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Introdução
Processos de Construção da Memória em Cena é
um projeto teórico-prático em artes da cena. Visa a
pesquisa de procedimentos cênicos aplicadas à
diferentes fontes documentais com a finalidade de
elaboração de um experimento cênico orientado pela
comparação de duas bases teorico-práticas da cena
contemporânea: os procedimentos de criação e
pesquisa cênica utilizados LUME-Teatro da Unicamp
- principalmente no que diz respeito a Mimesis
Corpórea em paralelo ao campo do TeatroDocumentário e de seu grupo homônimo na cidade
de São Paulo. A principal fonte documental para a
cração cênica se configura no encontro em campo
com foliões de três diferentes manifestações
culturais populares de localidades em risco de
apagamento nas cidades de São Paulo(SP),
Uberlândia(MG) e Palmas(TO). Estas saídas a
campo são realizadas por meio do Projeto
“Intervenção Urbana como Tática Pedagógica Encontro com Foliões” financiado pela FAPESP e
coordenado pela Profª. Drª. Carminda Mendes
André.

Objetivos
A referida pesquisa objetiva realizar a análise dos
dois modos de criação cênica: Mímesis Corpórea e
Teatro-Documentário. Para tanto, realizar como
aplicação prática da pesquisa em processo artístico
a partir do patrimônio imaterial dos foliões,
encontrados em campo, que conduzirão esta
urdidura em consonância com os referidos
procedimentos cênicos-teatrais contemporâneos
que serão pesquisados. Para tanto, se apresenta
também como objetivos metodológicos da pesquisa:
o aprofundamento bibliográfico, a investigação
cênica prática e as ações em campo. Esta proposta
objetiva também se configurar como um
desdobramento do projeto de pesquisa principal da
orientadora, neste sentido o aluno-pesquisador
realizará sua pesquisa havendo
interação e
cooperação entre as pesquisas.

Material e Métodos
Ao longo da pesquisa, iniciada em abril de 2015,
apresentou-se uma estrutura geral metodológica
que compreende três eixos norteadores que servem
como baliza para o desenvolvimento teóricoprático, os mesmos têm sua aplicação de forma
simultânea e interrelacionada ao longo dos estudos
e ações desenvolvidas. Sendo os mesmos: Análise
Bibliográfica - Estudo das referências bibliográficas
apresentadas no projeto, realização de fichamentos,
análises dos textos e procura de outras referências
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bibliográficas; Preparação Artística – Entrevistas,
treinamentos e oficinas com pesquisadores de
referência na área do estudo, ocorrendo a
assimilação prática dos conceitos e processos a
serem trabalhados; Estágio de Campo - Encontros
com os foliões das comunidades em risco de
apagamento, até o momento sendo realizadas ao
menos duas expedições de campo em cada
comunidade.

Resultados e Discussão
Por
resultado,
conforme
o
planejamento
metodológico, houve a criação de um experimento
cênico de aproximadamente 40 minutos de duração.
Além deste resultado prático também também
puderam ser estabelecidos paralelos quanto aos
procedimentos cênicos estudados a partir das
práticas do grupos estudados, no sentido de
proximidades e diferenças em seus modos de
pesquisa e criação Cênica. Também se obteve na
pesquisa a importante discussão sobre os modos de
resistência
culturais
praticadas
pelas
três
comunidades visitadas.

Conclusões
Embora
sejam
determinados
no
teatro
contemporâneo modos de produção específicos de
coletivos, no decorrer da pesquisa pôde ser
entendido que ainda que haja a necessidade da
identificação destes modos individuais, muitos
procedimentos da atualidade dialogam, se
complementam e tem ressonâncias por haver uma
pulsão que no caso da arte pode se configurar como
uma inter-relação indireta do instante onde uma
artista é influenciado por outro sem um contato
direto. No acaso dos comunidades, pôde-se concluir
que mesmo com grandes distâncias geográficas, as
mesmas possuem traços característicos comuns,
isso entende-se que se deve aos processo de
apagamento que estão sendo sujeitadas. Também
se observou as caracterpísticas peculiares à cada
manifestação popular e seus regionalismos.
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