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Introdução
Barro Homem Barra Mulher é um projeto de
pesquisa artística que investigou as relações sociais
contemporâneas no espaço urbano, sob uma
perspectiva do feminino, na interface com as
linguagens performática e cênica. A performance
como procedimento para criação iniciou esta
pesquisa, desenvolvendo experimentos práticos nas
ruas de São Paulo, com intuito de aprofundar
desdobramentos da performance como linguagem e
da cena teatral.
Ações
performáticas
pensadas
enquanto
experiências para a criação dramatúrgica e cênica
friccionaram aspectos de gênero e sociedade. Um
ciclo de performances foi realizado e os
desdobramentos destas ações resultaram na
construção cênica do espetáculo Barro Homem
Barra mulher.

o texto criado foi iniciado o processo de montagem
do espetáculo Barro Homem Barra Mulher.

Resultados e Discussão
Os objetivos práticos relacionados a investigação
e criação artística foram alcançados. O estudo
teórico e reflexivo relacionado aos procedimentos
realizados está em fase de desenvolvimento.

Conclusões
Concluímos que ações de performance geram
material criativo para a cena mesmo que não sejam
idealizadas com este objetivo. Assim, notamos
através destas ações como a performance pode ser
geradora de possíveis materiais dramatúrgicos
desencadeando a construção da cena. Observamos
que este processo fomentou possibilidades criativas
para os artistas participantes, os quais geraram
produções poéticas tanto textuais como cênicas.

Objetivos
- Realizar um ciclo de performances na cidade de
São Paulo;
- Desenvolver um texto dramatúrgico baseado
nas experiências das performances;
- Aprofundar as relações da performance e do
teatro antes e durante o processo de criação cênica;
- Realizar um experimento cênico que revele
possíveis caminhos de criação partindo de
performances
- Iniciar um percurso de pesquisa com o
aprofundamento
teórico
relacionado
teatroperformance.

Material e Métodos
A metodologia utilizada consistiu no mapeamento
e na proposição de performances nas ruas,
relacionadas
às
inquietações
de
cada
atriz/ator/performer através do estudo de conceitos
sobre CORPO/ HOMEM/ MULHER/ CIDADE e o
espaço urbano que é ao mesmo tempo produto e
meio das múltiplas relações sociais vigentes.
Paralelamente, um trabalho de escrita de
manifestos foi realizado após as experiências
vividas, gerando material poético para o texto
dramatúrgico.
Partindo do espaço público (urbano), a pesquisa
foi direcionada para a sala de ensaios. Assim,
utilizando as imagens extraídas das performances e
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