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APRESENTAÇÃO

Na contramão de um uso pretensamente responsável de meios e 

modos de produção da arte, autorizado e orientado por êxitos 

passados, irrompe um outro uso, impertinente, inconveniente, 

impróprio.  Dele disparam linhas de fuga para além das margens 

do uso apropriado, transgredindo seus protocolos por 

considerá-los portadores insuficientes de questões estéticas e 

éticas que lhes desafiam. São gritos, urros que distorcem o sinal 

puro da convenção em ruído bruto, despejando de forma violenta 

e inconveniente cargas de energia e signos que o uso 

“apropriado” dos meios de expressão artística não dão mais 

conta de transmitir.

Em torno desses gritos e urros, uma enorme gama de projetos, 

proposições, reflexões e obras vêm se articulando na construção 

de novos cenários para as artes em articulação com o campo 

social. O USO IMPRÓPRIO: Seminário em Estudos 

Contemporâneos das Artes – 2018 se propõe a acolher e a 

estimular essas proposições e reflexões como parte ativa de um 

processo vigoroso de debates no tempo presente.





PROGRAMAÇÃO





PROPOSIÇÕES ARTÍSTICAS

dia 11/12, 15h30, Auditório do MAC-Niterói
HÉLIO CARVALHO 
(Universidade Federal Fluminense)
A Entrevista

dia 11/12, 17h, Pátio do MAC-Niterói
HUGO RICHARD 
(PPGCA, Universidade Federal Fluminense)
Monumentos Móveis

dia 11/12, 19h30, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica  
(Rua Luís de Camões, 68 - Centro, Rio de Janeiro
ANDREIA EVANGELISTA 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Shibari - o corpo no ato escultórico

dia 12/12, 10h, Auditório do MAC-Niterói
RODRIGO PINHEIRO 
(EBA, Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Por um método cardiográfico

dia 12/12, 13h45, Auditório do MAC-Niterói
CAMILA PAOLA PAIVA MUÑOZ 
(Universidade Federal Fluminense)
Maria chorou sangue

dia 12/12, 17h, Pátio do MAC-Niterói
ANA CLÁUDIA MENEZES
 (PPGCA, Universidade Federal Fluminense)
Ecos de montanha

dia 13/12, 13h, Pátio do MAC-Niterói
ERIKA SCHWARZ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Radiação

dia 13/12, 13h, Itajaí -SC
SARAH ZEWE URIARTE 
(PPGAV, Universidade do Estado de Santa Catarina)
Postais de qualquer lugar



dia 13/12, 17h, Auditório do MAC-Niterói
CECÍLIA MAGALHÃES CLEMENTE (MARIA BADERNA)
(PPGAC, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
A Contrapelo

dia 13/12, 19h30, Espaço Cultural Tribo Urbana 
(Rua Dr. Artur Tibau, 31 - Ingá - Niterói) 
HENRIQUE SALDANHA 
(Universidade Federal Fluminense)
Aos Que Podem Viver Em Nós

de 11 a 13/12, Pátio do MAC-Niterói
MATHEUS MORANI
(EBA, Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Escambo

de 11 a 13/12, espaço público / arredores do MAC - Niterói
ANA EMÍLIA DA COSTA SILVA 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
Explore

de 11 a 13/12, Auditório do MAC-Niterói
JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA JÚNIOR 
(Universidade Federal Fluminense)
Prótese - 2018

de 11 a 13/12, Saguão do Auditório do MAC-Niterói
SILVIA SCHIAVONE PETINARI CORDEIRO 
(Intituto Federal do Rio de Janeiro)
Série Board Games - o Eu e o Outro



ATIVIDADES ESPECIAIS - PALESTRAS

dia 11/12, 11h30 às 13h, Auditório do MAC-Niterói
ELEONORA FABIÃO, Corpo e performance: usos próprios e impróprios.
Mediação: Beatriz Cerbino
 

Eleonora Fabião é Performer, teórica da performance e 
professora associada da Escola de Comunicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Graduação em Direção Teatral 
e Pós Graduação em Artes da Cena. 

dia 13/12, 11h30 às 13h, Auditório do MAC-Niterói
GUTO NÓBREGA, Impropriedade, experimentação e invenção no jogo contra 
aparelhos.
Mediação: Luiz Sérgio de Oliveira

Guto Nóbrega é artista, pesquisador e professor da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Atualmente fundou e coordena o NANO - Núcleo de Arte e 
Novos Organismos, espaço de pesquisa para investigação na 
intersecção entre arte, ciência e tecnologia. 





Abertura: 9h50 - 10h

Mesa 1: 10h às 11h30 / Mediação Thiago Piquet

Erika Villerou

Joana Poppe 
Crivella

Iam Campigotto

Marcelo 
Domingues

PPGCA/
UFF

_

UDESC

_

A Dança Negra de Mercedes Baptista - 
Corporeidades Afro-Diaspóricas em Diálogo

Teatro Oficina Uzyna Uzona: embaralhamento de 
corpos

Coisa entre linguagem e músculo

Considerações sobre a relação entre remontagem de 
dança e a memória da dança

11H30 ÀS 13H - ATIVIDADE ESPECIAL

Palestra de Eleonora Fabião, Corpo e performance: usos próprios e impróprios.
Mediação: Beatriz Cerbino

Eleonora Fabião é Performer, teórica da performance e professora 
associada da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) -- Graduação em Direção Teatral e Pós Graduação em Artes 
da Cena.

