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Introdução
A actividade da companhia tem vindo a traçar um percurso de progressiva interacção com o
meio científico. Desde as primeiras peças, em que começámos a explorar temas científicos e a
interacção com os profissionais da ciência se situava ao nível do aconselhamento, já
percorremos um vasto caminho. Já apresentámos espectáculos em centros de ciência e em
encontros científicos, já colocámos cientistas a pisar o palco, já escrevemos peças em conjunto
com eles, já organizámos oficinas em conjunto, já participámos na formação de novos
investigadores, e agora, em 2017, já procurámos em conjunto financiamento para projectos.
Com efeito, 2017 marca o momento em que participamos como parceiros de instituições
científicas em candidaturas a financiamento, uma de âmbito europeu, outra nacional. Uma
nova vertente da nossa actividade tem vindo a acentuar-se, que é a da investigação.
Naturalmente isso acontece agora pelo vasto percurso que já traçamos (e pela sua coerência)
no campo do cruzamento disciplinar com a ciência. Apresentámos, o ano passado, duas
comunicações em contextos científicos e publicámos, em conjunto com investigadores do CNC
e do CES, um artigo numa revista internacional que analisa o trabalho criativo da companhia
com investigadores científicos no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores.
Continuámos também, em 2017, a colaboração com o Centro de Neurociências em cursos
avançados que integram o seu Programa de Doutoramento em Biologia Experimental e
Biomedicina. A nossa participação incide no cruzamento arte-ciência e em técnicas
colaborativas de criação a partir de temas científicos.
O ano que passou assinalou também mais uma novidade – a criação de uma peça destinada
especificamente a um público jovem. Partindo dos conteúdos do currículo escolar do 1º ciclo,
criámos uma peça sobre os vários sistemas do corpo humano, A Glândula Secreta. Esta peça
marcou também a nossa primeira co-produção com o Convento S. Francisco/Câmara
Municipal de Coimbra, que esperamos tenha sido a primeira de muitas.
Associada a A Glândula Secreta, colaborámos com o Centro de Neurociências e Biologia Celular
da UC na criação de uma oficina destinada a crianças sobre o tema da peça, com o foco no
cérebro, estrutura central do sistema nervoso. A oficina foi realizada a par da peça, no
Convento S. Francisco, e também, mais tarde, no contexto da Noite Europeia dos
Investigadores.
Também em 2017, fomos desafiados pelo Instituto Justiça e Paz para criar uma intervenção
teatral a ser apresentada na Conferência Insucesso e Abandono Escolar no Ensino Superior,
organizada por esta entidade. O resultado, criado colaborativamente com um grupo de
voluntários ligados ao Instituto, foi a performance Auto da Barca do Ensino Superior, que foi
alvo de uma óptima recepção por parte do público da conferência.
Para terminar, uma nota de optimismo financeiro. Elaborámos, durante 2017, quatro
candidaturas a apoio financeiro. Acabámos de saber, já em 2018, que a candidatura a apoio
sustentado bienal da DGArtes foi aprovada, abrindo-nos assim um horizonte de dois anos
mais estáveis financeiramente. Soma-se a isto a manifesta vontade do Município de Coimbra
de apoiar financeiramente de modo mais intenso a nossa actividade. É um importante
reconhecimento do nosso trabalho. Por tudo isto, 2018 promete.
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Actividades realizadas em 2017

Janeiro/Fevereiro

Ensaios da peça A Glândula Secreta

2 a 4 de Março

Estreia e apresentações de A Glândula Secreta

4 de Março

Oficina arte+ciência Dar Corpo ao Cérebro

27 de Março

Publicação de Science in Theatre – An Art Project with
Researchers

Março/Abril

Ensaios da performance Auto da Barca do Ensino Superior

12 de Abril

Comunicação Science in theatre – the first scientists on stage

12 de Abril

Oficina de criação Brainstorming – on Science – in Theatre

2 de Maio

Performance Auto da Barca do Ensino Superior

29 de Setembro

Oficina arte+ciência Dar Corpo ao Cérebro

11 de Outubro

Comunicação A Ciência como Objecto do Teatro: modos de
interacção

11 de Outubro

Oficina de criação Teatro de Tema Científico: um método de
criação
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Espectadores da Marionet em 2017
Nº de espectadores/participantes por espectáculo/atividade

