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FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL E SESC REALIZAM



O Cena de Teatro 
existe desde o ano 2000. 
É um espaço para compartilhar e refletir o Teatro 
tendo o “agora” como farol para aprimorarmos saberes, 
olhares e técnicas. Nas duas últimas edições propomos 
caminhos reflexivos para o fortalecimento e valorização 
de espaços criativos e técnicos ocupados por mulheres 
e artistas negras e negros. Em 2019, foi realizado o tema 
“A imitação da vida”, momento em que trouxemos 
artistas com percursos, estruturas e representatividades 
diferentes tendo como o destaque o Coletivo “O 
Bonde”, grupo de Teatro Negro que se debruça sobre 
as diásporas contemporâneas e ancestralidade negra e 
que nos presenteou no ano de 2021 com o espetáculo 
digital “Desfazenda – Me enterrem fora deste lugar”.

Já em 2020 apresentamos o tema “O Coletivo como 
caminho”, oportunidade em que trouxemos para 
reflexão o papel dos coletivos em um momento em 
que a Arte e seus realizadores começavam a sofrer os 
efeitos do enfraquecimento das políticas públicas para 
a Arte – inclusive depois da pandemia e a busca pela 
manutenção, existência e resistência das Artes Cênicas.

Estamos em outubro de 2021 e este foi o momento 
que encontramos para pensarmos e realizarmos o 
Cena de Teatro 2021 - Lugar de Escuta. É um encontro 
em que celebramos esta importante visibilidade com 
espetáculos que botam luz sobre o tema e com a 
presença de artistas mulheres transexuais e homens 
trans. Apreciar a Arte que estas e estes artistas realizam 
e ouvir sobre suas trajetórias de Vida e Arte é, acima 
de tudo, celebrar a existência destes corpos, que 
são injustamente marginalizados, que escolheram o 
Teatro como ofício e forma de expressão. Para nós, 
torna-se primordial este encontro para diminuirmos os 
abismos com diálogo, discutirmos sobre as questões da 
visibilidade trans no Teatro, trocarmos experiências e 
fortalecer os espaços artísticos para a atuação destes e 
destas artistas.

O formato para esta Edição é o remoto com exibições 
dos Espetáculos e Bate-papos nas plataformas digitais. 
Tudo ao vivo!

Sim! O Cena de Teatro chegou! 
O Teatro existe, insiste e resiste! 
Nós junto com ele!

Fe s t i va l  d e  Tea t ro  d e
S ã o  Ca e t a n o  d o  S u l

Evoé!



20h
Fragmento de
Ser José Leonilson
Youtube Sesc São Caetano

20h20
Bate-papo com 
Laerte Késsimos
via Zoom

O espetáculo teatral “Ser José Leonilson” é uma costura poéti-
ca entre a vida e obra do artista plástico José Leonilson (1957-
1993) e a biografia de Laerte Késsimos.
Originalmente desenhando para os palcos, o espetáculo idea-
lizado por Késsimos é dirigido por Aura Cunha, com dramatur-
gia de Leonardo Moreira, música original de Marcelo Pellegrini, 
cenário de Marisa Bentivegna e iluminação de Aline Santini.
Elaborado a partir de depoimentos (artísticos e biográficos) do 
artista plástico brasileiro e registros sonoros feitos pelo próprio 
Laerte durante o processo de criação e pesquisa, o público 
acompanha as inquietações dos dois artistas: a feitura artística 
como um autorretrato, a casa de infância como um ambiente 
de domesticação, a sexualidade como campo de batalha, as 
pontes amorosas como uma travessia e a doença como uma 
reconciliação com a nossa finitude.
Nessa versão, Laerte Késsimos explora ainda mais a lingua-
gem audiovisual – que já estava presente no espetáculo – am-
plificando as tensões existentes entre as artes visuais e cêni-
cas. Seu diário íntimo agora se articula em novas molduras e 
cria quadros onde seu depoimento pessoal ganha contorno 