Mesa 2: 10h às 11h30 / Mediação: Clarisse Monteiro

Simone Cristina 
Garcia

Ynaê Cortez de 
Morais

Cecília 
Magalhães 
Clemente

Luiz Miguel 
Pereira

Prefeitura de 
São Paulo

PPGCA/
UFF

PPGAC/
UNIRIO

_

Pablo Picasso como uma figura de resistência contra 
/ os regimes totalitários europeus do século XX

Obras de circulação não controlada: casos: Antonio 
Manuel, Cildo Meireles, Grupo Poro e Paulo 
Bruscky

Estado de emergência e precariedade: formas de 
enfrentamento em práticas artísticas 
contemporâneas

Teatro com bebês, enunciações e vivências

DIA 11 DE DEZEMBRO, TERÇA-FEIRA



Mesa 3: 15h30 às 17h / Mediação: Erika Villeroy

Andiara Ramos 
Pereira / Juliana 
Lira Sampaio

Leandro de Souza 
Rocha

Hélio Carvalho 

Ana Elisa Lidizia

PPGMS/
CPII

PPGCA/
UFF

UFF

PPGCA/
UFF

Criação e mercadorização da memória da dor negra 
nos desfiles da Paraíso do Tuiuti e do Salgueiro

Cadernos de África: corporeidades e narrativas nas 
vias das encruzilhadas

A Entrevista (Proposição artística)

Como apreender a indisciplina: sobre experimentar o 
experimental em Dias de Glória

DIA 12 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA

Mesa 4: 10h00 às 11h30 / Mediação: Daniela Avellar

Caroline 
Alciones de 
Oliveira Leite

Pedro Carneiro 
Silva

Herbert Baioco 
Vasconcelos 

Rodrigo Pinheiro

PPGAV/
UFRJ

_

PPGCA/
UFF

EBA/
UFRJ

Para driblar o tempo: uma investigação da obra 
"Eureka/Blindhotland" (1970-1975) de Cildo 
Meireles

O Trampolim de Oiticica

Itinerário de escuta 

Por um método cardiográfico (Proposição artística)



Mesa 5: 11h30 às 13h00 / Mediação: Leandro Rocha

Thiago Piquet

Cristiani 
Gonçalves 
Campos

Antonio Gonzaga 
Amador 

Lucas Rodrigues 
de Souza

PPGCA/
UFF

PPGCA/
UFF

PPGCA/
UFF

UFF

Um estudo sobre a conscientização dos gestos a partir 
de investigações somáticas do corpo

O Louco Dioniso e a Mulher dos Cabelos de Mar: O 
Chamado para a Jornada da Sereia

Quatro cartas sobre uma prática de si. Antonin Artaud 
e práticas artísticas

Por uma antropologia cênica

Mesa 6: 14h às 15h30 / Mediação: Tadeu Ribeiro

Leonardo Felipe 
Vieira Ribeiro

Graziela Daniel 
Laureano

Lyana Guimarães 
Martins 

Rosane Barata 
Machado Alves

UFES

PPGAC/
UNIRIO

_

PPGAV/
UFRJ

O som do afeto - percepção sensorial em A Mulher 
sem Cabeça

Do tempo ao tempo: a vida das imagens no espaço 
entre ver e dizer. Um olhar a partir de três obras do 
Ciclo do Atlântico de Marguerite Duras

A percepção fora dos eixos

A anarquia do poder em Salò,ou os 120 dias de 
Sodoma, de Pier Paolo Pasolini



Mesa 7: 15h30 às 17h / Mediação: Kelly Santos

Fernanda 
Grigolin Moraes

Lais dos Passos 
Lara

Anna Carolina 
Longano 

Gastón Severina

UNICAMP

PPGCA
/UFF

USP

UFF/
UNA

Estimada Sra. Maria Lacerda de Moura – no meu 
tempo e no seu, ninguém mais nasce de olhos 
fechados

O corpo pós-orgânico enquanto artista de si

Do golpe à fraquejada: despatriarcalização do 
corpo da artista em tempos de barbárie

Construções identitárias desde a Dissidência

DIA 13 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA

Mesa 8: 10h às 11h30 / Mediação: Antonio Gonzaga amador

Mariana Estellita 
Lins Silva

Renata Perim 
Albuquerque 
Lopes

Camila De 
Oliveira Andrade 

Clarisse Martins 
Monteiro

_

ESDI/
UERJ

PPGCA/
UFF

PPGCA/
UFF

Reflexões sobre museu e História da Arte sob uma 
perspectiva pós estruturalista

Visita guiada ao desconforto

O corpo não é óbvio

Mediações em contexto



11H30 ÀS 13H - ATIVIDADE ESPECIAL

Palestra de Guto Nóbrega, Impropriedade, experimentação e invenção no jogo contra 
aparelhos. 
Mediação: Luiz Sérgio de Oliveira

Guto Nóbrega é artista, pesquisador e professor da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente fundou e 
coordena o NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos, espaço de 
pesquisa para investigação na intersecção entre arte, ciência e tecnologia. 

Mesa 9: 14h às 15h30 / Mediação: Kelly Santos

Vítor de Souza 
Pereira Martins

Gabriel Morais 
Medeiros

Tadeu Ribeiro 

Francisco Pablo 
Medeiros 
Paniagua / Teresa 
Maria Siewerdt

PPGAV/
UFRJ

UNICAMP

PPGCA/
UFF

PPGAV/
UDESC

Escotoma

Os baldios à luz do telescópio: alegorias de Mariana 
Sissia

Incorporo a revolta: Hélio Oiticica e as poéticas da 
violência 

Dados do fogo e algumas incandescências artísticas: 
espaços e objetos ativados por modos performativos

Mesa 10: 15h30 às 17h / Mediação: Lais Lara

Livia Barroso de 
Moura

Mônica Coster 
Ponte

Marilia Solfa 

Vanessa Cristina 
Cavalcanti de 
Mendonça

_

_

UNIP

EBA
/UFRJ

Vendo Ações Virtuosas

Carta ao meu, apenas meu, desejo

Aproximações entre arte e design na produção de 
Barbara Bloom 

Estampados e identidade nacional – encontros na obra 
de Fayga Ostrower- de 1952/67, no Rio de Janeiro





