou o seminário que 
foi realizado na Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2015, a Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro teve em seu grupo de organizadorxs Jane Celeste, 
Natália Fiche, Domingos Sávio e Letícia Carvalho (convidada). E, em 2016, foi a 
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vez da Universidade Federal da Bahia receber o evento em Salvador, tendo a 
organização de Meran Vargens, Vica Hamad e Elaine Cardim. 

Desde 2011 este encontro propiciou a formação de um grupo interinstitucio-
nal de pesquisa chamado Práticas e Poéticas Vocais (CNPQ), que tem como ação re-
gular a realização dos seminários de voz e a viabilização de publicações do grupo¹⁰.

Este seminário reúne, anualmente, diferentes professorxs e artistas da voz 
do Brasil e do exterior. Configura-se como importante espaço de conhecimento e 
reconhecimento do lugar da formação vocal nos cursos de Bacharelado e Licencia-
tura em Teatro no Brasil atualmente. Percebemos a diversidade de formação dxs 
professorxs atuantes na área - que têm suas graduações em teatro, música, fono-
audiologia, engenharia, administração, pedagogia, etc. e, também, como cada umx 
foi desenvolvendo seu próprio percurso e metodologia de trabalho, partindo da for-
mação e experimentação prática, visando atender seus desejos de trabalho vocal e 
as demandas do contexto de ensino ao qual cada umx está inseridx.

 Neste espaço há, ainda, o reconhecimento de que a voz é um campo 
interdisciplinar de saber. Não se pode ignorar sua fisiologia, sua corporeidade, 
sua materialidade sonora, seus aspectos antropológicos, sociais e políticos, sua 
dimensão afetiva e emocional; a voz é, portanto, um lugar de passagem de sa-
beres e subjetividades.

 Neste ambiente de discussões, percebemos que nos cursos de gradu-
ação em teatro do Brasil está em andamento uma nova via de formação para 
professorxs de voz, a qual reconhece o teatro como finalidade da produção vo-
cal, mas não ignora todos os outros saberes que atravessam este espaço. 

Assim, em minha atuação como professora de voz na Licenciatura em Te-
atro da UDESC, procuro me alimentar com técnicas e processos criativos vocais 
que me aprazem, mas não deixo de pesquisar e conhecer a voz, também, atra-
vés de outras áreas de conhecimento, como a física, a fonoaudiologia, a fisio-
logia, a educação somática, a música, a antropologia, a psicologia e a filosofia, 
para a constante construção de meu pensamento sobre a voz em cena.

É preciso ouvir vozes

A produção vocal está relacionada diretamente à escuta: reproduzimos 
os sons que ouvimos. Murmúrios, onomatopeias, entonações, timbres, alturas, 
registros, ritmos, intensidades e toda a gama de materiais vocais e vocalidades 
é fruto da escuta de nosso ambiente e de nós mesmxs, em uma relação cons-
tante e contínua.

Como forma de possibilitar axs estudantes de teatro da UDESC a escuta 
de outras vozes e discursos sobre a voz para a cena, desde meu ingresso como 
professora em 2011 eu tenho organizado cursos e palestras com profissionais 
do Brasil e do exterior. É claro que mesmo antes de minha entrada, o Departa-
mento de Artes Cênicas da UDESC já havia promovido diversos cursos e oficinas 
sobre voz, assim como continua a promover atividades de formação continu-

¹⁰ Cf.: Aleixo, Fernando (Org). Práticas e Poéticas vocais – vol. 1. Uberlândia: EDUFU, 2014; Revista VIS – Re-
vista do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UNB. Dossiê Som, Palavra e Performance II, v. 
14, n. 01, 2015.
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ada e complementar nas diversas especialidades do teatro até hoje. Ressalto, 
ainda, que outras professoras efetivas e colaboradoras já ocuparam a cadeira 
de Voz do curso de teatro da UDESC, mas, neste texto, minha proposta é expor 
como se dá a minha perspectiva de pensar a voz neste curso. 

Abaixo, focarei apenas nas atividades complementares de formação em 
voz para a cena que organizei na UDESC, com o apoio do Departamento de Artes 
Cênicas, do Programa de Pós-graduação em Teatro e dos programas de exten-
são dos quais participei: Laboratório de Performance (coordenadora em 2012, 
2013, 2014, 2015) e Radiofonias (projeto que surgiu no Programa de Extensão 
Laboratório de Performance em 2016 – coordenadora em 2015, colaboradora em 
2016, coordenadora prevista para 2017).

Em 2011, César Lignelli (Unb) ministrou o curso e a palestra intitulados “Os 
parâmetros do som e a produção de sentido em cena”, juntamente com Sulian Viei-
ra (Unb), que ministrou o curso e a palestra intitulados “A questão do estilo no tea-
tro: forma, voz e palavra”.

Em 2012, os portugueses Tiago Porteiro (Évora/Porto) e Jorge Parente¹¹ 
ministraram a palestra e a oficina - “Do corpo e da voz à composição cinética”, 
baseados na metodologia de trabalho de Zygmunt Molik, ator responsável pelo 
treinamento vocal da companhia de Jerzy Grotowski em sua primeira fase de 
trabalho e cofundador do Teatro Laboratório na Polônia. 

Também, em 2012, o italiano Massimiliano Buldrini com a oficina - “O 
canto Harmônico na prática do ator”, a qual já havia tido outras edições na 
UDESC, tendo desta vez acontecido em parceria com o Festival Internacional e 
Formas Animadas (FITA Floripa).

Em 2012, durante o II Seminário A Voz e A Cena, Meran Vargens (UFBA) 
ministrou a oficina “A voz que escuta”. No mesmo evento, tivemos a oficina  - “A 
voz em ambientes virtuais” com Iain Mott (UNB), “A arte do ser cantante” com 
Cecília Valentim (SP) e a “Roda de danças e cantos da paz” com Márcia Virgí-
nia (UFPE), além de palestras, mesas-redondas e apresentações de espetáculos 
com foco na pedagogia e criação vocal.

Em 2013, Wânia Storolli (UNESP) ministrou a oficina “Movimento, respi-
ração e voz” e a palestra “Voz e performance na contemporaneidade”. No ano 
seguinte, Juliana Rangel (UFC) ministrou a oficina e a palestra “A voz em estado 
de escuta na ambiência da cena”. Em 2014, 2015 e 2016, Janete El Haouli (UEL) 
e José Augusto Mannis (Unicamp) ministraram a oficina - “Atelier de Criação 
Radiofônica”, na qual os participantes tiveram contextualizações sobre a pro-
dução de rádio-arte e desenvolveram peças radiofônicas inéditas, além de rea-
lizarem palestras sobre o tema.

Durante o evento Semana Performática¹² do Programa de Extensão La-
boratório de Performance, em 2105, Massimiliano Buldrini e Paula Canfagna 
ministraram a oficina “Entre o céu e a terra”, a partir de experiências de treina-
mento vocal com membros do The Roy Hart Centre, na França.

¹¹Português radicado na França. Cabe destacar que Jorge Parente trabalhou diretamente com Molik por 
18 anos e, antes de sua morte, em 2010, Molik designou Parente como fiel depositário de sua metodologia 
de trabalho vocal.
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¹²A ‘Semana Performática: (cri)ações e escritas da performance’ foi um evento constituído por 07 apre-
sentações de performances, 3 oficinas e 1 jornada de pesquisa sobre Artes da Presença, com 3 palestras 
e 3 mesas-redondas. O evento aconteceu entre os dias 21 e 27 de setembro de 2015 no Centro de Artes da 
UDESC, no Sesc Prainha e em outros espaços da cidade de Florianópolis-SC. O evento teve como corea-
lizadores: Programa de Extensão Moinho – pensamento em movimento – DAC-CEART-UDESC, Programa 
de Extensão Imagens Cênicas – DAC-CEART-UDESC, Grupo de Pesquisa Poéticas Teatrais – CEART-UDESC, 
SESC – Serviço Social do Comércio (SC); e como apoiador cultural: Círculo Artístico Teodora.

Todas estas ações de formação complementar que organizei na UDESC 
tiveram como objetivo principal possibilitar, axs alunxs do curso de Licenciatu-
ra em Teatro, o contato com diferentes metodologias e pensamentos sobre o 
trabalho vocal para a cena. Estes eventos se transformaram, também, em im-
portantes partilhas, coparticipações de experiências, por promoverem o inter-
câmbio entre alunxs de teatro, música, artistas e comunidade interessada nas 
temáticas das oficinas.

Assim, para pensar o trabalho vocal no curso de Licenciatura em Teatro da 
UDESC, nestes seis anos de minha atuação como professora efetiva da cadeira de 
voz/interpretação, procurei vislumbrar em cada uma das 04 disciplinas oferecidas 
atualmente na área, as possibilidades de articulação entre as ementas e a diversi-
dade de proposições à experimentação e composição técnica da voz em cena.

As vozes dxs alunxs-artistas
 
O curso de Licenciatura em Teatro da UDESC visa à formação de futurxs 

professorxs de teatro, tendo em sua abordagem a figura dx professorx-artista: 
um perfil específico, entendedor de que x docente de teatro pode trabalhar no 
contexto da própria formação e produção teatral, sendo-lhe permitido assumir 
diversos papéis nos processos pedagógicos, tais como diretorx, dramaturgx, fi-
gurinista, cenógrafx, etc. Assim, o curso de Teatro da UDESC possui uma sólida 
formação na área da prática teatral - além das áreas da pedagogia e da teoria 
teatral -, e suas produções se caracterizam pelo ecletismo de estilos e linguagens 
que refletem os campos do saber e desejos estéticos de cada docente.

No currículo vigente do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC, a atu-
ação dx professorx de voz está atrelada às disciplinas Voz I, Voz II, Voz III e Voz IV. 
Todas elas são semestrais e acontecem em encontros semanais de duas horas e 
quarenta minutos de duração, com turmas de 20 alunxs em média.

Acredito em um trabalho vocal que leve em conta a subjetividade, o de-
sejo e os desafios individuais. As vozes e corpos são muitos e múltiplos e car-
regam histórias que não podem ser ignoradas. Do mesmo modo, cada pessoa 
projeta desejos moventes, interesses particulares e se coloca, diferentemente, 
em cada momento de trabalho técnico e criativo em arte. Por isso, em minhas 
aulas de voz procuro proporcionar axs alunxs o acesso a diferentes metodolo-
gias de trabalho vocal e diferentes possibilidades criativas para a voz, para que 
cada umx encontre, neste percurso, elementos que possam contribuir com sua 
jornada pessoal à procura de sua voz. Procuro, ainda, desconstruir alguns para-
digmas sobre o trabalho vocal, como aqueles que atrelam as possibilidades de 
produção vocal ao sexo da pessoa, engendrando os espaços da voz, e aqueles 
que determinam a produção de voz a partir de um ideal de saúde vocal. Este 
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¹³ Cf.: Vargens, 2013.
¹⁴ Cf.: Jacobs, Cascaes, Marinho, 2013.

posicionamento parte do princípio de que corpos e vozes carregam singulari-
dades e potencialidades que não podem ser limitadas em arte por paradigmas, 
mas sim se reinventar.

Em meus planejamentos, divido as aulas de voz em três momentos: 
aquecimento corpóreo-vocal, treinamento técnico e criação. É bem verdade 
que muitas vezes estes momentos se confundem, pois há práticas que contem-
plam mais de um objetivo ao mesmo tempo, mas procuro sempre estruturar a 
aula de voz, de modo que xs estudantes possam perceber e ajustar seus corpos 
e vozes, desenvolver o controle dos elementos da produção vocal e se colocar 
em estado de criação cênica.

Como eu partilho da premissa de Meran Vargens, professora de voz/in-
terpretação na UFBA, de que a voz no teatro tem endereço¹³, em cada semestre 
de voz procuro desenvolver um processo criativo diferente, seja apenas na dis-
ciplina de voz ou em parceria com alguma outra disciplina da mesma fase do 
curso, como Interpretação, por exemplo. Assim, minha expectativa é a de que, 
durante as quatro disciplinas de voz do curso, xs alunxs possam ter ao menos 
quatro diferentes perspectivas das possibilidades de criação vocal cênica.

Voz I¹⁴ prevê, em sua ementa, a conscientização da produção vocal. As-
sim, procuro desenvolver, nesta fase, a noção de voz como produção sonora e 
corporal através de práticas de educação somática, educação musical e canto, 
jogos vocais, jogos musicais e jogos teatrais. Nesta fase, também, temos reali-
zado composições de ambiências sonoras em cenas não dramáticas e não fa-
bulares, nas quais xs estudantes compõem dinâmicas de interação corpóreo-
vocal em cena trabalhando a voz na perspectiva de produção sonora, e não de 
produção de palavra.

Por sua vez, Voz II traz, em sua ementa, o foco do trabalho com a palavra 
em cena. Nesta fase eu continuo o desenvolvimento de um treinamento para o 
controle e à flexibilização da produção vocal, iniciando o trabalho com diferen-
tes estilos textuais e jogos teatrais, focando na percepção das relações entre 
texto e voz na cena realista, além da espacialização da voz falada no corpo e no 
espaço. Nesta fase, temos trabalhado na criação de uma cena realista, partindo 
de uma dramaturgia prévia, enfocando na palavra em cena e nas relações entre 
intenção da personagem e emissão dx atuante. 

Em Voz III há o direcionamento à criação vocal de personagens. Assim, conti-
nuo desenvolvendo o treinamento ao controle e à flexibilização da produção vocal, 
além de focar em exercícios e jogos de ressonância e timbre, ação vocal e composição 
corpóreo-vocal de personagens. Para a composição de cena, temos realizado impro-
visações com grammelot, texto livre e/ou dramaturgias prévias, visando à composi-
ção de cena não realista com foco na ação vocal e na criação vocal de personagens.

Voz IV¹⁵ propõe, em sua ementa, as pedagogias da voz para diferentes tempo-
ralidades humanas e contextos de ensino (formal e informal), tendo como foco princi-
pal a ludicidade e a musicalidade. Deste modo, abordo nesta fase a prática vocal atra-
vés da ludicidade com jogos vocais, jogos musicais e jogos teatrais, além de realizar 
uma introdução à educação musical. Todos estes conteúdos, que revisitam muitas 
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práticas e princípios já trabalhados nas outras disciplinas de voz, mas agora pelo viés 
exclusivo da ludicidade, têm servido como base para o desenvolvimento de cenas de 
contação de histórias, nas quais xs alunxs são estimuladxs a trabalhar com diferentes 
vocalidades e musicalidade em cena, a partir de contos da tradição oral ou da litera-
tura. É nesta disciplina, também, que xs alunxs experimentam elaborar e aplicar um 
plano de aula para aquecimento vocal da turma, partindo de uma entrevista prévia, 
realizada com profissional que trabalhe com voz para a cena, a qual deve servir de 
inspiração à elaboração da aula de até 30 minutos de duração.

Vocalidades em devir
 

Os desejos guiam as práticas artísticas, e os pensamentos elaboram discursos 
e percursos em arte. A voz, na pedagogia e prática vocal, também explicita desejos, 
histórias e desafios. Sendo assim, procuro trazer às minhas aulas de voz esta noção 
propositiva e desejante que atravessa o meu próprio pensamento sobre o trabalho 
vocal para a cena: a ideia de uma voz em devir, em constante transformação de de-
sejos e experiências e que se concretiza na subjetividade de cada professorx-artista.
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Sobre vozes e percursos
Barbara Biscaro¹

Traçar um percurso de mim mesma coincide com pensar minha pas-
sagem pelo DAC/UDESC. Mais do que um percurso de aprendizado técnico ou 
acadêmico, foi onde aprendi a pesquisar; onde entendi que era possível me 
aprofundar naquilo que me apaixonava sem demasiadas certezas, porém plena 
de amor pela busca. O interesse pelo universo da vocalidade em minha práti-
ca como artista nasceu ali, não somente através das boas experiências, mas 
também por aquelas que me deixaram de alguma forma insatisfeita; aquelas 
“pulgas atrás da orelha” que nos movem a correr o mundo atrás de respostas.

De certa forma, no campo da vocalidade para a cena – que acabou vi-
rando não só meu objeto de estudo e prática, mas o modo como percebo e vi-
vencio o mundo a minha volta – tenho a impressão que vivi (e contribui) em um 
momento de transição nos estudos e pesquisas do DAC. Foram cerca de quinze 
anos, partindo-se de práticas exclusivamente nascidas no campo da fonoau-
diologia ou das técnicas de canto erudito eurocêntrico, para agregar outras no-
ções de vocalidade que se desenvolveram efetivamente em contextos cênicos. 
Vivenciou-se um momento rico, marcado pelo acesso a pesquisas, poéticas e 
técnicas vocais de outros locais do país e do mundo que, experienciadas e es-
tudadas por pesquisadorxs que passaram por aqui, transformaram o aprendi-
zado da vocalidade, ajudando a ampliar a noção de preparação vocal às artes 
cênicas. Extrapolando as questões do “bem falar” ou da busca pela saúde vo-
cal, as pesquisas e as experiências passaram a pensar aspectos éticos, políti-
cos e sociais das práticas vocais, elementos intrínsecos a qualquer pedagogia, 
técnica ou poética da voz na cena. Mal eu sabia que o DAC seria um lugar de 
eterno retorno. Mal eu sabia que mesmo correndo o mundo, esse local ocuparia 
o posto de “casa”, morada privilegiada (e nem sempre apaziguada) de contínua 
reinvenção de mim mesma.

¹ Doutora em Teatro (2015) e graduada em Educação Artística: Habilitação em Artes Cênicas (2007) pela 
UDESC. Atriz, cantora e pesquisadora vocal. Coordenadora do projeto Vértice Brasil, em Florianópolis-SC.
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Ficha Técnica

Texto Molière 

Local Teatro do CIC 

Assistente de Direção Cláudia Sirzanink Seadi e Ber-
na Sant’Anna 

Elenco Adriana Rosa, Aluízio Vieira, Berna Sant’An-
na, Célida Salume Mendonça, Daniela P. Teixeira, 
Gilza Maria dos Santos, João Batista da Rosa, José 
Ronaldo Faleiro, Júlio Mauricio, Manô Vieira, Marga-
rett Westphal, Moacir R. Martins, Nazareno Pereira, 
Patrícia dos Santos Ricardo Cascaes, Solange Adão 

Cenário Telmo Pamplona 

Figurino Jenice Maria Muniz e Jaqueline Werlang 

Costura Ateliê Nilda

Consultoria Cristian Fernandes 

Participação Cristian Fernandes 

Iluminação/sonoplastia Maria Aparecida de Souza e 
Marlise Merísio 

Responsável pela produção Cláudia Sirzanink Seadi

Assessoria Técnica de Irani Apolinário e Carlos Falcão 
(Luz) e Renato Konrad (som)  

Agradecimentos Rute Ferreira Gebler (Expressão Vo-
cal) e Sandra Meyer Nunes (Expressão Corporal)

Tartufo
Direção José Ronaldo Faleiro
Estreia 1989

Cartaz 1989 | Acervo Vera Collaço

Elenco Nando Moraes, Patrícia dos Santos, Sérgio Coelho, Ber-
na Sant’Anna, Nazareno Pereira, Júlio Maurício, Geraldo Cunha, 
Margarett Westphal | Acervo Júlio Maurício
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filho de Orgonte, ouve tudo e resolve entregar 
Tartufo ao pai que, cego, não acredita e o expul-
sa de casa por heresia; leva Tartufo ao cartório 
e transfere a ele todos os seus bens. Elmira con-
vence Orgonte a ouvir escondido um encontro 
seu com Tartufo. Surpreende-se quando cons-
tata a veracidade do depoimento de todos e, to-
mado de fúria, expulsa Tartufo que atual dono 
de tudo, revida e expulsa Orgonte. Sr. Leal, um 
oficial de Justiça dá a todos uma noite para 
deixar a casa. Tartufo chega acompanhado de 
um guarda para realizar o despejo e a prisão de 
Orgonte, porém o guarda prende o próprio Tar-
tufo por ordens do rei, que a tempo constatou a 
injustiça que se faria e anulou o contrato entre 
Tartufo e Orgonte, assim como a ordem de pri-
são. E assim Tartufo sai preso, todos ficam feli-
zes e o pai devolve a mão de Mariana a Valério. 
(Extraído do Programa).

Sinopse

Orgonte conhece Tartufo no templo e o consi-
dera um exemplo de devoção cristã. Resolve 
então elevá-lo para casa e seguir à risca seus 
conselhos para moralizar e levar a fé religiosa 
para dentro de casa. A família logo percebe a 
hipocrisia e vigarice de Tartufo. Na ausência de 
Orgonte a Sra. Pernela deixa a casa indignada 
por não ser ouvida no que tange à bondade e 
sensatez de Tartufo. Orgonte chega de viagem 
e só demonstra preocupação com as novidades 
relativas a Tartufo. Está completamente domi-
nado, tanto que resolve quebrar a promessa da 
mão de Mariana, sua filha, a Valério para dá-la 
a Tartufo. Mariana e Valério encontram-se às 
escondidas e Doriana, a empregada, trama com  
eles contra a decisão de Orgonte. Doriana que 
descobre o fraco de Tartufo: o amor por Elmira. 
Resolve desmascará-lo, convencendo Elmira a 
recebe-lo para que este se revele a ela. Damis, 

Elenco Moacir Martins, Júlio Mauricio, Berna Sant’Anna, Margarett Westphal, Adriana Rosa, Ricardo Cascaes, João Batista da Rosa, 
Aluízio Vieira, Merlise Merisio, Jenice Muniz, José Ronaldo Faleiro, Jaqueline Werlang, Maria Aparecida de Souza | Acervo Júlio Maurício
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Estudos para figurino | Acervo José Ronaldo Faleiro

Elenco José Ronaldo Faleiro e Margarett Westphal | Jornal Miramar 
Foto Hermínio Nunes | Acervo José Ronaldo Faleiro
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A Maldição do Vale Negro
Direção José Ronaldo Faleiro
Estreia 1991

Esboços para o programa de A Maldição do Vale Negro 
Acervo Mariângela Leite Voroni

Esboços para o programa de A Maldição do Vale Negro
Acervo Mariângela Leite Voroni
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Sinopse

A Maldição do Vale Negro conta o drama vivi-
do pela jovem donzela Rosalinda, criada pelo 
padrinho, Conde Maurício de Belmont, ganha 
mais força ao ser retratado paralelamente a 
exploração dos pobres aldeões mineiros que 
labutam por um mísero salario, e que poderão 
ser libertados com a salvação da Condessa Úr-
sula (Extraído do Programa).

Ficha Técnica

Autor  Caio Fernando Abreu e Luiz Arthur Nunes

Local  Teatro Adolpho Mello – São José

Elenco  Adriane R. dos S. Schmitt, Denise Evange-
lista Vieira, Juventino F.de O. Filho, Marcos Coelho, 
Márcio José Schutz, Mariângela Leite Verani, Monica 
Manganelli Coimbra, Sandra R. B. Antônio, Sérgio 
Murilo C. Silva, Sonia Bonetti Couto, Zaide Z. Amaral 
e Júlio Cesar da Silva

Esboços para o programa de A Maldição do Vale Negro 
Acervo Mariângela Leite Voroni

Esboços para o programa de A Maldição do Vale Negro 
Acervo Mariângela Leite Voroni
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Ficha Técnica

Texto Wiiliam Shakespeare

Local Teatro Álvaro de Carvalho

Diretora assistente Sulanger Bavaresco

Elenco Ana Paula Salvalággio, Eliete Buss, Geraldo 
Cunha, Isabel Grasel, Jaqueline Manoli, José Alvim, 
Laurette E. Pasternack, Luciana Cesconeto, Márcio 
Côrrea, Maria Gorete Schwindenn, Marileide Martins, 
Miéli Natálio, Nando Moraes, Patrícia dos Santos, 
Rafael Oliveira, Regina Prates, Ricardo Búrigo, Rúbia 
Kamers, Sandra Canarin, Valdirene Simões, Silvana 
Archer, Sônia Bayestorff, Sulanger Bavaresco, Wales-
ca Becker Coelho De Franceschi, Vanderléia Will

Cenografia Álvaro Vargas

Assessoria da cenografia Nélson Magalhães 

Figurino Alexandre Cunha

Tingimento do figurino e cenografia Sandra 

Canarin Valdirene Simões 

Iluminação José Ronaldo Faleiro, Álvaro Vargas e Ge-
raldo Cunha 

Assessoria em iluminação Carlos Falcão 

Operador de luz Ana Paula Salvalággio 

Sonoplastia José Ronaldo Faleiro 

Operador de som Mônica Ceola 

Adereços Alexandre Cunha/ o grupo 

Coreografia Sandra Meyer 

Equipe de produção Márcio Côrrea, Luciana Cesco-
neto, Nando Moraes, Patrícia dos Santos, Silvana 
Archer e Sandra Canarin Valdirene Simões

Sonho de Uma Noite de Verão
Direção José Ronaldo Faleiro
Estreia 1992

Elenco de Sonho de uma noite de verão | Acervo Sulanger Bavaresco
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Elenco Nando Moraes e Sulanger Bavaresco  
Acervo Sulanger Bavaresco

Elenco Sulanger Bavaresco, Regina Prates, Nando Moraes, Geraldo Cunha, 
Patrícia dos Santos, Maria Gorete Schwindenn Garcia, Ricardo Cirimbelli 
Búrigo,  Eliete Buss | Foto Regina Helena Fontanelli  | Acervo Ricardo Búrigo 

Elenco Geraldo Cunha e José Alvim
Acervo Geraldo Cunha
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Sinopse

Teseu, Duque de Atenas, vai casar-se com Hi-
pólita, Rainha das Amazonas. Como parte dos 
festejos das bodas reais, um grupo de artesãos 
resolve encenar uma versão da história de Pí-
ramo e Tisbe. O Duque recebe o apelo de Egeu, 
nobre cidadão que, baseando-se numa antiga 
lei ateniense, quer obrigar sua filha Hérmia a ca-
sar-se com Demétrio ou aceitar a alternativa da 
morte ou do convento. Entretanto, Hérmia ama 
Lisandro e, desesperada, resolve fugir na noite 
seguinte para casar-se com o amado. Ambos co-
metem o erro de contar seu plano a Helena. Esta 
ama Demétrio, e, não sendo correspondida, pro-
cura toda ocasião de se fazer valer a seus olhos. 
Conta a Demétrio o plano de Hérmia e Lisandro. 
O bosque em que os amantes e os artesãos-artis-
tas vão se encontrar está povoado de fadas que 
vieram para abençoar o casamento do Duque 
de Atenas. Oberon e Titânia, os Reis das fadas, 
estão em desarmonia por causa de um menino 
que ambos querem em seu séquito. Resolvido a 
punir a Rainha por esta querer o menino, Obe-
ron manda Puck, seu serviçal, apanhar uma flor 

para enfeitiça-la e fazê-la se apaixonar por algum 
monstro. Enquanto Puck não vem, Oberon vê as 
brigas entre Demétrio e Helena. Ordena a Puck 
que unte os olhos de Demétrio. Puck confunde 
e encanta Lisandro, que se apaixona por Helena. 
Oberon adverte Puck de seu erro. Este, em segui-
da, encanta também Demétrio. Estabelece-se 
uma confusão até que os quatro adormecem, 
quando Oberon ordena que Puck tire o encanto 
de Lisandro. Enquanto os namorados dormem 
na floresta, os artesãos se reúnem para o ensaio 
e Puck faz com que Bobina fique com cabeça de 
burro. Titânia, encantada por Oberon, desperta 
e se apaixona pelo estranho ser. Ao conseguir a 
guarda do menino, Oberon desfaz o encanto de 
Titânia e Bobina. Os namorados acordam e se 
retiram para ir ao templo casarem-se, voltando a 
reinar a paz. A história de Píramo e Tisbe é repre-
sentada para os três casais e o ato termina com 
uma dança. À meia-noite os recém-casados se 
retiram. Oberon e Titânia abençoam as núpcias, 
saem e deixam Puck sozinho com a plateia. 
(Extraído do programa)

Elenco Nando Moraes e Sulanger Bavaresco 
Acervo Sulanger Bavaresco

Atriz Sulanger Bavaresco | Acervo Sulanger Bavaresco
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Ficha Técnica

Texto Criação Coletiva

Roteiro Nelson Magalhães 

Local Teatro Álvaro de Carvalho 

Assistente de Direção Karen Suyan.

Elenco Ana Gabriella, Ana Paula Possapp, Andrea 
Rihl, Deborah Terra Vasques, Érika Veiga de Oliveira, 
Fábia Medeiros, Ivana Machado Baixo, Karen Suyan, 
Marinês Medeiros, Miéli Natálio, Nilson Silva, Patrícia 
Duarte, Waleska Becker Coelho De Franceschi.

Cenografia Álvaro Vargas (criação), Miéli Natálio, Wa-
leska Regina Becker Coelho de Franceschi, Nilson Sil-
va, Ivana Machado Baixo e Fábia Medeiros (execução) 

Figurino Yara, Soraya, Ivana Machado Baixo e Ana 
Gabriella.

Iluminação Marcio Corrêa e Álvaro Vargas

Sonoplastia Nelson Magalhães. Arte Gráfica: Jânio 
Roberto, Karen Suyan, Ana Gabriella, Marinês Me-
deiros e Patrícia Duarte

Produção Geral Marinês Medeiros, Patrícia Duarte e 
Ana Gabriella

Flor do Líbano
Direção Nelson Magalhães
Estreia 1993

Elenco Ivana Carvalho Baixo, Andrea Rihl, Ana Paula Possapp, Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, 
Patricia Duarte, Marines Medeiros, Karem Suyan. Sentadas, Mieli Natalio, Deborah Terra Vasques, Ana Ga-
briella, Érika Veiga de Oliveira. Acervo Mieli Natalio
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Sinopse

A Flor do Líbano é um exercício de linguagem. O 
projeto de um processo de construir um espetácu-
lo a partir de uma ideia, provoca no aluno a busca 
de um raciocínio cênico mais amplo, resgatando a 
consciência de fazer teatro. O trabalho foi constru-
ído com o imaginário da Ilha buscando um univer-
so próximo do aluno. Não existem personagens 
mas esboços circunstanciais, escaramuças. Nada 
é determinante nas cenas apenas a dinâmica dos 
fatos de uma tridimensionalidade do cotidiano 
enquanto o tempo passa. A interpenetração de 
tempo e espaço também provocam momentos 
dramáticos. Nos interessava o processo como a 
experiência de materializar. Iludimo-nos e desilu-
dimo-nos, experimentamos. O texto foi criado em 
cima de um roteiro à partir de improvisações. O 
risco de acidentes mantém uma magia – o fenô-
meno pode acontecer – o imponderável. Tudo são 
relações, os padrões que se unem no movimento. 
(Extraído do programa).

Elenco Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, Ivana Carvalho Baixo, Deborah Terra Vasques, 
Karem Suyan e Mieli Natalio |  Acervo Mieli Natalio

Elenco Fabia Medeiros, Ivana Carvalho Baixo, Waleska Regina Becker 
Coelho de Franceschi, Marines Medeiros e Mieli Natali
Acervo Mieli Natalio
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Ficha Técnica

Autor Jorge de Andrade

Local Teatro Álvaro de Carvalho

Elenco Alessandra Impalea, Ana Paula Salvalaggio, 
Andréa Rihl Gomes, Caio Alexandre P. de Souza, Iara 
Alves da França, Joana D`Arc Machado, João Batista 
da Costa, Luizir Charao Blotta, Marcia Avila de Espin-
dola, Maria da Gloria de S. Medeiros, Marilde Lour-
des Bassoto, Rafael Pereira Oliveira, Renata Isabela 
da Silva, Sérgio Coelho, Soraya Goulart, Vanderléia 
Will e Yara Da Costa de Queiroz

Pedreira das Almas
Direção José Sizenando de Moraes Neto
Estreia 1994

 Acervo Vanderléia Will

 Acervo Vanderléia Will
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Sinopse

A peça retrata a época da decadência do ouro 
em Minas Gerais, onde está acontecendo uma 
revolução e um revolucionário em específico é 
procurado pelas forças do governo, esse revolu-
cionário se chama Gabriel. Gabriel é “noivo” de 
Mariana, filha de Urbana, a matriarca da cida-
de. Aí entra o primeiro embate da peça, Gabriel 
e muitas pessoas querem deixar a cidade, pois 
a escassez tomou conta do lugar, só existem ce-
mitérios, e Urbana teima que todos devem ficar 
e honrar os mortos, e jura a sua filha que não 
lhe dará a benção para a mesma sair da cidade 

Atores Vanderléia Will, Luizir Charao Blotta, Sérgio Coelho, Andrea Rihl 
Gomes Acervo Vanderléia Will

Elenco Yara Da Costa de Queiroz, Soraya Goulart, Vanderléia Will, An-
drea Rihl Gomes | Acervo Vanderléia Will

 Acervo Vanderléia Will

com Gabriel. Após a chegada do Delegado Vas-
concellos, que foi enviado junto de uma força 
militar relativamente significante para prender 
Gabriel, a cidade vira no caos, após uma longa 
discussão com Urbana, Vasconcellos revela que 
seu filho, Martiniano, fora preso como sendo 
seguidor de Gabriel e após uma série de dis-
cussões e tumultos ele acaba morto, o que faz a 
mãe jurar que nunca contará onde está escon-
dido Gabriel  (Fonte: http://viniciusolivo.blogs-
pot.com.br/2010/02/pedreira-das-almas.html) 



125

Ficha Técnica

Texto Nélson Rodrigues

Local Teatro Álvaro de Carvalho

Elenco Andrea Pires, Cristiane de Souza Goulart, Dio-
ne Freitas, Fernanda Cristina Xavier Lima, Gabriela 
Amarilho e Maria de Fatima de Souza Moretti

Cenografia Fátima Costa de Lima e Grupo 

Figurino Fátima Costa de Lima e Grupo 

Iluminação Nando Moraes e Esdras Pio da Luz

Sonoplastia Nando Moraes e Regis G. Costa

Dorotéia
Direção José Sizenando de Moraes Neto
Estreia 1994

Acervo  Dione de Freitas

Acervo  Dione de Freitas
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Sinopse

Numa casa feita só de salas, seis mulheres mer-
gulham na neurose, se intensifica com a chega-
da da prima Dorotéia, que se tornou prostituta 
após ser abandonada pelo marido, e que aca-
bara de perder seu filho. Dona Flávia, Carmelita 
e Maura, as outras primas, são todas mulheres 
comuns e reprimidas que se submetem Doro-
téia às chagas de Nepomuceno para que fique 
tão feia e oprimida quanto elas. 

