
  

 

MINICURSO: ESCRITA E(M) PERFORMANCE 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 18h às 21h 

PROPONENTES: Candice Didonet e Laura Castro 

EMENTA 

O corpo move-se diferente de acordo com cada ambiente e situação. Compor com palavras 
numa máquina de escrever, num quarto fechado será, sempre, diferente de escrever de próprio 
punho num caderno de notas, ou digitar uma postagem num blog ou dizer versos improvisados em 
plena praça pública. É uma questão de variados tempos e espaços, mas principalmente como cada 
materialidade captura o gesto literário e o movimento de escrita nela empenhado, que, por sua vez, 
demanda um corpo e uma performance de acordo com cada material, situação e suporte. Um corpo 
sentado na cadeira da sala de estar não é o mesmo que um corpo grafitando, em letras garrafais, 
um poema pequenino ou palavra quase invisível em um muro de uma grande cidade. No entanto, 
ambos os gestos podem ser experiências em literatura que se conectam em aspectos relacionais 
com a coreografia e a performance.  

Propõe-se pensar, então, como as materialidades encarnam palavras e escritas. Não 
tomando o aspecto material apenas como suporte para uma narrativa e, sim, que a narrativa é 
também a sua materialidade. Seria, portanto, tomar o livro, a voz, o quadro enquanto matéria, 
corpo, sem distinções bem delineadas que diferencie a obra do objeto e do sujeito que a produziu o 
que sugere o engajamento corporal da escrita e palavras como ações do corpo. Se pensarmos, por 
exemplo, que o livro, sobretudo nas artes visuais e seus empréstimos da arquitetura, já é pensado 
em termos de espaço, onde se criam arquiteturas, por que não pensá-lo, também, enquanto 
vivência para o corpo que performa? É a partir disso, que este minicurso tem como objetivo pensar 
as fricções entre escrita e performance a partir de materialidades, movimentos e ações envolvidas 
no ato de escrever, bem como nos diferentes modo de organizar leituras, dispor palavras e 
espacializar grafias. 

BREVE CURRÍCULO DAS AUTORAS 

Laura Castro – Professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, Laura Castro é 
pesquisadora e escritora, com doutorado em Artes Cênicas (UFBA) e mestrado em Literatura (UnB). 
Autora dos livros Pé de palavra (2016), O telefone tocou novamente (2014), Fio condutor (2013) e 
Cabidela: bloco-de-máscaras (2011), é movida pelo desejo de experimentar diferentes 
possibilidades materiais da escrita e pensar sobre elas. Pertence ao coletivo de artes gráficas 
Sociedade da Prensa, de onde parte seu interesse em questões relacionadas à autopublicação e 
publicações independentes e experimentais. Coordena, atualmente, a pesquisa LIVRO-ESCOLA: 
experimento didático-artístico em escolas da rede pública do Extremo Sul da Bahia, pensando o livro 
expandido como prática didática e artística. 

Candice Didonet – Professora assistente do Departamento de Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Paraíba. Coordenou os cursos de extensão “Corpo & Lugar” no Núcleo de Arte 
Contemporânea da Paraíba e “Reverber(ações) em Performance Arte” na Galeria de Artes Visuais 
Lavandeira do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Artista e pesquisadora do corpo. 
Possui bacharelado em Comunicação das Artes do Corpo pela (PUCSP), especialização em Estudos 
Contemporâneos em Dança e mestrado em Dança (UFBA). Desde 2010 realiza o “Estudo da 
materialidade das palavras” premiado pelo edital Novos Coreógrafos – Novas Criações: Site Specific 
realizado pelo Centro Cultural São Paulo. Tem experiência na área de Artes, atuando principalmente 
em performance, pesquisa artística e ações artístico-educativas. 



  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador, projetor datashow e caixas de som para computador. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Envio de uma fotografia de uma palavra que cada interessado gostaria de trabalhar no 
minicurso. A fotografia deverá estar em formato jpg e pensada a partir da materialidade e da 
visualidade da palavra escolhida. A necessidade do pré-requisito se faz pelo curto tempo de curso, 
que será melhor aproveitado pelos participantes que já tenho incursões poéticas em torno da 
palavra e/ou da performance. Enviar para os e-mails: lauracastro.ar@gmail.com e 
candicedidonet@gmail.com 

VAGAS 

20. 
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