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Nair D´Agostini formada bacharel em Direção 
Teatral e professora com Licenciatura Plena em 
Arte Dramática pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS – (1978) relata assim seu 
embarque para a então União Soviética em seu 
livro, fruto de sua tese de doutorado O Método de 
Análise Ativa de K. Stanislávski Como Base Para 
Leitura do Texto e da Criação do Espetáculo pelo 
Diretor e Ator, defendida na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, em 2007, com orientação da professora 
doutora Arlete Cavaliere:

POR PACO ABREU1 

Esse saber recebido diretamente de grandes 
mestres russos. Ressalto que o mais importante 
é a honestidade e a seriedade com que nos 
aproximamos e nos apropriamos de determinado 
conhecimento e nossa atitude diante dele, 
encarando-o como um valioso patrimônio produzido 
por nossos antecessores, o qual temos a obrigação 
de preservar e de desenvolver para a transformação 
de nossas potencialidades artísticas, culturais e 
humanas. 

Nair D´Agostini

Este texto tem o propósito de ser uma pequena 
ode de respeito e gratidão a esta extraordinária 
pedagoga teatral brasileira na formação de seus 
alunos, através da transmissão direta de uma 
tradição teatral construída a partir de Konstantin 
Stanislávski2 (1863-1938), seus discípulos, 
continuadores e reformadores, como também 
de sua contribuição para a transmissão indireta 
desta tradição, a partir da publicação de seu 
livro Stanislávski e o Método de Análise Ativa – A 
Criação do Diretor e do Ator, lançado em 2018 pelo 
CLAPS – Centro Latino-Americano de Pesquisa 
Stanislávski – e pela editora Perspectiva. 

1. Professor do Teatro Escola Macunaima desde 1998. Diretor teatral 
e mestre em Artes Cênicas formado pela ECA-USP. Realiza pesquisa de 
doutorado com o tema Ser Pedagogo - Reflexões Provocadas em Diálogo 
com a Escola Russa de Pedagogia Teatral, com orientação de Maria Thais 
Lima Santos. 

2. Um dos maiores nomes da cultura mundial, grande reformador do teatro 
e criador de um sistema de formação e treinamento de atores sendo, 
ainda hoje, mais de um século depois de sua criação, referência para o 
teatro contemporâneo. O Sistema Stanislávski e seus princípios éticos 
para a consciência do ator, inserido em uma coletividade artística, foi 
concebido pela observação da vida, da natureza e da arte para despertar, 
de forma consciente, o inconsciente da criação do ser humano/artista. 
Esta ferramenta é instrumento valioso para a expressão artística do ator na 
construção de uma atitude ativa, investigadora e individual.

Nair D´Agostini e a ponte que 
construiu entre o Brasil e a Rússia 

Nair D’Agostini no lançamento de seu livro no Macunaíma.



Ela passa três anos em São Petersburgo, 
como aluna de Pós-Graduação em Direção e 
Maestria do Ator, acompanhando dois mestres 
continuadores e ressignificadores do legado de 
K. Stanislávski: Arkádi Kátzman3 (1921-1989) e 
Gueorgui Tovstonógov4 (1913-1988). 

Ao retornar ao Brasil, Nair D´Agostini inicia 
sua jornada de transmitir o que aprendeu em 
suas formações aqui e na União Soviética. Dirige 
um espetáculo a quatro mãos, trabalha como atriz 
e assim relatou no debate realizado no Seminário 
Stanislávski – Ano II, realizado pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro no Teatro 
Poeira, em outubro de 2018:

No inicio foi muito difícil. Um colega me 
convidou para dirigir Ierma. Em Porto Alegre 
não rolava grana. Minha família ralava. 
Consegui uma graninha para conseguir 
sobreviver em um trabalho de turismo e 
vendia gelatinas que trouxe da Rússia, 
umas setenta folhas (D´AGOSTINI, 2018, 
informação verbal).

3. Forma-se ator no Instituto Estatal de Teatro Música e Cinema de 
Leningrado (LGTMIK) na época da Segunda Guerra Mundial, profissão que 
exerceu por muitos anos. Torna-se pedagogo teatral da mesma instituição 
em que foi formado e passa a dedicar-se exclusivamente à formação de 
estudantes-atores, sendo seu principal pedagogo. Também ocupa o cargo 
de principal assistente de Gueorgui Tovstonógov no curso de Direção 
Dramática (D´AGOSTINI, Nair. Stanislávski e o Método de Análise 
Ativa - A Criação do Diretor e do Ator. São Paulo: Perspectiva / CLAPS, 
2018, p. 196).