Diário Catarinense, Florianópolis, 20 desembro 1994 | Foto Davi Zacon

O Estado. Florianópolis, 20 dezembro 1994
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Ficha Técnica

Texto Miguel de Cervantes

Adaptação André Carreira

Local Vão do Mercado Público de Florianópolis

Elenco Ana Paula Possapp, Andrea Padilha, Andréa Pi-
res, Cristiane Goulart, Fabio Scheidt, Fernanda Lima, 
Gabriela Amarilho, Maria Ribeiro, Nara Heil, Ricardo 
Búrigo, Sassá Moretti, Sérgio Bessa, Silvana Vieira

Equipe de apoio Wendie Serralheiro, Vanderléia Will, 
Jânio Roberto de Souza, Luciano de Faria

Figurino Fátima Costa de Lima e o grupo

Maquiagem Carlos Eduardo Silva 

Técnicas de ar Tenente Onir Mocellin

A Destruição de Numância 
Direção André Carreira
Estreia 1995

Sinopse

Uma cidade sitiada apodrece lentamente. To-
dos os conflitos internos estão a ponto de ex-
plodir. O povo clama por clemência enquanto 
o inimigo aperta o cerco e os guerreiros que-
rem sair e lutar, buscando uma morte honro-
sa. Mas, a cidade decide vencer o inimigo não 
permitindo-lhe que conquiste escravos e os 
tesouros da cidade. Todos vão morrer para 
vencer o inimigo (Programa da peça).

Elenco Sassá Moretti, Ricardo Madeira, Andrea, Cristiane Goulart, 
Fernanda Lima e Ricardo Búrigo | Acervo André Carreira

Elenco Fernanda Lima | Direção André 
Carreira | Acervo André Carreira

Acervo Maria Izabel Muniz MendesElenco Jaqueline Valdivia e Sassá Moretti | Acervo Maria Izabel 
Muniz Mendes
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Ficha Técnica

Roteiro e Espaço Cênico André Carreira

Local Apresentações em uma réplica de uma oca in-
dígena construída no terreno da UDESC no Itacorubi. 

Elenco André Jounot, Andréa Daux, Carina Scheibe, 
Ciluandra D. T. Guedes, Dione de Freitas, Fernanda 
Neves, Índia Seriara, Jacques Basseti, Jânio Rober-
to, Jaqueline Andretti, Jaqueline Flores, José Rober-
to Corrêa, Marcelo Perna, Marcelo Mendes, Margueti 
Cardoso, Nara Micaela Wedekin, Pedro Ilgenfritz, 
Raquel Sabota, Ricardo Madeira, Rosa Ana Gulbert, 
Solange Rocha, Suzana Magali, Tânia Lisboa 

Colaboração e  execução cenográfica Fátima  Costa 
de Lima

Música Nado, Denise Bendiner e Roanei

Maquiagem Carlos Eduardo Silva

Preparação vocal Teresa Pessenti. Cena de sombras: 
Valmor (Nini) Beltrame

Pesquisa e produção das pinturas corporais André 
Carreira e Carlos Eduardo Silva

Produção Dione de Freitas

Yetemá -  O Espaço dos Sonhos
Direção André Carreira
Estreia 1996

Acervo Tânia Lisboa
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Sinopse

O espetáculo Yetemá, O espaço dos sonos, foi 
feito com o objetivo de realizar uma experi-
ência cênica a partir da relação do grupo de 
atores com a construção do espaço teatral. A 
proposta nasceu da preocupação por buscar 
fazer do ato criativo uma atitude de discussão 
do contexto cultural, pois, a apropriação de 
novos espaços possibilita a criação de formas 
alternativas de relação com o público e põe 
em discussão o problema do acesso à salas 
teatrais. O epaço – A montagem desta repro-
dução de casa indigena xinguana, consumiu 
quase dois semestres de esforços combinados 
entre os alunos da disciplina de Montagem 
Teatroal II e o Professor André Carreira, com o 
apoio da professora Fátima Costa de Lima. O 
projeto original foi feito pelo arquiteto Getúlio 
Ivan Carreira com base em registros de estru-
turas das casas do Alto Xingu. No processo de 
construção foram feitas  várias modificações e 
adaptações que responderam às necessidades 
que foram surgindo. O texto – O trabalho foi re-
alizado com base em um roteiro de ações es-
crito pelo professor André Carreira. As palavras 
indigenas utilizadas no espetáculo represen-
tam um apanhado heterogeneo oriundo de di-
versas nações indigenas de diferentes regiões 
do Brasil. As palavras foram utilizadas a partir 
de suas possibilidades sonoras a fim de criar a 
atmosfera da casa indigena. A cutlura que ins-
pirou os nomes dos personagens e a edifica-
ção da casa foi a Nação Mehinaku, cuja aldeira 
está localizada ao sul do Parque Nacional do 
Xingu. Adereços e objetos – São utlizados em 
cena objetos do artesanto indigena adquirido 
nas lojas da FUNAI, e reproduções elaborados 
pelos atores. Desenhos de sombras – Inspira-
dos em grafismo das tribos Wayana, Tukano, 
Nhiakrekam e Kadiwéu.

Acervo Tânia Lisboa | Foto Cleide de Oliveira

Acervo Tânia Lisboa
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Sinopse
A Estória dos Outros é um trabalho de muitas es-
tórias. De Mário Santana que chegou a Ilha e aca-
bou ‘desterrado’ como mais um dos estrangeiros 
que esta Ilha encanta. E passa a encantador e 
constrói as estórias da gente da terra. Mas seu 
contar não parte de um qualquer ponto, ele vem 
dos mistérios de humana sabedoria de Guima-
rães Rosa. (Eliane Lisboa. Extraído do Programa).

Ficha Técnica
Texto Mário Santana 

Local Sala Dilza Délia – CEART/UDESC 

Elenco Alexandre Farias, Ana Brito, Carla Rolin, Ka-
ren Santos, Marcele Emerim, Patrícia Pacheco, Per-
cy Velarde, Regiane Gonçalvez, Roberto Schramm, 
Sandro Piacentini, Wilson Salvador, Viviane Nuñez

Cenário Mário Santana 

Figurino, Adereços e Tecelagem Dênis Moreira, Jô 
Francisco, Merliese e Grupo

Música Jefferson Bittencourt dos Santos

Iluminação Wilson Salvador

Cenotécnico Gilberto Antunes Filho

Cartaz e desenhos do cenário Ivisson Gnecco

Produção Marcelle Coelho

A Estória dos Outros

Direção Mário Santana
Estreia 1997

Foto Pedro Michalczuk | Acervo Patrícia Pacheco

Foto Pedro Michalczuk | Acervo Patrícia Pacheco
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Sinopse 

A peça fala de um vilarejo de pescadores que 
está sob investigação policial porque as porcas 
dos trilhos do trem  estão sendo arrancadas, 
pondo em risco várias vidas e os bens do Estado.

Ficha Técnica

Texto Rosyane Trotta

Local Sala Dilza Délia Dutra – CEART/UDESC 

Elenco Andréia Cristina de Almeida, Daniela Lebar-
benchon, Janaina de Souza, Juliano Borba, Manoela 
Souza, Wendie Serralheiro 

Figurino Ricardo Madeira

Direção Musical Jefferson Bittencourt dos Santos

Iluminação Wilson Salvador

Maquiagem Merli Costa

Fotos e slides Jânio Roberto, Manoela Souza e Esdras 
Pio da Luz

Produção Jaqueline Pereira, Jaqueline Flores, Môni-
ca Albano, Odete Aquino, Rogério Passos e a turma

O Malfeitor

Direção Mário Santana
Estreia 1997

Diário Catarinense. Florianópolis, 5 dezembro 1997.

Acervo Monica Santos Mel
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Ficha Técnica

Proposta de narrativa Marcos, Manoela, Daniela e 
Juliano Borba

Diretora assistente Sulanger Bavaresco 

Local Praça XV de Novembro e Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina

Elenco Alexandre Farias, Andréia Cristina Almeida, Da-
niela Lebarbenchon, Janaina de Sousa, Juliano Bor-
ba, Manoela de Souza, Marcos Aurélio Borges, Mônica 
Albano, Odete Aquino e Rogério Alexandre Passos 

Figurino Manoela de Souza, Juliano Borba, Marcos Au-
rélio Borges, Daniela Lebarbenchon e Odete Aquino

Cenário Percy Velarde, Juliano Borba e Manoela de Souza

Música Marcos Aurélio Borges, Manoela de Souza, Dan 
Baron Cohen, Daniela Lebarbenchon e Juliano Borba

Orientação musical Januíbe de Miranda

Coordenação de produção Marcele Emerim

Publicidade Andréia Cristina Almeida e Wendie Ser-
ralheiro

Desenterrando o Futuro

Direção Marcia Pompeo Nogueira e Dan Baron Cohen 
Estreia 1998

Acervo Juliano Borba

Acervo Márcia Pompeo Nogueira
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Sinopse

Processo de Pesquisa: O projeto foi dividido 
em três fases. As duas primeiras revelam a 
cultura de experimento e tomada de decisão 
coletiva, através de depoimentos de histórias 
pessoais e da exploração do corpo como histó-
ria. O terceiro procura as histórias e aspirações 
de Ratones e do Movimento Sem terra (MST) 
através de diálogos e workshops. 

Processo de Produção: Todas as ações sobre De-
senterrando o futuro foram decididas coletiva-
mente pelos participantes dos workshops. A cria-
ção da narrativa foi particularmente interessante: 
improvisações foram criticadas em pequenos 
grupos, estas críticas progrediram através do gru-
po de proposta de narrativa dentro das propostas 
do workshop. Este processo gerou a narrativa fi-
nal, que foi criada por todos os atores envolvidos 
(Extraído do Programa).

Foto Dan Baron Cohen. Acervo Márcia Pompeo Nogueira

Acervo Márcia Pompeo Nogueira

Acervo Márcia Pompeo Nogueira
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Ficha Técnica

Adaptação e Cenografia André Carreira 

Local Apresentações no Hall do Prédio Amarelo do 
CEART

Elenco Renato Turnes, Jaqueline Valdívia, Leon de 
Paula, Paulo Vasilescu, Nichele Antunes, Vinicius 
Mazzon, Graziela Laureano, Luís Artur Torres, Maria 
das Graças Ferreira da Silva, Daniela Gatti, Flávia Oli-
veira e Márcia Nunes

Direção Musical Jefferson Bittencourt

A Tragédia de Hamlet

Direção André Carreira
Estreia 1998

Elenco Renato Turnes, Jaqueline Valdívia e Leon de Paula | Acervo André Carreira

Elenco Jaqueline Valdívia e Leon de Paula | Acervo Leon de Paula
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Sinopse

Hamlet é uma tragédia de William Shakespea-
re, escrita entre 1599 e 1601. A peça, passada na 
Dinamarca, reconta a história de como o Prínci-
pe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, o rei, 
executando seu tio Cláudio, que o envenenou 
e em seguida tomou o trono casando-se com a 
mãe de Hamlet. A peça traça um mapa do curso 
de vida na loucura real e na loucura fingida — 
do sofrimento opressivo à raiva fervorosa — e 
explora temas como a traição, vingança, inces-
to, corrupção e moralidade.
Para a montagem de A tragédia de Hamlet o 
hall do CEART transformou-se em uma grande 
castelo. O objetivo é fazer com que os atores 
e o público estejam extremamente próximos. 
Personagens respiram e lutam ao lado de cada 
um dos espectadores, criando assim uma at-
mosfera na qual o público possa submergir, 

indo além de uma  simples leitura do texto 
shakespeariano. [...] O texto foi escolhido 
pelo desafio de trabalhar um grande clássico. 
‘Aproximar-se do clássico implica criar uma 
densidade de problemas técnicos e artísticos 
que constituem um suculento material de 
pesquisa’. Ao mesmo tempo trouxe a possi-
bilidade de aventurar-se ao jogar com algo 
tão sacralizado quanto um texto de William 
Shakespeare. Na verdade, a montagem signi-
fica um ritual de passagem para o grupo de 
formandos, apesar da maioria já atuar profis-
sionalmente. 
(O Estado. Florianópolis, 26 de novembro de 
1998. Acervo Leon de Paula)

Elenco Jaqueline Valdívia e Leon de Paula | Acervo Leon de Paula
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Ficha Técnica

Espetáculo teatral baseado em texto literário Samba 
do lixeiro só – de Marlio Silveira da Silva

Local Lona de circo montada no estacionamento do 
CEART

Elenco Flávia Oliveira, Graça Ferreira, Leon de Paula, 
Jaqueline Valdívia, Luís Artur Torres, Nichele Antu-
nes, Ademir Rosa e Renato Turnes

Diretor musical e mestre-de-bateria Edinho Roldan 

Preparadora corporal e coreógrafa Aldelice Braga 

Cenógrafo Fátima Lima (Orient.), Jânio Roberto (as-
sist.),  Adriana Novelli, Lia Lima, Michele Nuernberg, 
Marlio Magalhães, Samantha de Oliveira, Sérgio Sarto-
ri, Silvana Silva de Souza, Toni Santos, Vinicius Mazzon

Cenotécnico Rogério Silva

Figurinistas Fatima Costa de Lima (Orient.), Cláudia 

de Oliveira, Fabiana dos Santos, Gláucia Gricolo,       
Ila Brognoli, Paulo Roberto Machado e Melize Zanoni

Dramaturg Vinícius Delgado

Harmonia Sérgio Sartori e Toni Santos 

Técnico de som e luz Helder Lucas

Artes Gráficas Kayan Ramos França 

Assessoria de imprensa  Jarson Frank 

Produtores Jaqueline Pereira e Paulo Vasilescu

Produtor executivo Nabor Filho. Percussão: Bianca 
Canarin, Dafne Arbex, Edinho Roldan, Gabriela Ma-
chado, Laeticia Madsen, Lucia Verbet, Luciana Viei-
ra, Maria Izabel Munis, Melissa Ferreira, Samantha 
Oliveira e Sandra Bernardes

Cantores Daniela Gatti, Edinho Roldan, Paulo Vasilescu 
e Samantha de Oliveira

Samba do Lixeiro Só

Direção Fátima Costa de Lima
Estreia 1999

Fonte Acervo Leon de Paula | Foto Marlio Silveira da Silva
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Sinopse

Tudo gira em torno do lixo. Este tema central 
sintetiza a tragicomédia de um personagem – o 
lixeiro -, que é descrito na carta de referência de 
Marlio Silveira da Silva como um brasileiro que 
passa pela experiência de, profissionalmente, 
recolher lixo pelas ruas de Amsterdam, Holan-
da. Este argumento torna-se, então, o funda-
mento para teatralizarmos a miséria frente à 
vida estruturada e farta de quem, respectiva-
mente, recolhe e produz o lixo; o preconceito; 
a incomunicabilidade entre os habitantes das 
cidades mundiais. Enfim, o imenso palco de 
conflito de culturas em que se transformou o 
planeta no contexto contemporâneo. Por ou-
tro lado, nos apoiamos numa modalidade da 
cultura brasileira – na forma da gestualidade 
e da percussão afros -, para emoldurar a traje-
tória do Lixeiro pelas ruas, [...]. Assim, o Lixeiro 
transita entre desfiles de moda de mendigos 
e brincadeiras lúdicas de crianças de rua, no 
cumprimento de um caminho que não nos 
aventuramos a dizer onde vai dar.
Samba do lixeiro só se constitui enfim, num 
manifesto lúdico, tragicômico e teatral, em 
que constatamos uma realidade que, embora 
nem sempre se apresenta como a desejada, 

não anula a possibilidade de gerar este desejo. 
E oxalá, no século que chega, a sua realização 
(Fátima Costa de Lima, Extraído do Programa).
“[...] Esta montagem realiza a junção da lingua-
gem especificamente teatral com a estética do 
que consideramos uma outra forma de arte: a 
do desfile das escolas-de-samba, manifestação 
artística e ritual do povo brasileiro, com expres-
são e tecnologia próprias. Para isso, utiliza os 
conhecimentos de dois profissionais das artes 
afro-brasileiras, Aldelice Braga na dança e Edi-
nho Roldan na percussão, ampliando a utiliza-
ção destes na cena, para cantar a saga de um 
lixeiro literato que escreve sua própria história 
sob a forma de uma carta. É interessante ob-
servar que, neste grande grupo que vivenciou 
o processo de Samba do lixeiro só, incluíram-
se membros de alguns dos principais grupos 
teatrais da cidade: Teatro Sim...Porquê Não?!, 
Os Desterrados (ex-Atormenta), E(x)periência 
Subterrânea, Grupo Armação e Grupo A de Tea-
tro. Esta feliz ocorrência contribuiu na dialética 
do processo, tornando mais conflituoso, porém 
ao mesmo tempo mais rico e colorido. (Fátima 
Costa de Lima, Extraído do Programa)
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Ficha Técnica

Texto original Mandrágora, de Nicolau Maquiavel

Adaptação do texto Alessandra Impalea e Fátima 
Costa de Lima 

Local Quadra de esportes do Consulado do Samba – 
Caieira do Saco dos Limões

Elenco Adriana Novelli, Bianca Canarin, Jean Macha-
do, Lia Lima, Luciana Figueiredo, Moacir Guimarães, 
Murilo Magalhães, Samantha Oliveira

Iluminação Maria Izabel Muniz e Vanessa Damasco 

Preparação Corporal Fabiana Faraco

Cenografia Graziela Laureano

Figurinos Dafne Arbex e Gláucia Grigolo 

Maquiagem Luciana Locks e Michele Nurenberg 

Músicos Marcial Suarez e Edinho Roldan

Cantores Toni Edson e Jean Machado

Equipe Técnica Gabriela Machado, Melissa Ferreira, 
Lúcia Vernet e Letícia Madsen

Direção de Produção Márcia da Silva

MandarAGORA

Direção Fátima Costa de Lima 
Estreia 2000

Diário Catarinense | Florianópolis, 14 setembro 2000

Diário Catarinense | Florianópolis, 14 setembro 2000.
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Sinopse

Maquiavel conta enfim, na sua Mandrágora, a 
história de um ardil em que o protagonista é a 
sede de poder desenfreada que faz com que sexo, 
hipocrisia e dinheiro sejam os valores que verda-
deiramente pautam aquela sociedade corrupta. 
Qualquer semelhança com mandarAGORA que 
você vai assistir, é mais do que mera coincidência” 
(Fátima Costa de Lima, Extraído do Programa).

“São traçadas relações entre os personagens  
da criação maquiavélica e a classe política, a 
igreja e o funcionalismo público dos nossos 
dias. Neste peça, as mulheres citadas por Ma-

quiavel se assemelham às da classe média 
atual. Assim como a classe inferior da obra de 
Maquiavel encontra reflexo no povo brasileiro. 
A proposta do grupo é de realizar um espetá-
culo popular, onde a percussão e o sapateado 
aparecem como base para a técnica corporal. O 
ingresso será feito mediante entrega de 1 kg de 
alimento não perecível. Estes serão distribuídos 
entre as famílias carentes da própria comunida-
de onde está instalado o Consulado do Samba”. 
(Diário Catarinense. Florianópolis, 14 de setem-
bro de 2000 (Acervo Fátima Costa de Lima).

Elenco de MandarAGORA
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Ficha Técnica

Texto William Shakespeare

Local Teatro da UFSC

Assistente de Direção Geraldo Cunha e Lidiane Rodri-
gues Garcia 

Direção de atores Geraldo Cunha 

Elenco Ivo Godois, Luciana Bampa Silva, Olivia 
Camboim, Divane Santos, Diana Rodrigues Goulart, 
Gabriela Haviaras, Karine Pereira, Tharyn Stazak, 
Melissa Pretto, Umberto Polli, Edmundo Wagner, 
Cláudia Regina Telles, Luciana Bampa Silva

Músicos Grupo Lachrimae: Glauber Aquiles Se-
zerino (flauta doce & voz), Leandro de Oliveira 
Bastos (violão), Silvana Mariani Hueblin (violão), 
Silvana Kalff (violoncelo)

Cenografia Roberto Gorgati

Figurino Gláucia Gricolo e Paulo Vegno (criação) e 
Flávia Scapini Marques (execução)

Iluminação Ivo Godois

Operação de luz Luciana Makowiecky

Adereços Mariana de Oliveira Magalhães

Maquiagem Mariana de Oliveira Magalhães e o Grupo 

Fotografia André Auler

Direção Musical Jefferson Bittencourt

Preparação vocal Janaina Träsel Martins

Direção José Ronaldo Faleiro
Estreia 2001

Elenco Gabriela Haviaras e Diana Goulart | Foto Sandra Alves 
Acervo José Ronaldo Faleiro

Elenco Cláudia Telles | Foto Sandra Alves 
 Acervo José Ronaldo Faleiro

Noite de Reis

Elenco Karine Pereira e Diana Goulart | Foto Sandra Alves 
Acervo José Ronaldo Faleiro
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Sinopse

[...] Como em toda comédia, o orgulho é o alvo 
especial do riso em Noite do Reis, noite de liber-
dade e de igualdade fraterna. Assim, na décima 
segunda noite depois do Natal, regidos pelas 
regras do jogo, os participantes fazem “o que 
querem”, ou seja, dão vazão à liberdade de pen-
samento e à alegria” (Extraído do Programa).

Na tradição britânica, o Dia de Reis encerra 
o ciclo de festejos natalinos, ocasião em que 
patrões presenteiam seus empregados. Um 
grupo arma uma cilada para fazer de bobo 
Malvólio, personagem que não sabe se divertir 

Foto Sandra Alves | Acervo José Ronaldo Faleiro

Elenco Divani dos Santos  e Olívia Camboim | Foto Sandra Alves 
Acervo Olívia Camboim.

e muito menos aceitar a diversão dos outros. 
Uma segunda personagem que não está aber-
ta ao espírito de diversão naquele Dia de Reis 
é Olívia, que guarda luto pela perda de seu ir-
mão – até o momento em que que isso minimi-
za-se quando ela conhece Cesário e por ele se 
apaixona. Noite de Reis é uma comédia sobre 
o amor e lida com relações entre personagens 
e seus amores não correspondidos, seus afe-
tos impossíveis, sendo que a trama cômica 
leva a um final feliz. 

Elenco Gabriela Haviaras, Melissa Pretto e Olívia Camboim 
Foto Sandra Alves | Acervo José Ronaldo Faleiro
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Acervo Heloise Baurich Vidor

Elenco de Lisístrata | Foto Cristina Lentz | Acervo Heloise Baurich Vidor

Acervo Heloisa Baurich Vidor

Ficha Técnica

Texto Aristófanes

Local Espaço I – CEART

Assistente de Direção Maria Helena Alemany

Elenco Claudia Cristiana N. de Oliveira, Felipe Otero 
Rocha, Gilca Rigotti, Gisele de Luca, Giselly Brasil, Ila 
da Silva Brognoli, Maria Helena Alemany Soares, Ma-
ria Paula Carvalho Bonilha, Mariane Hundertmarck 
Perobolli, Melize Deblandina Zanoni, Monica Siedler, 
Nei Massa Ribeiro, Roberto Gorgati, Susana Yacoub 
Rajab, Toni Edson Costa Santos

Cenário Roberto Gorgati, Nei Massa Ribeiro, Felipe 
Otero Rocha e Toni Edson Costa Santos

Figurino Cláudia C. Nakashima de Oliveira

Iluminação Ivo Godois

Direção Musical Jefferson Bittencourt

Adereços Cláudia C. Nakashima de Oliveira, Gilca Rigot-
ti, Gisele De Luca, Roberto Gorgati, Nei Massa Ribeiro e 
Felipe Otero Rocha

Lisístrata

Direção Heloise Baurich Vidor
Estreia 2002
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Elenco de Lisístrata | Foto Cristina Lentz | Acervo Heloise Baurich Vidor

Elenco de Lisístrata | Foto Cristina Lentz | Acervo Heloise Baurich Vidor

Acervo Heloise Baurich Vidor

Sinopse

Lisístrata foi escrita em 411 a.C, no período da 
luta fratricida entre atenienses e espartanos, 
que enfraqueceu a Grécia Antiga. Aristófanes 
critica severamente a guerra através desta co-
média, na qual mulheres gregas, lideradas pela 
ateniense Lisístrata, decidem declarar uma 
greve de sexo, até que seus maridos cessem 
a guerra. Ao final, as duas cidades celebram a 
paz, graças à força destas mulheres gregas.
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Ficha Técnica

Adaptação do texto de Otten Severonoe e espaço cê-
nico André Carreira

Assistente de direção Máximo Gómez 

Local Espaço II CEART UDESC 

Elenco Aline Carmes Kruger, Anamaria Marques Vicenzi, 
André Silveira, Christiano Scheiner, Débora de Matos, 
Flávia Janiaski, Igor Lima, Loren Fischer Schwalb, Lua-
na Raiter, Luís Eduardo Beltrão Beltio, Luiz Henrique 
Gomes Martins, Malcon Jean Bauer, Maria da Graça Al-
bino, Michel Marques, Milena Moraes, Pedro Bennaton, 
Rudmar da Silva Marcos, Marianne Tezza Consentino

Figurinos Maria Clara e Luciana

Concepção sonora Pedro Bennaton

Operação de luz e som Flávia Janiaski

Produção executiva Flávia Janiaski

BAALCAPSA – uma tragédia ultravioleta

Direção André Carreira
Estreia 2002

Sinopse 

BaalCapsa – uma tragédia ultravioleta é um exer-
cício cênico realizado pelos alunos da 7ª. Fase do 
curso de Artes Cênicas da UDESC, dentro da dis-
ciplina Montagem Teatral I. A adaptação de Otten 
Severonoe da obra de Bertolt Brecht mostra epi-
sódios da vida de Baal, poeta bêbado e egoísta 
que tem como única lei seu apetite.

Acervo Malcon Jean Bauer

Elenco (da esquerda para a direita) Luana Raitter e Anamaria Vincenzi 
Acervo André Carreira

Elenco Marianne Tezza | Acervo André Carreira
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As Relações Naturais

Direção José Ronaldo Faleiro
Estreia 2003

Ficha Técnica

Texto Qorpo Santo

Diretores Assistentes Marianne Tezza e Pedro Bennaton

Local Rua Conselheiro Mafra, 427 –  Em frente a Gale-
ria Jaqueline - Centro de Florianópolis

Elenco Débora Matos, Flávia Janiaski, Igor Lima, Ire-
ne Sena, Loren Fischer, Luana Raiter, Luís Henrique 
Cudo, Malcon Jean Bauer, Marianne Tezza, Milena 
Moraes e Rudmar Marcos 

Direção de Arte Luana Raiter

Concepção Musical Diogo de Haro 

Confecção de Boneco Douglas Gallert

Design Gráfico Daniela Souto Resing

Monitoria da Disciplina Mônica Siedler

Produção André Silveira 

Assistente de Produção Ana Maria Vicenzi 

Acervo Malcon Jean Bauer

Ator Igor Lima | Acervo Pedro Bennaton
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Sinopse 

A peça fala de um vilarejo de pescadores que está 
sob investigação policial porque as porcas dos tri-
lhos do trem  estão sendo arrancadas, pondo em 
risco várias vidas e os bens do Estado.

Ator Igor Lima | Acervo Pedro Bennaton

Atriz Loren Fischer | Acervo Pedro Bennaton

Atrizes Loren Fischer, Débora Matos e Flávia Janiaski | Acervo Pedro 
Bennaton

Atriz Débora Matos | Acervo Pedro Bennaton
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Elenco de Sonho de uma Noite de Verão | Acervo André Carreira

Elenco de Sonho de uma Noite de Verão | Acervo André Carreira

Sonho de Uma Noite de Verão 

Direção André Carreira
Estreia 2003

Ficha Técnica

Texto  William Shakespeare

Adaptação e espaço cênico André Carreira

Assistente de adaptação de texto Michela Breda

Local Apresentações por jardins e praças

Elenco Alberto Silva, Alcides Martini, Alécio Maçanei-
ro, Antônio João Maestri, Artêmio Kammers, Édina 
Silva Netto, Esther Rodrigues, Helena Márcia Sebold, 
Luiz Henrique Ferreira, Marciano Reig, Maria Berna-
dete Luiz Coelho, Maria Carolina Geraldo Reis, Maria 
de Lourdes Schmitz, Nalva da Silva Machado, Marisa 
Isabel Tonet Francisco, Matilde Zen Dalago, Michela 
Breda, Natalina S. do Amaral, Neide Maria Sperber, 
Rita de Cássia Visentainer, Rosilene da Silva Marce-
lino, Rosimeri Meneghelli, Thalita Fusinato Wilheln, 
Viviane Borges Fuck

Figurino o grupo

Equipe de produção Auristela Fusinato Wilheln, 
Francisca Nafra Lopes, Maria Carolina Geraldo Reis, 
Renata Maria Malagoli, Rosane Cardozo de Souza, 
Tânia R. Bolognini
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Sinopse 

Teseu, Duque de Atenas, vai casar-se com Hi-
pólita, Rainha das Amazonas. Como parte dos 
festejos das bodas reais, um grupo de artesãos 
resolve encenar uma versão da história de Píra-
mo e Tisbe.  O Duque recebe o apelo de Egeu, 
nobre cidadão que, baseando-se numa antiga 
lei ateniense, quer obrigar sua filha Hérmia a ca-
sar-se com Demétrio ou aceitar a alternativa da 
morte ou do convento. Entretanto, Hérmia ama 
Lisandro e, desesperada, resolve fugir na noite 
seguinte para casar-se com o amado. Ambos co-
metem o erro de contar seu plano a Helena. Esta 
ama Demétrio, e, não sendo correspondida, pro-
cura toda ocasião de se fazer valer a seus olhos. 
Conta a Demétrio o plano de Hérmia e Lisandro. 
O bosque em que os amantes e os artesãos-artis-
tas vão se encontrar está povoado de fadas que 
vieram para abençoar o casamento do Duque 
de Atenas. Oberon e Titânia, os Reis das fadas, 
estão em desarmonia por causa de um menino 
que ambos querem em seu séquito. Resolvido a 
punir a Rainha por esta querer o menino, Obe-
ron manda Puck, seu serviçal, apanhar uma flor 

para enfeitiçá-la e fazê-la se apaixonar por algum 
monstro. Enquanto Puck não vem, Oberon vê as 
brigas entre Demétrio e Helena. Ordena a Puck 
que unte os olhos de Demétrio. Puck confunde 
e encanta Lisandro, que se apaixona por Helena. 
Oberon adverte Puck de seu erro. Este, em se-
guida encanta também Demétrio. Estabelece-se 
uma confusão até que se os quatro adormecem, 
quando Oberon ordena que Puck tire o encanto 
de Lisandro. Enquanto os namorados dormem 
na floresta, os artesãos se reúnem para o ensaio 
e Puck faz com que Bobina fique com cabeça de 
burro. Titânia, encantada por Oberon, desperta 
e se apaixona pelo estranho ser. Ao conseguir a 
guarda do menino, Oberon desfaz o encanto de 
Titânia e Bobina. Os namorados acordam e se 
retiram para ir ao templo casarem-se, voltando à 
paz a reinar. A história de Píramo e Tisbe é repre-
sentada para os três casais e o ato termina com 
uma dança. À meia-noite os recém-casados se 
retiram. Oberon e Titânia abençoam as núpcias, 
saem e deixam Puck sozinho com a plateia.

Elenco de Sonho de uma Noite de Verão | Acervo André Carreira
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O Baile

Direção de cena Milton de Andrade
Direção de ator José Ronaldo Faleiro
Estreia 2004

Ficha Técnica

Dramaturgia Adaptação do filme O Baile, de Ettore 
Scola (1983) 

Por Aline da Silva Meyer, André Francisco Pereira O. 
Santos, Mariana Andrade Godinho e Vivian de Ca-
margo Caronato 

Local Espaço II CEART 

Interpretação e criação Alexandre Gandilfi Neto, Ali-
ne da Silva Meyer,  André Francisco Pereira O. San-
tos, Andressa Lenz Pszybilski, Christiano Scheiner, 
Julie Cristie Knabben, Katia Reinisch, Luciana Ho-
landa Machaski, Luciano Machado, Manoela Galde-
ano Rangel Marcos Roberto Klann, Mariana Andrade 
Godinho, Mauren Kelli Oltramari, Mhirley Mansur 
Gonzaga Lopes, Monica Caneda Morais, Paula Bor-
ges Lins, Reginaldo Mauricio Ferreira, Renata Ferrei-
ra da Silva, Rodrigo Mendes, Sabrina Gizela de An-
drade, Vancleia Pereira, Vivian de Camargo Coronato 

Cenografia Roberto Gorgati com apoio de Fátima 
Costa de Lima 

Figurino Mariana Schimitz 

Iluminação Ivo Godois e Marcos Roberto Klann 

Danças de época Reginaldo Mauricio Ferreira e Paula 
Borges Lins 

Trilha Sonora Rodrigo Mendes, Luciano Machado 

Produção Julie Cristie Knabben, Paula Borges Lins e 
Mariana Schimitz

Acervo Milton de Andrade

Acervo Luciana Holanda
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Cópia de DVD | Acervo DAC

Sinopse 

O ponto de partida para o grupo de vinte e qua-
tro inscritos na cadeira de Montagem Teatral do 
Curso de Artes Cênicas do CEART/UDESC foi a 
“leitura” da conhecida obra cinematográfica Le 
Bal (1983) , de Ettore Scola, filme que tem sua 
origem teatral na versão homônima de 1981, do 
diretor frances Jean-Claude Penchenat. Tratava-
se, então, de atualizar os conteúdos dramatúrgi-
cos, re-teatralizando-os  em relação a certos “ri-
tos de passagem” da história brasileira (dos anos 
30 até a atualidade), revisitados numa única situ-
ação de agregação: o baile social. O baile no qual 
as pessoas se deixam levar pelo prazer da prática 
lúdica, da música, das bebidas, das danças, do 

roçar dos corpos, das tensões  e da adoção de re-
gras em situações contraditórias revela de modo 
elíptico e sutil os valores de uma sociedade, suas 
experiências, seus desejos, preconceitos , meca-
nismos de liberação e de controle social”.
A proposta do grupo é recriar cinco bailes (anos 
30/40, anos 50, anos 60/70, anos 80 e anos 
90/2000). Neles, os mecanismos de sedução e 
exclusão do baile social, seus gestos dançantes 
(em que se resumem amores, ódios, sofrimen-
tos, medos, entusiasmos, prepotências) desven-
dariam algumas contradições históricas de nos-
so imaginário (Extraído do Programa. Acervo: 
Luciana Holanda.)

