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 O Moinho de danças - improvisação e imediações investiga as intersecções entre a dança 

situada e a filosofia processual (Manning 2016, Massumi 2016, Whitehead 1938, James 1963), 

através da produção de eventos híbridos e processos interdisciplinares. Após a conclusão do 

primeiro ano onde investimos em uma abordagem processual para conceber um corpus teórico a 

partir da filosofia processual, onde contemplamos especificidades e tensões entre ensaio e 

composição, ano que foi dedicado a processos de instauração interdisciplinar compositiva. Quais 

as mínimas condições para uma coerência na improvisação? Como criar a partir de uma 

necessidade de movimento?  

Fizemos um videodança intitulado Espaços Móveis Ruídos, que tinha como objetivo a 

ativação da memória através da ativação do som imanente na arquitetura. Foi filmado durante 

uma performance coreográfica colaborativa, propondo relações coreográficas entre o público e o 

entorno arquitetônico, sugerindo uma reflexão entre os elementos rítmicos inerentes aos modos 

de construção e ao patrimônio material que nos cercava.  Todas as etapas foram construídas tendo 

a improvisação como método. Pesquisamos sobre o casarão Asilo São Vicente de Paula, mais 

conhecido atualmente como antiga sede do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 

(IPUF), elegemos um percurso definido pelas histórias do casarão, convidamos um público 

selecionado a partir de relações que já tiveram com aquele prédio. Em Espaços Móveis Ruídos 

privilegiou-se a noção de análise rítmica proposta pelo filósofo e sociólogo francês Henri 

Lefebvre, abordada como estruturante na orquestração de ritmos, ficções e fricções entre o corpo 

e a arquitetura. O filme foi selecionado e exibido no FAM (Florianópolis Audiovisual Mercosul – 

Festival e Fórum) no dia 21 de junho de 2017 e foi premiado pelo júri oficial do mesmo festival 

como Melhor trilha sonora original. 

A partir da conclusão do Espaços Móveis Ruídos, em março de 2017 a continuidade dos 

encontros semanais ocorreu através da implementação do Laboratório de Ensaios e Imprevistos 

(LAB.E.I). Adentramos o segundo momento do projeto direcionando para a pesquisa-criação em 

rituais de passagem relacionados à velar a morte. Estamos em processo de montagem.  Em 

“Ancorar o tempo” o tema da morte foi escolhido como impulso para pesquisar o plano de 

imanência, transições e imaterialidade na cena. Para os laboratórios semanais pesquisamos  

rituais da morte, a morte como entidade, a perspectiva dos preparadores de corpos da funerária e 

a técnica de dança Butô como materiais para as improvisações.  

Este semestre recebemos novos integrantes no LAB.E.I e, como já buscávamos desde o ano 

inicial da pesquisa dentro do Moinho de Dança, conseguimos o refinamento de pedagogias 
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processuais, resultando na integração de todos os participantes nas improvisações e composições 

instantâneas. 

Iniciamos o processo de montagem partindo do entendimento pessoal de morte dos 

integrantes. Surgiram questões como: Qual é a sua ideia da morte? O quão fria (temperatura) 

pode ser a morte? Por que persistir se ela é inevitável? Improvisamos com estas e outras 

perguntas que foram surgindo. Investigamos sobre as legislações vigentes, regulamentações 

relacionadas aos processos e rituais de velar e enterrar os mortos. Investigamos a morte também 

pela lente de quem trabalha com ela, fizemos uma entrevista com um preparador de corpos de 

uma das funerárias localizadas próximas ao Cemitério Municipal São Francisco de Assis no 

bairro Itacorubi em Florianópolis.  Nos deparamos com os processos de decomposição - depois 

de um mês o corpo vira líquido – e o método de sepultamento – entre as paredes - utilizado pela 

Capela Nossa Senhora do Desterro, atual Catedral Metropolitana de Florianópolis, antes dos 

cemitérios serem construídos atrás das igrejas. Realizamos práticas de dança Butoh com a 

integrante Flávia Coube. Atualmente estamos ensaiando para estrear no final do mês de agosto 

deste ano. 

Em paralelo, escrevi um artigo intitulado “OBJETO CORPO FEMININO: experimento 1, 

Centro Histórico de Florianópolis” a partir da performance Stereo/Mono realizada pelo LAB.EI 

em 2016 que foi apresentado no evento Caminhos do contemporâneo: arte, moda e memória 

(27, 28, 29/06/2017) organizado pelo Laboratório de Moda e Sociedade da UDESC em parceria 

com o Museu Victor Meirelles na mesa  Imagens da moda, experiências de moda: as imagens 

como ponto de partida da discussão sobre sociedade, moda e condições do feminino, além da 

exibição do nosso premiado Espaços Móveis Ruídos para discutir as questões relacionadas à 

memória, arquitetura e museologia na mesa Museus, arte e educação: discussão de pesquisas 

realizadas ou em desenvolvimento que demonstram a riqueza dos cruzamentos em arte e 

educação, apontando para a importância dos acervos museológicos e seus espaços 

expositivos neste percurso. 

Submeti o mesmo artigo para a conferência International Federation for Theatre Research 

(IFTR), que teve como temática Geografias instáveis: teatralidades múltiplas, que foi sediada 

em São Paulo no período de 10 a 14 de julho. O artigo que foi selecionado e apresentado dentro 

do grupo de estudos Feminism Researsch. 

 Com o intuito de provocar a ruptura do isolamento sonoro produzido pelo uso de aparelhos de 

áudio/fone de ouvido/mp3, a performance Stereo/Mono, que consistiu em oferecer uma dança 

para a música imprevisível que os transeuntes equipados com algum desses aparelhos estivessem 

ouvindo naquele instante no centro histórico de Florianópolis. O cotidiano urbano da tradicional 

rua Felipe Schmidt, revelou um de seus aspectos violentos –  objetificação do corpo feminino - 

quando da ocupação da mulher dos espaços públicos, fora do uso comum de deslocamento pela 

cidade.  No artigo, traço uma narrativa histórica do papel da mulher na cidade da Inglaterra 

elizabethana fazendo um link com o mesmo período na sociedade brasileira (socióloga Cristina 

Costa) para relacionar o conceito de flâneur trazido pela perspectiva da filósofa feminista 

Elizabeth Wilson, que é a "personificação do "olhar masculino" (WILSON, 2001, p. 50), com os 

acontecimentos durante a apresentação do performance Stereo/Mono. 

  