4. Principal pedagogo do curso de Direção Dramática, que levava o seu 
nome, fez sua formação como diretor no GITIS, ingressante em 1933. Teve 
como principais pedagogos A.D. Popov (1892-1961), A.M.Lobanov (1900-
1959) e Maria O. Knebel (1898-1985), que também foi sua professora, 
mas não no papel de pedagoga principal. Todos eles eram discípulos e 
seguidores de K. Stanislávski, e, além de terem sido atores do Teatro de Arte 
de Moscou - TAM -, haviam participado como estudantes nos seus diversos 
estúdios, os quais se constituíam em espaços que funcionavam como 
laboratórios onde o mestre desenvolveu o seu “sistema”, experimentou e 
explorou os princípios fundamentais do processo criativo da arte do ator 
com os estudantes (Ibidem, p.197).

Minha chegada à União Soviética por ter 
tido o privilégio de receber uma bolsa de 
estudo em teatro do Ministério da Cultura 
da URSS. Em 30 de setembro de 1978, 
em plena ditadura militar no Brasil [...] 
consegui chegar a Moscou. [...] Fui enviada 
pelo Ministério de Educação da URSS à 
cidade de Leningrado, hoje São Petersburgo 
(D´AGOSTINI, 2018, p.13).

Nair D’Agostini no lançamento de seu livro no Macunaíma.
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Direção Teatral na Universidade Federal de Santa 
Maria se dá até 2002. E são tantos frutos desta 
jornada. Segundo depoimento de Elena Vássina5, 
no Seminário Stanislávski – Ano II, sobre a 
potência de Nair D´Agostini na formação de seus 
alunos:

Eu conheço muitos alunos da Nair em 
muitos estados. É impressionante, ela 
semeou em todo o Brasil. Relações de 
família com e entre seus alunos, nunca vi, 
mesmo em atores da mesma companhia. 
Sempre que alguém me apresenta um 
aluno de Nair, eles têm uma marca. [...] 
talvez alguém escreva um trabalho sobre 
os alunos da Nair, como uma espécie. Os 
discípulos (VÁSSINA, 2018, informação 
verbal).

Stanislávski e o Método de Análise Ativa – A 
Criação do Diretor e do Ator

Em 22 de março de 2019, foi realizado o 
lançamento do livro Stanislávski e o Método de 
Análise Ativa – A Criação do Diretor e do Ator, de Nair 
D´Agostini, no Teatro Escola Macunaíma, em São 
Paulo. Foi algo extraordinário ver tantos alunos 
e discípulos dela presentes. Atores, professores, 
diretores e pesquisadores de teatro, vindos de 
vários estados do Brasil, para estarem com a 
professora deles em momento tão importante, 
tanto para a trajetória pessoal de D´Agostini e 
seus alunos, como para todos nós, estudantes e 
profissionais de teatro em nosso país. Assim ela 
relatou sua relação com os alunos no Seminário 
Stanislávski – Ano II:

Eu queria que meus alunos soubessem o 
que eu sabia. Liberdade com conhecimento 

5.  Pesquisadora russa com doutorado e pós-doutorado pelo Instituto 
Estatal de Pesquisa de Arte em Moscou. Organizadora e autora dos livros 
Tipologia do Simbolismo nas Culturas Russa e Ocidental (Humanitas, 
2005), Teatro Russo – Literatura e Espetáculo (Ateliê, 2011), Stanislávski 
- Vida, Obra e Sistema (Funarte, 2015). Professora do Programa de Pós-
Graduação em Literatura e Cultura Russa da USP.  Diretora artística do 
CLAPS - Centro Latino-Americano de Pesquisa Stanislávski.

