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Histórias Silenciadas

Prova de Dança

“Arte é presença, e um nome é um mínimo de presença”

Nuno Ramos

1. Contextualização da prova
Em resposta ao massacre ocorrido em 2 de outubro de 1992 no gigantesco complexo penitenciário

do Carandiru, em São Paulo, Nuno Ramos criou a instalação 111.

Nuno Ramos. 111, 1992.

Técnica utilizada para produzir a obra: barro, paralelepípedos, 

vaselina, folhas de ouro, cinzas, vidro, fumaça.

Em 2016, após a anulação do julgamento que condenou 74 policiais pelo assassinato dos detentos

no Carandiru,  Nuno Ramos concebeu uma ação poética na qual,  24 convidados,  por 24 horas
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fizeram a leitura do nome dos 111 presos na varanda de um prédio com vista para São Paulo. A

vigília teve início às 16h13m do dia 01 de novembro, momento em que há 24 anos houve a invasão

da Polícia Militar no presídio. Mais de um milhão de pessoas acompanharam a vigília ao vivo pelo

Facebook:

https://www.facebook.com/111UmaVigilia/videos/402110813509889/. Acesso em 26 de mai. 2019.

https://tvcultura.com.br/videos/57003_metropolis-vigilia-carandiru.html. Acesso em 26 de mai. 2019.

2. Objetivos da prova
Elaborar  uma  dança  que  contemple  de  forma  poética  e  expressiva  a  questão  das  histórias

silenciadas. Simultaneamente, elaborar uma lista de nomes significativos das histórias silenciadas

para serem lidos/relidos durante a apresentação com duração máxima de 03 minutos, a exemplo

da performance “111 Vigília Canto Leitura” (2016, Nuno Ramos); uma leitura contínua, por 24

horas, do nome dos 111 mortos durante a invasão do Carandirú.

3. Regulamento
Número de integrantes: no mínimo 20 alunos.

Tempo máximo: 3 minutos.

Local da Prova: Quadra

Data: 26/08/2019  

Horário:18h00

Realizar a leitura dos nomes de forma clara de modo a não ficar abafada em relação à música

escolhida.

Planejar figurino criativo e condizente com a temática.

4. Critérios de Avaliação do Júri Técnico
Afinidade e coerência com o tema Dança dos Silenciados 

Número de integrantes de acordo com as instruções.

Criatividade

Figurino

Ocupação do espaço

Expressividade corporal

Tempo de execução

https://tvcultura.com.br/videos/57003_metropolis-vigilia-carandiru.html
https://www.facebook.com/111UmaVigilia/videos/402110813509889/
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Sintonia entre as linguagens (performance, dança e música).

5. Critérios de Avaliação do Júri Convidado
Subjetivo.

6. Orientação Geral
Caso a apresentação ultrapasse o tempo, será erguida uma placa (escrita aplausos) para a plateia

que deverá automaticamente aplaudir. Este será o sinal para a equipe interromper a apresentação.

7. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


