
	

	
PLANO	DE	CURSO	

OFICINA	PARA	O	PROJETO	DE	OCUPAÇÃO	DA	SEDE	DA	FETEG	
	
GRUPO	RESPONSÁVEL:	LABORSATORI	TEATRO	
TÍTULO	GERAL:	ALQUIMIAS	DA	CENA	CONTEMPORÂNEA	
Carga	Horária:	20h	(10h	em	videoconferências	e	10h	em	atividades	práticas	
orientadas).	
EMENTA	GERAL	
Oficina	 dividida	 em	 7	 (sete)	 módulos,	 conforme	 descrição	 abaixo,	 todos	
realizados	on-line,	através	de	videoconferências	organizadas	em	portal	da	FETEG	
e	divulgadas	nas	redes	sociais.	
	
MÓDULO	I		
Segunda-feira,	25/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	21h00	
Mesa	Redonda:	O	Homem	Decomposto	-	Desmontagem	em	Quarentena	
Palestrantes:	Alexandre	Nunes,	Dalmir	Rogério	Pereira,	Pedro	Paulo	Galdino,	
Andreane	Lima	e	Zé	Beto	(José	Alberto	Nascimento).	
Carga-horária:	2h	
Descrição:	A	mesa	debaterá	o	processo	de	montagem	do	espetáculo	O	Homem	
Decomposto,	 no	 contexto	 dos	 métodos	 de	 encenação	 do	 Laborsatori	 Teatro,	
correlacionando	a	dramaturgia	do	espetáculo	com	o	contexto	atual	do	país	e	do	
momento	de	quarentena	que	estamos	vivendo.	
	
MÓDULO	II		
Terça-feira,	26/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	20h00	
Teatro	e	hermetismo:	perspectivas	míticas	e	rituais	da	cena	
Com:	Prof.	Dr.	Alexandre	Silva	Nunes	(EMAC/UFG),	Diretor	Geral	e	Dramaturgo	
do	Laborsatori	Teatro.	
Carga-horária:	3h	(1h	de	palestra	e	2h	relativas	a	atividades	práticas	
orientadas)	
Descrição:	A	oficina	trabalhará	com	investigação	acerca	de	personagens	míticos	
tanto	 da	 antiguidade	 quanto	 da	 atualidade,	 conforme	 escolha	 de	 cada	
participante.	 Essa	 investigação	 resultará	 na	 proposição	 e	 filmagem	 de	 uma	
performance	solo	inspirada	na	figura	mítica	selecionada.	Conteúdos	abordados:	
Correlações	entre	teatro	e	hermetismo.	Mitologias	gregas	antigas	e	os	conceitos	
modernos	 acerca	 da	 arte	 teatral.	 Conexões	 entre	 o	 teatro	 e	 o	 sagrado	 na	
antiguidade	e	nos	dias	atuais.		
	
MÓDULO	III		
Quarta-feira,	27/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	20h00	
Teatro	fórum	no	espaço	virtual:	quando	a	vida	é	passível	de	luto?	
Com:	Prof.	Dr.	Dalmir	Rogério	Pereira	(EMAC/UFG),	Diretor	de	Arte	do	
Laborsatori	Teatro.	
Carga-horária:	3h		



	

Descrição:	Módulo	realizado	em	duas	partes:		Parte	1	-	Virtualização	do	corpo:	
enquadramento	e	representação	do	humano.	Introdução	aos	conceitos	e	
questões	a	partir	de	textos	de	Augusto	Boal	e	Judith	Butler	(cf.	referências).	
Delineamento	de	um	projeto/experimento	a	ser	executado	na	segunda	etapa	
(2h).	Parte	2	-	Imagem-levante:	representabilidade	do	humano	em	contexto	de	
isolamento	social.	Experimentações	práticas	individuais	a	partir	dos	projetos	
iniciados	na	Parte	I.	Observação:	Os	resultados	poderão	ser	partilhados	no	
último	dia	do	ciclo	de	oficinas.	
	