RESUMOS





MESA 1: DIA 11 DE DEZEMBRO, TERÇA FEIRA - 10:00 ÀS 11:30 - MAC-NITERÓI

Erika Villeroy
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

A Dança Negra de Mercedes Baptista – Corporeidades Afro-Diaspóricas em Diálogo

Resumo: 
O ensaio fala da perspectiva de uma abordagem histórico-crítica sobre a emergência 
de uma dança negra cênica no Rio de Janeiro, na década de 50, consolidada pela 
bailarina e coreógrafa Mercedes Baptista através da articulação de técnicas distintas 
e de uma consistente pesquisa acerca das danças afro-brasileiras e dos pés de dança 
nas religiões de matriz africana. Serão feitas passagens pelos  modos de  intersecção 
entre balé clássico, dança moderna e de manifestações ditas populares, que deram 
origem a técnica, método e repertório próprios, e que são reconhecidos hoje como 
uma das vertentes do que convencionou chamar-se de dança afro. Levando em conta 
as possibilidades de abertura e transformação dos códigos próprios dessa dança que 
permitiram a criação de novas poéticas e metodologias, a pesquisa procurará também 
fundamentar a existência de uma estética negra que se construiu no campo das artes 
cênicas dentro do contexto da diáspora afro-americana. 

Mercedes Baptista, História da Dança, Danças Negras, Dança afro.

Joana Poppe Crivella

Teatro Oficina Uzyna Uzona: embaralhamento de corpos 

Resumo:
O presente trabalho traz reflexões sobre diferentes abordagens no Teatro Oficina 
Uzyna Uzona a partir das experiências da autora no espetáculo Macumba 
Antropófaga. Nesse caminho, aspectos culturais e políticos são considerados, em 
particular a interface do arte-espectador 

Coletivo, corpo, política, teatro.
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Iam Campigotto
Universidade do Estado de Santa Catarina

Coisa entre linguagem e músculo

Resumo:
Experiência, Conceito e Sonoridades. Relato sobre a performance: “Coisa entre 
linguagem e músculo” que ocorreu em Santa Catarina, nas cidades de Criciúma, 
Florianópolis e Itajaí, no mês de junho de 2018, com uma performance e uma oficina 
relacionadas ao livro “Freme”, do artista norte-americano Kenneth Goldsmith e ao 
Bloomsday, dia que homenageia o personagem Leopold Bloom, protagonista de 
Ulysses, de James Joyce. A performance possibilitou uma aproximação das artes 
visuais com outras áreas, como a cênicas, a dança, o teatro e a música, propondo uma 
subversão dos sistemas preestabelecidos, buscando novos modos de pensamento, de 
ação e fruição.

Marcelo Domingues

Considerações sobre a relação entre remontagem de dança e a memória da dança

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre a relação 
existente entre remontagem de dança e a memória da dança. Para tanto, são 
apresentadas uma consideração preliminar sobre a questão das remontagens, e, 
posteriormente, são apresentadas três considerações sobre as particularidades da 
remontagem da dança e sua conexão com a memória da dança: remontagem como 
uma revisitação do passado e ferramenta da memória da dança, o “aqui e agora” da 
memória e da remontagem, e as disputas de memória que envolvem uma 
remontagem de dança.

Dança, Memória, Remontagem.
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MESA 2: DIA 11 DE DEZEMBRO, TERÇA FEIRA - 14:00 ÀS 15:30 - MAC-NITERÓI

Simone Cristina Garcia
Prefeitura de São Paulo

Pablo Picasso como uma figura de resistência contra / os regimes totalitários europeus do 
século XX

Resumo:
Pablo Picasso foi uma figura artística e política importante no século XX, além de 
liderar grupos de intelectuais contra o regime totalitário espanhol, foi uma referência 
e resistência artística. O presente artigo apresenta através do contexto histórico, o 
engajamento político do artista perante a situação política na Europa. Entre obras 
emblemáticas como Guernica, Sonho e Mentira de Franco, Gato agarrando um 
passarinho, O Ceifador, entre outras, Picasso se expressava e usava a arte como 
expressão e arma de resistência política.

Pablo Picasso, Guernica, Guerra Civil Espanhola, resistência artística, totalitarismo.

Ynaê Cortez de Morais
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

Obras de circulação não controlada: casos: Antonio Manuel, Cildo Meireles, Grupo Poro e 
Paulo Bruscky

Resumo: 
O artigo consiste em uma análise das obras de circulação não controlada no Brasil, 
que são obras que circulam de maneira independente sem que seja possível controlar 
sua circulação. Essa obras inauguram novos circuitos que rompem com a circulação 
vinculada as instituições tradicionais de arte. Esse estudo tem como objeto traçar um 
histórico das obras de circulação não controlada do Brasil, ressaltando sua 
importância no campo artístico e na esfera político-social analisando características 
de apropriação e criação de meios de circulação e comunicação alternativos. Meu 
objeto de estudo são as obras: Série Clandestina de Antonio Manuel, Inserções em 
circuitos ideológicos de Cildo Meireles FMI – Revisando Cildo Meireles e 
Propaganda política dá lucro!!! do autoria do coletivo Grupo Poro e Inserção em 
Jornal do Paulo Bruscky.

