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O presente resumo refere-se a pesquisa realizada no período de um ano dentro do grupo de 

pesquisa ÁHQIS que é composto por acadêmicos de graduação, mestrado e doutorado da 

Universidade do Estado de Santa Catarina, e coordenado pelo professor André Carreira. Os 

encontros são semanais e proporcionam espaço para a discussão teórico-prática sobre a atuação 

por estados.  

O laboratório de pesquisa sobre atuação do grupo ÁHQIS, propõe uma pesquisa prática-

teórica centrada em uma atuação por estados. Este laboratório tem como característica 

desenvolver o trabalho da atriz e do ator para além do texto dramático, o que propõe discussões 

sobre o que é representatividade, representação, ética e ação no trabalho da atriz e do ator. A 

pesquisa propõe que a atriz e o ator, possam desenvolver sua poética enquanto artistas a partir da 

autonomia da experimentação no aqui e agora do ato de atuar. 

Estas mesmas questões e abordagens feitas durante os encontros do grupo de pesquisa geraram 

inquietações para e com meu trabalho de atriz. A partir disso me questiono sobre que sobra da 

atuação quando construímos a cena através das intensidades e relações dos atores? Como 

pesquisar a intensidade do aqui agora?  

A atuação por Estados nos propõe justamente que a única coisa que resta é exatamente atuar. 

Agir, estar em relação com as pessoas que estão junto conosco e comunicar para além da 

comunicação verbal. Não supondo uma técnica universal, este procedimento de atuação, supõe 

que as intensidades criadas por estados pertencem a cada ator e a cada atriz em seus processos 

particulares de trabalho, portanto afirmamos que somos indivíduos em cena, e não funcionamos 

apenas para dar vida a personagens pertencentes a um texto.   

Nas atividades deste ano tivemos encontros práticos com Guillermo Cacace e Narciso Teles, 

ambos atores pesquisadores, os quais abordam discussões sobre a pesquisa em atuação, em que a 

atriz e o ator são agentes da cena contemporânea.  O que implica em uma relação de autonomia 

no trabalho de atuação. Ambos têm trabalhos distintos, mas que convergem junto com a 

linguagem do grupo, que é coordenado por André Carreira, em relação a presença; a ação de estar 

presente no aqui no agora, para assim afetar o público. 

Deste modo, a pesquisa viabilizou encontros com outros pesquisadores, os quais fomentaram 

as discussões e proporcionaram para o trabalho novos meios para pensar o teatro contemporâneo. 

Com este objetivo foi organizado o Seminário de Nove Anos do grupo de pesquisa; com duração 

de 24 a 30 de novembro de 2016. Neste seminário foi realizado o lançamento do livro; 

apresentamos o espetáculo-laboratorial “Treinamento elementar para atores”. No mesmo evento 

mailto:andre.carreira@udesc.br


                                   
          

Página 2 de 2 

 

podemos contar com a apresentação de Potestade, solo de Narciso Teles feito a partir da pesquisa 

por Estados, e durante quatro períodos fizemos oficina de atuação com Cacace. Junto com outras 

duas bolsistas do projeto, ministrei oficinas de atuação por Estados que foi oferecida a alunos da 

graduação em teatro. 

 O relato que apresento aqui me permite concluir que a realização das atividades descritas foi 

importante para a consolidação da minha pesquisa sobre atuação no ÁHQIS o que relaciono com 

a construção do meu projeto de TCC. Além disso, observo que o grupo cada vez mais tem se 

aberto para discutir e trocar experiências artísticas, possibilitando intercâmbios de 

conhecimentos, geradores de maior compreensão e maiores dúvidas sobre atuar e agir em cena. 

 

  

 


