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Resumo

Diversos corpos dançantes (DCD): Dança e Deficiência é um projeto de extensão que
propõe ações de pesquisa, improvisação e composição em poéticas de integração
entre diferentes pessoas e seus corpos com habilidades mistas. O foco do projeto é
a ampliação da dimensão de autonomização dos sujeitos através de processos
artísticos-estéticos e identitários, visando ainda explorar e experimentar ações que
envolvam princípios de autogestão de grupo. O objetivo principal e a realização de
atividades de dança com grupos de habilidades mistas, partindo de processos de
improvisação e composição, com integração de movimentos. São utilizadas diferentes
técnicas de trabalho e na fase atual o projeto conta com uma ação desdobrada os
encontros com mestres colaboradores, um experimento mensal de convivência e 
proposição de células compositivas envolvendo dança, teatro, artes do corpo, performance, 
circo. São desenvolvidas poéticas compositivas e coreográficas ao mesmo tempo que 
se realiza a elaboração da autonomia, da autogestão de grupo, da
contextualização crítica do lugar social da (d)eficiência. e da potencialização de processos
sinergéticos. O trabalho consiste em 2 encontros semanais, um voltado para os integrantes
do DCD e um envolvendo um grupo iniciante e aberto à comunidade acadêmica e à
comunidade externa. A proposta para o ano de 2019 envolve ações de ocupação de espaços
urbanos e também para ações de profissionalização do grupo, voltando-se para os editais
de ocupação de teatros e espaços formais de representação cênica. As ações do grupo e
encontros ocorrem em parceria com o Centro Cultural da UFRGS (Difusão cultural) e 
novas parcerias Casa do FUMPROARTE / SMC / PMPA e o NEELIC Teatro e 
Performance para o primeiro semestre de 2019.
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O projeto do DCD DIVERSOS CORPOS DANÇANTES: DANÇA E 

(D)EFICIÊNCIA é uma ação de extensão voltada para pesquisa-extensão em improvisação 

e composição em poéticas de integração entre diferentes pessoas e seus corpos com 

habilidades mistas, com foco em experiências de valorização e construção de autonomia e 

formas de organização de grupo com princípios de autogestão. O trabalho visa fomentar a 

autonomia e a suficiência dos corpos, sem partir de um paradigma biomédico, mas com 

enfoque identitário sociocultural. O trabalho foca na construção de um processo de longo 

prazo formativo e informativo, sem restrição a determinadas formas e modelagens 

corporais, psíquicas, subjetivas. O ambiente de trabalho é a sala de ensaios em dança e o 

grupo se configura numa mixagem de corpos e singularidades e individualidades. 

Participam do projeto membros efetivos do DCD, que construíram ao longo dos anos sua 

identidade de artistas da dança, professores e pesquisadores, estudantes universitários, 

colaboradores externos. No primeiro semestre de 2019 estas ações colaborativas envolvem 

parcerias com a CASA FUMPROARTE e o grupo NEELIC TEATRO E 

PERFORMANCE. O projeto tem sua sede atual no CENTRO CULTURAL DA UFRGS 

(DIFUSÃO CULTURAL) e suas atividades regulares ocorrem nas segundas e quartas-

feiras no turno da manhã. O grupo, como já afirmado, é desenhado num formato aberto, 

sem a promoção de uma (d)eficiência em particular, misturando corpos diversos. O 

trabalho também permite transversalmente o desenvolvimento de ações de observação 

acadêmica, voltada para a formação de docentes no campo das atividades corporais. O foco 

principal está no potencial e na potencialização de uma ação artística em sua dimensão 

estética e os eixos que esta abre nas esferas da ação social, das reflexões referentes ao 

universo das identidades e identificações e dos trânsitos entre as artes cênicas, ação social e 

saúde coletiva e individual. 

 

Metodologia 

A metodologia do trabalho tem como eixo as ações de improvisação e de 

composição baseada em improvisação. Em paralelo, o trabalho desenvolve formas 

relacionais grupais, encontros de socialização, e, encontros com diferentes processos 

criativos, através da ação dos ENCONTROS COM MESTRES COLABORADORES. 

Nestas ações colaborativas, num procedimento imersivo, artistas do campo das artes 

cênicas, são convidados à uma observação participante no grupo e, partindo desta 

experiência, apresentar uma proposição metodológica de ordem criativa. Esta tarefa visa 

gerar novas células e ações de criação e composição. O público deste trabalho é ordenado 
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transversalmente nas relações entre (d)eficiência e as habilidades mistas (que dá título ao 

projeto “diversos corpos”) e também é marca de grupo, DCD DIVERSOS CORPOS 

DANÇANTES. A diversidade é um importante marcador relacional deste trabalho, está 

presente no processo criativo e nas formas relacionais, de subjetivação e de socialização.  

O trabalho se dá de modo regular, com 2 encontros semanais sediados no CENTRO 

CULTURAL DA UFRGS (DIFUSÃO CULTURAL). No primeiro encontro aprofundam-

se relações do grupo constituído a 5 anos pela professora Carla Vendramin. No segundo 

encontro da semana há um sistema de aula aberta com a integração de participantes da 

comunidade em geral e da comunidade acadêmica em particular. O repertório corporal 

acionado visa promover poéticas de integração como cerne dos processos criativos. 