A Glândula Secreta
Espetáculo
BlackBox – Convento S. Francisco | 2 a 4 de Março

168

Dar Corpo ao Cérebro
Oficina arte+ciência para infância
Convento S. Francisco | 4 de Março

43

Museu da Ciência da UC – Noite dos Investigadores

50

Auto da Barca do Ensino Superior
Performance
Auditório da Reitoria | 2 de Maio

300

Oficinas de criação
Curso de formação avançada | Centro de Neurociências da UC (CNC)

35

Congresso SciComPT2017 | Dept. De Física da UC

15

Comunicações
Science in Theatre – the first scientists on stage | CNC

40

A Ciência como Objecto do Teatro: modos de interacção | SciComPT2017

25
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A Glândula Secreta
2 a 4 de Março | Convento S. Francisco, Coimbra

A Clara e o Fernando não se conhecem. O Fernando quer conhecer a Clara mas ela não quer
conhecê-lo pois não gosta dele. O Fernando insiste pois gosta dela, mas a Clara mostra ao
Fernando que é um monstro. Mesmo assim ele gosta disso e tenta aproximar-se. Ela não
gosta. Então o Fernando revela que tem um mapa secreto que indica onde fica a glândula que
nos faz gostar dos outros. Ele acha que a Clara pode ter um problema aí, mas ela reclama que
não. Decidem então descobrir onde fica a glândula da Clara, que estará algures dentro dela.
A Glândula Secreta tem por tema os sistemas que compõem os nossos corpos e cujo
funcionamento articulado nos permite viver. Somos intrincados. Sustentamo-nos num corpo
complexo e pouca atenção dispensamos a conhecer o modo como funcionamos. E isso é
surpreendente pela enorme importância que damos ao facto de estarmos vivos.
Se por um lado existe uma fronteira bem demarcada entre um indivíduo e o que o rodeia, por
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outro existe uma extensa fronteira entre o indivíduo e o seu interior. Nós existimos aí, nesse
espaço inter-fronteiriço. Há processos que ocorrem continuamente em nós durante esta
tarefa permanente de nos mantermos vivos.
A Glândula Secreta procura aproximar as pessoas da estrutura e funcionamento dos seus
corpos, aprofundando a sua percepção sobre o que somos e como somos. É uma peça
transversal a todas as idades, mas com o público jovem como especial destinatário, tentando ir
ao encontro das suas questões quando elas ardem com mais ímpeto.

Ficha artística e técnica
Discussão e ideias: Filipe Eusébio, Francisca Moreira, Laetitia Morais, Lucília Raimundo,
Marcelo dos Reis, Mário Montenegro, Pedro Andrade, Rui Simão
Texto e encenação: Mário Montenegro
Interpretação: Filipe Eusébio, Lucília Raimundo
Cenografia, figurinos e adereços: Pedro Andrade
Iluminação e direção técnica: Rui Simão
Vídeo: Laetitia Morais
Música e sonoplastia: Marcelo dos Reis
Imagem: Pedro Andrade e João Sarnadas
Produção executiva e fotografia de cena: Francisca Moreira
Penteados: Carlos Gago – Ilídio Design
Co-produção: Marionet / Convento São Francisco – Câmara Municipal de Coimbra
Apoios: Fundação Bissaya Barreto, Ilídio Design Cabeleireiros, MAFIA – Federação Cultural de
Coimbra, TAGV – Teatro Académico de Gil Vicente.
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Oficina Dar Corpo ao Cérebro
4 de Março | Convento S. Francisco, Coimbra
29 de Setembro | Museu da Ciência da Universidade de Coimbra

