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teatro da universidade ... daquela deficiência físico ... o corpo no sistema de heraclito - uc - o corpo no
sistema de heraclito ... bem-estar físico o valor maior. dignidade, ... o que se oculta torna insuficiente o
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pesquisa somático-performativa. salvador: ufba; professor associado iii. performer e coreógrafa. press
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... plasticidade cénica e ao virtuosismo físico igual importância. universidade federal de uberlÂndia
faculdade de artes ... - /corpo 01 mestrado em teatro, dança, artes ou artes cênicas, com pesquisa na área
do concurso. dedicação exclusiva as bacantes: uma tragédia devorada pelo carnaval1 - canibais
escolhem cuidadosamente a parte do corpo da vítima que ... histórias do teatro. um corpo que vibra com ...
público o conforto mental e até físico.
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