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Introdução: O projeto foi implantado em 2005 e teve como objetivo a formação de um grupo de dança 
contemporânea no Instituto de Artes. O grupo iniciou um processo de pesquisa na área de dança sobre as 
dramaturgias corporais que gerou o espetáculo DeformIdAdes. Este teve como premissa uma pesquisa corporal que 
revelasse as desigualdades sociais, a inclusão do diferente e possíveis processos de superação. As duas cenas que 
compuseram o espetáculo - Cena 1 Quasímodo era feliz (baseada na obra O Corcunda de Notre Dame, de Victor 
Hugo) e a Cena 2 Hebel Garmim (inspirada na obra Assim falou Zaratustra, de Nietzsche) foram apresentadas em 
vários locais no estado de São Paulo seguidas de debate com o público. Também apresentamos um relato oral no 
Fórum Cultural no Campus de Presidente Prudente. O Grupo também organizou o Unidança em 2005 e o II 
Unidança em 2006 – Encontro de Dança entre as Universidades Paulistas, no qual apresentou suas obras e pode 
receber os representantes das IES paulistas no Instituto de Artes para discussão a respeito do espaço da dança no 
meio universitário.  
 
Objetivos: Neste ano, 2007, o grupo conta com dois bolsistas Proex, um bolsista Pae, um aluno da pós-graduação 
em Artes, e dois alunos não bolsistas, além da coreógrafa, da coordenadora e de uma professora colaboradora do 
IA. Avaliamos que o grupo já está amadurecido para iniciar um trabalho mais específico e técnico de dança, pois 
objetivamos a criação de um repertório que possa ser visto como uma referência no cenário universitário.  
 
Métodos: Assim a pesquisa corporal aborda o uso corpo nos espaços urbanos. Para tanto a prática corporal é 
composta por exercícios de educação somática, dança moderna (técnica de Martha Graham) e dança 
contemporânea. Para o trabalho criativo são utilizadas improvisações baseadas em intervenções no espaço. Além 
disso, a pesquisa teórica conta com o seguinte suporte bibliográfico: TAZ (Zona Autônoma Temporária) de Hakim 
Bey e Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman.  
 
Resultados: Esse trabalho coreográfico será apresentado no ENGRUPEdança – Encontro Nacional de Grupos de 
Pesquisa em Dança, na Reitoria da Unesp e no Instituto de Artes. Os discentes sob a orientação dos docentes 
produziram um DVD documentário com as ações desenvolvidas em 2006 que se encontra no acervo da biblioteca do 
Instituto de Artes. Eles ainda criaram uma página no site do IA 
http://www.ia.unesp.br/grupo_de_pesquisa/kathya/grupo_pesq_danca_projcoletivos.phpw que tem sido alimentada 
com informações do andamento das atividades do grupo possibilitando a difusão do seu trabalho. Acreditamos na 
integração entre pesquisa e extensão e por isso aceitamos essa empreitada pioneira no que diz respeito a área da 
dança. Com isso estamos divulgando um trabalho inovador dentro da Unesp e fora dela. 