Circulação, Sistema de Arte, Circuitos, Subversão.
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Cecília Magalhães Clemente
PPGAC

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Estado de emergência e precariedade: formas de enfrentamento em práticas artísticas 
contemporâneas

Resumo:
A obra do artista Thomas Hirschhorn é trazida, neste artigo, como uma referência e 
uma motivação para refletir sobre uma proposição artística e uma intervenção 
(não-artística), ambas realizadas por moradores da cidade do Rio de Janeiro, em 
contexto de grande opressão, silenciamento, golpes políticos e violência de toda 
ordem. Que relações é possível estabelecer entre as noções de emergência e 
precariedade na arte contemporânea? De quais estratégias micropolíticas estamos 
nos valendo para resistir?

Práticas artísticas, emergência, precariedade, arte contemporânea.

Luiz Miguel Pereira

Teatro com bebês, enunciações e vivências

Resumo:
Esta investigação teve como objetivo refletir sobre os estudos contemporâneos no 
campo da infância, tendo como recorte central a pesquisa com bebês. 
Conceitualmente, assumimos por bebês o desenho estabelecido nas legislações e na 
área acadêmica que envolve a primeira infância, ou seja, do nascimento até 36 meses. 
A investigação situou-se na interface das vivências dos bebês e suas enunciações 
possibilitadas pelas atividades cênicas que assumimos e denominamos como teatro 
com bebês. O teatro com bebês se consistiu na oferta de um ambiente pensado para 
recebê-los, criando uma situação social em que se potencializaram suas atividades 
criadoras. Essa ambientação cênica favoreceu um meio em que as crianças, no 
contato com essa estética, protagonizassem suas ações, principalmente através da 
brincadeira e dos processos de imitação, de reelaboração criadora, gestando  uma 
presença irrepetível nos acontecimentos que forjam a vida cotidiana. 
Metodologicamente, fez-se a opção de criar seis apresentações que favorecessem 
acontecimentos com bebês. Todas foram filmadas e fotografadas, como forma de 
registro de campo. Todos os procedimentos éticos envolvendo as pesquisas com seres 
humanos foram atendidos. Apoiamos nossos estudos na teoria histórico-cultural, nos 
estudos bakhtinianos e nas teorias do teatro, vinculando-os às reflexões teóricas a 
partir dos estudos da infância. A oferta no ambiente da educação infantil de teatro 
com bebês é um convite para a participação dos bebês de forma  que ali possam  
produzir os arranjos para possibilitar suas enunciações, suas vivências e seus 
protagonismos.  A relação é de tempo/espaço (cronotopia), memória, diálogo e escuta 
através da atividade estética, pois permite o fluir da vida, das 

USO IMPRÓPRIO 2018 / SEMINÁRIO EM ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS DAS ARTES
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sensações, dos medos, das alegrias, das angústias, do querer, do não querer, o  
relacionar–se com os objetos, com os outros,  tendo um espaço que permita um 
tempo alargado para a experiência com os objetos.

Pesquisa com bebês, Teatro com bebês, Estudos da infância, Teoria 
histórico-cultural. 

MESA 3: DIA 11 DE DEZEMBRO, TERÇA FEIRA - 15:30 ÀS 17:00 - MAC-NITERÓI

Andiara Ramos Pereira / Juliana Lira Sampaio
PPGMS/Colégio Pedro II

Criação e mercadorização da memória da dor negra nos desfiles da Paraíso do Tuiuti e do 
Salgueiro

Resumo:
Este trabalho é o esboço de uma reflexão sobre a construção imagética da memória e 
da vivência negra nos desfiles das escolas de samba. Para pensar esse problema, 
elegemos duas escolas de samba que abordaram ou mencionaram a temática negra 
nos desfiles de 2018, quais sejam: Salgueiro e Paraíso do Tuiuti. Respectivamente: 3ª 
e 2ª colocadas na avaliação dos jurados. Para tanto, as referências são: Kilomba, 
Huyssen, Saer e Nietzsche.

Memória, criação, mercadorização, carnaval, negritude.

Leandro de Souza Rocha
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

Cadernos de África: corporeidades e narrativas nas vias das encruzilhadas

Resumo:
O presente texto inscreve-se como um ensaio sobre o artista Paulo Nazareth e sua 
série Cadernos de África, sujeito e objeto da pesquisa em desenvolvimento. Além de 
apresentar as motivações, interesses e discussões a respeito da obra, evidencio 
também o caráter de movimento que constitui essa pesquisa, a partir dos saberes 
filosóficos de origem africana (SODRÉ, 2017 e MARTINS, 1997) e a epistemologia das 
encruzilhadas (MARTINS, 1997) como principal caminho. Nesse sentido, busco 
pensar como se cruzam as relações entre corporeidades e narrativas negras na série 
Cadernos de África.

Paulo Nazareth, Cadernos de África, Encruzilhada, Corporeidades Negras.
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Ana Elisa Lidizia 
PPGCA/UFF

Como apreender a indisciplina: sobre experimentar o experimental em Dias de Glória

Resumo:
Esse artigo apresenta reflexões em torno do projeto de intervenções urbanas Dia de 
Glória, realizado no bairro da Glória, Rio de Janeiro, com o desejo, entre outros, de 
desnaturalizar os gestos do bairro, a partir de micro ações artísticas experimentais de 
caráter estético-poético- político.

Glória, Arte, Urbano, Afeto, Experimental.

MESA 4: DIA 12 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA - 10:00 ÀS 11:30 - MAC-NITERÓI

Caroline Alciones de Oliveira Leite
PPGAV

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Para driblar o tempo: uma investigação da obra "Eureka/Blindhotland" (1970-1975) de Cildo 
Meireles

Resumo:
Este artigo investiga a relação do artista Cildo Meireles e de sua obra com o tempo a 
partir de uma análise de Eureka/Blindhotland (1970-1975). Observamos como se dá o 
processo de criação de Cildo Meireles através do tempo, considerando que, assim como 
outras obras do artista, Eureka/Blindhotland possui um tempo alongado entre a data de 
sua concepção e de sua execução. Para tanto, recorremos às reflexões de Alfred Gell e de 
George Kubler a respeito do tempo e, por fim, refletimos sobre o tempo que se instaura 
dentro do espaço erigido por Eureka/Blindhotland.

