
 

  Nome do curso livre1: 

Performance por Mulher 

 

Ministrante 

Joanna Oliari Macoppi 2 

 

Carga Horária Total: 15 horas 

Serão 05 encontros on-line de 3 horas cada (plataforma zoom) 

 

Vagas: São oferecidas 20 vagas, sendo 05 destas destinadas às ações afirmativas (população   

indígena, população negra, pessoas com deficiência, e população LGBTQI+ priorizando pessoas 

trans). O critério de seleção dos participantes será por ordem de inscrição. 

 

Certificado: Sim (é necessário cumprir 75% de frequência e entregar as avaliações). 

Pré-requisito: Ser da graduação ou pós-graduação em teatro ou artes cênicas. 

 
Ementa: “Performance por Mulher” propõe apresentar nomes, trajetórias e obras de mulheres que 

trabalham/pesquisam a performance. Possibilitando tocar, redizer, recontar suas histórias abrindo 

espaço para que todes possam contar de si, encostar nas suas autobiografias e autoficções com ações 

práticas e debates, descobrindo como se relacionam com estas possibilidades corporais, estéticas e 

políticas tendo a performance como caminho.  

 
Metodologia: As oficinas se propõem a expor e se inspirar em trabalhos realizados por mulheres na 

arte da performance, sendo desenvolvidas de forma dialogada entre a ministrante e as participantes, 

intercalando entre debates de textos teóricos e propostas práticas que servirão como disparadores 

criativos para que cada participante encontre seu caminho autoral de expressão.  

 

Período: 04/04 à 02/05/2022 (Segundas-feiras) 

Horário: 19 horas às 22 horas      

Inscrição: 15 a 31 de Março de 2022  

Pelo formulário: https://forms.gle/kSNWJ2bMcURuaFZC8 

 
 

1 O curso faz parte dos requisitos para obtenção do título de mestra em Teatro. 
2 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Teatro pela Universidade Estadual de Santa Catarina 
(PPGAC-UDESC), orientada pela Profa. Dra. Daiane Dordete Steckert Jacobs



 

PROGRAMA/CRONOGRAMA 
 
 
OFICINA 01 – O PESSOAL É MESMO POLÍTICO? 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• o que podemos chamar performance?; 
 

• o corpo como ferramenta de provocação e reflexão em diferentes contextos 
políticos; 

 
 
Artistas estudadas: Berna Reale (PA/Brasil) e Priscila Rezende (MG/Brasil); 
 
Disparador criativo: autorretrato performático; 
 
Apoio teórico/ texto enviado previamente: ‘Performance e Teatro: poéticas e políticas 
da cena contemporânea’ - Eleonora Fabião, Rompendo Silêncios: as performances de 
Priscila Rezende - Aline Pereira. 
 
Sugestão de pesquisa: Marina Abramovic (Sérvia) e Yoko Ono (Japão) 
 
 
 
 
OFICINA 02 – MARCADOR SOCIAL 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• corpo como território; 
 

• teatro, rito e sacrifício; 
 

• retratos como paisagens e paisagens como retratos, colocando em evidência os 
problemas da visibilidade, da alteridade e da identidade; 

 
 
Artistas estudadas: Ana Mendieta (Cuba) e Angelica Lidell (Espanha); 
 
Disparador criativo: silhueta; 
 
Apoio teórico/ texto enviado previamente: “Interseções entre paisagem e retrato na 
obra de mulheres artistas da América Latina: A produção artística de Ana Mendieta”; 
 
Sugestão de pesquisa: Regina José Galindo (Guatemala) e Kubra Khademi 
(Afeganistão) 
 
 



 

OFICINA 03 – (TRANS)FORMAR 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• paradoxo como conteúdo; 
 

• subversão como técnica; 
 

• escrita do corpo, a loucura e o trauma imbricados e implicados com visões 
normativas do gênero, sexualidade, raça e classe; 

 
 
Artistas estudadas - Orlan (França) e Karen Finley (Estados Unidos); 
 
Disparador criativo: biografia fictícia em drama radiofônico. 
  
Apoio teórico/ texto enviado previamente: ‘Orlan e a Dessacralização do Corpo’ - 
Josette Féral; e ‘Karen finley e a escrita do corpo - Ana Bernstein' 
 
Sugestão de pesquisa: Martha Wilson (Estados Unidos) e Laurie Anderson (Estados 
Unidos) 
 
 
 
 
OFICINA 04 – DESALIENAR PARA EXPANDIR 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• a arte e a política assumindo lugares de fala e de falha de conceitos que 
procuram enquadrar corpos e estéticas; 

 
• a arte como ferramenta de luta pelos direitos das pessoas mais vulneráveis: 

transexuais e pessoas em situação de rua; 
 
 
Grupo estudado – Grupo Mexa (Brasil); 
 
Disparador criativo: escrita em fluxo. 
 
Vídeo referência – "O que te faz criar?" Anita Silvia (Mexa); "Gypsy Woman"- Anita 
Silvia 
 
Apoio teórico/ texto enviado previamente: Entrevista Mexa ‘A Guerra pelo 
Imaginário’; Dramaturgia “Terminal 10mg”. 
 
Sugestão de pesquisa: Renata Felinto (Brasil, Ceará), Janaina Leite (Brasil/SP). 
 
 
 



 

OFICINA 05 – PARTILHA E (DES)CONSTRUÇÃO 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Encontro Avaliativo 
 

• Apresentação das artistas das sugestões de pesquisa; 
 

• Compartilhamento do processo, performances, resultados, trabalhos; 
 
• Feeedback das oficinas; 
 
• Reflexões finais 
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