Cópia de DVD | Acervo DACCópia de DVD | Acervo DAC
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Urbanoscópio

Direção Milton de Andrade
Estreia 2005

Ficha Técnica

Dramaturgia Adriano Moraes

Assistente de Direção Samantha Cohen

Local ônibus que saia da frente do TAC

Elenco Alex de Souza, Asdrubal Martin, Barbara 
Biscaro, Beatriz Wolszcyck, Camila Ribeiro, Carla 
Santos, Deise Wengrath, Edilberto Brito, Eduardo 
Hoffmann, Egon Seidler, Evelise Silveira de Sousa, 
Fernanda Marcondes, Greice Miotello, Karina de 
Paula, Kelly Morais, Lívia Wiproch Gonçalves, Luci-
moni dos Santos, Luiza Lorenz, Margô Ferreira, Patrí-
cia Teixeira de Souza, Paula Dias, Paula Kormatzki, 
Paulo Bittencourt, Priscila Mesquita, Raquel Fernan-
des, Ricardo T. Pacheco, Rogaciano Rodrigues, San-
dro Maquel e Sarah Ferreira

Figurino Mayta Lara Garcia Leal

Vídeos Christiane Martins e Diego Teles

Projeto Gráfico Daniel Olivetto

Produção Eder Sumariva

Acervo Margareth Ferreira da Silva Rueckert

Acervo Margareth Ferreira da Silva Rueckert

Acervo Margareth Ferreira da Silva Rueckert

Acervo Margareth Ferreira da Silva Rueckert

Elenco Margareth Ferreira da Silva Rueckert, Kelly Pricyana 
Rüegg | Acervo Margareth Ferreira da Silva Rueckert
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Zoo

Direção Fatima Costa de Lima e Milton de Andrade
Estreia 2005

Ficha Técnica

Dramaturgia André Francisco e Emerson Cardoso

Assistente de Direção Aline Meyer

Local Espaço 1 – CEART

Elenco Ana Paula Moretti Pavanello, Camila Ascher-
mann M. de Almeida, Eder da Costa Paulo, Fernanda 
de Sousa Figueiredo, Francisco Arthur, Giovana Paz 
Gomes, Juarez José Nascimento Nunes, Kátia de 
Arruda, Maria Amelia Netto, Marina Almeida Mon-
teiro, Morgana Martins, Nice Norzina Nunes, Raquel 
Leitis Stupp, Rosimeire da Silva, Samantha Augustin 
Cohen, Sergio Machado e Vicente Mahfuz

Música Edinho Roldan e Morgana Martins

Canção Meninos do Pelô

Iluminação Ivo Godois e Sérgio Cândido

Cenografia Pré-projeto: Fátima Costa de Lima e Grupo

Projeto e cenotécnia Roberto Gorgati

Figurino Camila bastos, Elisa Perfeito, Fátima Costa 
de Lima, Nastaja Brehsan, Paula Brognoli Ludwich

Maquiagem Romana Zillie e grupo

Programação visual Amanda Argollo

Produção Camila Bastos e Caroline Farenzena

Atriz Kátia de Arruda Reprodução de video | Acervo DAC

Ator Vicente Mahfuz | Reprodução de video | Acervo DACAtriz Rosimeire da Silva | Reprodução de video | Acervo DAC
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Sinopse 

ZOO é o resultado da prática do que hoje é de-
nominado processo colaborativo. O projeto fun-
damenta-se: na expressividade corporal do ator 
criativo;  no diálogo da cena com projeção de 
imagens; em pesquisas sobre o universo, a ve-
locidade, o movimento e a luz; no mito de Hero-
des, especialmente no episódio do massacre dos  
inocentes; na construção simultânea e interdis-
ciplinar de todos os elementos cênicos; na sen-
sibilidade e no convívio do grupo. O resultado 
de um processo de montagem em sala de aula 
ostenta suas limitações. Apresenta, porém, ga-
nhos e superações na trilha lenta e gradual para 
a produção e a compreensão teatral. Tentamos. 
Você decide o que conseguimos. 

Reprodução de video | Acervo DAC

Reprodução de video | Acervo DAC

Atriz Ana Paula Moretti Pavanello | Reprodução de video | Acervo DAC
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Atriz Raquel Stefanow Bonotto | Foto Camila Ribeiro  
Acervo José Ronaldo Faleiro

Atores Lia Aires da Silva Motta e Juliano Farias Thomaz  
Foto Camila Ribeiro | Acervo José Ronaldo Faleiro

Ator Cleistenes Germano Grött |  Foto Camila Ribeiro
Acervo José Ronaldo Faleiro

Ator Cleistenes Germano Grött, Lia Aires da Silva Motta e Vicente 
Corrêa Heusi |  Foto Camila Ribeiro | Acervo José Ronaldo Faleiro

Diário em Consolo de uma Mulher Como Aquela 

Direção Adriano Moraes e José Ronaldo Faleiro
Estreia 2006

Ficha Técnica

Local Espaço 1 – CEART

Elenco Cleistenes Germano Grött, Juliano Farias 
Thomaz, Lia Aires da Silva Motta, Marcos José San-
tin, Raquel Stefanow Bonotto e Vicente Corrêa Heusi

Monitoria Fernanda Marcondes

Iluminação Ivo Godois

Concepção do figurino Ligia Baleeiro

Costuras Ceciliana Motta

Design Daniel Olivetto

Fotografias Camila Ribeiro
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Ricardo III

Direção André Carreira
Estreia 2007/1

Ficha Técnica

Texto William Shakespeare 

Adaptação André Carreira e Stephan Baumgärtel

Assistência de Direção Maria Amélia Netto, Pedro 
Bennaton, Melissa Ferreira, Flávia Janiaski 

Local Escadas Prédio Vermelho CEART

Elenco Adriana dos Santos, Charlene Simão, Daniel 
Olivetto, Diego di Medeiros, Elaine Silva, Evandro Li-
nhares, Ingrid Novaes, João Belchior Lamarão Silva, 
João Carlos de Souza, Lara Matos, Luís Deschamps, 
Maireli Dittrich, Mário César Coelho, Marcelo F. de 
Souza e Patrícia Leandra Pinheiro 

Espaço Cênico André Carreira

Figurino Mayta Lara Leal e Letícia Waldow 

Confecção Ceciliana Motta

Monitoria Fernanda Soares Marcondes 

Produção Carla Ladeira, Fernanda Marcondes, João 
Carlos de Souza e Maireli Dittrich 

Assistência de Produção Daniel Olivetti e Flávia Janiaski

Iluminação Ivo Godois

Atores Maireli Dittrich e Marcelo F. de Souza 
Foto Camila Ribeiro | Acervo DAC

Acervo Daniel Olivetto

Atores Mário Cezar Coelho, Luis Deschamps e Patrícia Leandra, Lara Matos e Drica 
Santos | Festival Universitário de Teatro de Blumenau – 2007| Foto Rogério Pires 
 Acervo Daniel Olivetto
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Atores Ingrid Novaes e Daniel Olivetto 
Foto Rogério Pires  | Acervo Daniel Olivetto

Atores João Belchior, Charlene Simão, Daniel Olivetto, Mário César 
Coelho, Diego Di Medeiros, Luís Deschamps e Patrícia Leandra | Fes-
tival Universitário de Teatro de Blumenau – 2007 | Foto Rogério Pires 
Acervo Daniel Olivetto

Conjunto de atores | Foto Camila Ribeiro | Acervo DAC
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Vinegar Tom

Direção Maria Brígida de Miranda
Estreia 2007

Ficha Técnica

Texto Caryl Churchill

Tradução Cláudia Mussi

Assistente de direção Paula Rojas

Monitoria Lia Motta

Local Espaço 2 – CEART

Elenco Aldo Alberto Godoy, Daniel da Luz, Denise 
Krieger, Elisa Schmidt, Fabiano Lodi, Felipe Queri-
quelli, Gilbas Piva, Kamila Debortoli, Letícia Martins, 
Maiara Barros, Maria Fernanda Jacobo, Mariana 
Candido e  Tama Ribeiro

Banda Cláudia Mussi, Fernanda Macedo, Lívia Suda-
re, Luana Garcia e  Renata Pedroso

Cenografia Aldo Godoy e Gilbas Piva 

Figurino Tama Ribeiro, Giselle Cordeiro e Maria Fer-
nanda Jacobo (Pesquisa) 

Costureira Ceciliana Aires

Iluminação Gilbas Piva e Fabiano Lodi (criação) 

Operador da luz Ivo Godois

Maquiagem Mariana Candido e Fabiano Lodi

Músicas Renan Fagundes, Shasça Milk, Renata Pedroso 
e Cláudia Mussi

Direção Musical Cláudia Mussi

Paisagem Sonora Felipe Queriquelli, Denise Krieger e 
Renata Pedroso (Pesquisa)

Produção Artística Maiara Barros

Produção Executiva Cláudia Mussi e Fernanda Macedo

Direção de Produção Fabiano Lodi

Atores Daniel de Luz e Denise Krieger | Foto Munick Bonassa
 Acervo Maria Brígida de Miranda

Atriz Maiara Barros | Foto Cleide de Oliveira | Acervo Maria Brígida 
de Miranda



158

Atores Fabiano Lodi e Kamila de Bortoli | Foto Munick Bonassa 
Acervo Maria Brígida de Miranda

Sinopse 

“Vinegar Tom é resultado do trabalho com 
uma das turmas de Montagem Teatral I e II, dis-
ciplinas obrigatórias do curso de Artes Cênicas 
do Centro de Artes da UDESC, que ministrei 
respectivamente, em 2007 e 2008. Selecionei o 
texto de Churchill para discutir na graduação o 
estudo de obras de teatro feminista. Dezenove 
estudantes matricularam-se em minhas tur-
mas, a fim de, sob minha direção, executarem 
dois exercícios específicos da prática teatral: o 
trabalho de ator e o trabalho de realização do 
espetáculo. Em agosto de 2007 a turma leu o 
texto recém-traduzido de Caryl Churchill pela 
aluna Cláudia Mussi pela primeira vez. Dis-
tribuídos os papéis, ao longo dos ensaios os 
personagens da Inglaterra de Churchill foram 
saindo das páginas e ganhando corpo e voz 
... mas dessa vez, e pela primeira vez no Bra-
sil... Como é a Inglaterra do século XVII, e a de 
1976? Como seria a banda que canta as can-
ções do texto original? Essas perguntas foram 
sendo respondidas com mulheres se encontra-

do para compor e tocar novas melodias, com 
atores e atrizes tingindo, cortando, costuran-
do vestidos e içando tecidos como flâmulas. 
Finas camadas que no teatro nos permitem 
imaginar e representar as sombras do passa-
do... e perguntar: quem foram essas pessoas 
arrancadas de casa, arrastadas pelas ruas, tor-
turadas e mortas? Que livros se popularizaram 
como manuais dos inquisidores? Por que o ter-
mo “Caça às bruxas” ainda serve de emblema 
para o violento ato de censurar, violar, exluir 
e mesmo matar? Em que medida o teatro nos 
ajuda a, vicariamente, viver este drama e, re-
alisticamente, enfrentá-lo em nossa socieda-
de?” (Maria Brígida de Miranda, 2008).

A primeira encenação brasileira da reconheci-
da peça de Caryl Churchill, Vinegar Tom (1976) 
foi feita na disciplina Montagem Teatral dirigi-
da por Maria Brígida Miranda e estreou em no-
vembro de 2007, no Espaço 2 do CEART.

Atores Gilba Piva e Denise Krieger | Foto Mariana Moros | Acervo Maria 
Brígida de Miranda
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A Direita de Deus Pai

Direção Toni Edson
Estreia 2008

Atores Rodrigo Costa, Toni Edson, Joana Barreto, Veruska Costa 
Haber  e Samuel Romão | Acervo Toni Edson

Atriz Veruska Costa Haber | Acervo Toni Edson

Acervo Toni Edson
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Ficha Técnica

Texto Henrique Buenaventura

Local Rua Felipe Schmidt – centro de Florianópolis

Elenco Bob Barbosa, Joana Barreto, Julia Fernandes 
Lacerda, Marcos Araújo de Oliveira, Mário César Co-
elho, Rodrigo De La Costa, Samuel Romão e Veruska 
Costas Haber 

Monitora Lia Motta

Ator Marcos Araújo de Oliveira e o boneco Jesus | Acervo Toni Edson

Ator Samuel Romão | Acervo Toni EdsonAtor Mário Cesar Coelho | Acervo Toni Edson

Ator Samuel Romão e  Veruska Costas Haber | Acervo Toni Edson
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O professor-artista: um perfil específico
Beatriz Ângela Vieira Cabral ¹

Heloise Baurich Vidor ²
Vicente Concílio ³

O tema deste capítulo focaliza a formação inicial do professor de teatro 
da forma como está proposta no Departamento de Artes Cênicas do Centro de 
Artes da UDESC atualmente. Para tratar deste tema, temos de levar em conta 
as modificações que aconteceram ao longo do curso, desde a sua criação em 
1986, mediante as diversas alterações legais ocorridas (e ainda ocorrem) e que 
determinam os encaminhamentos em relação ao profissional que é formado na 
Licenciatura em Teatro. 

Desde a reforma da LDB 9394/96, os cursos de formação inicial dos pro-
fessores de artes devem privilegiar a formação específica dos licenciandos, em 
oposição à lógica do professor polivalente, que era a prática recorrente desde 
que a disciplina de “Educação Artística” havia sido instituída pela LDB 5692/71. 
Na prática, isso quer dizer que os responsáveis pelo ensino da disciplina “Artes”, 
nas escolas, deveriam possuir uma formação consistente da linguagem artísti-
ca na qual se licenciaram.  O professor  de Artes seria, portanto, um especialista 
na sua área artística (seja ela teatro, música, dança ou artes visuais). Os cur-
sos de formação inicial passariam então a ser estruturados de tal forma que 
a formação inicial do professor na linguagem específica mesclasse disciplinas 
que formam o artista da área às disciplinas consideradas pedagógicas e os es-
tágios. Nessa interface entre a prática artística e a pedagógica, na ausência de 
um termo que defina a especificidade desse profissional, consolida-se a noção 
de “professor-artista”.

¹ Professora de Teatro da UDESC desde 1986 e participou da criação do Curso de Artes Cênicas. Na mesma 
época foi Diretora de Espetáculo da UFSC, onde ministrou cursos para adolescentes no período matutino, 
e para adultos no período noturno. Possui graduação em Letras (Alemão), Mestrado em Teatro pela USP 
(1986) e é PhD em Drama pela University of Central England, em Birmingham/UK (1990-1994). 
² Atriz e professora de Teatro. Possui graduação em Interpretação Teatral pela Universidade de São Paulo 
(1994), Mestrado em Educação e Cultura (2001) e Mestrado em Teatro (2008) pela UDESC e Doutorado 
pela USP (2015). Atuou como professora colaboradora do DAC/CEART na área de Interpretação e Direção 
Teatral de 2000 a 2004 e na área pedagógica de 2005 em diante. Atualmente é professora efetiva do DAC/
CEART, na área de Pedagogia do Teatro / Teatro e Educação e professora permanente do Mestrado Profis-
sional em Artes (ProfArtes) e do Programa de Pós Graduação em Teatro (PPGT), da mesma universidade. 
³ Ator, diretor e professor da área de Teatro-Educação do Departamento de Artes Cênicas da UDESC É 
licenciado, mestre (2006) e doutor (2013) em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Desde 2011 é 
Coordenador da Área de Teatro do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID - Capes, da UDESC. 
Atualmente é também professor vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC e do Mes-
trado Profissional em Artes - ProfArtes, da CAPES.
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No caso do curso de Teatro da UDESC, é interessante ressaltar que desde 
a sua origem, em 1986, ele já possuía uma habilitação específica em teatro, ou 
seja, tendo uma grade curricular composta por disciplinas vinculadas ao de-
senvolvimento do artista teatral, constituindo-se como uma Licenciatura Plena, 
antes mesmo da legislação federal exigir a formação específica. O curso passou 
por reestruturações ao longo dos anos, mas manteve aquela que consideramos 
sua principal característica: a ênfase na formação teatral do estudante, além 
da formação relacionada à docência. Esta condição híbrida chegou a gerar um 
projeto de dupla titulação – Bacharelado e Licenciatura em Teatro – que, por 
impedimentos legais, acabou sendo extinto. O curso se consolidou como uma 
Licenciatura que forma um profissional com um perfil específico, situado exata-
mente na discussão introdutória do texto: o “professor-artista”.  

A proposta contemporânea ao ensino das artes, que busca valorizar a 
experiência da criação e fruição estética, está baseada na premissa de que o 
professor entende que sua prática docente é um espaço de criação, no qual os 
alunos são parceiros no processo de construção de uma obra. Este perfil tem 
sido discutido por pesquisadores das diversas áreas artísticas que buscam res-
saltar ser o professor também um artista e que a sua prática é um projeto de 
pesquisa e criação artístico-pedagógica.

O binômio professor-artista ou artista-docente, segundo Isabel Marques 
(2001, 2003), Marcia Strazzacapa e Carla Morandi (2006), Gilberto Icle (2002), entre 
outros pesquisadores, parte do princípio de não dissociação entre a atividade ar-
tística e a docente, de modo que as diferenças nestas atividades são configuradas 
no contexto em que serão propostas. Neste sentido, é importante garantir que a 
formação artística do professor de artes seja substanciosa e consistente. 

A perspectiva do professor-artista, no teatro, está relacionada à ques-
tão essencial colocada pela pesquisadora Maria Lúcia Pupo (2015, p.19), em um 
texto cujo título, “Além das dicotomias”, já aponta à necessária superação do 
status diferenciado atribuído à licenciatura ou ao bacharelado na formação do 
futuro professor de teatro. A autora indica as características de práticas recentes 
do teatro contemporâneo que se relacionam à perspectiva do professor-artista: 

[...] buscar modalidades que incorporem uma atuação marca-
da por algum tipo de organicidade, um alargamento da noção 
de teatralidade para além do espetáculo nos moldes consagra-
dos, a abertura para a experiência por parte de quem atua, a 
valorização do trabalho coletivo, o questionamento dos pa-
péis habituais de ator e plateia e a ênfase na reflexão sobre o 
próprio processo de criação. (Pupo, 2015, p.19).

Assim, aqueles que participam de um processo teatral coordenado a partir da 
perspectiva do professor-artista são, antes de mais nada, parceiros de criação. Obvia-
mente, o professor não se exime de seu papel de propositor dos desafios e interlocu-
tor atento diante da produção artística apresentada pelos educandos envolvidos no 
processo. A criação aqui se vincula ao material conquistado na trajetória (no proces-
so) e não necessariamente ao espetacular.
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O professor de teatro é um artista – quer como dramaturgo, ator, ou di-
retor. Ao criar ou escolher um texto dramático, poético ou narrativo, como base 
à investigação cênica dos alunos, ele estará delimitando o campo da atuação e 
direcionando o olhar dos atores para identificações ou contra - argumentações 
que definirão a transformação deste texto em ação.

As investigações cênicas pelos alunos-atores definem as histórias a se-
rem dramatizadas e ao professor cabe apontar o potencial de um texto, de ce-
nas, papéis ou personagens. 

Os professores do Curso de Licenciatura em Teatro da UDESC sempre tra-
balharam na perspectiva de uma destas três opções ou na interação entre elas. 
Os espaços para as aulas práticas, especialmente os Espaço I e II, convidam à 
identificação de um texto e sua exploração física, o que leva o professor ao exer-
cício da direção, quer na dimensão da dramaturgia, questionando e apontando 
possibilidades da atuação, indicando ou induzindo interações físicas ente ato-
res, atores e espaço, atores e texto.

Neste sentido, temos sido surpreendidos desde a fundação do curso por 
apresentações teatrais de alunos que, satisfeitos com suas experiências cêni-
cas, exigem um público, mesmo que só de familiares e amigos mais próximos, a 
fim de compartilharem suas descobertas.

O Drama como Método de Ensino, abordagem inglesa que propõe a ex-
ploração coletiva de episódios, por meio de vivências cênicas tem sido, a partir 
do início da década de 90, a principal referência prática e filosófica da formação 
de nossos licenciados. 

Ao valorizar o processo de criação cênica, o Drama abre o olhar do futuro 
licenciado às possibilidades de ação artístico-pedagógica, que podem ir além 
da atuação e da direção. Dramaturgia, cenografia, criação sonora são campos 
de exploração que explicitam o potencial de autoria do professor na condução 
do processo. Por essa perspectiva, é evidente a conexão do Drama com a forma-
ção do professor-artista. 

No curso, as disciplinas de estágio supervisionado são os espaços privi-
legiados à prática do professor-artista. A partir da metade do curso, o estudante 
tem a oportunidade de desenvolver quatro projetos de ensino do teatro em cam-
pos educacionais formais e informais, vislumbrando possíveis perspectivas pro-
fissionais. Além dos estágios, outros espaços de atuação lhe são propiciados, ha-
vendo projetos relacionados ao ensino – como o PIBID  - à pesquisa e à extensão.

No que se refere à ênfase dada por nosso curso à formação do artista 
teatral, um espaço importante é criado na disciplina de encenação.  O exercício 
de conceber e conduzir um processo criativo com seus pares faz com que os es-
tudantes se preparem à condução de processos no contexto educacional, o que 
não raro acaba sendo também a origem de alguns grupos teatrais. Podemos 
mencionar três grupos que nasceram na Universidade e que são consolidados, 

⁴ O subprojeto de Teatro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Capes) 
da UDESC acontece desde 2011 e é coordenado pelo Professor Vicente Concilio. Ele acontece em 
dois campos: a Escola Municipal Vitor Miguel de Sousa e o Núcleo de Desenvolvimento Infan-
til da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o seu início até hoje, 47 alunos da Licenci-
atura em Teatro foram contemplados com a bolsa, por períodos que variam entre 6 e 24 meses.
⁵  Sobre os grupos, consultar: errogrupo.com.br; personateatro.com.br; tracoteatro.blogspot.com
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atuantes na cena nacional e internacional: (ERRO Grupo, Traço Cia. de Teatro, 
Persona Cia. de Teatro) . Esses três grupos, além do consistente trabalho artís-
tico, atuam na perspectiva da formação (de público, de iniciação ao teatro, de 
técnicas para artistas).

Um licenciado em teatro, formado na perspectiva aqui defendida, a do 
professor-artista, constrói sua trajetória aliando a pesquisa estética aos proces-
sos de ensino. Nesse sentido, é interessante pensar que um artista de teatro, 
que se interessa pelas questões pedagógicas e vice-versa, um professor de tea-
tro, que mantém suas inquietações artísticas na sala de aula são as duas faces 
de um perfil específico que procuramos formar.
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Professora-artista
Melissa da Silva Ferreira¹

Na cultura teatral, o conhecimento tácito e o personal knowledge, que 
dizem respeito a uma dimensão prática do conhecimento, são determinantes 
e conservam a tradição e a vida do teatro, pois concernem ao aprender a agir 
através do agir e a fazer através da experiência direta (Guarino, 2005).

O reconhecimento desta dimensão tácita do teatro, bem como da prática 
artística como produtora de conhecimento, tem gerado inúmeros estudos, refle-
xões e debates no âmbito acadêmico nos últimos anos, na tentativa de definir 
as especificidades da pesquisa em artes. Busca-se questionar a utilização de 
metodologias de pesquisa e formas de escrita que não levem em consideração 
tais especificidades que abrangem necessariamente as dimensões da prática, do 
corpo, dos conhecimentos subjetivos e intuitivos. Nesse processo, questiona-se 
também os papéis dos sujeitos envolvidos nas pesquisas artísticas: tanto o artista 
assume o papel de pesquisador como o professor tem encontrado espaço na área 
do ensino do teatro para se assumir como artista em suas práticas pedagógicas.

 A noção de professor-artista há anos vem sendo discutida e difundida 
no curso de Licenciatura em Teatro do Centro de Artes da UDESC. O curso oferece 
aos alunos da licenciatura uma série de disciplinas que incluem práticas ligadas 
à formação do ator, à direção teatral, à criação de dramaturgia, às técnicas cor-
porais e vocais. O Departamento de Artes Cênicas reafirma, a cada reforma curri-
cular, a importância destas disciplinas da prática teatral para, juntamente com as 
disciplinas pedagógicas, formar licenciados com o perfil de professor-artista.

 Como egressa do curso e professora substituta do departamento, 
acompanho, desde 1996, o processo de consolidação deste caminho e as im-
plicações destas escolhas na formação dos licenciados. Percebo que, cada vez 
mais, os alunos do curso têm tido interesse em associar suas práticas artísticas 
com as pedagógicas e vice-versa.

O perfil do professor-artista dá aos licenciados a possibilidade de se en-
tenderem não só como detentores de conhecimentos específicos que devem 
ser transmitidos, mas como criadores junto de seus alunos. Afinal, conforme 
nos ensina o pesquisador Gilberto Icle (2011, p.75) a respeito das noções tea-

¹ Egressa do curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas da UDESC. Pro-
fessora substituta do Departamento de Artes Cênicas e docente do Mestrado Profissionalizante em Artes 
da UDESC. Doutora em Teatro pela UDESC (2014). Atualmente realiza o pós-doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Artes da Cena na Universidade Federal de Ouro Preto. 
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trais e assim nos reconduz ao campo do tácito e da prática, “trata-se de imagi-
nar que as noções não estão por aí, no mundo, esperando que nós as descubra-
mos; elas precisam ser praticadas, tornadas corpo, experienciadas. Indícios das 
noções podem ser encontrados nos escritos, mas diferentemente dos conceitos 
científicos, as noções não têm existência senão na efemeridade da prática”.
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Teatro na Comunidade
Marcia Pompeo Nogueira¹

Neste artigo, visa-se refletir sobre a presença do Teatro na Comunidade 
no curso de Licenciatura em Teatro do Centro de Artes da UDESC, através da 
análise do percurso desenvolvido por mim nos quase trinta anos de experiência 
na formação de professores de teatro nesta universidade. Cabe destacar que o 
Departamento de Artes Cênicas da UDESC foi um dos primeiros cursos no Brasil 
a oferecer esta disciplina no curso de licenciatura em teatro.

No início do curso, havia uma exigência de poucas horas de estágio curri-
cular, o que gerava insatisfação nos alunos e professores, já que não eram atin-
gidos os objetivos da formação de professor. Em comum acordo com a segunda 
turma do curso, optamos por ampliar o tempo do estágio, através da realização 
de projetos.

Esta opção ganhou forma a partir da demanda de um motorista da 
UDESC.  Ele queria trazer um grupo de crianças de Ratones para apresentar 
uma peça que elas haviam feito sozinhas. Marquei uma apresentação e levei 
meus alunos de estágio para assisti-la. A energia do grupo era imensa, mas o 
teatro deles era cópia de programas de televisão. Incluía duas cenas, uma so-
bre a Escolinha do professor Raimundo e outra criada a partir de Chaves, outro 
seriado televisivo. Investigando sobre o grupo, descobrimos que ele se formou 
em função do carro biblioteca que visitava Ratones com regularidade. De início, 
havia um trabalho sistemático que envolvia diversas atividades de Educação 
Artística. Com o tempo, passou a se investir menos neste projeto a ponto de, 
no final de 1990, estar limitado ao motorista que controlava sozinho o emprés-
timo de livros. Este motorista, Nilvânio Batista de Souza, revelou-se um grande 
educador. Instigava as crianças para que continuassem criando trabalhos e ser-
via de intermediário entre elas e a Universidade, abrindo portas para que fosse 
apresentado o trabalho que haviam criado sozinhas. 

Na aula de estágio em teatro, que se seguiu a esta apresentação, decidi-
mos trabalhar com este grupo. Os estudantes destacaram a energia do grupo e 
¹Possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo (1980), mestrado em Artes pela Univer-
sidade de São Paulo (1993) e doutorado em Drama - University Of Exeter (2002). Atualmente é professora 
efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em 
Teatro na Comunidade, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro em comunidade, teatro para 
o desenvolvimento. marciapompeo@gmail.com 
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a coragem de se apresentar para uma plateia universitária. Valia a pena traba-
lhar com essas crianças e jovens. No lugar de repetir histórias da televisão, nos-
so objetivo seria o de explorar as histórias das crianças e de sua comunidade 
como foco do trabalho teatral. 

Para consolidar esta proposta foi feito, em 1991, o projeto de extensão 
Teatro com Crianças e Adolescentes, buscando uma maior estrutura para fa-
zê-lo andar. Nilvânio fez a ponte, aproximando-nos do grupo. Uma vez por se-
mana, à noite, ele nos levava com a Kombi do carro biblioteca para Ratones. 
Por diversos anos, nossa chegada na comunidade era esperada por dezenas 
de crianças e jovens. Juntos, dirigíamo-nos à escola local onde nossa prática 
acontecia.

Nosso trabalho com o grupo e sua comunidade perdurou por mais de 
vinte anos e gerou muitos artigos, vídeos e livro sobre a experiência:

Vários artigos, publicados nacional e internacionalmente, falam deste pro-
jeto teatral, que existe desde 1991, apontando suas finalidades, métodos 
empregados e processos criativos desenvolvidos, que atestam o quanto 
esta prática tem sido uma escola sobre as possibilidades do Teatro na Co-
munidade, tanto para os bolsistas e estagiários que lá atuaram, como para 
a coordenadora do projeto, Marcia Pompeo (Nogueira, 2015, p. 142).

 Teatro na Comunidade

A partir do conhecimento prático, gerado pela interação com Ratones 
e outras comunidades de Florianópolis e da busca de referenciais teóricos, 
aprofundamos nosso conhecimento sobre o significado da experiência como 
também nossa prática. Em 1994, escrevi um artigo sobre o trabalho teatral 
desenvolvido através da prática de ensino e extensão, que foi apresentado na 
conferência em Exeter, Inglaterra e, posteriormente, publicado na revista cien-
tífica Research in Drama Education. Dei o título ao artigo de Teatro Comunitário 
em Florianópolis² (Community Theatre in Florianópolis). Lembro-me de que um 
colega comentou o meu título em reunião de departamento: “- Teatro na Comu-
nidade? No momento em que se questiona a existência de comunidades, você 
fala de Teatro na Comunidade?”. O questionamento foi desafiador.  Entendia 
que houve um teatro comunitário durante a ditadura militar, mas ele provavel-
mente tinha acabado, porque não se ouvia mais falar dele. Ninguém falava de 
Teatro na Comunidade naquele momento. Seria a minha proposta procedente?

O intercâmbio com a Inglaterra foi decisivo na busca por fundamentação 
sobre o Teatro na Comunidade. A conferência de Exeter, organizada por John 
Somers, tinha o foco no teatro educação e abria muito espaço ao ensino de 
teatro em contextos não formais. O evento era bastante inclusivo, trazia profis-
sionais e pesquisadores de diferentes continentes. Minha comunicação sobre o 
trabalho de teatro em Ratones foi bem recebida e meus horizontes, em relação 
a este tipo de teatro se ampliaram, por conta do diálogo com outros profissio-
nais que atuavam em Teatro na Comunidade em diferentes continentes e pela 
vasta bibliografia que passei a ter acesso. Este ambiente de pesquisa, nesta 

² Artigo publicado na revista Reseach in Drama Education – RIDE -, V.1, N.1, 1996.
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modalidade teatral, também passou a incluir congressos da IDEA – Conferência 
Internacional de Drama e Teatro na Educação – que também contribuíram para 
a minha inserção na discussão internacional sobre este tipo de teatro.

As contribuições da Pesquisa

A ampliação do sentido do Teatro na Comunidade se deu, inicialmente, 
através da investigação sobre o Teatro para o Desenvolvimento, uma nomen-
clatura que sofreu transformações no seu significado, a qual pude conhecer e 
aprofundar durante meu doutorado, feito na Universidade de Exeter, Inglaterra, 
sob a orientação de John Somers ³.

Tentando definir o Teatro para o Desenvolvimento, identifiquei um per-
curso realizado por diversos praticantes, principalmente no contexto africano, 
que inclui diferentes fases: começando de duas abordagens mais diretivas, 
voltadas à divulgação de políticas desenvolvimentistas ou à disseminação de 
propostas políticas. As práticas evoluem para uma abordagem mais dialógica, 
onde o povo é protagonista e o teatro é visto como forma de fortalecimento das 
comunidades, escutando suas preocupações e encorajando os participantes a 
encenar suas histórias relevantes. 

Os princípios de Paulo Freire (1977) estão na base dessa abordagem dia-
lógica, que parte da necessidade de respeito ao conhecimento do povo, de que 
desenvolvimento não pode ser construído sem um diálogo honesto, envolven-
do sujeitos que, aprendendo uns com os outros, respeitando os conhecimentos 
uns dos outros, trabalham juntos para entender e resolver seus problemas.

Colocar os meios de produção artística e sua análise nas mãos do campo-
nês significa que estes estão controlando seu próprio processo de transfor-
mação, no lugar de permanecerem recipientes passivos de ideias e análi-
ses que venham de fora. Eles estão dando voz a suas reais preocupações 
e desenvolvendo seu próprio pensamento, e isto tem um tremendo efeito 
em relação a sua autoestima. Ao mesmo tempo, por estarem eles mesmos 
fazendo um trabalho cultural, isso proporciona uma ligação mais orgânica 
com seu processo de organização (Kidd, 1984, p. 7).