Eureka/Blindhotland, Cildo Meireles, mapa, tempo.

Pedro Carneiro Silva
O Trampolim de Oiticica

Resumo:
O encontro com a obra de Hélio Oiticica – em que a pintura é tirada dos limites do 
quadro e integrada ao espaço e ao tempo – inspira o autor a investigar processos de 
criação que aproximem a música das questões da vida contemporânea. Na pista de 
outros artistas que usaram a arte para expressar sentimentos e questões do cotidiano 
pergunta se seria possível criar música usando a performance como método e as ideias 

29



de Oiticica como mote. Responde em dois movimentos, na escolha de temas pessoais 
e sociais e na sua ligação com a criação musical.

Performance, Música, Processo criativo.

Herbert Baioco Vasconcelos
PPGCA/UFF

Itinerário de escuta

Resumo:
O texto busca apresentar um relato de pesquisa artística, assim identificar e colocar 
em perspectiva de discussão de um projeto de escuta que busca escutar aquilo que 
permanece inaudível e invisível, uma construção de uma escuta indissociável entre 
corpo e máquina, ouvido e dispositivos. Esses sons que buscamos ouvir sugerem 
também uma consciência de um mundo muito maior do que o passado histórico dá 
conta, onde o ser humano é o ator principal. 

Escuta, site specific, tecnologia, corpo. 

MESA 5: DIA 12 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA - 11:30 ÀS 13:00 - MAC-NITERÓI

Thiago Piquet 
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

Um estudo sobre a conscientização dos gestos a partir de investigações somáticas do corpo

Resumo:
Apresenta-se aqui uma avaliação sobre a disciplina Conformações através do Corpo, 
ministrada na graduação em Artes da Universidade Federal Fluminense, cujo intuito 
foi promover investigações somáticas influenciadas por técnicas e fundamentos de 
renomados das artes cênicas: Rudolf Laban, Pina Bausch, Klauss Vianna e Ohad 
Naharin, pilares no estudo do corpo que dança; e a visão teórica de Antonin Artaud 
em Corpo sem Órgãos, somada das investigações desta obra feitas por José Gil em O 
Corpo Paradoxal.

Corpo, Educação Somática, Corpo Cênico, Teatro, Dança.
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Cristiani Gonçalves Campos
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

O Louco Dioniso e a Mulher dos Cabelos de Mar: O Chamado para a Jornada da Sereia

Resumo:
O presente escrito se refere ao início do processo artístico e criativo da montagem da 
rapsódia DASÁGUAS, estreado em setembro de 2017 em São Luís do Maranhão, cujo 
disparador do processo foi um sonho. Utilizo a metáfora do arquétipo do Louco no 
Tarô, carta sem número, para discorrer acerca do estágio de ordem/ desordem/ ordem 
pessoal que permearam este início de criação e dos desdobramentos advindos do sonho 
e do tarô enquanto método criativo.

Processo Artístico, DASÁGUAS, Sonho, Tarô, Jornada do Herói.

Antonio Gonzaga Amador
PPGCA

Universidade Federal Fluminense

Quatro cartas sobre uma prática de si. Antonin Artaud e práticas artísticas

Resumo:
O trabalho apresenta uma investigação teórica entre a obra de Antonin Artaud (2016 e 
2011) e uma reflexão sobre a minha própria prática artística em desenvolvimento no 
mestrado. Utilizando a metodologia de pesquisa de Ribeiro (2017), seleciono três 
palavras, e os modos de pensa-la, que Artaud desdobra nas suas obras e juntamente com 
a pesquisa que emerge da minha prática artística, levanto a possibilidade que esse 
encontro possa criar uma prática de si.

Prática de si, Artaud, Cartas.

Lucas Rodrigues de Souza
Universidade Federal Fluminense

Por uma antropologia cênica

Resumo:
O presente artigo desdobra-se sobre o projeto de iniciação científica intitulado “Os 
Mestres Pedagogos dos Anos Sessenta: O Teatro-Ritual de Jerzy Grotowski, Peter 
Brook, Eugenio Barba” onde o objetivo é fazer uma investigação desses teatros, 
focalizando na questão da arte do ator ou do homem em questão de representação – e de 
como esses mestres pedagogos foram responsáveis pela mudança de paradigma no fazer 
teatral, ou seja, no rompimento da ideia do teatro como representação. Nesse artigo
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começamos a desenvolver como o teatro-ritual trabalha com o que existe antes do 
ator, com sua base pré-expressiva e de como essa pré-expressividade cotidiana 
coloca-se em um local extra-cotidiano, isso ancorado na leitura em Eugenio Barba. 
Com a ajuda de Peter Brook, colocamos aqui também a questão da interculturalidade 
dentro da pedagogia atorial – conceito esse que é aprofundado pelas leituras de 
Patrice Pavis que dialoga fortemente com a Antropologia, aqui muito apoiada no 
antropólogo inglês Victor Turner. Esse artigo também é acompanhada por um 
trabalho de campo ainda em andamento com o Grupo de Pesquisa da Profª Dra. 
Martha Ribeiro, o Laboratório de Criação e Investigação da Cena Contemporânea 
(LCICC –UFF), sendo ele feito meio da observação participante e da escrita 
autoetnográfica, apresentando um cruzamento entre teatrologia e antropologia com 
foco no desenvolvimento dos performers em um espaço laboratorial de pesquisa 
prática e teórica da cena teatral contemporânea. 