D´Agostini passa então a trabalhar com atores 
amadores com o desafio de transmitir, através da 
prática, seus conhecimentos adquiridos. A tarefa 
de se colocar no exercício pedagógico contínuo 
na formação de atores leigos, através dos 
elementos do Sistema de Stanislávski, bem como 
de estimular a capacidade de improvisar dos 
atores e de construir e adaptar continuamente 
um treinamento foi fundamental para D´Agostini 
fortalecer suas convicções. Ela passa então a 
oferecer, em Porto Alegre, um curso de preparação 
de atores através do Método das Ações Físicas de 
K. Stanislávski nos anos 1983 e 1984. Em 1985, 
D´Agostini passa a lecionar na Universidade 
Federal de Santa Maria como professora auxiliar. 
Sua jornada em formar professores, atores e 
diretores teatrais nos cursos de licenciatura em 
Artes Cênicas e bacharelado em Interpretação e 

Nair D’Agostini e Elena Vássina.
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(1898-1975), e, nos brinda com a tradução dos 
Estenogramas das Aulas-Ensaios sobre o Papel 
de Hamlet:

No museu do TAM, existem 48 estenogramas 
de aulas e palestras de Stanislávski no 
Estúdio de Ópera e Arte Dramática. Para a 
publicação de Stanislávski Ensaiando foram 
escolhidos alguns estenogramas, nos quais 
se encontram reflexões e exigências gerais 
de Stanislávski, apresentações aos atores 
de sua escola para o trabalho sobre os 
exercícios, études, “toalete do ator”, sobre 
o coletivo, como também perguntas sobre 
a ética teatral, disciplina, o debate dos 
dois primeiros atos de As Três Irmãs e os 
estenogramas sobre o trabalho de Hamlet 
(D´AGOSTINI, 2018 , p. 130).

D’Agostini traduz material inédito, em 
português, de aulas realizadas no Estúdio de 
Ópera e Arte Dramática8, entre 21 de abril de 
1937 e 13 de junho de 1938. Por fim, no anexo “O 
Caminho de Minha Vida na Arte” de seu livro, Nair 
D´Agostini nos permite que a conheçamos ainda 
mais, partilhando conteúdos de sua experiência 
artística e pedagógica. Seu livro é uma ode de 
amor ao teatro e das infinitas possibilidades de 
contato entre professores e alunos:

Acessar um conhecimento direto da escola 
soviética sobre o “sistema” de Stanislávski, 
o qual serviu de base e guiou-me a partir 
de então ao longo do percurso acadêmico e 

8. Aberto por Stanislávski em 1935, sua intenção é formar uma academia 
teatral, uma escola de formação com a duração de quatro anos. 
Percebendo que sua vida chegava ao fim, Stanislávski entra em uma fase 
muito intensa de síntese e experimentação. Ao mesmo tempo prepara a 
publicação de O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo e investiga, de forma 
prática, aspectos a serem registrados em sua escrita. Sistematiza seu Novo 
Método de Ensaios Através de Études. Ao mesmo tempo, estuda, pratica, 
registra experimentando continuamente sínteses provisórias, tanto na 
prática, como em sua teoria.

e vontade de transmissão,  como se 
aquilo fosse para si mesmo. Aquilo que 
a gente sabe deve ser transmitido, não 
deve ficar só para si. Essa generosidade 
se aprende na transmissão do Sistema na 
Rússia, eles não escondem nada. [...] Essa 
generosidade que os professores russos 
têm é emocionante. Dá para entender 
Stanislávski de querer deixar tudo o que 
sabia. Em seu último estúdio, já doente, 
ele ardia de desejo de deixar todo o seu 
conhecimento para as futuras gerações. Os 
professores do LGITMIK eram iguais, eles 
também queriam ensinar tudo  o que eles 
sabiam (D´AGOSTINI, 2018, informação 
verbal). 

Em seu livro, D´Agostini nos presenteia com 
um conteúdo ímpar a partir de sua experiência e 
aprendizado. Seleciona e encadeia elementos do 
Sistema de Stanislávski em abordagem singular, 
tanto para a análise de textos dramáticos, como 
para o trabalho criativo do diretor teatral e 
também para o trabalho criativo do ator no teatro. 
Traz síntese preciosa, em linguagem ao mesmo 
tempo profunda e acessível, sobre O Novo Método 
de Ensaios Através de Études, renomeado por 
Maria Knebel6 (1898-1985) como Análise Ativa, 
termo também utilizado por Eugênio Kusnet7 

