
                                   
          

Página 1 de 2 
 

 

PENSAMENTO EM AÇÃO: Processos de pesquisa e criação entre o  

Moinho de Danças e o Laboratório de Ensaios e Imprevistos 

 
Amanda Farias Góis¹, Thais Vieira Alves², Meline Costa³, Bianca Scliar Cabral Mancini

4 

 

 

1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Teatro - CEART - bolsista PROBIC/UDESC 

2 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Teatro - CEART - bolsista PROBIC/UDESC 

3 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais - CEART - bolsista PROBIC/UDESC 

4 Orientadora, Departamento de Artes Cênicas - DAC – bibimove@gmail.com 

 

 

Palavras-Chave: Dança. Arte relacional. Comunidades Criativas. Improvisação. Composição.  
 

Ingressei no projeto de pesquisa Imediações no último semestre do projeto, após ter 

contribuído tangencialmente através da participação no programa de extensão. A pesquisa neste 

período teve como objetivo elaborar conexões teóricas entre o pensamento e a experiência, 

apartir da realização de um artigo. Associado com a pesquisa imediações, o grupo Laboratório de 

Ensaios e Imprevistos (LabEI) tem como objetivo principal pesquisar e criar processos de 

composição e improvisação do pensamento em movimento, com corpos diversos. Desta forma, o 

laboratório se propõe dialogar com o programa de extensão Moinho de Danças, que foi 

coordenado por Bianca Scliar entre 2015 e 2016, como meio de articular processos de pesquisa e 

de extensão.  Sendo assim, o LabEI atua com três diferentes ações: Ensaios para Ancorar o 

Tempo, Grupos de Leitura e Oficinas de Imprevistos.  

 O propósito destas ações é realizar processos engajados em um pensamento com a prática, 

dissolvendo os limiares entre a ação e o pensar, de modo a relacionar procedimentos de pesquisa, 

criação e extensão. Desta forma, a metodologia do LabEi é parte do seu processo de pesquisa, 

investigar e criar métodos de ensino e pedagogias do movimento, atrelado a processos de 

composição e improvisação colaborativos. As Oficinas de Imprevistos tem como proposta 

pesquisar processos de improvisação interdisciplinar, através da articulação entre a experiência e 

a improvisação do corpo com o espaço público, assim como pesquisar pedagogias do movimento 

em relações colaborativas de criação e procedimentos de registro da experiência. A metodologia 

da pesquisa dá-se pela construção de uma plataforma para procedimentos de conexão entre a 

pesquisa e a extensão, pois atuam diretamente com a comunidade, que tenha ou não experiência 

nas artes do movimento.  

Durante este semestre aconteceram duas oficinas principais: Nas curvas do corpo 

Interdisciplinar na Geodésica Multicultural, Udesc – CEART e as Urbanicidades em Movimento 

no SESC – Balneário Camboriú. As propostas de pesquisa partem do diálogo com o imprevisível 

pelo viés da improvisação interdisciplinar, através de compostos experimentais de consciência 

corporal, espacial, rítmica e de estados de presença. A relevância da pesquisa do movimento com 

o espaço público é criar uma diversidade de dinâmicas no contexto acadêmico e da comunidade, 

investigando outras possibilidades implicadas não apenas nos aspectos de motricidade, mas 

também nos aspectos estético-políticos do movimento com o espaço público. Durante as oficinas, 

observou-se um padrão de movimento dos corpos na cidade e se sugeriu encontrar estímulos que 

que disponibilizassem esse encontro com o imprevisível, pois ao contrário do que pensa o senso 

comum, a vida (não) é apenas uma caixinha de surpresa, ela tem um padrão de comportamento 
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estabelecida por valores, memórias e pela estrutura arquitetônica do espaço. A proposta das 

oficinas de imprevistos é jogar e alterar esses padrões pelo viés do corpo com o o que é 

observado no meio urbano, desdobrando uma outra experiência e outros modos de pensar e agir 

entre espaços e tempos. A pesquisa parte daquilo que já está acontecendo no presente-futuro da 

cidade e que atravessa as poéticas sensíveis de cada corpo sem que, habituados a uma estrutura 

cotidiana, isso seja percebido.  

Além das Oficinas de Imprevistos, a relação entre o LabEI e o Moinho de Danças acontece a 

partir dos Ensaios para a performance Ancorar o Tempo, pois sua realização será a ponte entre a 

dança dos pesquisadores do grupo e a dança com adultos e bebês trabalhada com o programa de 

extensão. Sendo assim, o corpo-duplo será amparado por oficinas de dança com adultos e bebês 

como preparação para o Ancorar o Tempo. A estrutura da performance é uma realização conjunta 

entre diversidades corporais e que prevê estréia no próximo semestre de 2017.  

Neste semestre, foi realizada a publicação do artigo Dança do Inesperado: Considerações sobre a 

prática da dança entre adultos e bebês e sua apresentação na IFTR – International Federation for 

Theatre Research realizada em São Paulo–SP e apoiada pela Direção de Pesquisa e Pós-

graduação da UDESC-CEART (DPPG). Estes incentivos a pesquisa de iniciação científica 

legitimam a continuidade de atividades que podem ser relevantes tanto para a comunidade 

externa quanto para a comunidade acadêmica. Estes resultados apontam para o vínculo citado 

anteriormente entre as atividades de pesquisa e as atividades de extensão, da filosofia processual 

com as experiências práticas para investigar outros possíveis espaços da pesquisa e do fazer 

artístico entre a academia.  

Inspirada e debruçada em diferentes referências: Eryn Manning, Michel Foucalt, Alfred North 

Whitehead, pprocuro criar provocações possíveis de articular conceitos com a experiência vivida 

do corpo. Pelo viés da escrita intuitiva, que além de conectar diferentes citações e referências 

teróricas, também é um exercício que abre um possível inventário do pensar por si enquanto 

registro da experiência. O que gerou outros modos de pensar e criar o movimento com o tecido 

urbano, uma articulação profunda entre espaços de extensão e de pesquisa, a elaboração de 

arquivos e anarquivos enquanto procedimentos de investigação coletiva. Ao lado disso, segue-se 

na elaboração de um ensaio e de um evento onde será possível aprofundar essa conexões e 

encontrar outros resultados no próximo semestre. 

 
 

  