MESA 6: DIA 12 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA - 14:00 ÀS 15:30 - MAC-NITERÓI

Leonardo Felipe Vieira Ribeiro
UFES

O som do afeto - percepção sensorial em A Mulher sem Cabeça

Resumo:
O século XXI é associado às experiências pautadas em sensações, em que o campo 
estético é importante entre mídia e homem. O corpo, como arena de estímulos, 
erupções de sensações e também receptor e produtor de afetos, seria um elemento 
importante para analisarmos essas novas maneiras de afetividade. O cinema de 
Lucrecia Martel, atento ao poder do som, trabalha estímulos aos sentidos do corpo, 
promovendo uma experiência mais sensória que objetiva. O que se investiga aqui são 
essas estratégias sonoras de A mulher sem cabeça, de Martel, e sua experiência 
sensória com o corpo do espectador.

Cinema contemporâneo, sensorialidade, som, Lucrecia Martel. 
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Graziela Daniel Laureano
PPGAC/
UNIRIO

Do tempo ao tempo: a vida das imagens no espaço entre ver e dizer. Um olhar a partir de três 
obras do Ciclo do Atlântico de Marguerite Duras

Resumo:
Este artigo propõe o estudo da temporalidade em três obras de Marguerite Duras, a 
saber: Agatha (1981), Savannah Bay (1982), La maladie de la mort (1982). O par 
indissociável, tempo e subjetividade, circula amalgamado na memória que se espraia em 
uma obra que se propõe à dissolução. Esses aspectos serão estudados com vistas a 
recompor nas obras escolhidas relações que permitam observar a escritura durasiana 
relacionada ao inefável. Assim, as linhas de errância solicitadas nos parênteses, pausa, 
tempo e silêncio visam sublinhar a ausência evidenciando as potências do tempo em 
uma obra que se propõe na vertigem de afetos ilimitados.

Marguerite Duras, Tempo, subjetividade, inefável.

Lyana Guimarães Martins
A percepção fora dos eixos

Resumo:
Este trabalho é uma investigação e reflexão sobre a experiência artística em obras nas 
quais há uma renúncia da percepção normativa. A partir das inquietações suscitadas 
pela instalação Breathing Light (2013), do artista norte-americano James Turrell, em 
diálogo com as ideias de Maurice Merleau-Ponty e Jonathan Crary acerca da percepção, 
pretende-se analisar e discutir os desdobramentos dessa quebra de padrões, rumo à 
problematização da hegemonia da visão e à crítica da representação e primazia do 
sentido, em prol de uma imagem que seja uma experiência.

Percepção, imagem, experiência, representação.

Rosane Barata Machado Alves
PPGAV/UFRJ

A anarquia do poder em Salò,ou os 120 dias de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini

Resumo:
No presente artigo discute-se o conceito de biopolítica, na concepção de Giorgio 
Agamben, com o mesmo conceito em Michel Foucault, a fim de compreender a zona de 
anomia, em que se instaura a anarquia do poder no filme Salò, ou os 120 dias de 
Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, adaptação do romance do Marquês de Sade. Nesse filme 
Pasolini transpõe em imagens o universo de Sade, mantendo- se fiel ao espírito dos 
personagens e, simultaneamente, localizando a história no território concedido a 
Mussolini por Hitler, a república de Salò, onde o fascismo resistiu de 1943 a 1945.

Biopolítica, Anarquia do poder, Pasolini, Salò.
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MESA 7: DIA 12 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA - 15:30 ÀS 17:00 - MAC-NITERÓI

Fernanda Grigolin Moraes
UNICAMP

Estimada Sra. Maria Lacerda de Moura – no meu tempo e no seu, ninguém mais nasce de 
olhos fechados

Resumo: 
Uma carta destinada à anarquista Maria Lacerda de Moura, assinada por Aquela 
mulher do canto esquerdo do quadro, é um ato impertinente, inconveniente, um 
trabalho de arte que tem em si a circulação. Ele não grita, pois as práticas políticas 
femininas de resistência são, em sua maioria, mais silenciosas, mas arranham e ferem 
o que seriam os atos convencionais de produção, edição e circulação da arte. 

Publicação de artista, arte contemporânea, livro, anarquismo, mulheres anarquistas.

Lais dos Passos Lara
PPGCA/UFF

O corpo pós-orgânico enquanto artista de si

Resumo:
A presente comunicação pretende debater a ideia de corpo pós-orgânico em 
desdobramento com base em conceitos Foucaultiano: Estética da existência e o 
cuidado de si. A partir destes conceitos consolidados, buscamos o desdobramento do 
mesmo para explicitar o corpo pós-orgânico e suas formas de existência estética. 
Apresentamos então dois sujeitos sob a ótica do corpos pós-orgânico. Um primeiro 
que carrega o subtítulo de “corpo pós-orgânico artesão, e a estetização da 
existência”, que configura um corpo que, artesão de si, é preocupado em obrar-se de 
maneira cotidiana, com o seu corpo pós-orgânico sempre atualizado e atuante no 
cotidiano, seria um corpo que realmente vive de maneira estética e pós-orgânica. O 
segundo sujeito se encontra no subtítulo “o corpo pós-orgânico dispositivo”, que é o 
corpo que tem como extensão, ou melhor, inserção, dispositivos tecnológicos, que 
por muitas vezes se confundem entre artistas de si e artistas do eu, quando não 
interpõem-se entre essas duas formas de ser/estar, transitório, entre essas duas 
obrações.