6. Atriz, diretora e pedagoga teatral russa. Segundo relata em sua 
autobiografia Toda a Vida (1967), sua vida esteve às voltas de Stanislávski, 
primeiro como estudante, depois como atriz no Teatro de Arte de Moscou - 
TAM - e como pedagoga teatral no último estúdio aberto pelo mestre russo, 
o Estúdio de Ópera e Arte Dramática. Continuadora de seu legado, se torna 
formadora de toda uma nova geração de atores, diretores e pedagogos 
teatrais a partir do Método de Análise Ativa, termo cunhado por ela para 
a última fase de experimentação e sistematização das experiências de 
Stanislávski. Autora de três importantes livros, dois deles publicados 
no Brasil com o título Análise-Ação - Práticas das Ideias Teatrais de 
Stanislávski (Editora 34, 2016).

7. Ator e pedagogo teatral russo. Emigra para o Brasil em 1926 e, a partir das 
décadas de 1950 e 1960, participa como ator e pedagogo de importantes 
grupos teatrais brasileiros, como o Teatro de Arena e o Grupo Oficina. 
No auge de sua carreira, parte para a Rússia para frequentar cursos de 
formação de atores, na Escola Estúdio do Teatro de Arte. Ministra uma 
série de cursos e oficinas e a partir destas experiências, escreve os livros 
Iniciação à Arte Dramática e Introdução ao Método da Ação Inconsciente, 
que são reescritos e editados em um único volume Ator e Método (Hucitec, 
2003). Para saber mais, consultar o livro de Ney Piacentini, Eugênio Kusnet 
- Do Ator ao Professor (Hucitec, 2014).
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recebeu de seus alunos continuadores, hoje 
professores, doutores, atores e diretores, um 
arquivo, que tinha a intenção de ser exibido 
como depoimento e homenagem à Nair, a 
partir da seguinte perguntam: O que você 
considera essencial do conhecimento adquirido 
sobre o “sistema” de Stanislávski na UFSM e 
as ressonâncias do mesmo em suas práticas 
artísticas e pedagógicas? O que dessa raiz ainda 
hoje ressoa no seu fazer artístico e pedagógico? 
Abaixo os depoimentos de alguns de seus alunos 
presentes no dia 22 de marco de 2019 no Teatro 
Escola Macunaíma: 

O que reverbera deste aprendizado em 
minha prática artística e pedagógica é que 
o trabalho do ator sobre si mesmo em toda a 
sua complexidade tem muito mais a ver com 
o desenvolvimento do ator enquanto artista 
e ser humano do que com a vinculação de 
sua arte com algum estilo, gênero ou escola 
teatral qualquer... (Laédio José Martins, 
ator, diretor, mestre e professor substituto 
da UFSM). 

O Sistema me apresentou uma série de 
ferramentas concretas, perceptíveis – a 
Análise Ativa e a metodologia das Ações 
Físicas e seus desdobramentos –  com 
as quais eu posso modular meu trabalho 
artístico, proporcionando que este trabalho 
nunca se esgote e recebendo dele sempre 
uma oportunidade de crescimento pessoal, 
como ser humano. O Sistema me faz 
ser uma aluna para o resto da vida, pois 
sempre há mais a se descobrir sobre ele, 
sempre há novas formas de abordagem e 
novas perspectivas a serem consideradas. 
Isso faz com que, como artista, estejamos 
sempre em evolução, não ficamos parados, 
estagnados. Há sempre uma forma nova, 
um exercício novo, uma nova maneira 
de transmitir e compreender. As suas 
ferramentas apresentam em si, algo que eu 
descrevo como uma abertura, que parece 
sempre permitir que o artista imprima o seu 

do artístico. [...] Sistematizo conhecimentos 
adquiridos sobre o método de análise ativa 
e sua aplicação no curso de Artes Cênicas 
da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM (D´AGOSTINI, 2018, p.14). 

Ao responder uma pergunta sobre como ela, 
enquanto pedagoga teatral, diferiu e agregou 
ao legado de K. Stanislávski a partir de sua 
própria experiência, assim respondeu na ocasião 
do lançamento do seu livro no Teatro Escola 
Macunaíma:

Ele é o meu guia. Eu aprendi o que o meus 
mestres me ensinaram. A adaptação 
se torna orgânica e necessária, pois a 
transmissão é muito pessoal e se dá 
através do entendimento que consegui. Os 
princípios talvez sejam os mesmos, mas a 
forma com que se vai trabalhar cada um 
em sua singularidade vai dar sua visão 
individual. [...] Tudo que recebemos precisa 
ser filtrado, passar pelo corpo, carne, 
cérebro, pela minha visão de mundo. Ser 
professor não é ser repetidor (D´AGOSTINI, 
2018, informação verbal). 