Esta proposta, que tem sua base no Teatro do Oprimido de Augusto Boal 
(1983), foi caracterizada como forma de dar ao povo os meios de produção teatral: 

O Teatro do Oprimido pode ser compreendido como a tentativa de re-
tomada dos elos com a classe trabalhadora, após a derrota operada 
pelos militares e a elite empresarial brasileira. Não é entendido como 
um fim, mas como um elemento mediador, que permite a retomada 
da socialização dos meios de produção da linguagem teatral, agora vi-
sando à autonomia de produção e organização da classe trabalhadora 
(Villas Bôas, 2013).

 Teatro tem sido praticado como uma arena dramática onde os assuntos 
das pessoas são apresentados, compartilhados entre diferentes membros das 
comunidades, de forma a fortalecer as pessoas, funcionando como um meio 
de comunicação entre diferentes setores da comunidade e mesmo entre dife-

³O título da tese é: Towards a Poetically Correct Theatre for Development: a Dialogical Approach. Defendida em 2002.
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rentes comunidades, enquanto meio de identificar e solucionar os problemas. 
Experimentos vêm acontecendo desde 1970, construindo, na prática, as ideias 
de Boal e Freire.

A abordagem dialógica é baseada na perspectiva de que o teatro pode 
ser feito por qualquer pessoa. Pressupõe uma experiência de aprendizagem 
que combina análise e dramatização. Ao criar e recriar o drama, os participan-
tes podem se aprofundar no entendimento de problemas, podem focar em de-
talhes ou prestar atenção em seus diferentes aspectos. 

O Teatro na Comunidade no Brasil

A análise Teatro para o Desenvolvimento contribuiu no meu entendimen-
to sobre o Teatro em Comunidades. De um lado pude perceber como os refe-
renciais de Freire e Boal estavam presentes em outros continentes enquanto 
fundamento para um teatro mais participativo e dialógico. Reparei, também, 
que estar relacionado a um contexto comunitário não indica por si que o traba-
lho seja emancipador. A participação dos membros da comunidade na escolha 
do conteúdo, na análise de seu significado e na própria encenação teatral pas-
sou a indicar um referencial fundamental para um teatro que não se vê como 
domesticador. 

Analisando o Teatro para o Desenvolvimento, mesmo na sua perspectiva 
dialógica, percebi que ele adquire frequentemente um aspecto pragmático, li-
mitando o trabalho artístico à solução de problemas. Acredito que uma postura 
crítica aos métodos de dominação poderia lucrar com uma abertura poética, a 
fim de se entender e transformar a realidade. 

A partir desses referenciais, retornei ao Brasil para dar continuidade à 
minha prática e pesquisa sobre o Teatro na Comunidade. Minha leitura neste 
momento era de que o teatro feito em contextos comunitários, no mundo, tinha 
a influência de dois brasileiros – Paulo Freire e Augusto Boal – mas, no Brasil 
esta influência não se fazia presente, porque a prática teatral comunitária era 
insipiente. Este entendimento era respaldado pela dificuldade que encontrava 
na busca de uma bibliografia nacional sobre o teatro feito nesses contextos: de 
comunicações ou  palestras em Congressos, Seminários de Teatro ou de Educa-
ção; e ainda de  disciplinas oferecidas nos cursos de graduação em teatro que 
tratassem do teatro na comunidade. 

A incorporação dos conhecimentos no Curso de Teatro do CEART

Como encaminhamentos, para pôr as pesquisas do doutorado em prá-
tica na reforma curricular do curso de bacharelado e licenciatura em Teatro 
do Centro de Artes da UDESC, propus que o Teatro na Comunidade passasse a 
ser conteúdo obrigatório na formação de professores de teatro. A proposta foi 
acatada pelo departamento e, a partir de 2007, concretizou-se nas seguintes 
disciplinas: Metodologia de Ensino de Teatro: Teatro na Comunidade; Estágio 
Supervisionado: de Teatro na Comunidade I e II. No mesmo ano, passei a ofe-
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recer, também, a disciplina Práticas Teatrais na Comunidade no Mestrado em 
Teatro do Programa de Pós Graduação em Teatro do CEART/UDESC.

Outra estratégia foi a criação do Núcleo Formação de Facilitadores em 
Teatro na Comunidade – FOFA - para aprofundar meu entendimento do Teatro 
na Comunidade. Queria um grupo que pudesse contribuir à minha prática de 
ensino nesta área e que me integrasse com praticantes de Teatro na Comunida-
de de fora da universidade. O FOFA passou a integrar meu programa de exten-
são em 2008. 

Pode dizer-se que sua principal riqueza é a diversidade que caracteriza a 
história de vida de cada um de seus integrantes. Formado por alunos de gradu-
ação e de pós-graduação e professores da UDESC e representantes de grupos 
teatrais comunitários, o FOFA é um espaço de encontro, de trocas, de diálogo. 
Juntos formamos um grupo que investiga metodologias do teatro na comuni-
dade, debate temas de interesse comum, de forma a subsidiar os diferentes tra-
balhos coordenados pelos membros do grupo e realizar práticas conjuntas em 
comunidades. Trata-se de uma via de mão dupla, de um lado a participação dos 
alunos do mestrado e da graduação, trazendo para dentro do FOFA um debate 
fundamentado, baseado nos conteúdos trabalhados na Universidade. De outro, 
os representantes das comunidades têm contribuído para a universidade atra-
vés das experiências nas suas comunidades, trazendo um conhecimento fun-
damentado na prática que aprofunda nossos debates e avaliações. No FOFA, os 
projetos, as metodologias e formas de avaliação são decididos e encaminhados 
conjuntamente.

Um evento que também integra meu programa de extensão desde 2003 
é a Oficina Intensiva. Envolve os integrantes de grupos teatrais comunitários, 
ligados ao FOFA e às práticas de estágio curricular em comunidades do Curso de 
Teatro. Durante todo um final de semana são oferecidas oficinas em diferentes 
aspectos da linguagem teatral. Os vários grupos envolvidos fazem rodízio por 
essas oficinas, ampliando seu conhecimento sobre a linguagem teatral. Esses 
projetos representam um caminho ao diálogo entre a universidade e a prática 
teatral feita em contextos comunitários e à integração e fortalecimento dos gru-
pos teatrais comunitários.

A linha condutora do FOFA segue a proposta dialógica do teatro para o 
desenvolvimento, segundo o qual toda a fundamentação teórica e experimen-
tação prática está centrada na valorização da voz das comunidades na constru-
ção do processo criativo. Desde 2010, o FOFA vem desenvolvendo projetos de 
formação em diferentes abordagens metodológicas do Teatro na Comunidade. 
O teatro dialético⁴, teatro do oprimido⁵, teatro playback⁶  e o teatro comunitá-

⁴Sobre a apropriação desta formação ler: Quites, Aline; Nogueira, Marcia Pompeo. “Teatro dialético como 
prática pedagógica em comunidade”. DAPesquisa , v. 8, p. 12-22, 2011.
⁵O artigo publicado na revista Applied Theatre Research:  Nogueira, M.P.; Gonçalves, N.; Prentki, T. “Betwe-
en popular traditions and forum theatre: Playing on the borders of Theatre of the Oppressed” refere-se a 
aprendizagens feitas a partir desta formação.
⁶A pesquisa sobre Teatro Playback partiu do mestrado de Clarice Steil Siewert, que resultou no livro: Nos-
sas Histórias Em Cena: um Encontro Com o Teatro Playback. São Paulo: Paco Editorial, 2014
⁷Sobre este tema ver a dissertação de mestrado de Zeca Nose, Teatro de Vizinhos: a transmissão de expe-
riências para a criação de grupos de teatro comunitário. Orientação de Marcia Pompeo Nogueira no PPGT 
da UDESC, em 2014.
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rio argentino⁷  foram o foco de nossas últimas pesquisas teórico/práticas e de 
nossas experimentações.

A partir da pesquisa Banco de Dados em Teatro para o Desenvolvimento 
de Comunidades, pude estruturar uma investigação que modificou minha com-
preensão sobre o Teatro em Comunidades no Brasil. A seguir, incluo fragmento 
de uma publicação recente⁸ que sintetiza os resultados da pesquisa. Trata-se 
de um mapeamento de práticas que acontecem em contextos comunitários. 
Inclui iniciativas sugeridas por instituições externas à comunidade, como as 
Organizações não Governamentais (ONGs), enquanto políticas públicas de di-
versas áreas (saúde, educação, ação social, etc.) e da área específica da cultura; 
e iniciativas que partem de instituições religiosas. Inclui, ainda, iniciativas que 
são propostas por Movimentos políticos e por grupos artísticos. Há, também, 
iniciativas independentes de artistas e de pessoas comuns que se articulam 
para fazer teatro.

Iniciativas propostas por Instituições externas

A prática teatral em Organizações não Governamentais – ONGs -  tem se 
multiplicado recentemente de forma vertiginosa no Brasil. Alguns estu-
dos já se dedicam a esse tema,  como por exemplo, o mestrado de Lia 
Alarcon Lima - O Teatro no Contexto das ONGs⁹ , mas ainda há muito que 
se aprofundar, em função da quantidade e da variedade de práticas exis-
tentes. Só para ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo programa Juven-
tude Transformando com Arte  com o objetivo recolher e disponibilizar 
informações sobre ações voltadas ou lideradas por jovens, promovidas 
por grupos e organizações que tenham por foco a transformação social 
através da arte e da cultura, identificou 1.130 Organizações não Gover-
namentais registradas atuando com jovens em projetos artístico-cultu-
rais na Região Nordeste e parte da Região Sudeste (nos Estados de São 
Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro). Segundo o mapeamento, estes 
projetos envolvem, entre professores e participantes, 980 mil integrantes 
que estão relacionados com o foco da arte e cultura em comunidades de 
baixa renda, apenas nas regiões pesquisadas. O teatro e a dança estão 
presentes na maior parte das instituições.
As políticas públicas também representam um canal para trabalhos te-
atrais comunitários no Brasil. Existem diferentes modelos, que variam 
em termos de maior ou menor articulação entre as atividades, dos 
recursos envolvidos na sua estruturação, na qualidade da divulgação, 
a duração dos projetos etc. No livro Teatro com Meninos e Meninas de 
Rua: nos Caminhos do Ventoforte¹¹ apresento uma série de iniciativas 
propondo o teatro para jovens de baixa renda em São Paulo. Algumas 

⁸ Ver Nogueira, Marcia Pompeo. “Um Olhar sobre o Teatro em Comunidades no Brasil”. In: Cruz, Hugo 
(coord.) Arte e Comunidade. Lisboa: Fundação Gulbenkian, 2015.
⁹ O Mestrado foi feito no Programa de Pós-Graduação em Teatro de Centro de Artes da  UDESC, orientado 
por Marcia Pompeo Nogueira. Pode ser encontrado no endereço: ceart.udesc.br/ppgt/dissertacoes/2012/
lia_alarcon_lima.html
¹⁰O Programa Juventude Transformando com Arte faz parte do Centro de Estudos de Políticas Públicas, 
coordenado por Angela Nogueira. Mais informações no site: juventudearte.org.br
¹¹Nogueira, Marcia Pompeo. Teatro com Meninos e Meninas de Rua: nos Caminhos do Ventoforte. São Paulo: 
Perspectiva, 2008.
¹²O Mestrado foi feito no Programa de Pós-Graduação em Teatro de Centro de Artes da  UDESC, orientado por Mar-
cia Pompeo Nogueira. Disponível no endereço: ceart.udesc.br/ppgt/dissertacoes/2012/cleber_pereira_borges.pdf
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propostas por Iniciativas de Secretarias de Cultura e outras da então Secretaria 
do Menor.  Na pesquisa de mestrado de Cleber Pereira Borges “A Relação entre 
Políticas Culturais e o Teatro: as Contribuições do Grupo Jovens Atores de Diade-
ma nos Violentos Anos 1990”¹² , a política pública na área da cultura, na cidade 
de Diadema, São Paulo, é estudada “com a finalidade de refletir de que forma a 
cidade procurou combater o estigma de cidade violenta por meio da promoção 
cultural na gestão municipal do período 1993-1996 [do Partido dos Trabalhado-
res]” (p. 9). Este estudo mostra um projeto de longo prazo, uma vez que o mes-
mo partido pôde ali governar por várias gestões sucessivas. Em algumas gestões 
mais do que outras, a dimensão das atividades culturais foi progredindo grada-
tivamente. No estudo de Cleber, que foi participante do projeto que investiga, 
destaca-se a articulação entre projetos de iniciação teatral em centros comunitá-
rios e projetos mais voltados para a qualidade artística. Este diálogo conquistado 
ampliou o significado do teatro para os jovens e fez o público se orgulhar da pro-
dução local, expressa nas longas filas que se formavam para assistir os atores de 
suas comunidades, contribuindo, dessa forma, para mudar a imagem da cidade. 
O Teatro Comunitário religioso é a origem do engajamento de muitos jovens com 
a prática teatral. Envolve frequentemente encenações ligadas a datas religiosas, 
como a representação da Paixão de Cristo, que pode adquirir contornos mais ou 
menos comunitários, dependendo do tipo de envolvimento dos participantes; 
trabalhos vinculados a grupos de jovens; trabalhos assistenciais etc. A prática 
teatral com comunidades pode ser identificada junto à religião espírita, pente-
costal, católica etc. Destaco aqui o Trabalho de Conclusão de Curso O Papel do 
Teatro Religioso na Comunidade do Ribeirão da Ilha: A encenação da Paixão de 
Cristo¹³ . Trabalho que analisa o envolvimento da comunidade do Ribeirão da 
Ilha, em Florianópolis, na encenação da Paixão de Cristo e a evolução da quali-
dade estética do trabalho.

Iniciativas propostas por movimentos políticos e artísticos

Outro exemplo é o teatro feito em comunidades vinculadas a movimentos artísti-
cos, e/ou sociais. No MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - além 
da presença de uma prática bastante teatralizada, que existe desde a origem do 
movimento, as chamadas “Místicas”, que são formas artísticas bastante simbólicas 
que abrem os encontros do movimento - o MST tem tido diferentes contatos com o 
teatro, como a formação em Teatro do Oprimido com o próprio Boal, com o apoio 
do Centro do Teatro do Oprimido do Rio. Outra influência teatral, do Movimento, 
vem de grupos teatrais, como por exemplo, a Companhia do Latão, que contribuiu 
para a estruturação do grupo, do MST, Filhos da Mãe... Terra. O que impressiona 
nessa modalidade de teatro em comunidades é a incorporação da estrutura e orga-
nização política para disseminar a prática teatral, que, no caso do MST, multiplica-
se rapidamente em assentamentos de diferentes regiões do Brasil. Aspectos desse 
processo são apresentados no artigo Banco de Dados para O Teatro em Comunida-
des: a Agitação e Propaganda e as Práticas Teatrais no MST¹⁴.
Estas experiências têm sensibilizado a tal ponto o MST para o papel da arte, que 
gerou uma procura por ampliação da formação nesta área. Como resposta a esta 
solicitação, estamos, no momento, oferecendo um curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Arte no Campo¹⁵, destinado a assentados da reforma agrária da Re-

¹³Ferreira, Reginaldo. O Papel do Teatro Religioso na Comunidade do Ribeirão da Ilha: A encenação da 
Paixão de Cristo, Trabalho de Conclusão do curso de Artes Cênicas, 2005.
¹⁴Guilherme Rótulo e Marcia Pompeo Nogueira. Banco de Dados para O Teatro em Comunidades: a Agita-
ção e Propaganda e as Práticas Teatrais no MST. Revista DaPesquisa, V. 1, No 3, 2007. Disponível no ende-
reço: http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas/guilherme_marciapom-
peo.pdf 
¹⁵Maiores informações podem ser encontradas no blog: http://artenocampo.wordpress.com/
¹⁶ O curso tem o financiamento do CNPq/INCRA/MDA.
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gião Sul do Brasil¹⁶ . Este projeto inclui apoio a grupos organizados de 
assentamentos desta região, o que imaginamos, vai contribuir para o 
aprofundamento dos trabalhos destes grupos.
O teatro de Grupo também está na origem de muitos trabalhos de teatro 
em comunidades. Essa ligação pode ter sua origem na necessidade de 
sobrevivência financeira do grupo e dos seus membros e/ou estar ligada 
aos objetivos políticos, estéticos e educacionais dos grupos. O mestrado 
de Maria Amélia Gimmler Netto Ética, Boniteza e Convívio Teatral entre 
Grupos e Comunidades¹⁷ analisa a prática do legendário Teatro Oficina 
no bairro Bixiga, em São Paulo, através do projeto  Movimento Bixigão 
que oferece oficinas para crianças e jovens do bairro do Bixiga. Estuda 
também as contribuições dos grupos Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz que, com sede em Porto Alegre,  desenvolve uma prática artística 
reconhecida nacional e internacionalmente. Como parte das atividades 
do grupo, o Projeto Teatro como Instrumento de Discussão Social ofere-
ce oficinas teatrais nos bairros de Porto Alegre, desde 1988.

Iniciativas independentes

Existem também práticas teatrais comunitárias independentes que se vin-
culam a comunidades de local, buscando financiamentos diversos, mas 
existindo independente deles. Destaco algumas perspectivas, como o grupo 
Nós do Morro, da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. O livro A Favela como 
Palco e Personagem, de Marina Henriques Coutinho¹⁸  analisa o trabalho do 
Nós do Morro e de grupos teatrais comunitários, da periferia do Rio de Ja-
neiro, que são apoiados pelo Nós do Morro. O Grupo Pombas Urbanas, da 
Cidade Tiradentes em São Paulo, foi foco da pesquisa de mestrado de Deni-
se Diba De ponto de drogas à Ponto de Cultura: juventude, teatro e promoção 
da saúde¹⁹ . A pesquisa sobre um grupo de Minas Gerais, Banco de Dados de 
Teatro em Comunidades: garimpando o teatro de São Gonçalo do Bação²⁰  
é outro exemplo de um teatro de longo prazo, que envolve pessoas de to-
das as idades e possui um grande impacto na comunidade. Incluo também 
nesta modalidade o trabalho teatral da comunidade de Ratones. O grupo 
que me introduziu ao Teatro na Comunidade transformou-se num trabalho 
independente, sem perder o vínculo com a universidade, através da partici-
pação de representantes do grupo no FOFA. 
Vale dizer que uma política pública foi criada no Brasil, durante a gestão do 
presidente Lula, e hoje está sendo implantado em outros países da América 
Latina, valoriza o financiamento de trabalhos independentes: os Pontos de 
Cultura. Criados pelo Ministério da Cultura partem de uma lógica diferen-
te de apoio a atividades culturais. No lugar de criar um equipamento para 
oferecer projetos culturais, a proposta é dar subsídio para grupos culturais 
existentes sobreviverem e ampliarem seus conhecimentos, de forma a fun-
damentar melhor a prática do grupo. Este novo modelo favorece a autono-
mia e a continuidade de grupos e elimina a necessidade do intermediário, 

¹⁷Defendido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação de Clovis Massa. Disponível 
no endereço: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24946/000750648.pdf?sequence=1 
¹⁸Marina Henriques é professora do curso de licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UNIRIO. Ela ministra disciplina e orienta estágio de teatro na Favela da Maré, no Rio de Janeiro.
¹⁹Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, 2012. Disponível no site: http://www.teses.usp.
br/teses/disponiveis/5/5137/tde-25102012-164958/pt-br.php 
²⁰Mario Cesar Coelho Gomes e Marcia Pompeo Nogueira. Banco de Dados de Teatro em Comunidades: 
garimpando o teatro de São Gonçalo do Bação. Revista DaPesquisa, V. 1, No 3, 2007. Disponível no endereço: 
http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas/mariocesar_marciapompeo.pdf 
²¹Sonia Laiz Vernacci Velloso e Marcia Pompeo Nogueira.  “Pontos de Cultura: um espaço para o teatro 
comunitário nas políticas públicas”. In: Revista DaPesquisa, No 8, 2010.
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o próprio praticante coordena seu projeto. O artigo Pontos de Cultura: um 
espaço para o teatro comunitário nas políticas públicas²¹ reflete sobre as con-
tribuições dos Pontos de Cultura para o Teatro na Comunidade (Nogueira. 
In: Cruz, 2015, p. 117 – 121)

Não quero dizer que estas áreas não se interpenetram e que não existam 
iniciativas de outra natureza; muitas vezes, a política pública na área da cultu-
ra, ONGs, instituições religiosas  iniciam um trabalho teatral que se transforma 
num grupo independente. Outras, um grupo independente faz uso de uma polí-
tica pública para financiar seus projetos ou para ampliar a formação de seus in-
tegrantes. Desta forma, fica complexo identificar, com precisão, quando o tea-
tro comunitário se torna autônomo, expressão de uma localidade ou quando se 
trata de uma iniciativa restrita a uma atividade proposta por agentes externos, 
de curta duração.  O campo desta pesquisa é imenso. Tenho consciência de que 
os estudos feitos até aqui são a ponta de um iceberg.  

Considerações finais

O Teatro na comunidade a partir de meu percurso profissional se revelou 
uma prática viva. Há grupos que nascem a todo o momento e há os que mor-
rem. Essa realidade dificulta uma pesquisa quantitativa que pudesse dar uma 
dimensão da quantidade de práticas existentes. Mesmo assim, pude perceber 
que a informação que eu tinha no início da pesquisa, de que o Teatro na Comu-
nidade não existia no Brasil é falsa. Trata-se de uma prática presente e variada 
e que ainda precisa ser mais estudada.

Por meio desse percurso relatado, posso concluir dizendo que sou uma 
professora que se formou profissional de Teatro na Comunidade através da mi-
nha prática de ensino, pesquisa e extensão no Centro de Artes da UDESC. Acre-
dito, também, que esses conhecimentos contribuíram, igualmente, à formação 
dos estudantes do curso.
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Os frutos do projeto Desenterrando o Futuro
Juliano Borba¹

Meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC so-
bre teatro comunitário tem sido transformador. Destaco a experiência com o Gru-
po de Teatro Comunitário do Canto, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. 
Realizamos e apresentamos o espetáculo - E se eu fosse um camarão... A realiza-
ção e circulação do espetáculo permitiu experimentar meios de produção teatral 
comunitário, segundo o modelo argentino. O projeto ganhou o prêmio Edital de 
Cultura Elisabete Anderle 2014 para produção teatral. O grupo de extensão FOFA 
da UDESC realizou um curso prático de teatro comunitário, ministrado pelos dire-
tores Adhemar Bianchi e Gilda Arteda do grupo Catalinas Sur em outubro de 2014. 
A experiência do curso foi fundamental à construção do espetáculo. 

A pesquisa acima está ancorada nos interesses despertados na graduação 
Licenciatura em Artes Cênicas na UDESC. Principalmente, o projeto da disciplina 
Montagem Teatral II que aconteceu no primeiro semestre de 1998 e me apresen-
tou praticamente ao teatro com a comunidade. Criamos o espetáculo - Desenter-
rando o Futuro, dirigido por Dan Baron Cohen e Marcia Pompeo Nogueira, como 
resultado da nossa interação enquanto um grupo de universitários com outras 
duas comunidades, a de Ratones no interior da Ilha de Santa Catarina e duas 
outras do Movimento Sem Terra – MST. Realizamos um estágio de teatro na co-
munidade no semestre seguinte, tendo a orientação dos professores diretores de 
Desenterrando o Futuro e transitamos do papel de participantes para o de coorde-
nadores. No meu TCC - Trabalho de Conclusão de Curso (Borba, 1999) descrevi e 
refleti sobre experiências que expandiram meus conhecimentos sobre pedagogia 
e política, mostrando-me alternativas dentro da arte. 

¹ Formado no Curso de Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas, do Centro de Artes/UDESC em 1999.
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Ilhas Feministas:  
Experiências de engendramento na universidade

Maria Brígida de Miranda¹

Neste texto, proponho uma pequena cartografia de minhas experiências en-
tre duas áreas de estudo: a prática teatral e os estudos de gênero. Esse mapa tem 
rota de início em Brasília, passa pela Inglaterra, Austrália para, finalmente, pontuar 
experiências na Ilha de Santa Catarina. O porto, a terra para onde quero levar xs lei-
torxs é a Ilha de Nossa Senhora do Desterro; quero convidá-lxs a adentrar o Centro 
de Artes e chegar até as salas de prática teatral do Departamento de Artes Cênicas 
da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nesse percurso vamos navegar em 
histórias de “engendramento” da prática teatral. Ao discutir prática teatral foco em 
processos de criação, especialmente nas tarefas de concepção e direção e coloco-
-as em diálogo com o ativismo feminista e a teoria crítica feminista. 

Não pretendo escrever uma historia universal, explicando como ques-
tões de gênero adentram a teoria e a prática teatral nas universidades brasilei-
ras. Acredito que isso seja uma tarefa coletiva, dinâmica e com multiplicidade de 
olhares e vozes. E eu posso ouvi-las... Sim! São muitas mulheres e homens que 
atualmente pesquisam questões de gênero em Florianópolis, Campinas, Brasília, 
Belo Horizonte, São Luiz do Maranhão, em São Paulo. Dentre estes ecos, eu conto 
a minha história, a história de como comecei a enxergar as mulheres de teatro.

1. Bras-ilha e a exceção e a regra – Distrito Federal, 1988

Até o mínimo gesto, simples na aparência
Olhem desconfiados e perguntem
Se é necessário, a começar do mais comum.
E, por favor, não achem natural
O que acontece e torna a acontecer:
Não se deve dizer que nada é natural
Bertolt Brecht

Aos 17 anos comecei a ler sobre os grandes mestres do teatro ociden-
tal nas aulas da graduação em Educação Artística na Universidade de Brasília 
(UnB). Lembro-me do meu interesse pela área de prática teatral onde se desta-
¹Profa. Dra. da Licenciatura em Teatro, dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Teatro (PPGT) do CEART/
UDESC, onde ingressou em 2006 por meio de concurso público. brigidademiranda@gmail.com 
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cavam os trabalhos de Constantin Stanislavski, André Antoine, Jacques Copeau, 
Jacques Lecoq, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski e Augusto Boal. Nesse espectro 
de homens de teatro, reconhecíamos os “pais”, os “criadores”, os “reformado-
res” do Teatro Moderno Ocidental. Essa hegemonia do masculino era reforçada 
pelo conteúdo das disciplinas de história do teatro -- matérias dedicadas às lei-
turas de textos da literatura dramática, pontuados por reflexões sobre as possi-
bilidades de encenações em seus contextos de origem. E se a história do teatro 
me encantava, ela também me perturbava pela impossibilidade de encontrar 
referências de produções femininas em práticas, onde a participação de mulhe-
res era, ora proibida por lei, ora coibida por convenções sociais.

Mas, mesmo em regimes de censura surgem resistências que nascem e 
prosperam nas fissuras dos sistemas². Se a história do teatro me parecia um 
universo exclusivamente masculino, nas décadas de 1980 e 1990 algumas mu-
lheres levavam à sala de aula reflexões pontuais sobre a questão de gênero no 
teatro. Na UnB, eu tive professoras que apontavam algumas referências histó-
ricas sobre a produção de mulheres no teatro: Helena Barcelos, Ana Vicentine, 
Lúcia Sanders, Eliana Carneiro, Bidô Galvão, Márcia Duarte e Silvia Davini. Além 
de serem presenças femininas fortes no curso, elas encarnavam o que a histo-
riografia do teatro não via -- as “mulheres de teatro”. E suas aulas e pesquisas 
artísticas e acadêmicas abriram em mim “espaços” para um dia pensar as mu-
lheres no teatro. Seriam elas exceções à regra? 

2. A ilha da rainha – Inglaterra, Exeter, 1994

Indecisa, parada em frente à grade horária das disciplinas do Master of 
Arts, tinha de escolher, no primeiro dia de matrícula, entre duas matérias do 
curso de prática teatral: Teatro Socialista ou Teatro Feminista. Eu cultivava o 
sentimento ainda recente da minha participação no movimento estudantil da 
UnB, nas marchas e protestos em defesa da universidade pública durante o 
governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), e a ideia de estudar teatro 
político era algo que me entusiasmava. Por outro lado, eu intuía que precisava 
enveredar sobre o trabalho feminino no teatro. Mas, essa intuição vinha qua-
se em tom de vergonha. Eu tinha medo da palavra “feminista”. Era uma condi-
ção, frequentemente, ridicularizada nos meios de comunicação e mesmo entre 
meus colegas do movimento estudantil. Além do mais, eu não me percebia na 
categoria “mulher”, mas sim numa categoria neutra: “ser humano”. Após alguns 
anos lendo textos sobre os “homens de teatro”, eu me via absorvida pela “ação” 
dos renovadores do teatro europeu. Ao ler sobre as ideias, manifestos e feitos 
dos mestres de teatro, eu me identificava com eles e me sentia contemplada 
enquanto “homem” e “europeu”. E como tal, eu agi... eu tomei minha decisão 
sobre a disciplina a ser cursada no mestrado.

Escolhi “naturalmente” curso de Teatro Socialista com Christopher Mac-
Cullongh, que alternava entre horas na sala de aula, no jardim do campus e 
numa ampla sala com mesa comprida e convidativa num pub chamado Jolly 
Porter. Assim, Christopher evocava um típico cenário histórico à reflexão políti-
²Para saber mais sobre o assunto ver as obras de Michel Foucault e Diane Taylor.
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ca. O professor de origem Irlandesa debatia, entre goladas de cerveja artesanal, 
os textos de Erwing Piscator, Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht. No meu turno 
e depois do primeiro copo de uma pale ale, eu me sentia mais segura para falar 
inglês e compartilhar com colegas de mestrado as minhas impressões sobre o 
teatro na América Latina, sobre o impeachment de Collor e a ditadura militar. 
Christopher se tornou meu supervisor de dissertação e numa sessão de orienta-
ção falamos sobre treinamento do ator e as técnicas multiculturais, propostas 
por Eugênio Barba e Nicola Savarese no Dicionário de Teatro Antropologia. Ao 
folhear o livro, mostrando como a ideia de “desequilíbrio precário” poderia ser 
notada em várias culturas, em diferentes contextos culturais, Christopher me 
alertou para as noções de neocolonialismo e corpo universal. Christopher dizia 
“você não acha estranho que os autores comparem uma fotografia de uma bai-
lariana clássica, que tem o gestual da corte francesa do século XVII, com uma 
gravura de ator da popular da Commedia Dell’arte italina e, ainda, a uma dan-
çarina indiana de Odissi? Qual o contexto cultural desses corpos e suas histórias 
políticas?” Dessa maneira, meu orientador me advertia dos pontos cegos do 
meu entusiasmo sobre um ideal de neutralidade e universalidade.

Junto aos bons conselhos de Christopher, a experiência de viver na Ingla-
terra me fez perceber que eu não era nem inglesa, nem europeia. Naquele con-
texto eu também não era nem “branca”, como me assegurava a minha certidão 
de nascimento. Pelas ruas da pequena e conservadora Exeter, panfletos clama-
vam “England for English people”, enquanto cartazes nos muros estampavam 
grotescas caricaturas de rostos asiáticos, africanos, árabes e sul-americanos, 
com frases acusando imigrantes de roubarem os empregos dos britânicos. Pela 
primeira vez eu sentia na pele que eu era um “ser latino-americano”, ocupando 
a posição simbólica de “outro”... Se eu ganhava identidade étnica e cultural, a 
minha percepção de gênero continuava como uma intuição velada.

3. A ilha das mulheres fortes, Terrae Australis – Melbourne, 1999

O teatro feminista é uma forma de arte e uma plataforma, 
uma forma de entretenimento e um fórum de comunicação de 
ideias políticas feministas. 
Lizbeth Goodman³ 

Comecei a aprofundar ainda mais a minha condição de ‘outro’, de não-
-neutro, de um corpo marcado aos 30 anos. Durante o doutorado, a condição de 
estrangeira implicava a necessidade de reconstruir minha própria identidade em 
outro país, o que me obrigou a relativizar tudo que tinha construído como iden-
tidade fixa. Essa reconstrução tinha um novo acervo de substantivos: estudante, 
acadêmica, latino-americana e mulher. Mesmo que eu não quisesse me dar rótu-
los, o visto já me categorizava. O passaporte explicitava o processo da subjetifica-
ção, da construção do subjeito. O nomear-me, o adjetivar-me era o meu cotidia-
no, era o momento em que eu me identificava perante meus interlocutores. 

³ Tradução nossa.
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Confesso que essa condição de deslocamento cultural foi uma escolha pro-
fissional e pessoal. A condição de estrangeira já não me intimidava mais, na ver-
dade me gerava o desconforto suficiente para eu refletir sobre tudo o que eu tinha 
como certeza. Além disso, meu intuito era pesquisar práticas físicas de treinamento 
de ator e escolhi a orientação de Peta Tait, porque ela era uma das principais pes-
quisadoras da área de teatro físico e circo novo. Do que eu não tinha me dado conta, 
ainda, era que Tait discutia essas práticas em relação a questões de gênero e políti-
cas de identidade. Comecei então a perceber como as obras escritas por ela sobre 
práticas teatrais traçavam as experiências de grupos de teatro feministas na Aus-
trália. A disciplina que ela ministrava The Body in Performance alinhavava filosofias 
do corpo e teorias de gênero às performances de importantes artistas feministas. 
Muitas dessas performances criavam novos textos, novas dramaturgias a partir do 
que é conhecido como devised theatre, o que literalmente significa teatro feito, mas 
que pode ser traduzido como uma encenação teatral sem texto prévio. Ou seja, o 
texto dramático é criado durante o processo de encenação teatral. Isso por que o 
que aquelas artistas queriam encenar não estava escrito em nenhuma peça conhe-
cida. Elas precisavam inventar a própria dramaturgia se quisessem contar histórias 
de mulheres como elas. A dramaturgia feminista que surgiu na Austrália, nas déca-
das de 1980 e 1990, inovava ou instaurava falas da voz mescladas às falas do corpo. 
Assim, o teatro australiano construiu uma dramaturgia do corpo, uma dramaturgia 
física que dialogava com os movimentos do circo novo australiano.