confessional: a intimidade capturada pela 
câmera; os recursos de áudio e vídeo, explo-
rados por meio de projeções, grafismo, textos, 
músicas e texturas; edições manipuladas ao 
vivo pelo próprio ator; filmes que enriquecem 
o imaginário visual; detalhes ampliados das 
obras dos artistas; uma materialidade explo-
rada pelo digital; os vestígios da criação que 
dão dimensão histórica ao cotidiano criativo. 
Todos esses aspectos explorados nessa versão 
criam um espaço poético hibrido que amplia 
o jogo favorito de Leonilson, jogadado agora 
por Laerte: verdade X ficção.
Deslocados nesses tempos de distanciamen-
to pessoal, encontramos no meio digital novas 
formas de interação, de relacionamento, de 
afetos. Nessa rede, os espectadores, presentes 
do outro lado da tela, são convidados a acom-
panhar uma travessia, transmitida sempre ao 
vivo, imersos na intimidade do ateliê de tra-
balho de Késsimos. Um bordado onde frente 
e verso são compartilhados publicamente – a 
performatividade está presente nas amarras, 
cortes, sobras de linha, correções, imperfei-
ções, pontos e nós: uma costura ao vivo.
Essa versão pode ser considerada como a 
quarta etapa de um longo projeto de pesquisa 
que abarcou uma performance (ateliê-vitrine) 
O PORTO, uma exposição, COMO SE DESE-
NHA UM CORAÇÃO, um solo teatral SER JOSÉ 
LEONILSON apresentado no palco e, agora, 
uma obra de teatro digital, a versão audiovi-
sual ao vivo.

LAERTE KÉSSIMOS (1982), natural de Governador Valada-
res/MG, ator e artista visual residente em São Paulo desde 
2001. Na capital paulista, fez parte do elenco da Cia de Tea-
tro Os Satyros de 2004 a 2009, onde participou de diversos 
trabalhos de destaque como “A Vida na Praça Roosevelt”, 
“Transex” e “Inocência”. Como ator trabalhou com vários 
diretores da cena paulista, entre eles Zé Henrique de Pau-
la, Eric Lenate, Rodolfo Garcia Vázquez, Cristiane Jatahy e 
Lavínia Pannunzio. Criador multidisciplinar, atua também 
como artista visual em diversas áreas, como pintura, es-
cultura, desenho, artes têxteis, bordado, fotografia (still e 
movimento), cinema e vídeo, dirigindo e editando filmes e 
vídeos, artes gráficas e motion graphics.



20h
Bate-papo com 
Daniel Veiga
via Zoom

O ator, dramaturgo e roteirista Daniel 
Veiga conversa sobre sua trajetória nas 
artes cênicas e sobre como sua identi-
dade de gênero e raça - homem trans 
e preto - determinam suas pesquisas e 
seus atravessamentos.

Homem trans e preto, Daniel Veiga é ro-
teirista, dramaturgo, ator e diretor. Entre 
2019 e 2020, foi artista docente no curso 
de Dramaturgia da SP Escola de Teatro, 
mesmo curso onde se formou três anos 
antes. Em 2020, ganhou o Kikito no Fes-
tival de Cinema de Gramado e, em 2021, 
o Araibu no IV Festival de Cinema do 
Vale do Jaguaribe como Melhor Ator no 
curta Você Tem Olhos Tristes, de Diogo 
Leite. Ainda em 2020, escreveu o roteiro 
para a Ocupação Lima Duarte, no Itaú 
Cultural. Seu projeto TORMENTA foi 
contemplado em primeiro lugar pelo 
ProAc Desenvolvimento de Séries e o 
longa Terra de Sangue ganhou o Prê-

mio de Novos Roteiros da Organização dos 
Estados Ibero-Americanos (OEI) e também 
recebeu um dos prêmios da Lei Aldir Blanc.

Como dramaturgo, acaba de criar a adapta-
ção do romance Nossos Ossos, de Marcelino 
Freire, para montagem de Kléber Monta-
nheiro e está adaptando o infantil Kuami, de 
Cidinha Silva. Como roteirista, formou-se no 
ROTEIRARIA. Participou do Núcleo de Dra-
maturgia do SESI, de onde sai o texto CAMI-
LO, e também do Núcleo de Dramaturgia da 
Escola Livre de Teatro de Santo André. Entre 
2017 e 2019, foi Orientador do SP Dramatur-
gias, projeto que amplia a discussão sobre a 
produção dramatúrgica contemporânea.
 
