
  

MINICURSO: PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM AMBIENTES NÃO CONVENCIONAIS DO 
GRUPO X DE IMPROVISAÇÃO EM DANÇA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23 – das 17:30h às 19h 

PROPONENTES: Carlos Eduardo Oliveira do Carmo, Fátima Daltro e Natalia Ribeiro 

EMENTA 

 
O espaço como elemento propositor para a criação em dança é uma das principais práticas dos 

processos de criação para a geração de obras em ambientes não convencionais (rua, passeio, escada, 
corredores, cantos). Intervir no espaço de convívio social para transformá-los em lugares poéticos 
encontra suporte no espaço e busca entender quais são suas condições de mediação que o levam a 
transmitir sua própria capacidade comunicativa (Ferrara, 2007). Utilizando práticas compositivas em 
improvisação se pretende criar ambientes imagéticos em lugares que comumente não são utilizados para 
experiências artísticas. Sugeri-se que nos processos colaborativos preconizados pelo diálogo entre o 
individual e o coletivo, exigem um estado de corpo de escuta e proposição, o corpo preditivo (LLINAS, 
2002), que está atento e sensível para perceber os acontecimentos do próprio corpo e seu entorno. 
Nessas relações, se constroem as estruturas do coletivo e do indivíduo a partir de situações desafiadoras 
e do modo como o corpo materializa as proposições. O que do outro nos afeta e como afetamos. As 
tarefas/consignas exploram ideias de movimento, elementos que colocam em evidência as relações 
entre o corpo, o espaço, o tempo e as nossas lembranças, que irão interagir entre si para contribuir com 
as experiências que tem como base a obra, “Se quiser, deixe sua lembrança!” do grupo supracitado. A 
estrutura abrange a elaboração de um varal em pontos estratégicos dos espaços a serem visitados que 
facilite o acesso do transeunte e não dificulte o transitar da cotidianidade local. No varal estará 
disponibilizada as lembranças no formato de textos, imagens e movimento, elementos importantes que 
contribuirão no processo. 

Acreditamos que ao dividir/compartilhar com a comunidade tais reflexões, a tendência para sair 
das zonas do conforto é uma possibilidade latente. Isto porque irão se apresentar à percepção, várias 
realidades que necessitam se ajustar no tempo espaço do ambiente cênico e fora dele. Estar atento aos 
acontecimentos que apresentam características fluidas e organizadas por diversos elementos que 
constituem a composição coreográfica é provocador, e, as informações ao atravessarem o corpo no 
espaço cênico ampliam as suas proporções, consequentemente, o ambiente se transforma e configuram 
espaços tempos moventes que se distanciam e se aproximam em torno da ideia, que é compor obras de 
dança tendo como suporte o espaço e as situações corriqueiras do dia a dia. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Um projetor data-show. 
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