Nascidos de jovens artistas e artesãos do movimento hippie dos anos 
1970, os grupos do chamado “circo novo” australiano, Flying Fruit Fly Circus, 
Circus Oz, Monoxide Circus e Rock’n Roll Circus faziam uma crítica bem hu-
morada à identidade de gênero. Os shows dessas companhias, além de terem 
abolido o uso de animais e introduzirem temas e estéticas contemporâneas à 
estrutura do show circense, propunham também a quebra dos padrões quanto 
à identidade de gênero. Tanto nas tarefas cotidianas de manutenção da com-
panhia, como nas rotinas performáticas, os papéis de homens e mulheres eram 
colocados em questão. Ao assistir a um show do Circus Monoxide em 1999, vi 
pela primeira vez uma equipe só de iluminadoras e um número de clown feito 
só por mulheres. Já, nos shows do Circus Oz (2002) assisti a performers mascu-
linos em números que, tradicionalmente, são do repertório feminino, como a 
dança de bambolês, as acrobacias aéreas no cloud swing e no tecido.  

Finalmente, um dos fatos que me firmou a necessidade de pensar/sentir 
o gênero foi uma palestra. Em 2003, numa conferência em Brisbane, Austrália, 
acompanhei um painel muito interessante, composto apenas por jovens pes-
quisadoras da prática teatral. Uma delas era a trapezista e artista do circo novo 
Stace Callaghan, que relatou o processo de criação de seu espetáculo solo When 
I was a boy [Quando eu era um menino]. Nessa palestra, Stace confidenciou que 
sempre se percebeu com uma identidade masculina, pois suas preferências e 
gostos infantis eram aqueles socialmente demarcados no universo infantil mas-
culino: andar de skate, surfar, jogar bola, explorar os espaços abertos das ruas, 
praças, bosques, usar roupas largas e confortáveis, falar numa linguagem solta 
e se expressar numa corporeidade que busca os limites entre o prazer do salto e 
o risco da queda. A partir de um acidente no trapézio que a imobilizou por me-
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ses, Stace começou a perceber seu corpo de outra forma... No leito de hospital 
ela disse para ela mesma: “Eu tenho peitos! E eu gosto dos meus peitos”, “eu 
sou uma mulher”. Enquanto ela rememorava seu processo de recuperação físi-
ca e insights de gênero, eu comecei a relembrar minhas próprias experiências e 
identificações em inúmeros aspectos com o universo masculino.

Até aquele momento eu não me via como um ser pertencente a uma cate-
goria: “mulher”. Não se tratava de me categorizar como “menino” ou como “ho-
mem” -- eu sabia que não era e nem queria ser menino ou homem – eu me sentia 
“ser humano”. No meu entendimento, a categoria “ser humano” era ampla e uni-
versal e eu queria ter possibilidades de fazer muitas coisas que os seres humanos 
universais podiam fazer. Mas, afinal quem são esses “seres humanos”?

Percebia-me engendrada, meu corpo era como um espaço de tensões 
sobre o ideal de “ser universal” e o engendramento feminino, a categoria social 
“mulher”. Leituras, aulas e experiências vividas na Austrália, convivendo com 
mulheres empoderadas, artistas feministas, acadêmicas feministas despertou 
em mim a possibilidade de “tornar-me mulher”. Comecei a pensar a identidade 
de gênero como um exercício de representação social aliado ao empoderamen-
to. Mas este pensar era corporeidade nas aulas de capoeira e, principalmen-
te, nas práticas de kung fu onde eu aprendia a lutar. Comecei a trocar aulas de 
português por aulas de kung fu com a bailarina e artista marcial Kerrie Sinclair. 
Kerrie tornou-se minha melhor amiga e uma instrutora particular de kung fu, es-
tilo wing chun. Enquanto me treinava na defesa dos socos e estrangulamentos, 
Kerrie me contava a história daquele estilo e de como ele havia sido criado por 
uma monja chinesa, chamada Ng Mui. Pela primeira vez, percebi meu corpo for-
te e potente e essa percepção psicofísica me fez sentir realmente empoderada.

Ao mesmo tempo, eu aprendia a falar sobre o universo feminino, sobre 
a história das mulheres, da minha história, das mulheres da minha família, das 
mulheres de teatro, das mulheres artistas. Tarefas que requeriam antes de tudo 
a minha capacidade de lembrar, de ver, de ouvir, de nomear, de dar materia-
lidade a vozes e imagens que foram relegadas a segundo plano, rotuladas de 
irrelevantes e insidiosamente convidadas à invisibilidade.

Assim, eu começava pensar no que a teoria crítica feminista entende 
como a construção da história do ponto de vista das mulheres e sobre a história 
das mulheres. Era a minha iniciação na Herstory. Na década de 1970, a feminis-
ta, poeta e ativista estadunidense Robin Morgan cunhou o termo Herstory --  a 
história delas, em contraposição a His-story – a história deles. O termo adotado 
por ativistas e acadêmicas se institui como uma abordagem que problematiza a 
historiografia,  considerando que as estruturas narrativas não são neutras, mas 
ancoradas em discursos patriarcais. 

4. Kassandra aprende a tecer redes com outras mulheres, Ilha do 
Desterro, 2004

Aportei em Florianópolis no ano de 2004, totalmente por acaso, doutora 
e pronta a prestar concurso na Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem-
pos depois, minha amiga e colega Dra. Fátima Costa de Lima, soltou entre risos 



184

e fumaça de free, que eu havia chegado na ilha com “cara de assustada”. De 
fato, eu estava vivenciando o que é chamado de “choque cultural” do retorno. 
Já acostumada com a ideia de “reserva social”, incomodavam-me comentários 
que eu considerava uma “invasão de privacidade”, contudo o que mais me cho-
cava naquele retorno ao Brasil era a “cegueira de gênero”. 

No meu caminho para a UDESC, arregalava os olhos em assombro ao 
passar em frente às centenas de outdoors que se sobrepunham à paisagem da 
ilha... Imagens de mulheres estampadas ao longo da rua em anúncios agigan-
tados mostravam – como em uma via sacra -- a oferenda do corpo feminino:  
jovens loiras, siliconizadas, oferecendo(-se) garrafas de cerveja; corpo nu de 
uma jovem mulher negra carimbado pelo marido branco europeu de “Mulata 
Globeleza”; casal loiro, uma mulher abraça um homem que segura confiante as 
chaves do novo empreendimento no Novo Campeche. Eu pensava: Todas essas 
imagens já existiam antes da minha partida, mas eu não as via?

Novamente vivia o lugar de questionamento, a condição de estrangeira 
no próprio país. Mas, ao retornar “com os olhos bem abertos” eu não conseguia 
mais falar de teatro sem falar de gênero. Na minha jornada diária à universida-
de, eu me perguntava como as mulheres não se revoltavam com as representa-
ções tão ostensivas da “mulher” como um objeto de consumo masculino? Seria 
eu uma condenada como a heroína grega Kassandra? A possibilidade de ser a 
única a ver o que os outros não viam, fez-me procurar outras “videntes”.

Na UDESC fui apresentada a duas colegas de visão engendrada, Maria 
Ignez Cruz Mello, professora do Departamento de Música e Vera Collaço, colega 
do Departamento de Teatro. Tive a oportunidade de conversar com Maria Ignez, 
cuja pesquisa de doutorado tratava dos papéis de gênero na música indígena 
do Alto-Xigu, Iamurikuma: Música, Mito e Ritual entre os Wauja do Alto Xingu 
(UDESC, 2005). Vítima de câncer Ming, como era conhecida pelos amigos e cole-
gas de UDESC, faleceu em 2008, mas deixou um legado às áreas de estudos cul-
turais e inaugurou uma nova arena de discussões sobre arte e gênero no Centro 
de Artes. Na mesma época, Vera Collaço apontou em sua tese de doutorado as 
demarcações de papéis sexuais e as questões quantitativas e qualitativas sobre 
as representações de mulheres nas peças teatrais, montadas pelo Grupo de Te-
atro Operário União Beneficente Recreativo Operária, ativo entre as décadas de 
1920 e 1950. 

Por outro lado, ao entrar nas salas de aula do Curso de Teatro da UDESC 
em 2004, encontrei um cenário muito parecido com o que vivia desde a década 
de 1980. Se muitas coisas mudaram desde então, um fator parecia quase o mes-
mo: o gênero do corpo discente. Na minha experiência de 30 anos estudando e/
ou dando aulas de artes cênicas na graduação, vejo que as salas de aulas dos 
cursos de teatro são espaços de predominância feminina. Este dado em si não 
parece diferente de outros cursos nas áreas de humanidades. Contudo, o que 
causa estranheza é que nos cursos de artes, especialmente nos de teatro, havia 
pouco ou nenhum diálogo com as áreas de estudos da mulher e de gênero. 

Nas salas da UDESC havia também uma predominância de mulheres jo-
vens que estavam na universidade para aprender os meandros da prática, te-
oria e pedagogia teatral. Elas eram as futuras “mulheres de teatro”, mas assim 
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como eu na minha juventude, tinham horror à palavra feminismo e qualquer 
menção ao movimento feminista gerava risos nervosos e falas defensivas do 
tipo: “Eu não queimo sutiãs!” Déjà vu! A história se repetia? 

5. Her-story e os processos de direção feminista na prática teatral na 
UDESC

Certa vez, acho que foi em 2005, colaborei com o professor Dr. José Ro-
naldo Faleiro na disciplina Encenação Teatral. Assisti a vários trabalhos de dire-
ção em andamento e teci comentários sobre aspectos técnicos e estéticos. Um 
dos projetos de encenação apresentava marcantes características feministas, 
pois colocava em cena três monólogos de Franca Rame e Dario Fo, O despertar, 
Temos todas a mesma história e se não me engano Uma mulher só. Os textos 
escolhidos pela dupla Meire Silva e Cleístenes Groot ganharam força e humor 
com um trio de atrizes que mantinham excelente ritmo de cena e comunicação 
com o público. Foi um espelhamento perceber em Meire um desconforto mis-
turado a uma atiçada curiosidade quando eu nomeei o que a dupla propunha 
como “teatro feminista”. Eu entendia o desassossego de Meire, pois eu mesma 
havia temido qualquer associação ao termo feminista. Passado o susto, Meire 
corajosamente quis saber mais sobre esse tal de teatro feminista.

Meire e um pequeno número de alunos⁴ se reuniu comigo para criarmos, 
em 2006, o grupo de estudos Teatro e Gênero, aliado ao meu primeiro projeto 
de pesquisa na UDESC, intitulado Poéticas Feministas. Além de leituras sobre 
teatro feminista e peças feministas, organizamos exibições de filmes, mesas re-
dondas e palestras com professoras da UFSC e da UDESC, ligadas ao Instituto 
de Estudos de Gênero. As palestras abertas ao público externo ajudaram a in-
troduzir às pessoas interessadas do CEART, a história do desenvolvimento tanto 
dos estudos da mulher como dos estudos de gênero no Brasil. Esses eventos 
propiciaram a formação de jovens mulheres interessadas em fazer e pensar tea-
tro, partindo de uma reflexão sobre o corpo engendrado e a ideia de visibilidade 
da produção teatral feminina. De 2005 em diante, começamos a produção de 
artigos e monografias, dissertações e teses que problematizam a prática tea-
tral, iniciando da teoria crítica feminista⁵ .

5.1. Vinegar Tom: bruxas feministas aportam na Ilha da Magia 

As ideias sobre arte feminista foram, aos poucos, ganhando voz na fala 
das mulheres de teatro da UDESC e isso me deu motivos para propor, em 2007, a 
direção de uma peça teatral feminista na disciplina Montagem Teatral. Na épo-
ca, a disciplina tinha 12 créditos e era a última matéria prática e obrigatória do 
currículo do curso. Como proponente de um projeto de montagem, professora 
⁴Cito algumas pessoas que participaram ativamente das reuniões quinzenais do grupo de estudo Teatro e Gênero 
em 2006-7: Denise Krieger, Lara Matos, Rosimeire Silva, Claudia Mussi, Maria Fernanda Jacobo, Luana Garcia e 
Vicente Mahfuz Joner.
⁵Para saber mais consulte online os artigos publicados na Revista D’APesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso 
disponíveis no site da Biblioteca do CEART: Lara Matos, Rosimeire Silva, Claudia Mussi, Denise Krieger, Júlia Olivei-
ra, Luana Tavano Garcia, Renata Swoboda, Juliana Riechel. Consulte as dissertações de mestrado de Priscila Mes-
quita, Rosimeire Silva, Stephanie Polidoro e Jurandir Mendes e a tese de doutorado de Daiane Dordete S. Jacobs.
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da disciplina e diretora do espetáculo, eu queria estimular, antes de mais nada, 
a visibilidade da produção teatral feminista. Percebi que precisávamos encenar 
um exemplar do que é considerado uma típica peça feminista. Era importante, 
naquele momento, trazer peças escritas por mulheres para outras mulheres e 
que dessem visibilidade às questões e histórias de mulheres. E era fundamen-
tal que essas ações fossem conscientes e evocassem a reflexão de todxs xs en-
volvidxs da equipe de produção até xs espectadorxs. A minha escolha do texto 
dramatúrgico seguiu não só esses parâmetros, mas também a possibilidade de 
distribuir papéis relevantes, assim como tarefas de criação para todas as mu-
lheres que quisessem participar. Considerando que o curso tinha um número 
grande de jovens graduandas, escolhi um texto muito conhecido do repertório 
acadêmico anglófono e bastante encenado no contexto das universidades bri-
tânicas, estadunidenses e australianas.

A partir do interesse pelo projeto, xs discentxs de 2007-08 puderam de-
cidir entre se matricular na turma do professor Toni Edson, com um projeto de 
montagem de um espetáculo de rua ou na minha turma para encenar - Vinegar 
Tom - (1976), da dramaturga inglesa Caryl Churchill. Vinegar Tom surgiu no con-
texto do movimento feminista inglês da década de 1970 e sua temática reflete a 
agenda da Segunda Onda do Movimento Feminista. A peça que Churchill criou 
com o grupo de teatro feminista Monstrous Regiment expõe sobre bruxaria, mas 
para historicizar os temas da violência contra a mulher, tanto na esfera domés-
tica quanto pública; do estupro; da gravidez indesejada; da histeria; do casa-
mento; do desejo sexual; do controle de natalidade e da menopausa. Churchill 
entrelaçou de forma dialógica esses temas com a inquisição tardia inglesa no 
século XVII na cidade de Essex, que condenou à morte um número expressivo 
de mulheres marginalizadas socialmente -- a maioria delas era pobre e/ou ido-
sa e/ou sem família e/ou de comportamento sexual condenável pela moral do 
século XVII. O texto de narrativa brechtiana se apresenta estruturado em episó-
dios entremeados por canções que comentam as ações dos personagens.

A montagem teatral na UDESC se desenvolveu no segundo semestre de 
2007 e no primeiro semestre de 2008, reunindo um grupo expressivo de dis-
centes e artistas colaboradores, além de integrar técnicos, e professorxs e alun-
xs do curso de música, artes plásticas e fotografia. A experiência de estudar e 
montar um texto da dramaturgia feminista era um dos objetivos do projeto; o 
outro era empoderar as mulheres que participavam dele. Então, um procedi-
mento adotado por mim foi o de distribuir, de acordo com o interesse de cada 
participante, as tarefas criativas e organizacionais na equipe de trabalho. Foi 
significativo distribuir posições de poder e coordenações entre as graduandas 
do curso. Algumas das alunas envolvidas já eram ativas no grupo de estudo Te-
atro e Gênero e contribuíram na elaboração do pré-projeto; foi o caso de Deni-
se Krieger, Fernanda Jacobo, que assinou comigo a elaboração dos figurinos, e 
Claudia Mussi que fez a tradução do texto e assinou a direção musical, além de 
realizar a produção do espetáculo junto com Fabiano Lodi. 

 A peça que desmistificava a bruxaria precisava também exorcizar o 
medo que as mulheres brasileiras tinham do termo “feminista”. Como criar uma 
representação positiva do feminismo, quando a mídia perpetuava imagens de-
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preciativas de mulheres feministas? Um dos recursos para tornar a peça con-
temporânea e aproximá-la da estética jovem, foi o de criação de uma banda de 
rock’n roll só de mulheres. Logo no início do projeto, observei que algumas alu-
nas cantavam e tocavam algum instrumento; sugeri que elas se reunissem em 
uma pequena equipe sob a direção musical de uma delas, Claudia Mussi, para 
compor e ensaiar suas próprias músicas a partir das letras em inglês do texto de 
Churchill. Apesar da resistência e medo inicial, elas conseguiram um estúdio e 
compuseram 9 músicas que passaram a executar, ao vivo, durante os ensaios e 
as apresentações da peça⁶. 

A imagem das cinco mulheres jovens, contemporâneas e roqueiras-re-
beldes estabelecia um contraste com o ambiente de opressão vivido pelas per-
sonagens femininas de Vinegar Tom. Era como se essa imagem dissesse: nós 
vivemos oprimidas por séculos, mas podemos observar essa história e fazer a 
nossa própria her-story.

5.2. Devised theatre: procedimentos feministas de direção teatral 
para a criação de novas dramaturgias

A partir de 2008, assumi por alguns anos as disciplinas de Prática de Dire-
ção Teatral  e, durante esse exercício, estimulei que, projetos de direção desen-
volvidos em duplas ou individualmente, pudessem evocar questões que eram 
realmente significativas à diretora ou diretor. Mais do que aprender a montar, 
tecnicamente, uma cena me interessava que o procedimento de criá-la trans-
formasse as pessoas envolvidas. Eu costumava perguntar a cada aluna e aluno, 
no primeiro dia de aula, sobre o que ele ou ela queria falar com a cena teatral. 
Algumas pessoas já tinham encontrado as peças que expressavam o que elas 
queriam dizer. Mas, muitas vezes, parte da turma não encontrava textos teatrais 
que suscitassem uma relação de identificação e afeto forte o suficiente para 
merecer o investimento de dois semestres de trabalho. 

Eu intuía que uma possibilidade para essa limitação, tendo a capacidade 
de afetar aquelas jovens mulheres da graduação, é que a maioria dos textos te-
atrais brasileiros publicados são de autoria masculina e concentram a ação em 
núcleos de personagens masculinos. São poucos os papéis femininos de enver-
gadura, normalmente as mulheres, quando presentes na trama, aparecem como 
coadjuvantes. Além disso, o espectro de representação de classe, etnia e idade 
é vergonhosamente limitado a um extrato de moças brancas, de classe média 
e urbana⁸. Ou seja, a representação de gênero na literatura dramática e na cena 
teatral são elaborações de um arcabouço simbólico específico. Isso não é um fe-
nômeno nascido no teatro brasileiro, segue os modelos europeus e norte-ameri-
canos de criação literária. A pesquisadora estadunidense Jill Dolan, em seu livro 

⁶A banda era composta em sua formação primeira por Luana Garcia (guitara e vocal); Fernanda Macedo 
(vocal e percussão); Claudia Mussi (teclados); Lívia Sudare (baixo); Renata Swoboda (bateria). A prepa-
ração vocal foi feita pela então graduanda Barbara Biscaro, e o processo de composição e criação de arran-
jos teve a colaboração do músico Shascha. O professor da música Frederico Macedo colaborou no projeto 
como consultor na área de arranjos e na área técnica de aparelhagem e equalização sonora.
⁷A disciplinas Prática de Direção Teatral 1 e 2  são do Currículo Novo e correspondem às disciplinas Ence-
nação Teatral I e II.
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The Feminist Spectator as Critic, defende que grande parte da dramaturgia teatral 
comercial visa alimentar o imaginário de um espectador branco, homem, hete-
rossexual e de classe média. Há, portanto, um vasto campo a ser cultivado onde 
germinam novos textos, com representações contempladoras da multiplicidade 
de seres e expressões de gênero das sociedades contemporâneas. 

Diante dessas limitações da literatura dramática, minha atitude era a de 
realçar se possível escrever a dramaturgia de um espetáculo teatral, a partir 
de um processo criativo nos próprios ensaios. Eu apresentava alguns exemplos 
de montagens internacionalmente reconhecidas, feitas durante o processo de 
encenação e destacava a existência do termo em inglês devised theatre, erro-
neamente traduzido, em algumas publicações no Brasil, como criação coletiva.

O devised theatre pode ser uma criação coletiva de um grupo de pessoas, 
mas também, uma criação individual. O que interessa é que o texto dramatúrgi-
co não exista, a priori, mas seja confeccionado durante o processo de ensaio. A 
diretora ou diretor ou dupla ou, ainda, grupo pode escolher quaisquer estímu-
los iniciais como procedimento de criação. A estratégia é propor exercícios e im-
provisações daqueles pontos de partida. Ao longo dos semestres, observei que, 
a cada ano, as diretoras e diretores investigavam diversos objetos deflagrado-
res da criação cênica dramatúrgica: fotografias antigas, álbuns de família, rou-
pas e acessórios, poemas e contos, cenários físicos, criados para que o elenco 
explorasse cenas, espaços criados com efeitos luminosos, paisagens sonoras, 
música tocada ao vivo e espaços de degustação de alimentos. As encenações 
finais tinham, além da cena efêmera, um produto literário: uma dramaturgia 
da palavra ou uma dramaturgia física ou, ainda, uma combinação de ambos.

Um dos resultados dessa estratégia de criação que vem de encontro a 
questões de gênero é que muitas mulheres começaram a levar à cena teatral, 
de forma consciente e bem refinada, assuntos do universo feminino que não 
são tratados em peças teatrais brasileiras ou traduzidas para o português. Esses 
novos textos, surgidos na nova cena, trouxeram uma multiplicidade de possibi-
lidades de ser mulher na contemporaneidade. Lembro-me que alguns desses 
trabalhos revisitaram a história das mulheres anteriores, das mães, tias, avós. 
Essas encenações deram visibilidade a universos de histórias íntimas, cotidia-
nas... a histórias de mulheres invisíveis, veladas, confinadas ao domínio priva-
do, relegadas à desimportância, condenadas ao esquecimento. 

Eu poderia nomear inúmeros espetáculos belíssimos, mas gostaria de 
relembrar dois projetos de direção teatral de 2010 que combinaram devised 
theatre com her-story. Um espetáculo de muita pesquisa corporal e ao mesmo 
tempo delicadeza, Branca, Clara, Alva de Naiara Alice Bertoli e Nathalie Soler, 
colocou em cena três atrizes jovens, também graduandas, no papel de três ido-
sas. Cito aqui a release que foi divulgada na época pelas graduandas: “Perceber 
o que nos mata. Ter consciência da existência das sombras que nos acompa-
nham, perceber como elas condicionam nossas vidas e aprender a estar vivo 
com elas. Aprender a ter alegria. Um encontro costumeiro de amigas que se 

⁸Para maiores informações sobre o assunto consultar GOMES, A; ARAUJO, L. A personagem feminina na dra-
maturgia brasileira contemporânea. In GOMES,L; MACIEL,D, Orgs. Dramaturgia e teatro: intersecções. Maceió: 
EDUFAL, 2008.
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reúnem para tomar chá e jogar dominó. Na sala de estar, durante as horas que 
estão juntas, as situações são atravessadas pelas sombras dessas mulheres. 
Uma peça livremente inspirada nos livros - Uma Aprendizagem ou o Livro dos 
Prazeres -, de Clarice Lispector, A Velhice, de Simone de Beauvoir, e nas vivências 
das diretoras no estágio de teatro que realizaram com idosos”.

O espetáculo era leve, apesar do tema da velhice e da morte; havia um 
ritmo de pausas e silêncios profundamente tocantes. Ri e chorei ao mesmo 
tempo. As atrizes usaram, em cena, equipamentos que simulavam algumas 
das tensões e limitações de corpos idosos. Pesos amarrados nos calcanhares 
ralentavam o caminhar, e fita elástica tensora restringia os movimentos dos 
braços de uma das atrizes, enquanto as outras duas usavam objetos que redu-
ziam a percepção auditiva, visual e a capacidade de fala articulada. Interessan-
te observar como as tendências feministas se expressavam na organização do 
trabalho. A pequena equipe reuniu apenas mulheres, que ocuparam funções 
tradicionalmente desempenhadas por homens, como as áreas de iluminação 
e paisagem sonora⁹.

No mesmo ano, o espetáculo - Volta de Gabriela Giannetti - recordou as 
histórias das mulheres das famílias das quatro atrizes da equipe. O estímulo 
inicial foi um jogo de xícaras de louça para chá, herdado por Gabriela de sua 
tia. O ato de tomar chá e sentir os aromas conduziu as atrizes a um universo de 
relembranças de outras tias e avós. A equipe integrou colegas das artes visuais 
e da música, e o espetáculo se tornou uma criação coletiva que levava os es-
pectadores a entrar num espaço velado; as cenas aconteciam atrás de longas e 
grandes cortinas brancas, de onde surgiam vozes femininas cantantes, luzes e 
sombras de mulheres, histórias antigas entremeadas por sons da máquina de 
costura e um delicioso aroma de caldo de legumes, que era servido para algu-
mas pessoas que foram convidadas a habitar a cena por trás das cortinas.

Mesmo sabendo que esses dois espetáculos tiveram uma vida curta de 
apresentações após o encerramento da disciplina, considero que essas experi-
ências transformam as participantes e xs testemunhos do ato cênico, tendo o 
poder de mudar as práticas teatrais locais. Corroboro com o que Tait afirmou 
sobre o teatro feminista na Austrália, de que as práticas de teatro feminis-
ta “ampliam o espectro das formas teatrais existentes”¹⁰ . Para ela, a prática 
teatral feminista significa uma “construção de diferentes realidades teatrais”. 
Penso que a relevância de se estudar ‘teatros feministas’ nas universidades bra-
sileiras é a de que essas práticas têm o poder de modificar o conteúdo e a forma 
estética dos espetáculos teatrais contemporâneos e vindouros. Em 2016, vejo 
que a rede de mulheres e homens pensando e fazendo gênero no Departamen-
to de Artes Cênicas cresce e ganha mais laços com outras universidades, outras 
escolas, outros grupos e coletivos. O mais animador é perceber que há um apro-
fundamento da crítica sobre as relações de poder e de gênero. Esse mergulho 
tem gerado maior visibilidade e respeito pelo trabalho das mulheres de teatro. 

⁹Ficha técnica: Direção: Naiara Alice Bertoli; Nathalie Soler; Atrizes: Gabriela Giannetti; Ana Paula Beling; 
Ana Paula Bohnenberger; Concepção sonora: Renata Swoboda; Direção de arte: Karine de Oliveira Cuper-
tino; Figurino: Juliana Teixeira de Paiva
¹⁰Tait, 1994 p.02. Tradução nossa.
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Eu, Elas e Eles: 
visibilizando o teatro feminista

RosiMeire Silva¹

Sou atriz, pesquisadora e educadora da arte teatral, graduada na UDESC/
CEART/DAC e mestra nesta mesma instituição pelo PPGT. Atualmente, atuo 
como professora colaboradora do DAC e desde 2010 sou integrante cofunda-
dora da (Em) Companhia de Mulheres - coletivo de pesquisa teatral feminista.

A pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo coletivo feminista teve 
suas iniciais inquietações e provocações quando cursei a disciplina de Ence-
nação, ministrada pelo Prof. Dr. José Ronaldo Faleiro no ano de 2005. Nessa 
disciplina, realizei a direção de um projeto que enfatizava a presença da mulher 
na cena, assim como suas questões pessoais e sociais na sociedade contem-
porânea. Prof. Faleiro ofereceu todo apoio e suporte à realização do projeto. As 
contribuições de Ivo Godois, com aulas de técnica de iluminação, foram funda-
mentais para valiosos aprendizados sobre a criação e concepção de luz cênica.  

No momento em que foi apresentada à encenação “a”, cumprindo com 
a conclusão da disciplina, tivemos a oportunidade de ter no público a presença 
da Profa. Dra. Maria Brígida de Miranda, a qual teceu elogios ao trabalho e me 
disse: “Parabéns, jovem diretora, pelo teatro feminista”.  Fiquei perplexa ... o 
que é teatro feminista? 

Essa questão me assolou pelo resto da graduação; assim, dei início as 
minhas pesquisas nos caminhos do teatro feminista, portanto desenvolvi inte-
resse em pesquisar para o meu TCC sobre o treinamento psicofísico da atriz em 
busca de sua poética pessoal. 

 Recebi no processo de mestrado a orientação da Profa. Dra. Miranda, res-
ponsável pela fomentação da discussão de teatro feminista, quando chegou ao 
Centro de Artes da Ilha de Santa Catarina.  Trouxe-me significativas contribuições 
ao me iniciar na seara do teatro feminista, auxiliando na semeadura e adubação 
desta terra em que frutificam reflexões e produções do teatro feminista. 

¹RosiMeire Da Silva, nascida em 1978, paulistana,  sétima filha de um casal retirante de Alagoas e Pernam-
buco, radicada em Florianópolis desde 2001, quando ingressou no curso de Teatro da UDESC, seguindo 
estudos no PPGT da mesma instituição. Atriz, pesquisadora e educadora da arte teatral. Integrante co-fun-
dadora da (Em) Companhia de Mulheres – coletivo de pesquisa teatral feminista desde de 2010. 
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Iniciada no teatro feminista, aguçou-se em mim a necessidade de in-
vestigar mais profundamente as questões sobre a ética, estética e a poética da 
criação deste teatro. Sendo assim, propus-me a caminhar no passo da lanterna 
para desbravar esses caminhos, os quais ainda se encontram na margem e se-
dentos  de desbravamento e postos em evidência com suas devidas contribui-
ções legitimadas e para encontrar espaço a sua visibilidade.

A (Em) Companhia de Mulheres conta, atualmente, em seu núcleo estru-
turante com três atrizes, pesquisadoras e educadoras da arte teatral - Priscila 
Mesquita, Drica Santos e RosiMeire Silva e a dramaturga Ana Araújo. Nossas 
pesquisas teóricas e práticas dialogam com o processo de criação devised thea-
tre, o ponto em comum dentro das práticas feministas.

Trabalhamos com o devised theatre como metodologia de criação da 
dramaturgia, pois prevê a colaboração igualitária entre todas as participantes 
do coletivo, sem hierarquias. Propomos espaços de criação para potencializar 
os aprendizados das envolvidas, assim como se abrem a elas outras possibili-
dades de novos aprendizados. 

Texto e espetáculo são criados concomitantemente nos ensaios, a partir 
de estímulos advindos dos materiais da pesquisa de temas que elegemos para 
trabalhar, os quais correspondem ao nosso posicionamento político feminista. 
A direção das atrizes em cena ocorre de modo coletivo, no qual a auto-direção 
e a direção mútua são partilhadas entre as atrizes com generosidade, respeito e 
estímulos de olhares atentos e potentes.

A organização do coletivo se dá com as decisões tomadas coletivamente, 
com encaminhamentos de divisões de tarefas, sem hierarquia, propondo po-
tencializar os conhecimentos de cada integrante, assim como o compartilha-
mento de novos aprendizados em prol do empoderamento das integrantes. 
Trata-se de um processo que pode ser mais longo, mas envolve a parte criati-
va e a conexão dos conteúdos e formas com todas as pessoas participantes do 
processo, cogitando a consistente harmonia entre as atrizes e demais pessoas 
envolvidas no processo da criação.  

Por meio de suas pesquisas e criações, a (Em) Companhia de Mulheres 
questiona as representações tradicionais dadas às mulheres no teatro canôni-
co, nos meios de comunicação de massa e em diversos âmbitos sociais. Busca 
colocar em cena questões referentes às mulheres na sociedade atual, eviden-
ciando a necessidade e urgência de enfrentarmos e superarmos velhos e novos 
desafios. Acreditamos na arte teatral como um meio importante para discutir as 
questões referentes às mulheres, as quais repercutem nos mais variados espa-
ços da organização social, sejam públicos ou privados. 

Não temos a intenção de perpetuar o sexismo e sim criar espaço à voz, 
ações e legitimidade da mulher, tanto na sociedade quanto na arte. Desejamos 
contribuir com a arte teatral e com uma sociedade mais justa. Pretendemos 
seguir com criações de novos espetáculos e novas estratégias de ações socio-
educativas, assim como alcançar uma quantidade de público cada vez maior, 
tendo espaço de visibilidade e oportunidades ao desenvolvimento do coletivo.
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Caminhos de Luz
Ivo Godois¹

A energia luminosa fez o espaço clarear para o projeto LUZ Laboratório 
Cênico no ano de 2005, pois ele se estabeleceu de uma soma de forças e ener-
gias, de encontros ou cruzamentos de caminhos que resultaram em sua origem 
dentro do espaço do ensino universitário catarinense. Como são muitas histó-
rias e muitos caminhos que convergiram à construção desse espaço laborató-
rio, e estas linhas são poucas para tantos fatos, darei pinceladas rápidas sobre 
elas, de modo pessoal, de quem somou forças, diariamente, e contou com o 
apoio de todo o colegiado de Artes Cênicas. Passei a compreender mais sobre 
as necessidades do aprendizado em luminosidade como acadêmico do Curso 
de Educação Artística – Licenciatura em Artes Cênicas, do Centro de Artes da 
UDESC onde ingressei em 1997. Havia chegado de sete anos de vida teatral com 
passagem pela atuação, direção e produção e também improvisado pequenas 
experiências de construção em efeitos luminosos em Chapecó, interior do esta-
do de Santa Catarina. No mesmo ano de 1997, passei a integrar o Grupo Teatro 
Sim... Por que não!!?? como operador de som e luz. A iluminação não era foco da 
minha caminhada universitária, mas a necessidade de me manter numa cidade 
com alto custo de vida e também acadêmico no período vespertino, fez-me in-
teragir com as propostas financeiras que apareceram. O acompanhamento aos 
espetáculos do grupo de teatro, interligados às leituras e atividade acadêmica, 
convergiam e clareavam uma carência sobre iluminação cênica, tanto na uni-
versidade como nos espaços das apresentações. 