Dedicando-se brevemente à sonoplastia, 
recebeu o prêmio da categoria em 2015 no 
XIX Festival de Cenas Curtas de Santos com 
a cena A História Dela, de sua autoria. Em 
2014 levou seu texto Da Mais Bela Que Tive 
ao palco do Teatro Augusta, um ano depois 
do mesmo ter recebido Menção Honrosa no 
Prêmio Cidade de Belo Horizonte de Literatu-
ra. Nesta fase e até 2016 assinava os textos e a 
direção como Daniele Veiga. Em 2017, no 21º 
Cultura Inglesa Festival, sob direção de Bru-
no Perillo integrou o elenco da peça Swallow 
da escocesa Stef Smith em seu primeiro tra-
balho assumidamente como homem trans. 
Em 2018 atua como Oficineiro no curso O 
Ator Criador e a Dramaturgia Queer no Sesc 
Ipiranga, além de estrear o texto Antes dos 
Deuses nas Satyrianas. Um trecho do texto 
integra o Caderno Dramaturgias II do Sesc 
Ipiranga. Em 2021 Daniel participa da série 
LOV3 (ainda em produção) pela Amazon Pri-
me. Em 2018 fez uma breve participação no 
elenco da série 3% da Netflix. Também inte-
gra o grupo de entrevistados do documen-
tário Um Só Corpo, pela Revista Glamour da 
Editora Globo. Daniel acaba de estrear a dire-
ção de B()neca Russa.doc (direção comparti-
lhada com Amanda Stahl), texto de Marcelo 
Oriani pelo ProAc. Atualmente, como roteiris-
ta está trabalhando no curta Uma Paixão no 
Deserto, inspirado num conto de Balzac e na 
sala de roteiro do seriado DIVA!”



Como desdobramento da série Aproximações pedagógicas, realizada pelo 
Centro de Pesquisa Teatral do Sesc São Paulo, a Escola de Teatro da Funda-
ção das Artes convida o Departamento de Arte Dramática do Instituto de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (DAD/UFRGS) para um 
debate conjunto acerca da temática da edição 2021 do Cena de Teatro no 
âmbito de dois centros de formação teatral.

PARTICIPANTES
GEORGE VILCHES. Ator, diretor, dramaturgo, performer, pesquisador e professor. Formado no 
curso técnico de teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Graduado em pedago-
gia pela Universidade Metodista e pós-graduado em História da Arte. Professor nos cursos de 
Agente cultural, Maquiagem e Jogos e recreação do programa FIC e supervisor pedagógico do 
programa MEDIOTEC, ambos compondo a parceria FASCS/Pronatec. Atuante desde 1999, este-
ve à frente da Cia.Temt conquistando o prêmio de Melhor Espetáculo no Festival Carmelitano 
de Teatro em 2009. Com a Cia. Chicaboomchic realizou os trabalhos Quando eu não esperava 
por você (Proac LGBT 2014), Achados e Perdidos (Proac LGBT 2016), Glória em um lugar solitá-
rio (Festival Satyrianas 2020), Festival de Teatro de BH e Lei Aldir Blanc no município de São 
Caetano do Sul 2021. Pesquisador na área de história social das pessoas LGBTQIAP+ do ABC 
Paulista, foi responsável pelo artigo A influência dos artistas Queers na história da arte (2019) 
e atualmente está desenvolvendo pesquisa com artistas e profissionais da noite da região da 
República e centro.

ROBSON FERRAZ. Mestre em Antropologia e Etnocoreologia de Dança pelo consórcio euro-
peu ChoreoMundus (2019), estudando em instituições na França, Noruega, Hungria e Ingla-
terra, reconhecidas pela UNESCO por sua liderança e inovação curricular nas áreas de Análise 
do Movimento, Patrimônio Cultural Imaterial e Gestão Cultural. Graduou-se em Dança pela 
Unicamp em 2006 e dançou em importantes companhias paulistanas como a Cia. Carne Ago-
nizante e Cia. Fragmento de Dança. Atuou também como Coordenador de Equipes nos Pro-
gramas Vocacional e PIÁ, e como professor de dança nos programas Qualificação em Dança, 
Fábricas de Cultura e Centro de Referência da Dança. Como coreógrafo iniciou em 2009 um 
processo particular de pesquisas e investigações, interessando-se, principalmente, por pensar 
a dança em termos sociais, históricos e políticos, relacionando-a a questões de gênero. Na área 
acadêmica tem se dedicado nos últimos anos a uma pesquisa sobre a relação entre dança e 
saúde social, a partir da análise de danças e rituais de cura de diferentes povos, junto a um gru-
po de pesquisadores da Noruega e Uganda. Em sua dissertação de mestrado, analisou o ritual 
de cura D´Jambi de São Tomé e Príncipe, no nordeste da África e atualmente as danças de 
Omolú e Ossaim do Candomblé brasileiro. É Supervisor Pedagógico do Programa Fundação 
das Artes FIC (Formação inicial e continuada). 
 