MÓDULO	IV	
Quinta-feira,	28/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	20h00	
Teatro	e	memória:	o	uso	de	memórias	no	processo	criativo	do	ator	
Com:	Prof.	Mstdo.	Andreane	Lima	(EMAC/UFG),	Ator	e	Dramaturgo	do	
Laborsatori	Teatro	
Carga-horária:	3h	(1h	de	palestra	e	2h	relativas	a	atividades	práticas	
orientadas)	
Descrição:	Este módulo tem como propósito trabalhar com memórias e afetividades 
no processo criativo do ator. Uma experiência teatral para profissionais da atuação, 
performers, professores e/ou estudantes de teatro. Serão utilizados materiais diversos 
no processo de investigação, tais como: imagens visuais, sons, canções, vídeos e 
fragmentos de texto. Estes materiais servirão como estímulos sensoriais, visando 
despertar as memórias dos participantes, e, posteriormente, transformá-los em 
matrizes para a criação artística. O trabalho será individual e cada participante irá 
construir ao final uma vídeo-performance ou uma foto-performance a ser 
compartilhada com todo o grupo no fechamento da oficina.	
	
MÓDULO	V	
Sexta-feira,	29/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	20h00	
Teatro	e	jogo:	tradições	culturais	goianas	
Com:	Prof.	Mstdo.	Pedro	Paulo	Galdino	Vitorino	Dias	(EMAC/UFG),	Ator	e	
Dramaturgo	do	Laborsatori	Teatro.	
Carga-horária:	3h	(1h	de	palestra	e	2h	relativas	a	atividades	práticas	
orientadas)	
Descrição:	 Intersecção entre teatro e jogo com base na tradição cultural goiana. 
Relações entre história escrita e tradição oral. A cultura popular como possibilidade 
de partida para a criação cênica, tanto para trabalho do ator, quanto na estrutura do 
espetáculo contemporâneo.	
	
MÓDULO	VI	
Sábado,	30/05/2020,	Videoconferência/Live	das	19h00	às	20h00	
Teatro	e	audiovisual:	técnicas	de	edição	de	vídeo	para	teatro	
Com:	Prof.	José	Alberto	Nascimento,	Ator	e	Dramaturgo	do	Laborsatori	Teatro.	
Carga-horária:	3h	(1h	de	palestra	e	2h	relativas	a	atividades	práticas	
orientadas)	
Descrição:	 Teatro	 e	 audiovisual:	 possíveis	 interpelações,	 abordagens,	
questionamentos	 e	 tecnicidades	 na	 transposição	 do	 objeto	 teatral	 para	 o	
audiovisual.	Sobre	o	auxílio	de	ferramentas	digitais	para	suporte	de	encenação	e	
teatralização	 para	 a	 câmera	 ou	 para	 proposta	 de	 espelho	 em	uma	 autodireção	



	

cênica	e/ou	performance.	A	proposta	de	oficina	busca	alinhavar	as	combinações	
existentes	no	fazer	teatral	parametrizando	distinções,	métodos	e	ideias	brotadas	
através	do	audiovisual.	A	atuação	dessas	duas	artes	na	 intenção	entrelaçada	de	
seus	resultados.	Ampliar	a	visão	técnica	com	orientação	básica	de	edição.	
	
MÓDULO	VII	
Domingo,	31/05/2020,	Videoconferência/Live	das	16h00	às	19h00	
Mesa	Redonda:	Fechamento	em	Quarentena	
Carga-horária:	3h	
Palestrantes:	Alexandre	Nunes,	Dalmir	Rogério	Pereira,	Pedro	Paulo	Galdino,	
Andreane	Lima	e	Zé	Beto	(José	Alberto	Nascimento).	
Descrição:	A	mesa	procederá	o	fechamento	das	atividades	de	todos	os	módulos,	
sintetizando	 os	 temas	 abordados	 e	 as	 práticas	 realizadas	 pelos	 alunos	
matriculados	na	oficina.	
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