No ano de 1998, outros pontos foram marcantes nos meus passos de 
aprendizado; passei durante um ano pelo Grupo de Teatro Armação como 
operador de luz e produtor no espetáculo As Quatro Estações a convite da atriz 
Berna Sant’Anna, sendo o texto e direção de Antônio Cunha. Outro evento em 
que eu, definitivamente, integrei como monitor de palco foi a Mostra de Teatro 
Educação no Teatro da Igrejinha da Universidade Federal de Santa Catarina, 
organizado pela professora do DAC - Beatriz Ângela (Biange) Cabral. No mesmo 
ano, o Grupo Teatro Sim... Por Que Não?!!! iniciou sua pesquisa para a monta-
gem do espetáculo Livres e Iguais que estreou em junho de 1999. A pesquisa 

¹Ivo Godois é Iluminador cênico. Graduado em Artes Cênicas e Mestre em Teatro pela UDESC. Assistente téc-
nico em iluminação no Laboratório de Iluminação do Departamento de Artes Cênicas da UDESC desde 2004. 
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para o espetáculo transitava por duas linguagens: teatro de bonecos, que exigia 
uma iluminação cênica pontual, atentando aos objetos manipulados e também 
à luminosidade, tendo equipamentos construídos de forma artesanal para o 
teatro de sombras. Não poderia ter havido, para mim, melhor laboratório de 
aprendizagem do que um espetáculo com duas propostas diferentes de lumi-
nosidade cênica. Nos processos experimentais e após a estreia, eu acompanha-
va as orientações de Carlos Falcão na montagem da iluminação cênica, como 
também as fórmulas e criatividade de ajustes luminotécnicos para o efeito das 
sombras do Professor Sérgio Pereira Candido. 

Carlos Falcão é uma referência na iluminação cênica catarinense. Não foi 
o primeiro a trabalhar no Teatro Álvaro de Carvalho, mas contribuiu com seus 
conhecimentos à formação de novas gerações de iluminadores. Em 1979, Falcão 
ingressou no curso de engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, vindo de uma experiência como marinheiro mundo a fora, sabia contor-
nar as ondas das dificuldades e aproveitar os ventos oportunos. Neste mesmo 
ano, quando Falcão prestava serviços ao TAC para trocar as lâmpadas do hall de 
entrada, o técnico em iluminação cênica da casa de teatro abandonou o posto, 
deixando um espetáculo sem finalizar a montagem e operação da luz. Falcão foi 
perguntado se toparia o desafio, e ele não titubeou, aceitando o convite e con-
tinuando até os dias atuais. No decorrer dos anos 1980 e com o surgimento de 
mais um teatro na capital catarinense, o Centro Integrado de Cultura (CIC), Falcão 
fez novos aprendizes nas tarefas de iluminação, entre eles Renato Conradi, Osni 
Cristóvão, Eugênio Andrade, Daniel Falcão, Irani Brunner. 

Ao final da década de 1980, a professora Vera Collaço chamou Carlos Fal-
cão para ministrar seus conhecimentos em iluminação aos acadêmicos de teatro. 
Iniciavam-se, assim, mais uma vez, as contribuições do “mestre” Falcão ao meio 
acadêmico. No ano de 1990 formou-se a primeira turma do curso de Artes Cênicas 
da UDESC, e a montagem de conclusão foi o espetáculo Tartufo, de Molière  com 
direção do professor José Ronaldo Faleiro. A iluminação do espetáculo foi com-
posta por alunos do curso através de orientações de Carlos Falcão. Ao longo da 
década de 1990, Carlos Falcão passou novamente com suas palestras e oficinas 
no curso de teatro da UDESC; a universidade foi adquirindo alguns equipamentos 
e os instalando, de forma improvisada, em salas ocupadas pelo DAC. Segundo 
alguns acadêmicos, os equipamentos foram instalados pelos técnicos do TAC. 
Um pequeno grupo persistiu no trabalho extra às disciplinas, para desenvolver 
essa aplicação da luz nas atividades de aula, entre eles Alexandre Farias, Sandro 
Piacentini, Marcelo Perna e Wilson Salvador, os quais recorriam frequentemente 
a ligações telefônicas ou iam pessoalmente ao TAC para se instruírem sobre as di-
ficuldades encontradas. Os equipamentos instalados na sala improvisada foram 
06 projetores de luz, marca Telem, modelo antigo (sapão) e uma mesa de ilumina-
ção analógica, marca GCB, com 06 potenciômetros de canais². 

²A mesa ainda era no sistema de conexão direta, com o modulador de energia elétrico anexo, e atrás dela 
havia as extensões vindas dos projetores plugadas naquele. Possuía 04 tomadas de entrada por canal e 
interruptores de luz para cada entrada no canal ao lado dos potenciômetros de comando.
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Outra pessoa com quem cruzei caminho foi Sérgio Pereira Candido que 
já estava beirando seus vinte anos de ensino no curso de eletrotécnica do Ins-
tituto Técnico Federal de Santa Catarina (IFSC). Um professor com o espírito da 
pesquisa e busca das aplicações tecnológicas no âmbito cênico. O trabalho Li-
vres e Iguais era seu primeiro experimento prático de criação em luminosidade 
para teatro de sombra e justamente com um grupo de teatro formado, em sua 
maioria, por ex-alunos da primeira turma da UDESC. 

Em 1999 eu já integrava a equipe técnica de iluminação do Festival Na-
cional de Teatro de Florianópolis “Isnard de Azevedo”, onde os dias e as madru-
gadas eram momentos de diversão e aprendizado junto às orientações de Car-
los Falcão, Irani Brunner e do cenotécnico Osni Cristóvão na montagem da luz 
dos grupos participantes. No ano de 2000, o grupo Teatro Sim... Por Que Não?!!! 
me apresentou já como técnico da sua equipe e candidato ao curso de ilumina-
ção no Centro Técnico de Artes Cênicas da Funarte no Rio de Janeiro, como só 
havia duas vagas para Florianópolis e pela desistência de Carlos Falcão técnico 
do TAC, fui escalado juntamente com Irani Brunner Apolinário, técnico do CIC, a 
permanecer 20 dias em treinamento na capital carioca³. Irani Brunner, Ademir 
Paulo Klenn e eu começávamos a esboçar o que seria um laboratório necessário 
à disseminação destes conhecimentos em Santa Catarina. Minha convivência 
na capital carioca contribuiu à consolidação do meu norte acadêmico pela área 
da iluminação cênica. No ano de 2001, o espetáculo Livres e Iguais percorreu 
várias cidades brasileiras pelo projeto Palco Giratório do SESC, chegando ainda 
neste mesmo ano a representar o Brasil na Bienal Internacional da Marionete 
em Paris/França. Minha experiência em montagens de luz pelos mais diversos 
espaços aumentava a cada dia.  

No ano de 2000, novos equipamentos, ainda em pequena quantidade e 
mais modernos⁴ foram adquiridos pelo curso de Especialização em Dança Cêni-
ca, concebido e organizado pela professora Sandra Meyer. Ao final do ano 2000, 
eu já estava cursando a disciplina de Encenação, ministrada pela professora Vera 
Collaço. Apresentei uma proposta simplificada, mas com boa pertinência na área 
³ No Rio de Janeiro pude conhecer os iluminadores Jorginho de Carvalho, Aurélio de Simone e o cenógrafo 
José Dias entre outros que ministraram as oficinas.
⁴ Exatamente 08 Projetores Plano Convexo (PC) e dois elipsoidais da marca Telem.

Primeiros equipamentos do Laboratório de Iluminação do DAC | Foto Ivo Godois
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de iluminação; os demais colegas que dirigiam cenas requisitaram meu auxílio 
para os seus trabalhos. Nossa turma que ingressou em 1997/2 foi uma das privile-
giadas em inaugurar o prédio de Artes Cênicas no início do ano de 1998. E assistir 
no Espaço 2 ao espetáculo da disciplina Montagem Desenterrando o Futuro, dirigi-
do pela professora Marcia Pompeo Nogueira e Dan Baron, vindo do País de Gales. 
Deste modo, nossa turma presenciou o encerramento das apresentações na sala 
de espetáculo improvisada no prédio da ESAG. As novas salas do DAC estavam 
mais adequadas aos trabalhos artísticos, e dois laboratórios amplos, Espaço I e 
II proporcionavam o recebimento dos espetáculos. Estas duas salas não dispu-
nham, ainda, de varas de iluminação afixadas ao teto e, no meu trabalho vincu-
lado à disciplina de Encenação, tive que prender com prego a alça dos projetores 
de luz na parte superior do parapeito do mezanino.   

No início do ano de 2001, a professora Sandra Meyer iniciou o projeto de 
extensão na área de dança denominado “Tubo de Ensaio - corpo: cena e deba-
te”. Ela me convidou para montar e operar a luz das apresentações que seriam 
realizadas nas salas do DAC. A proposta do “Tudo de Ensaio” era convidar proje-
tos de dança em processos finais de elaboração para apresentações e debates. 
O “Tudo de Ensaio” oferecia também a interação com experimentos em ilumi-
nação como complemento aos ensaios finais e nas apresentações. 

O DAC, no segundo semestre de 2001, tendo como chefe de departamen-
to o professor José Ronaldo Faleiro, obteve a aprovação de uma bolsa de apoio 
discente na área de iluminação, a fim de que eu contribuísse com os acadê-
micos e professores nos espetáculos vinculados às disciplinas. Nestes anos eu 
também ingressei num grupo de pesquisa para teatro, coordenado pela pro-
fessora colaboradora Maria de Fátima (Sassa) Moreti, denominado “A Sombra”. 
Muitas experiências construtivas com silhuetas para sombras coloridas e apara-
tos luminotécnicos se deu nesse grupo. 

No ano de 2002, foram resgatados os equipamentos de iluminação doa-
dos pela UDESC, através de convênio ao Cine Teatro Mussi da cidade de Laguna 
pelo projeto do curso de teatro no ensino Magister⁵. A prefeitura local não havia 
encontrado formas de contratar um técnico especializado para trabalhar com o 
material, além do que havia dificuldade em dar manutenção aos equipamentos.

Com a chegada destes equipamentos recuperados pela UDESC, forma-
va-se então um sistema mais completo de iluminação. A quantidade maior de 
equipamentos, mais um bolsista específico em iluminação alavancou uma bus-
ca maior pelo complemento em luz cênica pelos acadêmicos e professores. O 
volume de demandas foi crescendo, o que gerou uma requisição do DAC, diri-
gida ao Centro de Artes com a finalidade de contratar um técnico através de 
concurso. O concurso foi realizado em julho de 2003, no qual, fui o selecionado⁶. 
Neste período, Marcos Klann, aluno do curso de cênicas e também dançarino 
me substituiu como bolsista. Criou um efeito especial com gobo recortado em 
latinha de refrigerante, uma grande cruz em forma de luz, desenhada no chão 
para seu espetáculo Sacris, vinculado à disciplina Encenação.

⁵Material vindo de Laguna para o DAC: 08 PCs de 1000 watts e 02 elipsoidal da marca Telem, uma mesa 
analógica com 12 canais e 09 programações da marca Ditel e 02 moduladores de potência de luz analógi-
cos padrão Rack, marca GCB com 06 canais cada. 
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No ano de 2004, quando ingressei no DAC como técnico na área de ilumi-
nação, ampliou-se assim a utilização de tais equipamentos nas atividades gera-
das com as disciplinas e projetos de pesquisa, extensão ou eventos do CEART. 
As salas Espaço 1 e 2 passaram a receber novas estruturas para suportar maior 
quantidade e distribuição dos equipamentos de iluminação em cena. Outra sala, 
o Laboratório 1 passou a receber planejamento de melhorias para suportar equi-
pamentos de iluminação. Neste mesmo ano, o DAC contratou a assessoria de 
Sérgio Candido para me orientar na construção de fontes luminosas alternativas. 
Pequenos projetores de luz, construídos em caixinhas de madeiras com modelos 
diferentes de lâmpadas incandescentes, e mesas de controle de luz, elaboradas 
de forma artesanal, uma pequena caixa de madeira com dimmer residenciais. 
Este trabalho estava focado, especificamente, ao Laboratório de Formas Anima-
das (onde era ministrada a disciplina de Teatro de Máscaras, Bonecos e Sombras).

No ano de 2005, passou a funcionar a sala administrativa denominada 
Laboratório de Iluminação, na parte superior aos camarins e entre as salas Es-
paço 1 e 2; no mesmo ano foi implantado o Projeto de Extensão LUZ Laborató-
rio Cênico, coordenado pelo professor José Ronaldo Faleiro e eu. Em junho de 
2005, realizou-se no auditório do Centro de Artes e vinculado ao Projeto de Ex-
tensão o primeiro evento “A Luz em Cena” e o primeiro Encontro Catarinense de 
Iluminação Cênica; no ano de 2007 - a segunda edição do evento, sendo a ter-
ceira em 2011; a quarta em 2012; a quinta em 2013 e a sexta em 2016. Junto aos 
eventos passaram a ser ministrados workshops demonstrativos por empresas 
e marcas de equipamentos de iluminação, conhecidas internacionalmente. As 
atividades passaram a ser frequentadas por técnicos de casas de espetáculos, 

⁶ Em junho de 2003, apresentei defesa do meu Trabalho de Conclusão de Curso e sendo aprovado encerrei 
minhas atividades como bolsista e acadêmico. 

A Sacris | 2003 | Direção e Iluminação Marcos Klann | Foto Morgana Martins
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acadêmicos e professores universitários das diversas regiões do país. No decor-
rer desses anos, o DAC proporcionou a melhoria, tanto quantitativa como qua-
litativa dos materiais e salas-laboratório de atividades com iluminação cênica. 

O Projeto de Extensão LUZ Laboratório Cênico teve como atividade, ao 
longo de sua existência, cursos e workshops nas áreas de ferramentas de ilu-
minação, montagem prática de iluminação, conceitos e criação de iluminação, 
luz para teatro de sobras, software para mapas de iluminação, luminosidades 
alternativas para teatro/escolas, sonoridades cênicas, cenotecnias entre outros 
meios da área de tecnologias cênicas. 

Mais um caminho para o repasse dos conhecimentos foi a contemplação 
de bolsas de extensão e de apoio discente a estudantes vinculados ao DAC. Es-
tas bolsas proporcionaram apoio financeiro aos acadêmicos para acompanha-
rem os trabalhos técnicos nos processos de montagem e criação de luz nas ati-
vidades das disciplinas, organização dos equipamentos nos depósitos, assistir 
aos ensaios e conversar com os alunos-diretores para que fosse elaborada uma 
sugestão e experimentação de luz cênica.  

No ano de 2005 e 2006 o LUZ Laboratório sentiu necessidade do registro 
fotográfico dos trabalhos com luz cênica. Esta tarefa e arquivamento foram deno-
minados de “Banco de Dados e Imagens”. Mas devido a não existência de outros 
meios de registros das apresentações, os acadêmicos passaram a requisitar esse 
material audiovisual com grande frequência, e a atividade do bolsista passou 
quase que exclusivamente a esta função, o que determinou em anos posteriores 
a desvinculação do Banco de Dados e Imagens do projeto LUZ Laboratório. 

Naqueles primeiros períodos ocorreu a contratação de Camila Ribeiro, 
acadêmica de Artes Cênicas, a fim de registrar os efeitos de luz e os cenários e 
não somente fotos preparadas. Camila passou a estudar mais os equipamentos 
projetores de luz, adequando a sua máquina fotográfica à luz no momento do es-
petáculo. Seu bom trabalho gerou uma exposição denominada Registros de Cena. 

O registro fotográfico dos espetáculos alimentava a pesquisa de ilumi-
nação cênica, desenvolvida por mim no Projeto Laboratório de Luz, orientado 
pelo Prof. Dr. José Ronaldo Faleiro. Dos estudos de Camila e sua participação 
como integrante do grupo de pesquisa do professor do DAC, André Carreira, no 
espetáculo Women’s White shirts foi que desenvolvemos, juntos, uma interferên-
cia para contribuir com as atrizes em cena. No início de 2008, o grupo estava en-
saiando na sala Espaço 2 para uma temporada de circulação por Santa Catarina 
e havia somente uma luz geral de PCs, com projetores vindos na posição contra 
luz, luz frontal e lateral e um foco fechado. Duas atrizes estavam em cena e uma 
delas interpretava uma morta deitada numa maca, a qual sofreria interferên-
cias da sua colega de cena até com água. Avaliamos que a circulação acontecia 
no período de inverno catarinense e a atriz ficaria com frio. Sugerimos que fosse 
trocado o modelo dos projetores de luz e experimentamos com a luz geral do 
modelo PAR 64 foco 5. A luz ficou mais forte em brilho e emissão de calor, vindo 
dos projetores, o que favoreceu a visualidade e aquecimento. 

No ano de 2005 foi criada uma luz para espetáculo da disciplina de En-
cenação, ministrada pelo professor José Ronaldo Faleiro que merece registro. 
Faleiro, em todas as vezes que ministrava a disciplina, convidava-me para orga-



199

⁷Dos cinco elipsoidal existentes, quatro eram da marca Telem 1.000w e um da marca ETC 750w.

nizar um workshop técnico e de criação de luz aos acadêmicos. Os acadêmicos 
Meire Silva e Clei Grott aproveitaram ao máximo as orientações focadas total-
mente no espetáculo A, dirigido pela dupla numa adaptação ao texto de Franca 
Rame, mulher do italiano Dario Fo.

A peça tratava do universo feminino, e os diretores queriam uma luz em 
forma de triângulo, pois as três atrizes em cena se colocavam num cenário de 
balões vermelhos e cheios de água atrás delas. Nesses balões, determinamos 
a colocação de dois projetores modelo set light ao chão, iluminando de baixo 
para cima e ressaltando o líquido avermelhado existente nos balões. À frente 
das três atrizes, o público se colocaria em duas partes de arquibancadas, sendo 
que a disposição do cenário mais as arquibancadas formavam um triângulo no 
qual as atrizes se movimentariam, recebendo uma luz quase a pino. O labora-
tório ainda tinha poucos equipamentos e para esta função de recorte somente 
as ferramentas do modelo elipsoidal dariam conta da exigência dos diretores⁷. 
Passei a informação de que o recorte em linha reta era perfeito somente com 
o modelo ETC, mas que não daria cobertura no espaço da cena. Somente três 
elipso dariam o recorte em forma de triângulo adequado à cena, no entanto a 
marca Telem não fazia recorte em linha reta e sim com uma pequena curvatura. 
Foi-me solicitada a demonstração do efeito; os três projetores foram colocados 
a uma altura de cinco metros e afinados, demostrando sobre o defeito no recor-
te do equipamento. A luz desenhava uma trompa de falópio e o “defeito” estava 
bem dentro do “efeito” para o universo que o espetáculo transitava.

A, 2005 | Direção Meire Silva e Clei Grott | Iluminação Ivo Godois | Foto Camila Ribeiro
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Em 2005, outra experiência marcante ocorreu com a professora Maria Brígi-
da de Miranda, quando na disciplina Interpretação I ela resolveu fazer experimen-
tos com iluminação cênica. Ao final do semestre, propôs aos alunos um trabalho 
com o texto O Despertar da Primavera, sugerindo-lhes que procurassem efeitos de 
cenários através da luz. Gobos foram construídos com latinha de refrigerante e um 
efeito de grande tronco de árvore foi desenhado com  luz entre outros. 

Desta turma, muitos alunos recorreram ao laboratório em outros anos para 
complementarem seus trabalhos com luz, sendo que Luciano Bueno de Oliveira e 
Elisza Peressoni Ribeiro desenvolveram experimentos como iluminadores para ou-
tros trabalhos cênicos no decorrer do curso e também após a sua conclusão. Lucia-
no se tornou bolsista do Laboratório de iluminação em 2007 e 2008, tendo criado 
luz para vários trabalhos de disciplinas e outras criações para grupos de teatro e 

O Conto da Ilha Desconhecida, 2010 | Direção  Ana M. Orlando e Fernando 
Marés | Iluminação Luciano Bueno | Foto Ana Maria M. Orlando

A Pedra Arde, 2007 | Direção e Criação de luz Elisza Peressoni Ribeiro | Foto 
Camila Ribeiro
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dança. Após finalizar o curso, seguiu suas pesquisas trabalhando com iluminação. 
Elisza, após a experiência na primeira fase, participou de cursos oferecidos pelo 
projeto de extensão LUZ Laboratório e, paralelamente, ao seu trabalho de atriz 
criou iluminação para espetáculos de disciplinas e eventos fora da universidade, 
como o Grupo Musical A Corda em Si, entre outros.  

No ano de 2010, o espetáculo Uma Lady Macbeth, com atuação da 
professora Heloise Vidor e direção do professor Edélcio Mostaço, teve um di-
ferencial especial na iluminação. Como eu estava concentrado na finalização 
da dissertação de mestrado, quem assumiu a criação da luz foi o acadêmico 
e experiente diretor/ator catarinense Daniel Olivetto. Sempre que possível, ele 
passava no laboratório de iluminação para conversarmos sobre o tema, com o 
qual eu contribuía também em seus trabalhos acadêmicos e montagens de luz 
de espetáculos do seu grupo teatral na cidade de Itajaí.    

No ano de 2011, a disciplina de Montagem foi dividida em dois grupos, 
sendo um dirigido pelo professor Vicente Concilio com o espetáculo teatral Ba-
den Baden, e outro, pelo professor Paulo Balardin com o espetáculo Odisseia. 
No espetáculo Baden Baden, a proposta era sobre textos didáticos do autor ale-
mão Bertold Brecht. O professor Vicente determinou que a iluminação deveria 
interagir com o espetáculo de forma clara e intensa e, ao mesmo tempo, marcar 
o espaço das cenas seguintes. O espetáculo, em sua maioria, ocorria numa sala 
fechada e as cenas de forma consecutiva nos quatro lados e ao centro da sala. 
O público deveria se movimentar no espaço de acordo com as mudanças de 
cenas, e a luz teria a função de apontar, antecipadamente, os locais para que o 
público se dirigisse a outra posição mais adequada para visualizá-la.

Uma Lady Macbeth, 2010 | Direção Edélcio Mostaço | Iluminação Daniel Olivetto  
Foto Claudia Mussi
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No espetáculo Odisseia, feito com a linguagem de Teatro de Sombras, a 
luz deveria ser gerada por lâmpadas de baixa intensidade, com o fito de melhor 
definir as silhuetas a serem projetadas. O professor Paulo Balardim contou com 
o auxílio de um dos grandes mestres desta linguagem, o diretor e sombrista Ale-
xandre Fávero da Cia de Teatro Lumbra de Porto Alegre, o qual ministrou oficina 
prática aos atores e contribuiu na finalização estética do trabalho cênico.       

No ano de 2011 o Programa LUZ Laboratório voltou a realizar o evento 
“A Luz em Cena”, que ocorreu nos anos de 2005 e 2007, sendo desta vez a sua 
terceira edição. O diferencial em 2011 foi o início de uma parceria com empre-
sas de iluminação, com o propósito de exposição de equipamentos e workshops 
sobre funcionamento técnico. Outra forma de troca dos conhecimentos sobre 
iluminação no evento - A Luz em Cena - foi a mesa de conversa com professores 

Odisséia, 2011 | Direção Paulo Balardim | Criação de luz o grupo.
Foto Fabiana Lazzari

Baden Baden, 2011 | Direção Vicente Concilio 
Iluminação Ivo Godois | Foto Marcelo Cabral
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ou teóricos da área de iluminação, cenotecnia, sonoridade e figurino. No tema 
específico de iluminação, os diálogos contaram com profissionais que minis-
tram disciplinas em cursos de artes, acadêmicos pesquisadores e profissionais 
com anos da prática autodidata. As rodas de conversas passaram a ser não 
mais uma palestra ou mesa de autoridades no assunto e sim uma experiência 
e aprendizado coletivo. No ano de 2013, juntamente com o evento - A Luz em 
Cena - aconteceu o 1º SE LUZ Seminário de Estudo em Luz Cênica. Acadêmicos, 
professores, pesquisadores e profissionais da área puderam expor textos, em 
sua maioria, inéditos sobre criações e experimentos com iluminação cênica. 

Dentre os vários bolsistas já citados anteriormente, está o nome de Lu-
ciano Bueno que pôde aprofundar seus conhecimentos práticos e teóricos em 
iluminação em 2007-2008. Em seu Trabalho de TCC, discorreu sobre o Banco de 
Dados e Imagens, surgido em 2005, através do Programa Luz Laboratório para 
proporcionar arquivo de imagens das atividades do Laboratório de ilumina-
ção⁸. Em 2011, o acadêmico Andres Tiesser principiou como bolsista, tendo, no 
final de 2012, apresentado seu TCC sobre iluminação cênica sobre um trabalho 
acadêmico, ao qual fora convidado para criar a luz. 

 Em 2012, ingressava no curso de Artes Cênicas, a acadêmica Priscila da 
Costa. Como bolsista de pesquisa (2013) da Profª. Vera Collaço deu continuida-
de ao trabalho junto ao Laboratório de iluminação do DAC e como bolsista do 
prof. José Faleiro (2014) atuou no Programa de Extensão LUZ Laboratório⁹. Em 
2015, Priscila criou ao lado da professora Elke Sidler a iluminação do trabalho 
de dança da disciplina de Montagem denominado Desapropriar de Mim. Neste 
mesmo ano, ministrou uma oficina aos seus colegas de turma sobre percepção 
e a contribuição da iluminação no trabalho do ator- bailarino, temática de seu 
TCC. Em 2014, a acadêmica Marina Argenta, bolsista do Programa Luz Labora-
tório, desenvolveu atividades no Laboratório de iluminação. 

 Em 2013, ingressou como bolsista o acadêmico Gabriel Velasques, perma-
necendo por seis meses e retornando, em 2014, para auxiliar na composição da ilu-
minação do espetáculo $em Vinténs da disciplina de Montagem, da qual ele também 
fazia parte como ator. Em 2016, passou a ser bolsista de extensão do programa LUZ 
Laboratório, a acadêmica Iscarlat Lemes, trabalhando no Laboratório de Iluminação.

O evento “A Luz em Cena” 6ª edição, em 2016, homenageou Gabriel Velasques 
e Priscila Costa, bolsistas com imagens dos espetáculos, os quais contribuíram na 
criação da luz.   

⁸Posteriormente, Luciano ingressou, através de concurso, no Teatro da Igrejinha da Universidade Federal 
de Santa Catarina para trabalhar na área de iluminação.
⁹A aluna participou da equipe de coordenação técnica do FITA Floripa, Festival Internacional de Teatro de 
Animação, onde já permanece por cinco edições, e contribuiu na organização do Evento “A Luz em Cena” 
em 2012, 2013 e 2016.
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No ano de 2013, um projeto iniciado pelo professor André Carreira, e pos-
teriormente, reencaminhado pelo professor Stephan Baumgärtel, destinado a 
obter recursos financeiros através do FINEP, obteve êxito. Trata-se do projeto 
LABETEC – Laboratório Experimental de Tecnologia Cênica planejado para as 
salas Espaço 1 e 2, pelo qual era visada a aquisição de novos equipamentos 
de iluminação com tecnologia toda voltada à luminosidade com LED (Diodos 
Emissores de Luz). Entre idas e vindas dos entraves burocráticos, no ano de 
2014 o Departamento de Artes Cênicas recebeu a confirmação da aprovação 
dos recursos para tal. Iniciou-se outra árdua jornada, somando forças para que 
o projeto fosse executado, sendo que somente em meados de 2016 houve a li-
beração e encaminhamento das aquisições. Três vias de execução foram dadas, 
o projeto, inicialmente, havia sido dividido em Compra de equipamento e pro-
jeto e execução de tratamento acústico das duas salas¹⁰.  

¹⁰O professor Stephan conseguiu adicionar um terceiro item importante, o Grid de iluminação com tubos 
de 3,6mm, divididos em 10x10 fileiras de tubos fixos no teto; o anterior era de calha elétrica em divisão de 
6 x 9 fileiras e considerado inadequado para suportar grande peso de equipamentos pendurados. Já, no 
item compra de equipamentos de iluminação era solicitada a aquisição de 12 Seladores LED ETC com 07 
cores, 10 LED Desirê 40 ETC, 10 Elipsoidal LED ECT com dois tubos cada (PC e Fresnel), 16 Moving LED Spot, 
20 Moving LED Wash, 01 mesa ION ETC com dois monitores, conexão de rede ENTRENET e 03 máquinas 
de fumaça de 3.000w.

Cartaz do evento “A Luz em Cena 2016”
Criação do Núcleo de Comunicação do CEART / UDESC
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Mesmo não sendo uma disciplina integrada à grade curricular do Depar-
tamento de Artes Cênicas, a iluminação Cênica tem interferência direta na visu-
alização e composição estética, em grande parte, das atividades propostas pelo 
curso de Teatro do Centro de Artes e no Programa de Pós-Graduação em Teatro. 

“Mestre” José Ronaldo Faleiro em teste de iluminação antes de iniciar espetáculo Trêmu-
lo, 2008 | Foto do acervo do Banco de Dados e Imagens Cênicas – DAC
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Iluminar-ação:
Rogaciano Rodrigues¹

Foi no curso de Artes Cênicas que comecei a repensar as questões relacio-
nadas à iluminação e sua relação com o trabalho do ator dentro do processo de 
criação da cena. A iluminação, os estudos do corpo e os processos de montagem 
técnica dos espetáculos eram elementos que despertavam a minha atenção e 
curiosidade. Naquele momento, questionava como nós, os artistas, os diretores 
e os atores aqui em Santa Catarina, tínhamos um conhecimento tão reduzido so-
bre os processos de criação da iluminação; dos sistemas de funcionamento da 
caixa cênica; dos procedimentos de montagem técnica dos espetáculos; do uso 
e aplicação dos demais elementos cênicos. Como estudantes, tínhamos pouco 
contato com: os espaços teatrais; os técnicos; e o sistema de trabalho realizado 
por esses profissionais. Havia muitos questionamentos, os quais me instigavam 
a investigar esse universo por detrás da cena teatral. Lembro que, nesse período, 
os estudos, as pesquisas referentes à iluminação e sobre os demais elementos 
cênicos eram bem reduzidos, tanto em Santa Catarina, como no Brasil. Tam-
bém, não havia tantos profissionais, artistas de teatro, interessados em estudar 
a iluminação e os recursos técnicos voltados à criação e à montagem cênica. E 
foi dentro dessa dimensão que percebi um espaço de estudo e de atuação pro-
fissional como artista. No decorrer do curso de Teatro, passei a integrar grupos, 
companhias de teatro importantes em Santa Catarina, desenvolvi trabalhos de 
coordenação de palco em festivais nacionais e em produções; participei junto às 
encenações e às práticas dos estudantes no curso de Teatro. Desempenhei as fun-
ções de: iluminador, montador da iluminação, operador de luz, coordenador de 
palco, contrarregra, diretor e ator. Paralelamente a essas atividades, estabeleci 
contato profissional com os coordenadores e técnicos de palco do: Teatro Ademir 
Rosa; Teatro Álvaro de Carvalho e do Teatro União Recreativa Beneficente Ope-
rária-UBRO; assim, passei a frequentar esses espaços, auxiliando nas montagens 
e também recebendo uma aprendizagem sobre o processo de trabalho na caixa 
cênica do teatro e demais espaços alternativos.

¹Doutorando em Teatro na UDESC, 2016; Mestre em Educação pela UFSC, 2008 – 2010; Graduado no Curso 
de Licenciatura em Artes Cênicas, do Centro de Artes/UDESC, entre 2002-2006. Atuou profissionalmente 
como: Professor nas áreas de prática corporal no teatro e na dança; Iluminador, Técnico de Montagem e 
Operador de Luz em Espetáculos Artísticos; Ator, Diretor e Performer Cênico; Pesquisador nas áreas do 
Corpo; Professor de Gestão e Coordenação Pedagógica em Educação a Distância na UFSC. 
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Vivenciei um processo de inserção numa multiplicidade de espaços 
artísticos e realidades. Essas experiências ampliaram os meus horizontes em 
termos de conhecimento e formação profissional. Como artista e estudante do 
Curso de Artes Cênicas, desenvolvi uma compreensão mais profunda em rela-
ção à produção teatral, pois passei a interligar os conhecimentos adquiridos 
na universidade com o trabalho prático realizado nos grupos, produções e nas 
montagens técnicas dos espetáculos nos teatros e em espaços alternativos.
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Existir entre luzes  
Priscila da Costa¹

Recém aprovada no vestibular, novas perspectivas e horizontes se abri-
ram no ano de 2012. A novidade de estar em uma universidade, as aulas do cur-
so de Licenciatura em Teatro, tudo me encantava e de alguma maneira me apa-
vorava. Foi assim, andando pelos corredores da universidade, sempre atenta 
aos cursos e propostas de auxílio que a Universidade do Estado de Santa Catari-
na (UDESC) poderia oferecer que, em meio ao caos de meus pensamentos, vejo 
um anúncio sobre uma oficina em eletricidade básica para o teatro. Confesso 
que, por não esperar uma matéria de “exatas” no curso de teatro fiquei curiosa 
e, em algumas semanas depois, eu havia feito o curso e me encantado por esse 
universo ainda muito desconhecido, a iluminação cênica. Foi logo na sequência 
que recebi por meio do técnico (do laboratório de iluminação do Departamento 
de Artes Cênicas – UDESC) e mestre, Ivo Godois, o convite para ser bolsista no 
laboratório de iluminação. Sem hesitar, aceitei o convite e me lancei nesse novo 
caminho que se mostrava.

Hoje, quatro anos e meio depois, escrevo esse ensaio de história e expe-
riências na cidade de Belém do Pará – Brasil, prestes a operar a luz de um solo 
de dança contemporânea, depois de um dia de montagem. (melhor que uma 
viagem para ajudar a pensar na vida, não é mesmo?).  Foram anos difíceis, pas-
sei por muitas perdas, entre elas a de minha mãe. E entre idas e vindas por esse 
Brasil afora, carreguei e carrego comigo os conhecimentos adquiridos como 
bolsista no Luz Laboratório. Conheci os bastidores das peças, operei luzes de 
espetáculos maravilhosos e que eu admirava muito. Organizei eventos sobre 
iluminação (mais especificamente três edições do evento A LUZ em Cena (2012, 
2013 e 2016) – o “filho” que adotei e que vejo crescer), coordenei a técnica de 
festivais, passei por muitos desafios e preconceitos (a iluminação cênica, ainda 
hoje é, predominantemente, um universo masculino e machista). Conheci mui-
tas pessoas interessantes. Ah... E claro, viajei muito com espetáculos (amo essa 
possibilidade que meu trabalho proporciona). 