Nair D´Agostini em sua travessia como 
estudante no Rio Grande do Sul, em São 
Petersburgo, professora em Santa Maria, 
professora doutora em São Paulo para, com sua 
honestidade, seriedade e generosidade, se tornar 
referência fundamental da transmissão direta do 
legado de Konstantin Stanislávski, para atores, 
diretores e pedagogos teatrais no Brasil. Ela integra 
um panteão de mestres da transmissão direta em 
sala de aula e ensaio do legado de K. Stanislávski 
no Brasil, ao lado, segundo Elena Vássina, de Sadi 
Cabral, Flamínio Bollini, Augusto Boal e Eugênio 
Kusnet. Em depoimento no evento de lançamento 
de seu livro, D´agostini, diz: “A escola deve limpar 
a poeira e trazer de volta a criança que está em 
nós, a criança que nós temos, isto vai determinar 
a improvisação que é fundamental para o trabalho 
do ator.”

Para o lançamento de seu livro, Nair D´Agostini 



nossas ações, seja em relação à vida ou 
à cena, buscando um comportamento 
condizente com a potência de nossa arte. 
Quando falo em arte do ator, ação física real, 
quando penso o teatro e os movimentos 
que são capazes de promovê-la, o que tento 
ter comigo é a referência da própria vida, 
do ser humano em ação na vida, da ação 
orgânica e efetiva (Priscila Genara Padilha, 
atriz, diretora, doutora e professora da 
UFSC).

A partir de minha formação na UFSM, 
compreendo os ensinamentos de 
Stanislávski não como um conjunto de 
elementos rígidos, mas como um caminho 
concreto para o entendimento dos 
movimentos do corpo e da alma em ação. 
O “sistema” é um norte para organizar 
artisticamente as intensidades que 

olhar sobre a prática teatral (Graciane Pires, 
atriz, diretora e mestre em Artes Cênicas). 

Uma vez tendo entrado em contato com 
o Sistema, jamais veremos uma obra da 
mesma maneira. Com ele aprendemos 
como nos colocar nela. O estudo no trabalho 
é fundamental. Com ele desvendamos 
as coisas por trás das coisas, e no Teatro 
de Animação (Teatro de Bonecos), onde 
também temos que revelar os significados 
da matéria, revelar o que existe além do 
objeto, é para nós mais fundamental ainda. 
Com o Sistema, aprendemos a nos fazer 
perguntas e nos colocar em situação de 
dúvida e curiosidade com a criação teatral 
(Cleber Laguna, autor, diretor e ator / 
Márcia Fernandes, atriz e integrante da Cia. 
Mevitevendo). 

Sou professora de yoga e, praticante, há 
mais de quinze anos de Ashtanga Vinyasa 
Yoga. A sequência de estilo de yoga é fixa, 
portanto todo dia fazemos a mesma coisa, 
pelo menos aparentemente, como uma 
partitura. Mas como deixar a série viva e 
fluída? Através das ações internas durante 
a execução de cada Ásana. Os Ásanas, se 
não forem executados com ações internas, 
se tornam pura e simplesmente atividades 
físicas, posturas vazias. Ásanas são 
posturas com algo a mais, algo que nasce 
no interior do corpo gerando fluidez através 
do relaxamento na execução dos Ásanas, 
que devem ser livres de tensões, permitindo 
assim uma vivência plena. O Sistema e os 
seus ensinamentos me acompanham pra 
sempre e influenciam toda a minha prática, 
sobretudo no que se refere à concentração 
e à presença (Adriana Patias, atriz e 
professora de Ashtanga Vinyasa Yoga – SP).  

Minhas referências práticas remontam ao 
curso da UFSM, onde aprendi as bases 
de meu ofício e onde pude perceber a 
importância de continuamente revisarmos 

Nair D’Agostini no lançamento de seu livro no 
Macunaíma.

