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Este resumo relata como desenvolveu-se o meu processo enquanto atriz e pesquisadora 

dentro do ÁHQIS (Laboratório de Atuação do Núcleo de Pesquisa Sobre Processos de Criação 

Artística), coordenado pelo Professor Doutor André Luiz Antunes Netto Carreira, no período de 

findo segundo semestre de 2017 ao semestre 2018/01, no Centro de Artes (CEART) da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

O grupo de pesquisa ÁHQIS trabalha com processos de criação artística por meio de 

investigação da atuação, com foco principal na atuação por estados. Essa pesquisa de atuação 

reverbera também nas aulas de interpretação da graduação de Licenciatura em Teatro da 

UDESC ministradas pelo Prof. André Carreira. A partir da minha experiência como aluna da 

graduação, no início de 2016 me aproximei da pesquisa desenvolvida pelo professor e os 

integrantes do grupo de pesquisa, sendo assim convidada para participar das atividades como 

bolsista. 

Desde o início da graduação, quando já no meu primeiro semestre do curso tive contato com 

as práticas da atuação por estados, existiu em mim todo um processo de desconstrução do que eu 

vinha carregando como verdade no que se refere à atuação. Passei então a perceber o (m)eu 

corpo como um todo, possibilitando uma melhor distribuição de energia e reconhecendo as 

diferentes potências e como elas se encaixam em cada momento. O contato com a pesquisa me 

permitiu também reconhecer as escolhas não convencionais, descolando, por exemplo, a ação do 

texto, numa ideia de quebrar com a lógica de uma atuação representativa e explorar outro tipo 

de potência em cena. 

Abri minha escuta e meu corpo para novas experiências e passei a frequentar as 

apresentações, ensaios e aulas buscando entender o que exatamente me interessa nesses corpos 

em cena. Passei a perceber que a atuação que me chama atenção é aquela em que a atriz não 

necessariamente me conta algo, mas me faz perceber algo que ela não me contou. Percebo cada 

vez mais que a experiência está no corpo e não na palavra, e que a fala, por vezes, acaba por ser 

uma redundância - se tornando frequentemente uma grande questão para mim durante as 

práticas. 

No último semestre, além da pesquisa de atuação, foquei minhas atividades na construção do 

site do ÁHQIS, tendo reuniões com os desenvolvedores deste e pensando em uma maneira 
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prática e bem apresentável de deixar públicas as pesquisas que o grupo vem desenvolvendo ao 

longo desses anos. O site contará ainda com um fórum, de acesso somente aos que fizerem seus 

cadastros, para discussões e compartilhamento do grupo com o público que queira acompanhar a 

pesquisa. 

Até o momento o site se divide em seis categorias, sendo elas: “O Grupo” (onde está sendo 

feito um levantamento de informações de todas e todos que participaram da pesquisa), 

 