¹  Priscila da Costa é atriz e iluminadora. Graduada em Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina em 2016/1. 
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Dentre as experiências que o Luz Laboratório me ofereceu, aliadas à mi-
nha vontade de conhecer cada vez mais este elemento, surge o meu Trabalho 
de Conclusão de Curso, o famoso TCC. Eis que outro caso de amor nasce, (ilu-
minação e a atuação, frente a frente) e eu na missão de, por meio das palavras, 
explicar a conexão direta que visualizei entre essas duas vertentes de estudos. 
O TCC gerou uma pesquisa e tanto, mutável e que carrego para um projeto de 
mestrado. Em poucas palavras, a iluminação cênica hoje me completa, ela é 
minha fonte de renda, minha profissão, meu objeto de estudo, minha aliada e 
meu sucesso. Logo, existo entre as luzes e as sombras dessa vida. 
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Das Ciências Humanas ao aprendizado sobre 
pesquisa em Artes Cênicas

Tereza Mara Franzoni¹

Este texto é um depoimento sobre a minha atuação e área de trabalho 
no Departamento de Artes Cênicas da UDESC. Começo identificando o lugar que 
me possibilita pensar sobre a experiência que tenho vivido nesse departamen-
to. Meu primeiro contato com o Centro de Artes foi como professora substitu-
ta, de 1996 a 1999, no então Departamento de Ensino Fundamental (DEF), que 
reunia as disciplinas da área de Educação, Ciências Humanas e Sociais. Como 
minha formação é em Ciências Sociais com pós-graduação em Antropologia, 
passei a ministrar as disciplinas de Antropologia e Sociologia, assim como as 
metodologias de pesquisa, tanto aquelas oferecidas nas fases iniciais, de inicia-
ção à linguagem acadêmica, como aquelas destinadas à elaboração do projeto 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Praticamente todos os cursos possuíam alguma disciplina de Antropo-
logia e/ou Sociologia, além de Filosofia, Psicologia e disciplinas específicas da 
área de Educação. Isso possibilitava que cada um de nós, professores vincula-
dos ao DEF, tivéssemos uma experiência bastante diversificada, conhecendo os 
vários cursos do Centro de Artes, suas especificidades e a dinâmica de atuação 
profissional a que se propunham. Foi assim que conheci o antigo Curso de Edu-
cação Artística - Habilitação Artes Cênicas, atual curso de Licenciatura em Tea-
tro da UDESC. Nesse curso, junto a outros professores de meu departamento de 
origem, ministrei Folclore Brasileiro, Sociologia da Educação e da Arte, Metodo-
logia Científica e Metodologia de Pesquisa, disciplinas existentes no currículo 
daquele período. Como muitas das disciplinas eram comuns a vários cursos do 
CEART, não era raro ter na mesma disciplina estudantes de diferentes cursos, o 
que era sempre muito produtivo. 

O contexto dos anos 1990 no CEART foi marcado pela consolidação das 
habilitações específicas dos cursos de artes, que possuíam uma base de disci-
plinas comuns. No caso da Habilitação em Artes Cênicas, foi no final dos anos 
1990 que o curso desencadeou uma reforma curricular, tendo em vista ajustar-

¹Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia 
Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora do Departamento de Artes 
Cênicas e do Programa de Pós Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Profes-
sora efetiva da UDESC desde 2003.
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se às exigências de carga horária do Ensino de Teatro e modificar também a 
ementa de várias de suas disciplinas, visando uma melhor definição do curso. 
Essas transformações foram aprofundadas, posteriormente, na consolidação 
de um novo currículo aprovado em 2006. Quando retornei ao CEART como pro-
fessora efetiva, em 2003, lotada no Departamento de Ciências Humanas (novo 
nome do DEF), encontrei um curso parcialmente modificado e que iniciava 
um novo processo de reforma curricular, ainda mais profundo. Nesse proces-
so, pude contribuir discutindo especialmente as disciplinas ligadas à escrita e 
à pesquisa universitárias. Infelizmente, na época, o departamento optou por 
manter apenas as disciplinas de História do Teatro, deixando de fora outras dis-
ciplinas da área de Ciências Humanas, como Antropologia, Sociologia e Psico-
logia, disciplinas que a meu ver poderiam contribuir em muito para a produção 
de conhecimento em Artes Cênicas.

Em 2006 o curso renasceu como Licenciatura em Teatro, mudando pos-
teriormente, em 2008, para Licenciatura e Bacharelado em Teatro e, novamen-
te, em 2011 para Licenciatura em Teatro. As mudanças de nomenclatura poste-
riores a 2006, contudo, não significaram alterações significativas na estrutura 
curricular. Ao final desse período eu já havia migrado para o Departamento de 
Artes Cênicas e assumia, quase que permanentemente, a disciplina Metodolo-
gia da Construção do Texto Acadêmico, que veio a substituir a antiga Metodo-
logia Científica, e a disciplina Metodologia de Pesquisa. Essa experiência me 
possibilitou acompanhar mais diretamente a produção dos TCCs elaborados ao 
longo dos últimos anos, os temas e perspectivas que interessaram os estudan-
tes e, indiretamente, a dinâmica de orientação e pesquisa desenvolvida pelos 
professores do departamento. Além disso, com o início do Mestrado em Teatro 
em 2002 e do Doutorado em Teatro em 2009, o universo da pesquisa ampliou 
sobremaneira no âmbito do DAC, possibilitando uma relação extremamente 
produtiva entre graduação e pós-graduação.

Nos temas de TCCs escolhidos pelos estudantes, a partir de 2006, é pos-
sível encontrar tanto aqueles relativos ao treinamento do ator, análise de dra-
maturgias, coreografias e cenografias, quanto o estudo de autores importantes 
para o Teatro, além de outros interesses. Alguns desses interesses encontram 
eco direto nas características do novo currículo, outros surgem como temáticas 
que ampliam o universo de formação do curso. Teatro de sombras, teatro de 
animação, teatro comunitário, teatro de grupo, dança, e, mais recentemente, 
performance, teatro ritual, manifestações afrobrasileiras, a interface do teatro 
com outras linguagens artísticas e a reflexão sobre as práticas de estágio estão 
entre os temas mais frequentes. Trabalhar na disciplina de Metodologia de Pes-
quisa colaborando com a construção dos projetos de TCC, com essa diversidade 
temática, tem sido um desafio e um aprendizado permanentes.

Minha participação no Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC, 
PPGT, a partir de 2012, contribuiu para fortalecer o trabalho nas disciplinas de 
metodologia da graduação. No convívio com os estudantes, fui observando que 
muitas das dificuldades encontradas na graduação se repetiam, em diferentes 
graus, no mestrado e, posteriormente, no doutorado. Porém, também fui perce-
bendo que muito daquilo que eu via inicialmente como dificuldade de trabalho 
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com a linguagem acadêmica era a resultante das tensões de um processo de 
construção de uma linguagem própria – tanto pessoal como do próprio campo 
das Artes Cênicas –, no embate com os modelos de escrita e pesquisa que outros 
campos do conhecimento já haviam consolidado no meio universitário. Nesse 
sentido, não se tratava apenas de contribuir para a consolidação de projetos 
de pesquisa, mas de compreendê-los e interagir com eles como resultantes da 
tensão entre dificuldades pessoais, modelos acadêmicos antigos e novos, e a 
consolidação do universo investigativo e conceitual da área das Artes Cênicas, 
fruto da experiência de um corpo docente oriundo de formações e experiências 
acadêmicas e de pesquisa bastante diversas. 

Uma das estratégias que encontrei foi a de ampliar os espaços de diá-
logo direto entre estudantes de graduação e pós-graduação, de forma que a 
experiência artística e de pesquisa dos estudantes que estão há mais tempo na 
universidade pudesse contribuir com os estudantes da graduação. Em contra-
partida, também era meu intuito que o olhar sobre a graduação possibilitasse 
aos estudantes da pós refletir sobre suas próprias trajetórias. Na primeira fase, 
um dos exercícios que eu proponho é a realização de uma entrevista com um 
estudante do PPGT, cujo tema é a pesquisa desse estudante na pós-graduação 
e o caminho que o levou até ela. Já na oitava fase, um exercício que eu propo-
nho é a realização de uma “banca de qualificação” dos trabalhos finais da disci-
plina de Metodologia de Pesquisa, com participação de um estudante da turma 
de graduação e um estudante do PPGT. A experiência vem sendo realizada há 
vários anos, contando com a generosidade e solidariedade dos estudantes que 
dela participam, desencadeando parcerias e trocas que vão bem além das dis-
ciplinas. Um dos frutos dessa experiência é o projeto de extensão Seminário 
de Pesquisa em Artes Cênicas, realizado há seis anos, e que tem como objetivo 
reunir estudantes de graduação e pós-graduação em Teatro em fase de pesqui-
sa e de elaboração de TCCs, dissertações e teses para discutir os dilemas e as 
perspectivas de seus trabalhos. No ano de 2016, em função da demanda exter-
na dos anos anteriores, o Seminário foi aberto também para a participação de 
estudantes de outras universidades, o que significa uma ampliação do próprio 
universo de discussão sobre a pesquisa na área das Artes Cênicas para os estu-
dantes do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC.



213

De um ponto a outro: trajetórias de emancipação
Adriana Patrícia dos Santos [Drica Santos]¹

Indefinidas páginas não dariam conta de compartilhar a trajetória de uma jo-
vem paulista negra, de classe pobre que imigra para Florianópolis no ano de 1996, em 
busca de melhor oportunidade e dignidade e que, hoje, faz parte do corpo docente 
desta renomada instituição. Entre esses dois pontos há diversas curvas, ápices, de-
clives, desafios e conquistas, os quais não cabem neste singelo depoimento. Todos 
sabem o espaço dado aos chamados “subalternos”, como diria Gayatri Spyvak, e os 
desafios que isso acarreta às relações sociais. Porém, digo isto para ressaltar o gran-
dioso papel do DAC em minha formação enquanto professora, artista e cidadã crítica, 
engajada com a responsabilidade na construção de um conhecimento emancipado 
ante à sociedade que vivemos. Digo com propriedade que minha formação nesta ins-
tituição é ressonante com minha formação e realização pessoal. 

Nesta jornada que começou em 2003, houve professorxs e técnicxs que foram 
fundamentais aos ápices do percurso; pessoas que me incentivaram, impulsionaram, 
compartilharam seus saberes e me encorajaram a ser capaz de correr atrás da lacuna 
social, na qual fui inserida ao nascer. Foi durante o curso de graduação que aprofun-
dei meu olhar crítico sobre minha posição enquanto negra e mulher no teatro e na 
vida. E os grupos de pesquisa² dos quais participei me deram apoio e muito incenti-
varam minha particularidade dentro da pesquisa coletiva.

Ainda há muito por conquistar, no entanto, cada vez mais, felizmente, vejo 
que o curso vem se fortalecendo na busca pela real democratização do saber e do 
respeito à diversidade. Percebo, crescentemente, uma polifonia de vozes (diver-
sidades étnico-raciais, orientação sexual e inclusão) em nosso curso, no âmbito 
estético, ético e poético. Isso, a meu ver, faz com que a tão desejada “pedago-
gia para a paz” realmente saia das teorias para habitar nossos reais territórios; e 
contribui ao potencial pedagógico da arte em prol da emancipação nas diversas 
esferas da vivência humana.

¹ Graduada em 2007 pelo Curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas, do 
Centro de Artes/UDESC. Doutoranda e Mestre em Teatro pelo PPGT/UDESC. Atriz, palhaça, pesquisadora e 
professora. Integrante da (Em) Companhia de Mulheres desde 2013. Faz parte do projeto (A) gentes do Riso 
coordenado pela Traço Cia. de Teatro. Em seu trabalho como atriz tem como eixo de pesquisa o grotesco na 
atuação, gênero e políticas do negro corpo na arte; a linguagem da/o palhaça/o e a contação de histórias.
²Participei dos grupos de Pesquisa: AQIS – Núcleo de Pesquisa sobre processos de criação artística, coorde-
nado pelo Prof. Dr. André Carreira e do Imagens Políticas coordenado pela Profª Drª Fátima Lima que também 
é responsável pelo Coletivo NEGA – Negras Experimentações.
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A pós-graduação como espaço da incerteza
André Carreira¹

A pergunta sobre qual a importância da oferta de um curso de pós-gra-
duação pode parecer carente de sentido no momento atual. No entanto, nossa 
instituição se fez esse questionamento quando foi iniciado o processo de criação 
do que hoje é um programa de pós-graduação consolidado, o Programa de Pós-
Graduação em Teatro (PPGT) que oferece os cursos de Mestrado e Doutorado. 

Talvez a resposta mais simples para tal questão seja a mais acertada: criar 
um programa de pós-graduação é estabelecer um espaço de incerteza, de refle-
xão e de invenção. 

No entanto, fazer referência ao questionamento sobre a criação do curso 
de pós-graduação é fundamental para estabelecer a história do processo coletivo 
de construção de um projeto que, atualmente, apresenta-se como uma impor-
tante ação no campo da pesquisa e da formação universitária. 

O questionamento sobre o sentido do investimento no pós-graduação em 
Artes e mais especificamente, em Teatro, representa evidentemente um relati-
vo desconcerto em relação ao papel dos estudos pós-graduados. Mas, isso pode 
também ser eco de um ponto de vista que considera a universidade como insti-
tuição dedicada a uma formação profissional que responda, exclusivamente, às 
demandas do mercado de trabalho. Sendo assim, é fundamental relembrar que 
uma das funções primordiais da universidade é constituir um espaço de reflexão 
que pense a realidade e questione os saberes estabelecidos. A universidade for-
ma profissionais, mas sobretudo deve construir conhecimentos que formam e 
transformam o mundo.

Assim, para além de projetos pedagógicos que estejam voltados à atenção 
das necessidades imediatas da cidade e do estado, o pós-graduação é um fórum 
de discussão do saber e pretende, por sua natureza, ampliar o campo do conheci-
mento das Artes e das relações sociais que permeiam as práticas artísticas.

A UDESC, instituição que nasceu com a vocação de atender as demandas 
de formação profissional do estado de Santa Catarina, ultrapassou estes limites 

¹ Docente do DAC desde 1995. Pesquisador 1A CNPq. Atua na área de práticas artísticas. Professor do PPGT 
e PROF-ARTES. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão como coordenador do ÁQIS - Núcleo de Pes-
quisas Sobre Processos de Criação Artística. Foi o presidente da Comissão de Implantação do PPGT e seu 
primeiro coordenador, também foi presidente da Comissão de Implantação do PROF-ARTES e é seu Coor-
denador Nacional. andre.carreira@udesc.br 
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e, em algumas áreas do conhecimento, começou a adquirir um perfil nacional. 
Isso decorreu de ações que transformaram seu foco, estabelecendo um desdo-
bramento positivo de seu projeto inicial e foi uma resposta que diferentes equi-
pes de docentes e técnicos elaboraram para consolidar nossa instituição como 
uma verdadeira universidade.

A instalação de um programa de Pós-graduação em Teatro pode ter pare-
cido inicialmente para alguns, um esforço institucional fora da nossa realidade. 
Mas, hoje podemos observar que o movimento empreendido no sentido da ins-
talação deste programa implicou a projeção do Departamento de Artes Cênicas e 
do Centro de Artes para o quadro nacional do ensino e da pesquisa de pós-gradu-
ação na área das Artes da Cena.

A decisão de se investir na abertura do PPGT produziu um giro político 
que ampliou o espectro de trabalho do DAC, permitindo tanto a docentes como a 
discentes uma maior convivência com o contexto nacional da pesquisa da nossa 
área de conhecimento. Nossa inserção no crescente movimento do pós-gradua-
ção nos permite um diálogo intenso com a pesquisa e os processos de construção 
da universidade brasileira que, atualmente, discutem nosso fazer artístico, colo-
cando em questão nossos projetos de sociedade.

Isto repercutiu em maior intercâmbio com pesquisadores e problemáticas 
que atravessam a fronteira do estado. Também, trouxe para o prédio de cênicas 
estudantes das mais diversas regiões do país, o que originou significativa amplia-
ção dos nossos horizontes de trabalho e reflexão. 

A diversidade de pessoas que passaram a frequentar nosso espaço, espe-
cialmente, a diversidade regional, deve ser considerada uma aquisição que per-
mite melhor compreensão de nossa própria realidade como cultura regional e 
institucional, bem como nossas possibilidades de ação no contexto nacional. 

As práticas da realização de bancas de qualificação e defesas também con-
tribuíram muito para que, cotidianamente, estejamos pondo em dúvida as nos-
sas certezas. E é exatamente isso que caracteriza o pós-graduação, uma discus-
são permanente de conhecimentos e procedimentos que encontra repercussão 
nas nossas práticas da graduação. 

Quando se tem um espaço de pós-graduação, os intercâmbios são intensi-
ficados e se abrem as portas às incertezas. Isso se deve tanto à pesquisa como às 
bancas de mestrado e doutorado que são instâncias de avaliação, como também 
lugar de troca e de confrontação de ideias.

O aspecto fundamental do pós-graduação para nossa instituição é exata-
mente esta abertura. A expansão de nosso universo de trabalho fez mais comple-
xas nossas práticas de criação, ensino, pesquisa e extensão.

Outro elemento que deve ser considerado capital nesta trajetória relacionada 
ao pós-graduação, é a compreensão de como o ensino neste grau requer o crescimen-
to da pesquisa. O professor do pós-graduação não pode deixar de pesquisar, pois, 
além de ser uma demanda referente à produção docente a ser avaliada, é o material 
fundamental das aulas e dos processos de orientação. Portanto, compreende-se que 
o ensino de pós-graduação implica uma relação direta com a pesquisa, considerando 
que se trata de oferecer aulas e orientações que estejam estritamente relacionadas à 
produção de conhecimento de ponta que alimenta o pesquisador.
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É importante perceber que isso não deve repercutir apenas na sala de aula 
do pós-graduação, pois o ensino de graduação deve ser um beneficiário direto 
da circulação de novos conhecimentos oriundos das pesquisas de docentes e 
pós-graduandos. Esta pesquisa permite que nossas práticas de ensino se façam 
menos estáveis e, portanto, menos conservadoras e que possamos incorporar as 
dinâmicas oferecidas pela pesquisa cotidiana. Podemos modificar radicalmente 
as práticas de ensino e fugir da repetição de conhecimentos já consolidados, se 
estivermos influenciados pelos mais recentes conhecimentos produzidos na pes-
quisa e nas trocas, que resultam das participações em congressos e encontros 
nacionais e internacionais. 

O pós-graduação deve ser o território da dúvida, para assim gerar ten-
dências críticas sobre nossas práticas na graduação. A relação íntima entre estas 
duas esferas de ensino pode produzir processos de inovação, tanto no que se re-
fere às próprias práticas de ensino, como no âmbito da pesquisa.

Esta compreensão do pós-graduação como um instrumento de formação 
de pesquisadores e também de docentes do ensino superior, que é a orientação 
histórica da CAPES, tem alimentado os esforços do DAC desde a abertura do Mes-
trado de Teatro em 2001.

Nossa proposta inicial teve origem na experiência acumulada no DAC com 
a oferta sistemática de cursos de especialização, tais como Teatro-Educação, In-
terpretação Teatral e Dança. Estes cursos formaram a primeira camada de estu-
dantes pós-graduados, entre os quais alguns exerceram ou exercem atualmente 
a função de docentes no Departamento.

Apesar de que, o modelo de curso de especialização não tinha o rigor da 
avaliação tal como foi instrumentalizado, posteriormente, com a implantação do 
programa stricto sensu; a produção de monografias representou um exercício im-
portante para sentar as bases do projeto do PPGT. Neste sentido, a experiência 
dos cursos de Especialização em Dança e de Teatro-Educação, que formaram tur-
mas de forma sucessiva, foi fundamental à consolidação do projeto do Programa 
de Pós-graduação em Teatro, que foi a iniciativa pioneira no CEART.

Quando o primeiro projeto foi apresentado à CAPES, estávamos seguindo 
os passos de outras universidades que foram precursoras na área de Artes. Pode 
dizer-se que nosso projeto repercutiu também um processo nacional iniciado 
com a fundação da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Ar-
tes Cênicas (ABRACE), pois foi no seio da primeira reunião realizada em Salvador, 
para discutir a criação de uma associação que surgiu, de forma concreta, o impul-
so para algo que estávamos começando a discutir no DAC.

Nosso primeiro movimento foi o de elaborar um projeto de programa no 
qual constavam os cursos de mestrado e doutorado, tal como havia feito pou-
cos anos antes a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pensávamos que, desta 
forma, poderíamos impulsionar rapidamente a estruturação de um programa 
completo como  tinham, naquele momento, apenas a Universidade de São Paulo 
(USP), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a UFBA.

A comissão da CAPES que fez a visita local, a fim de avaliar a proposta com-
posta pelos professores Ana Maria de Bulhões-Carvalho (UNIRIO) e Irion Nolasco 
(UFRGS), considerou o projeto consistente. Mas, ao caracterizar o grupo de docen-
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tes, a comissão pensou que era preciso, primeiramente, a experiência de algumas 
turmas de mestrado para consolidar a equipe e, posteriormente, implementar a 
abertura do doutorado. Assim, tivemos em 2001 a aprovação apenas do curso de 
mestrado. E foi a partir dessa experiência que a equipe de docentes se mostrou ca-
pacitada para apresentar o curso de doutorado, que foi aprovado em 2009.

Nossa proposta de programa de pós-graduação estava em consonância com 
um movimento nacional que começou a superar a centralidade exercida, por muito 
tempo, pelas instituições paulistas e cariocas, que concentraram a formação pós-gra-
duada no país. A primeira iniciativa de pós-graduação em Artes Cênicas é da década 
de 1980 com a ECA USP (1981), em seguida vieram a UNIRIO (1991) e a UFBA (1997). 

A carência de pesquisa e cursos de pós-graduação no Brasil, naquele 
período, levou vários de nós a realizar estudos de pós-graduação na USP ou no 
exterior. Atualmente, essa realidade se transformou de forma radical. Algumas 
políticas nacionais implementadas pela CAPES, em meados dos anos 1990 (parti-
cularmente os sistemas de avalição por pares), contribuíram à expansão da ofer-
ta de cursos, ao mesmo tempo que se rompeu a centralização que caracterizava 
pós-graduação em Artes no país. 

Antes da existência deste sistema que muitos criticam com razão pelos 
seus excessos formalistas, a distribuição de recursos nacionais ao pós-graduação 
era feita de forma arbitrária, prejudicando especialmente as instituições de me-
nor porte situadas fora do eixo Rio-São Paulo ou excluídas dos eventuais proje-
tos de subsídios regionais. Sem referentes quantitativos, a divisão de recursos se 
dava, principalmente, a partir do prestígio conquistado pelas instituições e pela 
sua capacidade de pressão política. Ao ser estabelecidos critérios de avaliação 
que se aplicam a todas as instituições, com a participação das comunidades aca-
dêmicas de cada área através de fóruns nacionais, foi possível dar os primeiros 
passos para um sistema federativo, onde instituições de menor porte podem im-
plementar iniciativas com base na produção acadêmica (científica ou artísticas) 
de seus docentes e discentes.

O DAC, através da implantação do PPGT e, atualmente, do Programa de 
Mestrado Profissional em Artes em rede (PROF-ARTES), soube participar deste 
processo com o fim de intervir na formação da nova geração de pesquisadores e 
docentes, que serão responsáveis pelo futuro dos projetos universitários no país. 
Além disso, abriu espaço, desde a margem, para dialogar com a complexa reali-
dade da pesquisa nas universidades brasileiras, bem como na cena nacional.
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Um percurso de afetos, vínculos e pertencimento
Marisa Naspolini¹

 

Meu vínculo com a UDESC é antigo, quase ancestral. Meus pais foram pro-
fessores desta Universidade e já nasci ouvindo falar dela com intimidade e afeto. 
Temos exatamente a mesma idade. Mas foram caminhos bem distintos que me 
levaram a atuar pela primeira vez no DAC como professora colaboradora em 1993. 
Eu era, aos 27 anos, a professora mais jovem em atividade, o que fazia com que, 
frequentemente, eu fosse confundida com meus alunos. Mas minha ânsia por me 
manter ativa em minha prática teatral me levou a habitar outras paragens. 

Após uma fase de dedicação exclusiva à criação e circulação de espetácu-
los e um período de estudos em Nova Iorque, mantive por anos a Áprika Produ-
ção em Arte, que acolheu muitos alunos e ex-alunos do CEART em seus projetos 
artísticos, seja no campo da cena, das artes visuais ou da música. Em 2001, voltei 
ao DAC como colaboradora e com o tempo fui sistematizando minha prática na 
área do corpo, que se transformou num mestrado em 2007. Apesar de trabalhar 
com o ensino desde meus 17 anos, foi nessa época que tomei consciência do pra-
zer que a docência me dava, através da possibilidade de transformar pessoas e 
compartilhar processos criativos singulares e, por vezes, surpreendentes. 

Minha atuação na academia sempre “brigou” com minha necessidade 
de permanecer atuante no campo da produção cultural. Assim, muitas vezes, 
mantive-me equilibrando com certa dificuldade essas duas vertentes. Nunca 
deixei de escrever para jornais e revistas, exercitando minha verve jornalística 
e cidadã, nem de atuar na criação artística, na gestão de projetos e no campo 
das políticas culturais. Mas sempre permaneci proximamente à pesquisa e à 
produção acadêmica, então a volta ao CEART foi natural. O doutorado, obtido 
em 2013, foi o resultado da reflexão sobre uma prática estabelecida ao longo de 
vários anos junto à Rede Magdalena, que gerou a fundação do Vértice Brasil, en-
contro e festival de mulheres na cena contemporânea, que tem norteado minha 
atuação no campo desde então.  

¹Marisa Naspolini finalizou o mestrado em 2007 e o doutorado em 2013, ambos no PPGT/CEART/UDESC. É 
atriz, pesquisadora, professora e produtora cultural. É graduada em jornalismo, analista de movimento pelo 
Laban/Bartenieff Institute de Nova York e tem pós-doutorado em Antropologia Social na UFSC. É autora dos 
livros Confissões do corpo: composição cênica e diálogo poético com a literatura de Ana Cristina Cesar e Somos 
todos parte da mesma couve. Recebeu o Prêmio ACLA Personalidade nas Artes Cênicas 2015. 
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Recentemente, fiz um estágio pós-doutoral em Antropologia Social na 
UFSC, que me aproximou da escola pública e da pedagogia teatral. Como não 
podia deixar de ser, voltei a flertar com o DAC e cá estou colaborando com o 
Prof-Artes, entusiasmada com a perspectiva dessa volta às minhas origens, po-
dendo agir de forma mais direta na educação de crianças e adolescentes. Não 
sei como essa história vai continuar, mas após tantas idas e vindas, acho que 
preciso admitir que a UDESC está, definitivamente, inscrita no meu DNA...
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Álbum Branco

Direção André Carreira
Estreia 2008

Ficha Técnica

Dramaturgia Coletivo do grupo

Roteiro André Carreira

Assistência de direção Gilbas Piva

Local Espaço 2 – CEART

Elenco Adriana Cunha, Ana Carolina Leimann, Ana 
Luiza Fortes, Ana Luiza da Luz, André Felipe da 
Costa, Elisza Peressoni Ribeiro, Heloísa Marina da 
Silva, Juliano Souza, Letícia Martins, Ligia Batista 
Ferreira, Lucrécia Silk, Maria Carolina Vieira, Potyra 
Najara, Sarah Push Nogueira e Vinicius Pereira

Iluminação Elisza Peressoni Ribeiro

Figurino Juliana Fernandes e Mayná Quintana 

Projeto Gráfico Nestor Jr

Acervo André Carreira

Elenco do espetáculo | Acervo André Carreira
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Sinopse 

Álbum Branco é um espetáculo teatral resulta-
do da disciplina de Montagem Teatral I do cur-
so de Artes Cênicas da Universidade do Estado 
de Santa Catarina - UDESC. O texto do espetá-
culo é de autoria coletiva, elaborado a partir 
de materiais de autores da nova dramaturgia 
de Buenos Aires. A matriz do processo de cria-
ção foi o ano de 1968, os acontecimentos e 
referências desse ano tão explosivo. Diversos 
aspectos sobre a cultura, política e vida coti-
diana constituíram a base criativa do traba-
lho de atuação. Para fazer uma aproximação 
histórica a turma realizou pequenos seminá-
rios sobre o tema e estabeleceu discussões 

que subsidiaram o trabalho grupal. Assim, é 
possível dizer que o processo não foi apenas 
de construção de um espetáculo, foi também 
de uma revisão coletiva de um tempo quase 
mítico. Construímos com Álbum Branco um 
espaço lúdico. Destarte, o trabalho não pre-
tende descrever a época, tampouco fazer uma 
revisão dos acontecimentos de 1968; o eixo da 
proposta é explorar uma situação dramática 
que transcorre no final desse ano, poucos dias 
depois da implantação do AI-5 pelo governo 
ditatorial do general Costa e Silva. O foco é um 
grupo de jovens e suas relações naquele mo-
mento (Extraído do Programa).

Elenco do espetáculo | Acervo André Carreira

Elenco do espetáculo | Acervo André Carreira

Elenco do espetáculo | Acervo André Carreira
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A Farsa do Panelada

Direção Toni Edson
Estreia 2008

Ficha Técnica

Dramaturgia José Mapurunga

Local Calçadão da Conselheiro Mafra – Centro

Elenco Ana Maria Orlando, Cleiton Moreira, Diogo 
Vaz Franco, Fernando Marés, Guilherme Scharamit-
taro, Luciano Bueno, Rosane Faraco Santolin e Vi-
cente Corrêa

Figurino e cenário Fernando Marés

Máscaras Guilherme Scharamittaro e Luciano Bueno

Sonoplastia Ana Maria Orlando e Rosane Faraco 
Santorin

Monitor Mário César Coelho

Estágio Docência Carlos Crescência dos Santos

Projeto gráfico e divulgação Diogo Vaz Franco

Foto Marília Carbonari | Acervo Toni Edson
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Sinopse 

Panelada é um sujeitinho chinfrim apadrinha-
do do chifrudo que vende panelas a juros altís-
simos e intermináveis. Sua escalada à riqueza 
é interrompida quando um cliente resolve orar 
para a padroeira dos endividados. Céu e infer-
no entram na história e inicia-se um quipro-
quó de contornos inesperados. 

Ator Diogo Vaz Franco | Foto Marília Carbonari 
Acervo Diogo Vaz Franco   

Foto Marília Carbonari | Acervo Toni Edson
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Ímpeto

Direção Pedro Bennaton
Estreia 2009

Ficha Técnica

Dramaturgia Fernando Peiter Gonçalves, Karine de 
Oliveira Cupertino, Nathalie Soler e Pedro Bennaton 

Assistência de direção Bárbara Teles Cardoso

Local Felipe Schmidt - Centro de Florianópolis

Elenco Amanda Gartner, Daniela Sousa, Fernanda 
Rachel da Silva, Fernando Peiter Gonçalves, Gabriela 
Correa Giannetti, Karine de Oliveira Cupertino, Luiz 
Felipe Bianchini, Naiara Alice Bertoli, Nathalie Soler, 
Paula Cruz, Thaise Muniz Sens e Thais Antônio Carli

Direção de Arte Amanda Gartner, Fernanda Rachel 
da Silva, Naiara Alice Bertoli e Thais Antônio Carli 

Figurino Taise Muniz Sens

Pesquisa de Espaço Amanda Gartner, Taise Muniz 
Sens e Thais Antônio Carli

Produção Amanda Gartner, Daniela Sousa, Luiz Feli-
pe Bianchini e Paula Cruz

Design Gráfico Daniela Sousa

Acervo Pedro Bennaton

Acervo Pedro Bennaton Acervo Pedro Bennaton
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Sinopse 

Ímpeto tem como processo de criação a ex-
ploração da dinâmica de trabalho de grupo e 
a construção da cena através de experiências, 
relatos e pesquisas corporais sobre o próprio 
processo de construção e apresentação do 
espetáculo. Nessa espiral de imersão e in-
trospeção Ímpeto propõe o questionamento 
da realização da peça, através da discussão 
sobre padrões dramáticos, de improvisação, 
interpretação, construção de personagem e 
relações entre ator e espectador. A cena acon-
tece entre o caos e a ordem, a tempestade e o 
ímpeto, da realização ou não do próprio espe-
táculo (Extraído do Programa).

Acervo Pedro Bennaton Acervo Pedro Bennaton

Acervo Pedro Bennaton
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Ao Regular a Tempestade

Direção Pedro Bennaton
Estreia 2009

Ficha Técnica

Dramaturgia Bárbara Teles Cardoso, Elisza Peresso-
ni Ribeiro e Pedro Bennaton

Local Instituto Arco-Íris e na Travessa Ratcliff, no 
centro de Florianópolis

Elenco Amanda Gartner, Daniela Sousa, Fernando 
Peiter Gonçalves, Gabriela Correa Giannetti, Karine 
de Oliveira Cupertino, Ivan Vukelic, Luiz Felipe Bian-
chini, Naiara Alice Bertoli, Nathalie Soler, Paula Cruz, 
Taíse Muniz e Thaís Antonio Carli 

Audiovisual Fernando Peiter Gonçalves, Karine de 
Oliveira Cupertino, Nathalie Soler Luiz Felipe Bian-
chini e Taíse Muniz Sens

Direção de arte Amanda Gartner, Daniela Sousa, Fer-
nanda Rachel da Silva, Paula Cruz e Thais Antonio Carli 

Paisagem sonora Naiara Alice Bertoli, Gabriela Cor-
rea Giannetti e Ivan Vukelic

Construção de material cenográfico Allan Heringer 
Carneiro e Kássio Paiva 

Costureira Marli de Souza

Edição de material audiovisual Breithner Monteiro 

Assistência de cena Bárbara Teles Cardoso, Elisza Pe-
ressoni Ribeiro e Fernanda Rachel da Silva

Monitoria da disciplina Elisza Peressoni Ribeiro

Acervo Pedro Bennaton

Elenco | Foto Priscila Mesquita | Acervo Pedro Bennaton

Elenco | Foto Priscila Mesquita | Acervo Pedro Bennaton
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Sinopse 

A realidade reconstruída e deturpada em cena. 
Após contágio pelo vírus da Gripe A (vírus H1N1), 
grupo de estudantes de teatro da UDESC desenvol-
vem espetáculo sobre contaminação e isolamento. 

