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XVI CONEXÃO TEATRAL 

SEMANA DE ENCERRAMENTO DO CURSO 

DE TEATRO 

03/12 A 08/12/2018 

 
 

SEGUNDA - 03/12: 

17h Exposição LAPET – partilhas de algumas experiências 

Profa. Vilma Campos 

Período - 03 a 07 de dezembro sala do LAPET 
Essa exposição tem como objetivo abrir a visitação o espaço do Laboratório de 
Práticas Pedagógicas para que a comunidade do curso de Teatro possa 
apreciar algumas ações realizadas em continuidade nesse semestre e outras 
em determinados momentos localizados.  
 
 

20h Se Acontecer Afinal... 

Tópicos Especiais em Práticas e poéticas da Atuação: estudos e experimentos 

de música em cena entre 1968 e 2018 

Profa. Paulina Maria Caon e Prof. Eduardo Tullio 

Ponto de partida em frente ao bloco 5R, após intervenção urbana a cena itinera 

até a sala de Encenação. 

Desespero. Ponto. Retrocesso. Ponto. Eu vejo o futuro repetir o passado. 

Ponto. Fudeu. Ponto de exclamação. Fudeu. Ponto de interrogação. Seria a 

história um processo espiral, um eterno ritornelo... Ponto de interrogação. Julio 

Groppa Aquino, em 2007, escreve um texto, em diálogo com Hannah Arendt, 

sobre os traços totalitaristas da sociedade em que já estaríamos vivendo. Em 

2018, aniversário dos 50 anos de decreto do Ato Institucional no. 5, elegemos 

um presidente que faz apologia a torturadores e a ditadura militar. Nosso 

intento com a disciplina optativa que gera esse experimento cênico-musical 

reafirma a necessidade de conhecer o passado, cantá-lo; escovar a história a 

contrapelo, inspirados por Benjamin, para compreender o presente agir nele e, 

quizá (oxalá! saravá!), transformar o futuro. 

 

 TERÇA - 04/12: 
 

10h Fragmentos de Nelson Rodrigues 

Corpo-voz III Prof. Fernando Aleixo 
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Local: Sala de Encenação 

Estudos cênicos a partir do trabalho de textos do dramaturgo Nelson 

Rodrigues. Trabalho de composição a partir de ações físicas e vocais em uma 

perspectiva de um contorno de personagens. Resultado artístico-pedagógico 

da disciplina de corpo-voz III. 

 

16h A menina a pipa: transcriação de um poema. 
Profa Renata Meira  
LAC 
Exercício de criação do  Grupo de Pesquisa sobre expressividade e percepção, 
desenvolvido  a partir das Ternas, uma pedagogia corporal. 
 

17h Exposição LAPET 
 

20h Partilha Cênica 
Prointer noturno –Profa Vilma Campos 
Saguão do 3M e Sala de Encenação 
A turma de Prointer noturno destaca imagens sobre identidade de gênero, 
educação sexual e cultura afro no espaço escolar a patir dos conceitos de 
experiência, narrativa e memória. 

 

21h Céu sem Estrelas 
Estágio de Interpretação/Atuação em Espaços Escolares noturno 
Profa. Rose Gonçalves Profa. Renata Meira 
Sala de Interpretação 
Em linguagem contemporânea, a peça mostra uma personagem central que se 
sente inadequada a situações sociais em família, trabalho e estudos, 
permanecendo em constante busca de si mesma. Com a interferência de 
amigos, Cecília descobre que é possível aceitar ajuda. 
 

 

QUARTA – 05/12: 
 

10h Vida e Morte 

Corpovoz II – Prof Fernando Aleixo 

Sala de Interpretação 

Estudos cênicos a partir do trabalho de composição por  

meio das ações físicas e vocais. Inspirado na obra Morte e Vida Severina  

de João Cabral de Mello Neto. Resultado artístico pedagógico da  

disciplina Corpo-voz II. 

 

14h Ensaio aberto Ateliê de Criação 

Profs. Dirce Helena Carvalho, Mário Piragibe,Narciso Telles. 

Sala de Encenação 
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15h A Gaivota – estudo de cenas 

Atuação-personagem 
Profa. Yaska Antunes 
Sala de Interpretação 
As tentativas e buscas no período da disciplina foi o de aplicar ao processo 
pedagógico de formação do ator alguns princípios básicos do Sistema de 
Stanislavski. A complexidade dos personagens da obra “A Gaivota” de Anton 
Tchekov é desafio no que concerne à difícil, delicada e bela arte da 
composição do personagem. Os esboços de cenas apresentados são etapas 
no processo de pesquisa e estudo do ator. 
 
17h Exposição LAPET 
 
19h Vôo performativo: O embondeiro que sonhava pássaros 
Corpo voz II noturno. Profs Ana Elvira Wuo e Daniel Costa 
Sala de Interpretação 
A experiência aqui experimentada fez um giro na leitura do conto O 
embondeiro que sonhava pássaros, de Mia Couta e reverberou corporalidades 
performativas. Revoadas, giros solos, entonações entre corpo e vida, palavras 
que dançam, esvoaçam memórias.  
 
20h A Morte das Bonecas e Outras Peças em um Ato 
Atuação-Personagem – Profa. Mara Leal 
Sala de Encenação 
Exercício cênico de composição de personagem baseado na análise ativa de 
Stanislavski e em 5 peças curtas de Tennessee Williams: 27 Carros de 
Algodão; A Mulher do Gordo, E contar tristes histórias da morte das bonecas; O 
quarto rosa e Por que você fuma tanto Lily? 
 