Corpo pós-orgânico, estética, imagem, subjetivação.
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Anna Carolina Longano
USP

Do golpe à fraquejada: despatriarcalização do corpo da artista em tempos de barbárie

Resumo:
Neste artigo altamente pessoal e feminista, proponho uma reflexão sobre, do e com o 
corpo da artista contemporânea, utilizando-me de um evento pessoal e dois eventos 
políticos atuais como representantes de momentos nos quais percebi a influência do 
patriarcal no meu corpo, ou seja, na minha arte. Apresento a ideia de corpo-ambiente, 
pensamento que venho lapidando durante minhas experiências como pessoa, artista, 
pesquisadora e professora, e colocando em prática durante meu mestrado, assim como 
possibilidades de práticas corporais despatriarcais, a fim de criarmos um diálogo e 
apontarmos possibilidades de ações práticas para nossa criação artística.

Corpo-ambiente, feminismo, despatriarcalização, artista, teatro. 

Gastón Severina
UFF/UNA

Construções identitárias desde a Dissidência

Resumo:
Este ensaio propõe o estudo de identidades dissidentes, particularmente sexo-genéricas, 
a partir da perspectiva da arte contemporânea. Pensando como essas identidades são 
construídas a partir de práticas artísticas, com ênfase na performance, como um 
trabalho de cruzamento e combinação de linguagens artísticas. Contendo a investigação 
nas teorias de gênero e particularmente na teoria Queer, questionando as estruturas 
rígidas do sistema heteronormativo binário e estudando o caráter performativo do 
gênero. Propor o drag como uma forma de manifestação subversiva e paródica do 
próprio gênero e como ele poderia ser um construto de identidade TRANSgenerica. O 
lugar do corpo dissidente, que devido aos efeitos do sistema torna-se abjeto e a partir 
desse lugar ele é empoderado, gerando visibilidade, ação e crítica.

Dissidência, Identidade, TRANSgênero, Drag, Arte Contemporânea.
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MESA 8: DIA 13 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA - 10:00 ÀS 11:30 - MAC-NITERÓI

Mariana Estellita Lins Silva

Reflexões sobre museu e História da Arte sob uma perspectiva pós estruturalista

Resumo:
Pretendemos refletir sobre a história da arte e a museologia enquanto métodos de 
legitimação discursivos. Estabelecemos relação entre o pensamento estruturalista, 
constituição dos campos disciplinares, artes visuais e museu; e o desenvolvimento da 
corrente pós estruturalista como tentativa de fragmentação dessas narrativas 
hegemônicas que, no campo da arte, refletem em uma alteração não apenas formal 
mas epistemológica da produção artística contemporânea. Buscaremos defender que 
a utilização do museu como ferramenta viabilizadora de uma polifonia de 
pensamentos, evidencia uma disjunção discursiva, visto que a própria constituição da 
museologia enquanto escopo técnico-teórico pressupõe um conjunto de práticas que 
determinam lugares de fala.

Narrativa, museu, história da arte, estrutura, discurso.

Renata Perim Albuquerque Lopes
ESDI/UERJ

Visita guiada ao desconforto

Resumo:
A partir de uma narrativa que busca desvendar uma história material mais ampla de 
obras de arte em museus e galerias, este artigo propõe analisar o projeto 
Uncomfortable Art Tours da Antiuniversity (Londres, 2017). O projeto pretende 
empreender uma leitura contemporânea e crítica de obras do passado, explicitando 
dissensos nas formas de apresentação dessas obras históricas. Intenta-se traçar um 
paralelo com a noção de anacronismo de George Didi-Huberman (2003) e o conceito 
de espectador emancipado de Jaques Rancière (2008), no intuito de analisar as 
possibilidades de leitura entre o que é dito, visto e interpretado.

Museu, História, Arte, Visita guiada.

Camila De Oliveira Andrade
PPGCA/UFF

O corpo não é óbvio

Resumo:
Em diálogo com a exposição Entre Nós, ocorrida no CCBB-RJ em 2017, é proposta a 
instalação “Entre” que convida o público a um encontro que captura o corpo 
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possibilitando percebê-lo por outros meios. Esse trabalho político-educacional leva em 
consideração a importância da participação do espectador e suas reverberações, além da 
percepção e reconhecimento de si mesmo, do outro e do entorno, entre tempos 
sobrepostos que tomam o espaço. A partir dos filósofos Rancière, Benjamin e o filósofo 
da educação Jorge Larrosa, a instalação considera uma outra lógica que não a 
hegemonia da informação, mas sim a lógica da experiência. 

Experiência estética, Presença, Museum, Arte, Educação.

Clarisse Martins Monteiro
PPGCA/UFF

Mediações em contexto

Resumo:
O conceito de Mediação tem circulado cada vez mais no universo artístico e acadêmico 
brasileiro e o acelerado processo de democratização do acesso à arte no país, a partir 
dos anos 2000, propiciou o aprofundamento das questões relacionadas à diminuição da 
distância entre o público leigo e os códigos de acesso à arte legitimada. Contudo, 
empregado de forma contextualizada, o termo engloba diferentes usos e definições. 
Neste artigo busca-se discutir alguns entendimentos sobre mediação, visando ampliar o 
debate sobre o conceito e contribuir para a elaboração de estratégias que dêem 
continuidade ao processo de democratização do acesso à arte.

Mediação, arte, democratização do acesso à arte. 

MESA 9: DIA 13 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA - 14:00 ÀS 15:30 - MAC-NITERÓI

Vítor de Souza Pereira Martins
PPGAV/UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escotoma

Resumo:
Esse artigo é a investigação do criar, do ver e do imaginar uma imagem a partir de um 
empecilho, e o se ver no outro. Partindo de um texto artístico sobre uma deficiência 
ocular minha, Ptose, entrelaçando com o trabalho de Evgen Bavcar, o conceito 
“escotoma” de Lacan, e a obra de Dennis Oppenheim.