Em junho de 2009 um grupo de estudantes do 
Curso de Bacharelado e Licenciatura em Teatro 
da UDESC realizou uma viagem de estudos para 
Buenos Aires culminando em alguns alunos retor-
narem à Florianópolis contaminados pelo vírus 
da Gripe A e outros com suspeita de contágio. A 
situação do grupo foi propagada pelas mídias lo-
cais e nacionais, 06 alunos foram contaminados 
pela Gripe A e os outros ficaram em isolamento 
por suspeita de contaminação. Após vivenciarem 
na própria pele as questões, os alunos decidiram 
colocar em cena sua experiência, porém, através 
de um foco surrealista, para discutirem os temas 
em questão. A contaminação e o isolamento de 
Ao regular a tempestade são, acima de tudo, expe-
riências físicas de collage, justaposição, assembla-
ge, incorporação, e presença acerca da realidade 
vivenciada.

Ao regular a tempestade é uma criação coletiva 
com base em exercícios propostos pelo professor 
e diretor acerca de questões relacionadas aos te-
mas contaminação e isolamento, através da ins-
piração nas obras: A Mancha Roxa, de Plínio Mar-
cos (teatral); The Cremaster Cycle III, de Matthew 
Barney (audiovisual), e O Homem Pós –Orgânico, 
de Paula Sibília (filosófica). A criação das cenas de 
Ao regular a tempestade foi realizada em conso-
nância com essas três referências inspiradoras e 
as próprias reflexões e experiências corporais dos 
alunos em ações e jogos de improvisação com o 
foco em contaminação e isolamento. Contudo, a 
ótica surrealista da peça propõe uma ação teatral 
performática em uma experiência que extrapola 
os padrões espetaculares, tanto na leitura e re-
leitura das referências, como no uso do texto, no 
estudo sobre contaminação e isolamento, e na 
relação entre atores e espectadores (Extraído do 
release do espetáculo).

Elenco | Foto Priscila Mesquita | Acervo Pedro Bennaton

Elenco | Foto Priscila Mesquita | Acervo Pedro Bennaton

Elenco | Foto Priscila Mesquita | Acervo Pedro Bennaton
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Zylda: Anunciou É Apoteose

Direção Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro
Estreia 2010

Atores Anderson Barbarotti, Anderson Luís do Carmo, Aline Por-
to Quites, Monique Rosa, Caroline Dalprá, Monique Rosa, Joana 
Brandenburg e Camila Petersen | Foto Fernando Breda | Acervo 
Vera Collaço

Atrizes Cristina Sanches Ribeiro, Aline Porto Quites e Maria Eduarda 
Schappo | Foto Marcelo Venturi | Acervo Vera Collaço

Atores Diego di Medeiros, Aline Porto Quites, Anderson Luiz do Carmo e Camila Mayer Petersen 
Foto Chaiany Gracietti | Acervo Vera Collaço
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Ficha Técnica

Texto Vera Collaço, Vivian de Camargo Coronato e 
Anderson Luiz do Carmo

Assistência de Direção e Monitoria Elisa Schmidt

Local Teatro Pedro Ivo

Elenco Aline Porto Quites, Ana Paula Belling, Ander-
son Barbarotti, Anderson Luiz do Carmo, Andrés 
Tissier, Bárbara Teles Cardoso, Camila Petersen, Ca-
rin Dell’Antônio, Caroline Dalprá, Caroline Janning, 
Cristina Sanches, Diego di Medeiros, Duda Schappo, 
Elisa Schmidt, Gabriela Leite, Helder Ramos, Joana 
Brandenburg, João de Barros, Juliana Riechel, Mar-
garida Baird, Monique Rosa, Oto Henrique, Pedro 
Coimbra, Rangel Corrêa, Rhaisa Muniz e Vivian Co-
ronato

Cenografia Fernando Marés

Figurino Adriana Cardoso Pereira 

Costureira Vera Lúcia Pereira 

Coreografias Sandra Meyer 

Coreografias de Dança de Salão Diego de Medeiros 
Pereira

Coreografia do Sapateado Bia Mattar 

Coreografia e apoio danças Afro-Brasileiras Adelice 
Braga (Nega)

Coreografias e ensaios Elisa Schmidt

Direção Musical Joana de Lazari

Produção e Execução Musical Neto Fernandes

Preparação Vocal Fernanda Rosa  e Ana Paula Belling 

Iluminação Ivo Godois

Sonoplastia Luana Mara 

Material gráfico Camila Mayer Petersen 

Produção Caroline Dalprá

Atores Anderson Luiz do Carmo, Margarida Baird e Anderson Bar-
barotti | Foto Marcelo Venturi | Acervo Vera Collaço

Atores Diego di Medeiros, Carin Dell’Antônio e Rangel Rogério Corrêa Foto Fernando Breda 
Acervo Vera Collaço
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Sinopse 

Zylda é resultante de pesquisas e estudos sobre 
Teatro de Revista Brasileiro desenvolvidos no CE-
ART. Com este espetáculo, materializamos para 
o publico atual um dos gêneros teatrais mais 
pulsantes da cena brasileira e que teve grande 
aceitação popular no final do século XIX e nas 
cinco primeiras décadas do século XX. A “revista” 
era um teatro que procurava exaltar o Brasil e a 
brasilidade, sem com isso descuidar de parodiar 
e brincar com nossos defeitos e vícios históricos. 
Gênero que mesclava teatro, dança e muita mu-
sica, sendo responsável pelo lançamento de mú-
sicas fundamentais da história de nossa Música 
Popular. Com Zylda homenageamos a grande 
atriz brasileira do Teatro de Revista, Aracy Cor-
tes. O trabalho não é uma reconstituição bio-
gráfica desta atriz. Optamos por encenar alguns 
momentos interessantes e/ou anedóticos de sua 
trajetória pessoal e artística. Para isso, construí-
mos o texto de Zylda a partir de textos revisteiros 

que contaram com a participação de Aracy Cor-
tes. Resultando numa grande colagem, tal como 
eram na verdade escritos os textos revisteiros 
até a década de 1950/1960. Procuramos, com 
Zylda, construir um texto e um espetáculo que 
possa repercutir nas plateias atuais, e ao mesmo 
tempo apresentar a este público um gênero que 
praticamente desapareceu da cena brasileira a 
partir da década de 1960. Observamos que não 
estamos fazendo um “resgate” histórico de um 
gênero desaparecido de nossos palcos, e sim, 
acompanhando uma tendência que desponta, 
nos últimos tempos, no teatro brasileiro que é a 
de voltar-se para o “musical”. Desta forma, a “Re-
vista” por sua irreverência, pela ligadura de um 
texto inteligente bem humorado, pela capacida-
de de interligar a música, a dança e o teatro; o sé-
rio e o cômico; o lúdico e o paródico; mostrou ser 
um excelente caminho para recolocar na cena à 
musicalidade tão viva em nossa cultura.

Conjunto de atores | Foto Marcelo Venturi | Acervo Vera Collaço
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BadenBaden

Direção Vicente Concílio
Estreia 2011

Ficha Técnica

Texto Bertolt Brecht 

Dramaturgia Luísa Bresolin, Marina Sell e Vanessa 
Civiero 

Assistente de Direção Pedro Coimbra 

Local Espaço 2 - CEART

Atrizes Emanuele Mattiello, Gabriela Drehmer, Isado-
ra Peruch, Julia Oliveira, Luísa Bresolin, Marina Sell, 
Mirella Granucci, Nina-Carmo Bamberg, Priscila Ma-
rinho e Vanessa Civiero 

Monitoria Camila Mayer Petersen 

Repertório sonoro Morgana Martins 

Criação do “Funk da Mercadoria” Bernardo Flesch e 
Luísa Bresolin

Figurinos Alice Assal, Luísa Bresolin e Mirella Granucci 

Criação da alegoria Fátima Lima, Emanuele Mat-
tiello e Priscila Marinho

Iluminação Ivo Godois, Julia Oliveira e Priscila Marinho

Preparador para tecido Marlon Spilhere

Material gráfico Camila Mayer Petersen

Produção Emanuele Mattiello e Nina-Carmo Bamberg

Produção executiva Gabriela Drehmer e Isadora Peruch

Atrizes Priscila Marinho e Mirella Granucci | Foto Lucas Heymans 
Acervo Vicente Concílio

Atrizes Isadora Peruch, Priscila Marinho, Mirella Granucci, Julia Oliveira, Nina Bamberg, 
Vanessa Civiero e Gabriela Drehmer | Foto Lucas Heymans | Acervo Vicente Concílio
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Sinopse 

O homem ajuda o homem?
BadenBaden, inspirado em texto de Bertolt 
Brecht, estabelece um jogo vivo e um acordo 
sutil entre as atrizes e o espectador.
A proposta é que a plateia seja constantemen-
te convidada a se posicionar ante as cenas, 
questionando sua própria função diante de-
las. Através de um inquérito no qual se deci-
de se quatro aviadores recém-acidentados 
merecem ser ajudados, o espetáculo suscita a 
reflexão política sobre a morte, a renúncia, o 
acordo, a ajuda e a violência.

Atriz Gabriela Drehmer | Foto Lucas Heymans | Acervo Vicente Concílio

Atrizes Gabriela Drehmer, Emanuele Mattiello e Nina Bamberg | Foto Lucas Heymans 
Acervo Vicente Concílio

Atrizes Priscila Marinho, Mirella Granucci, Marina Sell, Vanessa Civiero e Julia Oli-
veira | Foto Lucas Heymans | Acervo Vicente Concílio
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Odisséia

Direção Paulo Balardim
Estreia 2011

Ficha Técnica

Adaptação da obra Odisséia de Homero

Dramaturgia Paulo Balardim

Elenco Elisângela Poletto, Fabiana Lazzari, Izabela 
Quint, Kátia de Arruda e Rafaela Ribeiro

Cenografia e desenho das silhuetas Paulo Balardim 

Assessoria cênica em teatro de sombras Alexandre Fávero 

Estágio Docência Barbara Biscaro 

Confecção das silhuetas Elisângela Poletto, Fabiana 
Lazzari, Gabriela Paz, Jaqueline Cisne, Kátia de Arru-
da, Luana Mara Paulo Balardim, Rafaela Ribeiro 

Produção geral e divulgação Fabiana Lazzari 

Trilha musical Bárbara Biscaro e Paulo Balardim

Operação de som e luz Jonas Martins  

Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari

Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari
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Sinopse 

Odisseia é um espetáculo teatral baseado na 
obra homônima de Homero, a qual se apresen-
ta como um dos principais poemas épicos da 
Grécia Antiga, ao lado da Ilíada. No espetáculo, 
a narrativa é conduzida por um coro de mulhe-
res, que relatam as aventuras vividas pelo herói 
da Guerra de Tróia, Odisseu, na longa viagem de 
retorno à sua terra natal, Ítaca. Como recurso 
dramatúrgico, utiliza-se o Teatro de Sombras. 
Odisseia é primeiro Espetáculo Teatral que utili-
za a linguagem do Teatro de Animação. 

Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari

Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari

Foto Nina Medeiros | Acervo Fabiana Lazzari
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Calada Estranha

Direção André Carreira
Estreia 2012

Ficha Técnica

Dramaturgia Senhora dos afogados ou Calada Estra-
nha, baseada na peça original de Nelson Rodrigues 
e adaptada por Luiz Otten 

Local Espaço 2 – CEART

Elenco Ana Luiza Koerich Rios, Beatriz Cripaldi, Car-
los Longo, Chaiany Gracietti, Hanna Luiza Feltrin, 
Joyce de Andrade, Leandro Lunelli, Luanda Wilk, 
Lucas Heymanns, Marco Antônio Oliveira, Marcos 
Laporta, Néia Longen, Paula Maba, Renato Grecchi, 
Tânia Farinon, Tainá Froner e Wagner Monthero  

Figurino Letícia Marcondes, Anna Carolina Porto, Ju-
liane Biz e Luisa Letti 

Iluminação Ivo Godois 

Música Fernando Lazzetta

Monitoria Bárbara Telles Cardoso

Conjunto de atores | Acervo Luanda Wilk
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Sinopse 

Uma família de classe média alta acaba de per-
der mais uma filha afogada no mar. Augusta é 
a terceira filha, a única que sobrou. Um segre-
do paira no ar – o patriarca, Ildo, é acusado de 
haver matado uma prostituta no mesmo dia 
do seu casamento com Eduarda. O filho da 
puta aproxima-se da Família Vieira como noi-
vo de Augusta para vingar a morte de sua mãe; 
Eduarda chora sua filha morta; Dona, a mãe 
da prostituta, também chora sua filha. A cena 
se desenvolve na casa da família, onde se vive 
um funeral sem corpo, e no prostíbulo de Dona. 
O típico universo rodrigueano das intrigas fa-
miliares e das escuras facetas de intimidades 
humanas – amor obsessivo, incesto, vingança: 
o que tudo isso ainda tem a nos dizer sobre as 
delicadezas e loucuras de relacionar-se em um 
mundo de convenções morais e vizinhos vigi-
lantes? (Material de divulgação do espetáculo

Atores  Marcos Laporta, Hanna Feltrin, Luanda Wilk e Beatriz Cripaldi 
Foto André Carreira | Acervo André Carreira

Conjunto de atores | Foto André Carreira | Acervo André Carreira
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Ubu Rei

Direção Paulo Balardim
Estreia 2012

Ficha Técnica

Dramaturgia Alfred Jarry 

Local Espaço 1 – CEART 

Elenco Elaine Silveira, Márcio Cardoso, Marina Cas-
tro, Nina Medeiros, Rachel Chula, Rafael Reüs, Sônia 
Velloso,  Thayná Rodrigues 

Preparação Corporal Rachel Chula e Melize Zanoni. 

Coordenação Confecção de Máscaras Rafael Reüs 

Pesquisa de cenografia Sônia Velloso

Iluminação Ivo Godois

Arte Gráfica Rafael Reüs

Cenotécnica Família Ubu

Figurinos Karina Cohen e Sônia Velloso

Cenografia Sônia Velloso 

Foto Renato Grecchi | Acervo Paulo Balardim

Atores Marina Soares, Rafael Reüs e Márcio Cardoso  
Foto Renato Grecchi | Acervo Paulo Balardim

Atrizes Nina Medeiros e Elaine Silveira | Foto Renato Grecchi  
Acervo Paulo Balardim
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Sinopse 

Em Qualquer Lugar reside o Pai Ubu: um peque-
no-burguês, funcionário a serviço de Venceslau, 
Rei da Polônia. Sob pressão da sua mulher 
ambiciosa e sob auxílio do Capitão Bordadura 
e seu exército, o covarde e malcriado Ubu se 
convence de que irá matar o Rei para se apode-
rar do cargo. Uma vez no trono, revela-se cruel, 
estúpido, e o seu pensamento político é absur-
do. Diante disso, o jovem príncipe Bougrelau, 
sucessor do falecido Venceslau, encontra forças 
no seu próprio ódio e na inconformidade dos 
povos para recuperar a coroa, como lhe é justo. 
(Material de divulgação da peça).

Foto Renato Grecchi | Acervo Paulo Balardim

Atores Marina Soares, Rafael Reüs e Márcio Cardoso 
Foto Renato Grecchi Acervo Paulo Balardim
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Assemblage

Direção Jussara Xavier
Estreia 2013

Ficha Técnica

Elenco, produção e divulgação Alyssa Tessari, Chaie-
ne Rosa, Dimitri Camorlinga, Evelyn Dodl, Fábio Yudi, 
Fernando Bresolin, Gabriela Medeiros, Giseli Bales-
treri, Ingrid Cruz, Julia Soares, Leonardo Brandão, 
Lohanny Rezende, Luana Luzia, Luana Leite, Lucas 
Tesser, Maíra Wiener, Marlon Spilhere, Maria Luisa Po-
rath, Miriam Portinho, Paulo Soares, Rafael Zanette, 
Tatiani Borga, Tuany Fagundes 

Trilha Fernando Bresolin, Dimitri Camorlinga 

Iluminação Giovanna Colombi, Ivo Godois 

Figurinos Adriana Barreto, Julia Ancona do Amaral 

Arte gráfica Camila Petersen 

Monitoria Cláudia Oliveira, Vanessa Civiero, Julia Oliveira

Atores-dançarinos Alyssa Tessari, Chaiene Rosa, Dimitri Camorlinga, Evelyn Dodl, Fábio Yudi Yokomizo, Fernando Bresolin, 
Gabriela Medeiros, Giseli Balestreti, Ingrid Cruz, Julia Soares, Leonardo Brandão, Lohanny Rezende, Luana Luzia, Luana Leite, 
Lucas Tesser, Maíra Wiener, Marlon Spilhere, Maria Luisa Porath, Miriam Portinho, Paulo Soares, Rafael Zanette, Tatiani Borga 
e Tuany Fagundes Foto Larissa Nowak Acervo Jussara Xavier

Atores-dançarinos Julia Soares Weiss e Marlon 
Spilhere | Foto Marcio H. Martins
Acervo Luanda Wilk
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Sinopse 

O espetáculo Assemblage tem seu título deri-
vado do francês assembler, que significa juntar. 
A concepção da montagem acadêmica é justa-
mente esta, reunir trechos de outros espetácu-
los com composições do próprio elenco.

Ator-dançarino Marlon Spilhere | Foto Cristiano Prim 
Acervo Jussara Xavier

Atores-dançarinos Julia Soares Weiss e Dimitri Camorlinga | Foto Cristiano Prim 
Acervo Jussara Xavier
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$em Vinten$

Direção Diego di Medeiros
Estreia 2014

Ficha Técnica

Texto (original) Bertolt Brecht
Adaptação Diego di Medeiros

Músicas Kurt Weill

Elenco Alisson Feuser, Ananda Scaravelli, Audrei Hül-
len, Camila Harger, Clara Oliveira, Dilmon Nunes Fi-
lho, Felipe Schaitel, Fernanda Neves, Gabriel Velas-
ques, Giancarlo Altafini, Iarima Castro Alves, Lucas 
Dalbem, Mariana Dorigatti, Priscilla Couto, Rodrigo 
Rezende  e Thaís Putti

Músicos Luca Atílio (bateria), Paulo Rodriguez (gui-
tarra), Pedro Torres (piano) e Renan Tavares (violino) 

Arranjos Os músicos

Preparação vocal e arranjo do “Coral Matinal de Pea-
chum” Patrick Cavalheiro 

Coreografias Diego di Medeiros 

Figurino Camille Aline Vieira 

Costura Ilma da Silva

Concepção de luz Diego di Medeiros, Gabriel Velas-
ques, Chaiany Gracietti e Ivo Godois

Iluminador Gabriel Velasques 

Operação de luz Laura Tellechêa

Concepção dos móveis Lucas Pereira e Diego di Medeiros

Construção dos móveis Dilmon Nunes (Seo Nunes) 

Arte gráfica Ana Martins 

Grafitagem Fernando Goyret

Monitoria Chaiany Gracietti (1º semestre) e Joyce An-
drade (2º semestre)

Produção O grupo

Foto Mariana Smania | Acervo Diego di Medeiros
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Atores Audrei Hüllen, Gabriel Velasques, Dilmo Nunes Filho, Felipe Schaitel e Rodrigo Rezende | Foto Cris-
tiano Prim | Acervo Diego di Medeiros

Atores Iarima Castro Alves e Lucas Dalbem | Foto Cristiano Prim 
Acervo Diego di Medeiros

Atores Alisson Feuser, Thaís Putti, Fernanda Neves, Ananda Scaravelli 
e Giancarlo Altafini | Foto Cristiano Prim | Acervo Diego di Medeiros
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Sinopse 

$em Vinténs é uma livre adaptação da Ópera 
dos Três Vinténs, uma tragicomédia musical 
do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, com 
músicas de Kurt Weill. Em três atos, a monta-
gem trata de temas como corrupção, pobreza 
e injustiça social. O espetáculo produzido na 
UDESC busca pôr em cena as discussões políti-
cas e sociais contidas nesta obra de Brecht, fa-
zendo um paralelo com a realidade brasileira. 
Dezesseis atores compõem o elenco e quatro 
músicos integram a peça, com os instrumen-
tos bateria, guitarra, piano e violino. (Material 
de divulgação da peça)

Atores Dilmon Nunes Filho, Camila Harger, Iarima Castro Alves, Clara Oliveira, Mariana Dorigatti e Audrei 
Hüllen | Foto Cristiano Prim | Acervo Diego di Medeiros

Ator Gabriel Velasques | Foto Mariana Smania 
Acervo Diego di Medeiros
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Desapropriar de Mim

Direção Elke Siedler
Estreia 2014

Ficha Técnica

Texto Trechos de Tristeza do Infinito de Cruz e Sousa

Assistente de direção Samanta Daus Silvius

Monitora Chaiany Gracietti e Joyce Andrade

Estagio Docente Tefa Polidoro

Local Espaço 1 – CEART

Dançarino-ator e composição Aline Holz, Giulia Pa-
mina, Lenita Fontoura, Lucas Viapiana, Márcio Scol-
meister, Mônica Costa, Olivia Dias, Paula Brinhosa, 
Priscila Costa, Thais Alvez, Thaina Gasparotto, Tas-
siana L. Bastos, Camila Raquel 

Composição de ambientação sonora Gabriela Flor e 
Pedro Henrique Silva

Concepção de luz Elke Siedler e Priscila Costa

Operação de luz Elke Siedler 

Técnico responsável Ivo Godois

Figurino Camille Aline

Foto Cristiano Prim | Acervo Elke Siedler
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Sinopse 

Desapropriar de mim é o nome da montagem 
cênica de uma configuração de dança contem-
porânea que possui reflexão crítico-poético 
sobre o conceito atual de “comunidade”, com-
preendida enquanto fluxos relacionais entre 
sujeitos singulares. O espetáculo aposta na 
construção de um ambiente que evidencie a 
impossibilidade de constituição de uma unici-
dade estanque de laços entre seres: a vida em 
comum é composta pelo choque das diferen-
ças entre indivíduos. São elaboradas situações 
que exploram imageticamente experiências-
crises: apego-desapego de relações amorosas; 
transformações do percurso de vida anterior-
mente planejado; desorientação em relação a 
escolha do rumo a seguir; extrapolação de cer-
tos padrões corporais pré-estabelecidos pelo 
senso-comum. Aposta-se na desapropriação 
de si mesmo para poder continuar a viver: é 
na transformação de si e das relações que a 
existência se configura enquanto múltipla, 
enquanto pura potência (possibilidade). (Ma-
terial de divulgação da peça).Dançarina-atriz Thaina Gasparotto | Foto Cristiano Prim 

Acervo Elke Siedler

Dançarina-atriz Priscila Costa 
Foto Cristiano Prim | Acervo Elke Siedler

Dançarinos-atores Priscila Costa, Márcio Scolmeiner e Elke Siedler  
Foto Cristiano Prim | Acervo Elke Siedler
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Ignorãça

Direção e concepção Jussara Xavier
Estreia 2015

Ficha Técnica

Textos e referências Écrit avec la langue, de Cosima 
Weiter O livro das ignorãças, de Manoel de Barros 

Assistência de direção Thaina Gasparotto 

Local Espaço 2 – CEART

Criação, atuação, produção Ana Paula Bohnenberger, 
Camila Santaella, Elisa Bayestorff, Erik Cáceres Bar-
bour, Gabrielli Veras, Jean Carlo de Castro, Laura Tel-
lechêa Petrone, Luca Atilio, Maurício Kiener, Mikhael 
Sanchez, Paulina Godtsfriedt, Tiffany Lastrucci

Criação e fuga Ana Paula Bohnenberger, Tiffany Lastrucci

Trilha sonora Dimi Camorlinga 

Cenografia e luz Roberto Gorgati

Figurinos Esha Sônia Veloso, Adriana Barreto

Produção Thaina Gasparotto
Criação Mikhael Sanchez e Camila Santaella
Foto Clara Meirelles

Criação Luca Atilio | Foto Clara Meirelles

Foto Clara Meirelles
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Sinopse 

Ignorãça é uma grafia inventada pelo poeta 
Manoel de Barros. A palavra não tem sentido 
negativo, mas positivo, pois para o autor, a 
criação começa na própria ignorância. Assim, 
deve-se desconhecer para conhecer, partir de 
uma realidade que ignora pré-conceitos e sig-
nificados para (re)colocar a pergunta. Trata-se 
de deslocar a representação da realidade, de-
sejar o dessaber. Esta montagem não é sobre 
a poesia de MB, mas uma tentativa de explo-
rar sua lógica de experimentação no corpo e 
na cena. Desconhecer; desinventar; repetir até 
ficar diferente; mudar a função do verbo; de-
sarrumar; constituir uma nova temporalidade; 
produzir novos comportamentos. Nesta com-
posição, ignorância é uma condição particular 
de conhecimento. É um estado de ser como 
modo de desfrutar a vida, de recuperar o senti-
do de nossos movimentos rotineiros, de tentar 
remover os gestos anestesiados e mecânicos. 
(Material divulgação da peça)

Facebook do espetáculo

Foto Clara Meirelles
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Rasgue Minhas Cartas

Direção André Carreira
Estreia 2015

Ficha Técnica

Assistentes de Direção Drica Santos e Lara Matos 

Local Espaço 2 – CEART 

Elenco Ana Flavia Zechini, Camila Passos, Francine 
Costa, Gabriela Dalle Cort, Gisele Knutes, Henrique 
Goulart, Juliana de Freitas Nunes, Laura Manuella, 
Marina Argento, Noemia Dos Santos, Ohanna Picolo, 
Priscilla Francisco, Sarah Gomes, Thuanny Paes, Ve-
rônica Bortolotto 

Luz Ivo Godois 

Direção Musical Fernando Bresolin

Monitoria Marlon Spilhere

Produção Samanta da Silva
Atores Noemia dos Santos e Henrique Goulart 
Foto André Carreira | Acervo André Carreira

Atrizes Thuanny Paes e Ohanna Picolo | Foto André Carreira | Acervo André Carreira
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Atrizes Ohanna Picolo, Francine Costa e Sarah Gomes | Foto André Carreira | Acervo André Carreira

Atriz Marina Argenta | Foto André Carreira | Acervo André Carreira

Sinopse 

Rasgue Minhas Cartas é um espetáculo no qual os 
integrantes de se sentem estrangeiros no territó-
rio dos artistas e não falam o idioma da arte, mas 
são pessoas que precisam dizer algo, nem que 
seja uma única vez. É muito provável que não haja 
uma segunda chance. Os assuntos de que trata o 
espetáculo giram em torno da solidão, do aban-
dono, temas caros para cada um dos participan-
tes. Todos sentem que a vida é intensa e rápida, 
e não têm muito tempo para perder com aquilo 
que não sentem intimamente. O espetáculo tam-
bém discute, ainda que poeticamente, a situação 
de jovens estudantes de teatro que participam de 
disciplinas de montagem teatral em seu processo 
de formação nas universidades. Como diz no final 
do espetáculo a personagem Tatiane: “Fomos co-
locadas à força numa condição extrema”.
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A Invasão

Direção Stephan Baumgärtel
Estreia 2016

Ficha Técnica

Direção Stephan Baumgärtel 

Preparação corporal Lucas Dalbem 

Adaptação do texto Stephan Baumgärtel/Jucca Ro-
drigues

Iluminação Stephan Baumgärtel/ Agustina Martínez 

Figurino O grupo

Fotos Jucca Rodrigues 

Elenco Adriano Medeiros, Amanda Gois, Andrey Rosa, 
Arthur Rogoski, Clara Maciel, Cristiana Braga, Emeli Ba-
rossi, Gaia Colzani, Jonas Martins, Lara Pasternak, Luísa 
Grimaldi, Luísa Calore, Manuela Campanha, Paula Mu-
ratt, Rafael Fabrin Maschke, Roberta Vaz, Talita Corrêa

Foto Vanessa Soares | Acervo DAC

Foto Vanessa Soares | Acervo DAC

Ator Adriano Medeiros | Foto Vanessa Soares 
Acervo DAC

Ator Jonas Martins Foto Vanessa Soares Acervo DAC



251

Sinopse 

A Invasão apresenta um grupo de favelados no 
Rio que, após perder seus casebres de madei-
ra numa enxurrada noturna, se refugiam num 
prédio de concreto abandonado ao lado do Ma-
racanã. No desenrolar da trama, percebemos a 
particularidade de cada figura, seus interesses 
e medos pessoais, bem como sua necessidade 
(ou não) de estabelecer laços de solidariedade 
com seus companheiros infortúnios. Cada um 
sonha um futuro individual melhor, mas as di-
ficuldades e obstáculos são grandes. Nem sem-
pre é possível manter os laços familiares, seguir 
a ética legada pelos pais, separar o amor do in-

teresse e da necessidade financeira, defender a 
ordem com meios éticos.
A quem serve essa ordem? Quais são as forças 
concretas que movem as figuras na defesa de 
seus interesses e na tentativa de conquistar 
seus sonhos? Nessas circunstâncias, como 
eles podem estabelecer um coletivo? Como 
manter sua integridade pessoal? E nós, alunos 
da UDESC, como podemos nos relacionar ceni-
camente com esse mundo dos anos 1960, com 
o mundo dos marginalizados de outrora e de 
hoje? Como podemos criar um coletivo? Como 
podemos estar juntos?

Foto Vanessa Soares | Acervo DAC

Atores Amanda Góis e Jonas Martins | Foto Vanessa Soares 
Acervo DAC

Atores Andrey Rosa, Manuela Campagna, Emeli Barossi e Jonas 
Martins | Foto Vanessa Soares | Acervo DAC
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Mais Sobre Aquilo que Prefiro Acreditar que Seja Agora

Direção Jussara Xavier
Estreia 2016

Ficha Técnica

Criação e atuação Amália Leal, Isadora Lunge, Je-
niffer Reitz, Marco Antonio Higino, Nicolas Ronchi, 
Paulo Ramon

Textos Amália Leal, Isadora Lunge, Nicolas Ronchi, 
Paulo Ramon 

Composições Agora, Titãs; Royals, Lorde; I want you 
back, Jackson 5 

Trilha sonora Fernando Bresolin 

Técnico de luz Ivo Godois

Design gráfico Paulo Ramon 

Monitoria Lucas Dalbem 

Assistente de ensaio Fábio Yokomizo

Atores conjunto de atores | Foto Carolina Cabral | Acervo Jussara Xavier

Atores conjunto de atores | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC

Foto Carolina Cabral | Acervo DAC
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Atores conjunto de atores | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC

Atores conjunto de atores | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC

Atores Paulo Ramon  e Jeniffer Reitz | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC Ator Nicolas Ronchi | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC



254

Sinopse 

São tempos difíceis para os sonhadores…
Esta proposta de montagem busca a criação 
de uma linguagem centrada na corporeida-
de. Trata-se de um processo de investigação e 
construção de um corpo-autor, cuja ação (mo-
ver/falar/sentir), mais do que ser compreendi-
da por meio de tentativas de tradução sígnica 
ou semântica, pode ser por sua plasticidade 
e qualidade de afeto. Num espaço criativo e 
crítico, aberto à experimentação, visa-se o 
desenvolvimento de pesquisas de movimen-
tos e conteúdos pessoais, os quais são cole-
cionados e direcionados para a composição 
espetacular. Neste tempo de crise econômica 

e moral, em que a realidade mostra-se cruel, 
apostamos na tentativa de ver o mundo de 
modo incomum - no mínimo para recuperar 
alguma inocência e possibilidade de celebra-
ção. Olhar os pequenos eventos, procurar de-
talhes que quase ninguém enxerga, saboreia, 
ouve ou sente, dando relevância àquilo que é 
quase invisível e sem valor. Buscar, assim, um 
tornar-se sensível ao charme das coisas fun-
damentais e simples da vida. Lista de coisas 
essenciais: Céu aberto. Água gelada. Respira-
ção. Risadas. Travesseiros. Acaso. Silêncio. Um 
eterno impossível revirando o possível.

Atores conjunto de atores | Foto Carolina Cabral | Acervo DAC
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Departamento de Artes Cênicas - Chefias

 

Este departamento teve duas denominações: 

Departamento de Comunicação Artística (DCA) – Entre 1986 -1987 
Departamento de Artes Cênicas (DAC) – 1987 em diante 

Dilza Délia Dutra - 1987 
Vera Collaço - 1987-1988 
Beatriz (Biange) Cabral - 1988-1989 
Valmor (Nini) Beltrame - 1989 -1991 /  2001 - 2002 / 2008 - 2009
Dagmar von Lisingen - 1991-1995 
Sandra Meyer - 1995 -1996 / 1998 - 2001 / 2006 - 2008 / 2009 - 2010 
André Carreira - 1996 -1997 
Marcia Pompeo Nogueira - 1997 -1998 
José Ronaldo Faleiro - 2002 - 2003 / 2003 - 2004 / 2005- 2006 
Edélcio Mostaço - 2010 - 2011 
Stephan Baumgärtel - 2011 
Vicente Concílio - 2012 - 2013 
Maria Brígida de Miranda - 2013 
Tereza Franzoni - 2013 - 2015 
Daiane Dordete - 2015  - 2017
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Programa de Pós-Graduação Em Teatro (PPGT) -
Coordenadores e Subcoordenadores 

André Luiz Antunes Netto Carreira (Coordenador) - 2002 - 2005
Edélcio Mostaço

Edélcio Mostaço (Coordenador) - 2005   

Milton de Andrade Leal Jr. (Coordenador) - 2006 - 2008
Vera Regina Martins Collaço  

Vera Regina Martins Collaço (Coordenadora) - 2009 - 2011
Milton de Andrade Leal Jr - 2009 - 2010
Maria Brígida de Miranda - 2011

Stephan Arnulf Baumgärtel (Coordenador) - 2012 - 2014
Vera Regina Martins Collaço - 2012
Sandra Meyer Nunes - 2013 - 2014

Fátima Costa de Lima (Coordenadora) - 2015 - 2017
Maria Brígida de Miranda
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