PA
C

O
 A

B
R

EU
 



entrevista

 | CADERNO DE REGISTRO MACU (PESQUISA)63

O conhecimento sobre o “sistema” de 
Stanislávski adquirido na UFSM tem 
sido a base e a motivação de todo o 
meu fazer artístico e pedagógico. Os 
ensinamentos disseminados tocaram-
me tão profundamente que sou capaz de 
lembrar a sensação que tive ao entrar em 
contato, pela primeira vez, com o Método 
de Análise Ativa: a sensação de desvendar 
uma obra textual, de enxergar além das 
palavras escritas e das imagens sugeridas 
imediatamente por elas. Toda uma rede 
complexa de informações, de novas imagens 
e associações, veio à tona revelando a 
profundidade e as possibilidades cênicas 
do material textual. Foi como se uma cortina 

experimentamos quando nos colocamos 
em cena. Proporciona percebermos a 
transformação do movimento em ação. 
Ação esta prenha de imagens (Gustavo 
Muller, ator, mestre e professor).

Todo o conhecimento adquirido sobre 
o “sistema” de Stanislávski durante a 
graduação (UFSM), formou a base de 
meu entendimento teatral como artista e 
professora de teatro. Compreender o teatro 
por meio da ação foi e tem sido fundamental 
para sanar questões artísticas e criar novas. 
Sou professora na área de direção teatral e 
atuação, sendo que todas as disciplinas que 
ministro estão diretamente relacionadas ao 
“sistema” de Stanislávski, sobretudo, ao 
que se refere à compreensão da Análise 
Ativa. Tenho exercitado com os estudantes a 
compreensão do processo de criação através 
do Método, assim como foi utilizado como 
base em minhas pesquisas de mestrado e 
doutorado. A formação adquirida sobre o 
“sistema” ecoa e se transforma até hoje em 
minhas práticas artísticas e pedagógicas e 
são a base essencial e pulsante de minha 
formação (Adriane Gomes, atriz, diretora e 
professora da UEL).

Ao chegar ao curso de artes cênicas da 
UFSM, sequer tinha consciência de meu 
corpo. Não sabia ver, ouvir, estar, mas tinha 
imaginação. Como tornar-me um ser vivo 
em cena, converter a imaginação em ação 
e em criação? Fui percebendo inicialmente 
a relação do corpo com a imaginação. A 
necessidade dos “músculos livres” para 
concretizar o imaginado. Foi fundamental 
na minha formação como ator a maneira 
como os elementos do “sistema” eram 
introduzidos, levando-me ao entendimento 
das práticas que formam a base para 
liberdade criadora do ator em cena (Rafael 
Sieg, ator e diretor).

Nair D’Agostini com ex-alunas/os no lançamento de seu livro no 
Macunaíma. Da esquerda para a direita, primeira fila atrás, em 
pé: Graciane Pires, Giovana Spadini, Laédio José Martins, Cleber 
Laguna, Daniel Reis Plá, Camilo Scandolara, Gustavo Muller, 



grade curricular que remete a uma maestria 
de compreender os fundamentos do 
“sistema” e favorecer que, impulsionados 
por eles, fizéssemos nossos caminhos. 
Além do aprendizado dos elementos do 
“sistema”, importou a maneira como me foi 
transmitido o fundamento que considero o 
mais forte do “sistema”: o estabelecimento 
da “condição criativa” (Camilo Scandolara, 
ator, diretor, doutorando e professor da 
UEL). 
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cerrada fosse se abrindo aos poucos, na 
medida em que a investigação prática da 
análise evoluía por meio da criação cênica 
dos alunos-atores e alunos-diretores. Nesse 
momento, pude tomar contato tanto como 
atriz quanto como diretora, com o trabalho 
sobre as Ações Físicas. Fui arrebatada por 
esse conhecimento e pelos princípios que 
o norteiam (Michele Zaltron, atriz, diretora, 
doutora e professora).

O que eu considero essencial do meu 
aprendizado sobre o “sistema” de 
Stanislávski na UFSM é um aprendizado 
ético e estético concreto e denso, mesmo 
porque ultrapassa em muito os limites da 

Michele Zaltron, Rafael Sieg. Da esquerda para a direita, segunda 
fila, sentadas: Adriana Patias, Nair D’Agostini. Da esquerda para 
a direita, à frente, sentadas: Marcia Fernandes, Adriane Gomes, 
Priscila Genara Padilha, Raquel Guerra.
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