 

QUINTA – 06/12 
 

10h Performance Vocal: Antígona 

Prof. Fernando Aleixo 

Sala de Encenação 

Pequeno resumo: A proposta é realizar uma leitura dramática da obra  

Antígona. Os intérpretes constroem vocalmente uma perfomance empenhando  

a fala e a musicalidade. 

16h Travessuras/ A Peste/ O Livro Colorido/ Velha Fuga  
Jogos Teatrais – Profa. Maria de Maria 

Sala de Encenação 

Quatro Cenas Curtas criadas  a partir de brincadeiras tradicionais e  exercícios 

teatrais que se pautaram pela prática do JOGO como um dos procedimentos 

metodológicos para a criação teatral. 
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18h Exposição LAPET 
 

20h Madame Apocalipse:  Improvisação como Espetáculo 

Atuação/improvisação – Profa Maria de Maria 
A partir dos estudos de Mariana Muniz com diferentes formatos de espetáculos, 
que têm como característica primeira a improvisação, tais como o Teatro do 
Oprimido, The Playback Theatre, The Compass Players, o Match de 
Improvisação, entre outras técnicas de Impro, e da experiência com o "Jogo do 
Gaulier", também conhecido como "Rei Baltazar Mandou", as turmas de 
Atuação/Improvisação II criaram o "Madame Apocalipse", um dispositivo que se 
utiliza de algumas estruturas de Composição (Anne Bogart) pré-acordadas 
como suporte para a improvisação diante do público, tendo como mote o "Fim 
dos Tempos". 
 

SEXTA - 07/12 
 

10h Vida e Morte 

Corpovoz II – Prof Fernando Aleixo 

Sala de Interpretação 

 

14h Ensaio aberto Ateliê de Criação 

Profs. Dirce Helena Carvalho, Mário Piragibe,Narciso Telles. 

Sala de Encenação 

 

16h Invasão Palhacesca  

Palhaços Visitadores 

Profa.Ana Elvira Wuo 

Bloco 3M 

 

17h Exposição LAPET 
 
18h Roda de Conversa Professor-Artista:  diferentes campos de atuação 
do profissional de Teatro. 
PROINTER III – Profa. Maria de Maria 
LAC 
Esta roda de conversa tem como intuito compartilhar alguns percursos das 
pesquisas realizadas pelos alunos de PROINTER II (Projetos Interdisciplinares) 
a partir do contato com  ex-alunos do Curso de Teatro em diferentes espaços e 
contextos de atuação (para além da escola) destes professores-artistas. Para 
tanto, convidam alguns destes profissionais para falar de suas atuações e seus 
respectivos campos de trabalho.  
 
20h a-luno 
Prointer I – Profa. Vilma Campos 
Sala 01 
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Esse processo criativo é resultado dos encontros realizados em Prointer 1 
período integral no segundo semestre de 2018 em que os estudantes discutem 
três aspectos que foram trabalhados – memória, experiência e narrativas (de si 
e de professores). 

 
21h Masteclé ou Tratado Geral da Comédia 
Cia Rapa de Arroz  
Direção: Daniele Pimenta 
Elenco: Rose Martins; Rafael Michalichem; Wesley Nunes; Edu Silva;  
Tamara dos Anjos Garcia. 
Iluminação: Tamara dos Anjos Garcia 
Cenografia: Edu Silva 
Figurino: Letícia Pinheiro; Maria Aparecida Oliveira (Mao) e Cia. Rapa  
de arroz. 
Adereços cênicos: Maria Aparecida Oliveira (Mao) e Edu Silva. 
Sala de Encenação 
Masteclé ou Tratado Geral da Comédia, do premiado Luís Alberto de Abreu,  
é uma palestra, ou masterclass, interrompida a todo momento por  
personagens cômicos, que invadem a cena e criam divertidíssimas  
situações, levando o carrancudo acadêmico e o impertinente zelador do  
teatro, à beira da loucura. 
 

SÁBADO – 08/12 
 
13:00 às 19:00h  Encontrão 2018.2 – Baile de Máscaras 

Estágio supervisionado III - Profs Wellington Menegaz e Paulina Caon 

Sala 1, Sala 3, LAC, Interpretação e Encenação 

Compartilhamento dos processos de criação das oficinas COMUFU (vinculadas 

ao Estágio Supervisionado III) dxs estudantes da Licenciatura em Teatro, o 

Encontrão compartilhará microcenas, performances, instalações, encenações e 

desmontagens resultantes das 9 oficinas oferecidas à comunidade nesse 

semestre em diferentes contextos.  Todo ele ocorrerá imerso em um baile de 

máscaras, em que todxs estão convidadxs a participar. 

 

Agradecimentos: ao corpo técnico e laboratórios do Curso de Teatro, ATU 

(Associação de Teatro de Uberlândia), Centro de formação Lar Espírita Alfredo 

Júlio e Espaço de Convivência para Terceira Idade Belo Amanhecer. 
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REALIZAÇÃO: 

 

 

APOIOS: 

Laboratórios do Curso de Teatro: 
 

LIE - Laboratório de Interpretação e Encenação 
LICA - Laboratório de Indumentária, Cenografia e Adereços Cênicos 

LAC - Laboratório de Ações Corporais 
LAACENICAS - Laboratório Audiovisual de Artes Cênicas - Documentação e Memória 

LATECE - Laboratório de Textos e Cenas 
LAPET - Laboratório de Práticas Pedagógicas em Teatro 