LUCIANA ÉBOLI. Atriz e diretora teatral nascida em Porto Alegre/RS. Desde 1990, participou 
de diversos espetáculos locais, tendo trabalhado com vários artistas gaúchos no teatro adulto 
e infanto-juvenil. Recebeu o Prêmio Tibicuera 2003 de Melhor Atriz pela atuação na peça Bo-
nequinha de Pano e os Prêmios Tibicuera 2005 de Melhor Direção e de Melhor Espetáculo por 
Locomoc e Millipilli. Participou como atriz das montagens de Antígona (2004), Medéia (2007) e 
Ifigênia em Áulis + Agamenon (2011), com direção de Luciano Alabarse. É graduada em Direção 
Teatral pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS e Doutora em Teoria da Literatura 
pela PUCRS, com estágio de pesquisa na Universidade de Lisboa. Entre 2011 e 2014, coorde-
nou o Centro de Integração e Formação em Artes Cênicas do IEACen/Sedac/RS. É professora 
do DAD/UFRGS na área de Teoria do Teatro, onde desenvolve pesquisa com o grupo Narrati-
vas da Cena, e atualmente é Coordenadora da Comissão de Graduação em Arte Dramática 
– COMGRAD/DRA. Desde 2017, coordena na UFRGS o evento de extensão Bafão Performático 
de Gaymada, um jogo performático teatral de apoio à diversidade, que ocorre anualmente no 
mês de junho. As duas últimas duas edições do Bafão foram realizadas online, por conta da 
pandemia, mas continua sendo um ato de resistência e de reivindicação ao respeito e à liber-
dade. Em 2021, o evento tornou-se o Bafão LGBTQIAP+.
 
IAN HABIB. Performer, escritor, curador, pesquisador e professor. Graduado em Teatro/UFMG/
UFRGS. Mestre em Dança/CAPES/UFBA. Professor colaborador da Pos Graduação em Teatro 
e Educação do IFNMG. Investiga Dança Butô, Performance, Filosofia e Gênero, com ênfase 
nas poéticas das transformações corporais e alterações dos estados da matéria. Ganhou o 
Prêmio Açorianos de Dança 2015. Criou o Museu Transgênero de História e Arte (Financiado 
pelo Memorial Minas Gerais Vale, pelo Prêmio Funceb Bahia e pelo Prêmio Trajetórias Cultuais 
RS). Criou o Desmonte Seminário, e o ABCDário Desmonte. Coordenador da Linha de Estudos 
Trans, Travestis e Intersexo do grupo de pesquisa NuCus (POSCULT/UFBA). 

20h
Interações Pedagógicas
George Vilches
Robson Ferraz
Luciana Éboli
Ian Habib
via Zoom



20h
Fragmento de 
Homens Pink, a Performance
Youtube Sesc São Caetano

20h20
Bate-papo com 
Renato Turnes (Cia La Vaca) 
via Zoom

Homens Pink é uma performance documental solo 
de Renato Turnes que parte dos relatos de homens 
gays idosos para atualizar memórias de resistência 
e celebrar a experiência de sobreviventes. O orgu-
lho de existir é festejado em fragmentos épicos que 
revivem espectros narrativos através de histórias, 
fotos, vídeos e objetos que reelaboram a experiên-
cia coletiva de corpos dissidentes.

No contexto pandêmico Turnes abraçou a possi-
bilidade de transformação de seu apartamento e 
recriou a performance, adaptando as ações às con-
dições do isolamento e à linguagem audiovisual. À 
convite do SESC São Caetano, ele apresenta uma 
intervenção exclusiva de 15 minutos de Homens 
Pink - a performance, que será seguida por uma 
conversa sobre o projeto e o processo de criação da 
obra.

O projeto Homens Pink - que inclui ainda um fil-
me documentário, de mesmo nome, que mostra 
o encontro entre o ator e os 09 senhores gays que 
compartilharam suas memórias e que são a base 
da dramaturgia original - é uma realização da La 
Vaca Companhia de Artes Cênicas com o apoio do 
Rumos Itaú Cultural.