Nossos encontros se distribuem em orientações pedagógicas, reuniões de 

planejamento e gestão das ações artísticas do grupo, ações de pesquisa (grupo em estado 

imersivo num processo criativo) e aulas abertas. 

 

Desenvolvimento e processos avaliativos 

Este trabalho tem como perspectiva a reunião de elementos de interface. A cada 

momento do trabalho são acionadas questões corporais, estéticas, artísticas, de saúde, com 

ênfase para jogo e improvisação, contato, composição e formulação de processos de 

criação artística, com coreografias, cenas de curta e longa duração e obras compositivas em 

grande formato (espetáculos). O projeto e o grupo daí advindo possui a dimensão de 

integração às comunidades e às instituições de modo mais amplo. Assim, nos anos 

anteriores suas atividades ocorreram regularmente entre a sede da ESEFID UFRGS, a 

CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA (SEDAC RS) e o INSTITUTO LING 

(iniciativa privada). No ano de 2019, a atividade é sediada no CENTRO CULTURAL DA 

UFRGS e trouxe para o seu interior os encontros com mestres colaboradores. No primeiro 

semestre de 2019 serão realizadas ações com o GRUPO NEELIC TEATRO E 

PERFORMANCE e ações de ocupação da CASA FUMPROARTE (SMC PMPA). Alunos 

e ex-alunos bolsistas do projeto coordenam atualmente novas equipes de trabalho 

(princípio da autonomização e auto-gestão) e são promotores de novas parcerias sem 

vínculo direto com o projeto original, garantindo um dos aspectos preponderantes na ação 

de extensão que é o vínculo com a comunidade ampliada, a ação cultural como ação social 

e a profissionalização. Além desta rede ampliada de trabalho, o grupo, sob a direção 

coreográfica da professora Carla Vendramin conquistou o DESTAQUE AÇORIANOS 

2017.  
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Considerações Finais  

O projeto é um work in process / work in progress. Seus objetivos são amplos e 

envolvem o fortalecimento das redes de trabalho. Diversos estudantes e colaboradores têm 

passado pelo DCD e sua ação formativa e informativa em extensão. A auto-estima, a 

elaboração identitária, a capacidade de enfrentamento e organização coletivas são 

elementos de suma importância dentro e fora do grupo. Para o ano de 2019 nossa agenda 

está em andamento, visando ampliar a rede de colaboradores e a maior presença do grupo 

na comunidade artística portoalegrense. Esta atividade visa consolidar o desejo formativo e 

de profissionalização do grupo DCD. No primeiro semestre nossa equipe de trabalho é 

configurada pela coordenação geral e gestão administrativa do professor Marcio Pizarro 

Noronha (ESEFID UFRGS), dos discentes Consuelo Vallandro Barbo (estudante da 

licenciatura em Dança ESEFID UFRGS) e Daniel Elizeu de Souza Fagundes (estudante da 

licenciatura em Educação Física ESEFID UFRGS). Nossa colaboração à distância conta 

ainda com a discente de dança, Laura Bernardes da Silva, e da coordenadora anterior, 

professora Carla Vendramin. Temos ainda na nossa rede de trabalho o acompanhamento da 

DIFUSÃO CULTURAL / CENTRO CULTURAL – UFRGS, do NEELIC TEATRO E 

PERFORMANCE, da CASA DO FUMPROARTE SMC PMPA e do INSTITUTO LING. 

As avaliações do trabalho usam um sistema continuado e processos de imersão em 

conversas embasadas em sistemas de jogo e gamificação / rpg (método da piscina). São 

realizados encontros de supervisão pedagógica e de gestão dos projetos e da busca de 

novas parcerias externas bem como visando a profissionalização futura do grupo DCD. 

Elementos formativos e a presença do grupo em diferentes espaços culturais na cidade de 

Porto Alegre servem também como ação social e política, visando questionar e esclarecer 

processos inclusivos bem como direitos à acessibilidade nos diferentes lugares. 

Para concluir, numa agenda contemporânea, observamos novas configurações 

formadas e em formação no processo de trabalho neste projeto de extensão: 1. Agenda da 

acessibilidade, atingindo o campo da produção artística para grupos de artistas deficientes 

em toda a sua extensão, desde um replanejamento das estruturas dos espaços para ensaios 

até teatros e outros equipamentos culturais e seus acessos, política de deslocamentos de 

grupos no espaço urbano, e, mais especialmente, inserção e reconhecimento artístico e 

cultural no mercado de trabalho (não se trata exclusivamente de uma atividade de 

socialização, lazer, processos terapêuticos ampliados, mesmo que todas estas questões 

estejam presentes, mas, de dar lugar profissional a artistas e grupos de artistas deficientes), 
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numa ativação das políticas não se de independência e de individuação no mundo do 

trabalho, mas como geração de capital cognitivo, simbólico, de rendimentos; Ampliação 

não somente de acoplamentos tecnológicos entre artista deficiente e seu corpo (paradigma 

biomédico), mas da incorporação pública, de relações advindas de todas as esferas da vida, 

envolvendo trama familiar, rede de cuidadores, que são por sua vez, integrantes das 

identidades, não somente como próteses de sustentação para estes sujeitos, mas num 

entendimento relacional da política identitária do sujeito deficiente. 
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