Oficina Arte + Ciência
Os sistemas corporais têm como grande líder o cérebro: ele controla tudo o que fazemos e
sentimos.
Comer bem faz bem ao cérebro? Dormir é uma perda de tempo? O cérebro controla se
estou triste ou contente? Como acontece o bater do coração?
Estas e outras questões foram exploradas nesta oficina de arte & ciência, dedicada ao
funcionamento dos vários sistemas corporais.
Oficina dinamizada por neurocientistas do Centro de Neurociências e Biologia Celular
integrada na Semana Internacional do Cérebro em parceria com a Marionet – Associação
Cultural e com a Câmara Municipal de Coimbra / Convento São Francisco.
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Artigo Science in Theatre – An Art Project with Researchers
27 de Março | Journal of Creative Communications

Em 2017 o Dia Mundial do Teatro da Marionet foi assinalado com a publicação do artigo
Science in Theatre – An Art Project with Researchers na revista Journal of Creative
Communications.
O artigo, escrito em colaboração com investigadores do Centro de Neurociências e Biologia
Celular e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, analisa um conjunto de
trabalhos artísticos da Marionet em colaboração com investigadores da Universidade de
Coimbra, que foram apresentados no contexto da Noite Europeia dos Investigadores.
O estudo avalia o envolvimento dos investigadores científicos no projecto, e o potencial do
teatro para revelar características do mundo científico e para veicular ideias científicas.
Está disponível no seguinte endereço:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0973258616688966?journalCode=crca
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Comunicações científicas
12 de Abril | Advanced Course in Science Communications and Soft Skills, CNC, Coimbra
11 de Outubro | SciComPT2018, Dept. Física da UC, Coimbra

A Marionet vem apresentando, ao longo dos últimos anos, reflexão científica sobre o trabalho
artístico de cruzamento disciplinar com a ciência que caracteriza. Em 2017 apresentou duas
comunicações em eventos científicos: a primeira foi um seminário intitulado Science in theatre
– the first scientists on stage, no âmbito do Curso Avançado de Comunicação de Ciência para
doutorandos do Centro de Neurociências; a segunda foi no contexto do Congresso
SciComPT2018 e intitulou-se A Ciência como Objecto do Teatro: modos de interacção. O
público aqui foram participantes do congresso, profissionais da área da comunicação da
ciência.
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Oficinas de criação
12 de Abril | Advanced Course in Science Communications and Soft Skills, CNC, Coimbra
11 de Outubro | SciComPT2018, Dept. Física da UC, Coimbra

Temos vindo, nos últimos anos, a realizar uma série de seminários e oficinas de criação
colaborativa a partir de temas científicos.
Esta actividade é resultado da experiência que acumulámos e do método de criação que fomos
desenvolvendo a partir dos trabalhos de criação que vimos realizando com investigadores da
Universidade de Coimbra.
Em 2017 orientámos oficinas de criação colaborativa em dois contextos: no Curso Avançado
anual de Comunicação da Ciência, organizado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular
da Universidade de Coimbra, dirigido a doutorandos nestas áreas; e no congresso de
comunicação de ciência SciComPT2018, organizado pela Rede de Profissionais de Comunicação
de Ciência e Tecnologia em Portugal. Este último em colaboração com investigadoras do CNC e
do Museu da Ciência da UC.
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Auto da Barca do Ensino Superior
2 de Maio | Auditório da Reitoria, Coimbra

A convite do Instituto Universitário Justiça e Paz, orientámos a criação de uma performance
teatral para ser apresentada no âmbito da Conferência Insucesso e Abandono Escolar no
Ensino Superior, que decorreu em Coimbra, no Auditório da Reitoria, no dia 2 de Maio de
2017.
A peça, criada colaborativamente e representada por voluntários e utentes de programas de
apoio escolar dinamizados pelo Instituto Justiça e Paz, constituiu uma reflexão, a partir da
experiência prática dos participantes, sobre problemas que afectam os jovens no ensino
superior e das possibilidades que existem para os ajudar a enfrentá-los.
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