Escotoma, Ptose, Ver, Imaginar.
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Gabriel Morais Medeiros
UNICAMP

Os baldios à luz do telescópio: alegorias de Mariana Sissia

Resumo: 
Este trabalho discute os sentidos do terreno baldio na série de gravuras de Sistema de 
defensa de mí misma (2009-11), da argentina Mariana Sissia (1980). Para buscarmos as 
possibilidades de interpretação desse motivo, recorreremos, dialogicamente, aos 
escritores Jorge Luis Borges e Rodolfo Walsh. Concluiremos que os espaços de 
construção abandonados e as ruínas da cidade são alegorias de sensações de ameaça. 

Sissia, artes visuais, baldio, J. L. Borges, R. Walsh.

Tadeu Ribeiro
PPGCA/UFF

Incorporo a revolta: Hélio Oiticica e as poéticas da violência

Resumo:
O texto se desdobra em torno da frase inscrita num dos parangolés (Incorporo a revolta, 
de 1965) para pensar as articulações poéticas de Hélio Oiticica frente à normatização 
e repressão do corpo, identificando nesta afirmação uma estratégia de deslocamento 
de um Eu coeso e homogêneo para uma vivência atravessada por possessões, êxtases, 
fragmentações e pluralidade. A partir de obras produzidas entre 1965 e 1973, 
proponho três possibilidades de leitura para ativá-las na contemporaneidade: a 
reinvenção das fronteiras de si, a apropriação de imagens midiáticas da violência e a 
experiência participativa. 

Hélio Oiticica, corpo, violência.

Francisco Pablo Medeiros Paniagua / Teresa Maria Siewerdt
PPGAV/UDESC

Dados do fogo e algumas incandescências artísticas: espaços e objetos ativados por modos 
performativos

Resumo:
Partindo de uma narrativa do encontro de dois trabalhos a princípio desconexos, dois 
artistas passam a pesquisar e tecer aproximações entre seus processos de criação, 
desenvolvendo um terceiro trabalho intitulado “Fogo Comum”. O presente artigo 
aborda o tema do uso performativo percebido neste trabalho, assim como nos 
trabalhos “Fósforos Levante” e “Jardim sem governo”, ambos relacionados ao atual 
contexto político do país, e de como este uso institui um “espaço de performação” que 
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convoca o espectador a participar mais efetivamente da obra de arte através de uma 
estrutura relacional.

Fogo, arte, participação, performatividade.

MESA 10: DIA 13 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA - 15:30 ÀS 17:00 - MAC-NITERÓI

Livia Barroso de Moura

Vendo Ações Virtuosas: transbordas entre artes e engajamentos sociais

Resumo: 
Esse artigo é uma escrevivência sobre a Vendo Ações Virtuosas (VAV), apresentando 
nossas estratégias de atuação e lançando bases para novos processos de arte engajada 
socialmente. O artigo trata dos 3 eixos principais que estão na base da nossa atuação: a 
economia da energia vital, a descolonização do imaginário patriarcal e a alfabetização 
emocional. Haverá também uma reflexão sobre como são organizadas as nossas 
colaborações e sobre o nosso projeto político pedagógico. Além do meu lugar de fala 
como mulher, mãe, propositora da VAV e escritora dessas reflexões.

Arte contemporânea, transdiciplinaridade, socioemocional, decrescimento econômico, 
descolonização do patriarcado.

Mônica Coster Ponte

Carta ao meu, apenas meu, desejo

Resumo: 
O texto é composto de fragmentos do meu diário, escritos entre 2017 e 2018. Sob a ótica 
metodológica, o presente escrito alimenta diretamente a minha prática artística. Os 
trabalhos aqui apresentados, embora também expostos em outros contextos, nasceram 
das problemáticas íntimas desenvolvidas nesse diário. Aqui, eles funcionam também 
como segredos, confissões e desabafos. A apresentação do meu diário enquanto 
metodologia experimental tem como objetivo defender a horizontalidade entre a prática 
das artes visuais e prática da construção da vida cotidiana, na medida em que a 
intimidade torna-se o meu ateliê. 

Diário, arte contemporânea, intimidade.
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Aproximações entre arte e design na produção de Barbara Bloom

Resumo:
A artista norte-americana Barbara Bloom constrói sua investigação desde meados 
dos anos 1970 a partir de uma grande diversidade de meios artísticos, construindo 
frequentes interlocuções com os campos da fotografia, do cinema, da literatura, da 
música, da propaganda e do design. Ela costuma tratar suas produções enquanto 
dispositivos investigativos, voltados principalmente para as formas como 
percebemos ou valorizamos os costumes, objetos e ambientes que nos cercam 
cotidianamente. Neste artigo, buscamos compreender sua aproximação ao universo 
do design a partir da leitura de um trabalho específico, intitulado “Weimar, past … 
future, and now? [A chocolate box about Weimar]”, de 1995. 

Barbara Bloom, arte contemporânea, relações entre arte e design.

Vanessa Cristina Cavalcanti de Mendonça
EBA/UFRJ

Estampados e identidade nacional – encontros na obra de Fayga Ostrower- de 1952/67, no 
Rio de Janeiro

Resumo:
Este trabalho tem como objeto de estudo da criação de estampas em tecido, de Fayga 
Ostrower, entre os anos de 1952 a 1967, assim como suas relações com a propagação 
de uma identidade nacional.  Essa fase de criação de Fayga Ostrower durou mais de 
10 anos e produziu mais de 500 padrões de tecidos. Fayga participou juntamente com 
outros artistas das coleções de moda que utilizavam “tecidos de artistas” para 
alavancar a identidade nacional pelo mundo a fora. Esse projeto foi patrocinado e 
executado pela multinacional Rhodia durante a década de 1960. 

Tecidos, Fayga Ostrower, Rhodia, tecidos de artistas.
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