RENATO TURNES é ator e diretor de teatro e cinema, roteirista e 
documentarista. Como ator se destacou com a criação da Trilogia 
Lugosi, série de solos de terror a partir de textos de Poe, Lovecraft 
e Bonassi. Fundou a La Vaca Cia de Artes Cênicas, junto a qual 
dirigiu Mi Muñequita, Kassandra, e Uz, além de atuar em Le Frigô 
e Ilusões. Fora da cia, dirigiu também Emoções Baratas (Cia Expe-
rimentus), Eu Faço Uma Dança que a Minha Mãe Odeia, Parte da 
Paisagem e Eco (Karin Serafin), Dona Bilica Naquele Tempo (do-
cumentário e espetáculo - Pé de Vento Teatro), Cartografia do As-
sédio (Coletivo Karma) e Rinha (Grupo Risco). Entre seus roteiros 
para cinema destaca-se o curta Selma Depois da Chuva. Nos últi-
mos anos, seu trabalho como criador investiga as relações entre 
documentário e performance. O recente projeto Homens Pink, 
sobre memória da comunidade LGBTI+, resultou em filme docu-
mentário e espetáculo (em versão online). Em 2021, dirigiu e edi-
tou o documentário O Amigo do Meu Tio, sobre infância LGBTI+.
La Vaca é uma companhia brasileira de teatro criada pelos artis-
tas Milena Moraes e Renato Turnes, em Florianópolis. Em 2008 
iniciou sua trajetória estabelecendo parcerias com dramatur-
gos da nova cena latino-americana. Desenvolveu projetos que 
incluem linguagens diversas, expandindo a experiência com o 
palco tradicional para o teatro contemporâneo, intervenções 
urbanas, performance e audiovisual, firmando relações criativas 
e profissionais com artistas de outros coletivos. Em pouco mais 
de uma década de atuação, segue investindo na produção de 
trabalhos politicamente comprometidos, que buscam o diálogo 
potente com os espectadores. “



20h
Bate-papo
Novas Curadorias
repensar a cena
Márcia Zanelatto 
Kil Abreu 
via Zoom

Bate-papo com  Márcia Zanelatto e Kil Abreu 
sobre a emergência de novas dramaturgias 
que dialogam com as lutas e afetos de gru-
pos identitários e fazem repensar o ofício de 
curadoria em teatro

MARCIA ZANELATTO
Dramaturga, roteirista e escritora. Criadora e roteirista da 
série República do Peru (Amazon Prime e Loke), ex-chefe 
de roteiros do Porta dos Fundos, co-roteirista com Do-
mingos Oliveira no longa Juventude, Prêmio de Melhor 
Roteiro no Festival de Gramado, e autora de dezenas de 
peças teatrais como Menines, os musicais Merlin e Ar-
tur e Deixa Clarear, ELA, Eles não usam tênis naique e 
Desalinho. Como autora e idealizadora de projetos tea-
trais, foi diversas vezes indicada e premiada. Biografou 
o processo de transição de gênero do ator e vereador 
Thammy Miranda no livro Thammy - Nadando contra a 
corrente. Lecionou na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, 
coordenou o Núcleo SESI de Dramaturgia e fundou o 
Núcleo de Roteiro e Dramaturgia da CAL. Em Londres, 
recebeu o prêmio International Brazil Press Awards, pelo 
projeto Brazil Diversity - LGBT+s short plays, composto de 
8 peças curtas de autores brasileiros. É idealizadora do 
projeto Rio Diversidade, realizado no Rio, em São Paulo 
e participante do Pen World Voices, em Nova York. Suas 
peças já foram traduzidas para o Inglês, Francês, Espa-
nhol e Sueco e apresentadas na Inglaterra, Estados Uni-
dos, Chile, França e Espanha.

KIL ABREU
Jornalista, crítico, curador e pesquisador do teatro. Pós-
-graduado em Artes pela Universidade de São Paulo. Foi 
diretor do Departamento de Teatros da Secretaria Muni-
cipal de Cultura de São Paulo. Escreveu para o jornal Fo-
lha de São Paulo e coordenou por oito anos a Escola Livre 
de Teatro de Santo André. Compôs os júris dos principais 
prêmios do teatro brasileiro, como Shell e APCA. Fez a 
curadoria de festivais como os de Curitiba, Festival Recife 
do Teatro Nacional, Festival internacional de Teatro de 
São José do Rio Preto (FIT) e das atividades reflexivas da 
Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp). Foi 
curador da programação teatral do Centro Cultural São 
Paulo (2015/2021). Edita, com Rodrigo Nascimento, o site 
Cena Aberta - teatro, crítica e política das artes. É mem-
bro da IACT/AICT - Associação Internacional de Críticos 
de Teatro.



Oficina com
Daniel Veiga
Personagem LGBTQ+ Novas 
Representações e Representatividade
Via Zoom Sesc

Dia 8 - 19h às 21h
Dia 9 - 11h às 13h e 15h às 17h
(é necessário participar dos três encontros)

A oficina tem como foco de trabalho a elucidação 
dos processos analíticos de construção de persona-
gens LGBTQIA+ nas principais linguagens cênicas: 
teatro e audiovisual e é voltado para artistas cisgê-
neros e/ou não pertencentes à esta comunidade, 
justamente para expandir a discussão.
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