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Introdução: Os alunos do Projeto de Extensão \\\" Teatro Universitário\\\", vem
vivenciando diversos jogos de iniciação teatral, o que possibilitou fazer uma pesquisa
sobre a Estética teatral da Performance. Com a oficina Mediações entre dança e teatro,
ministrada pelo aluno Jefferson, o grupo se movimentou para o processo de criação
performática do espetáculo \\\" Nunca lhe prometi um jardim de rosas\\\" que dialoga
com imagens corporais, videos e artes plásticas, transitando assim entre o universo do
Amor e da Loucura.
 Objetivo: . Estimular um novo olhar e linguagem artística sobre a Estética do Teatro
Performático
. Proporcionar aos alunos o resultado das oficinas e pesquisas através da dimensão da
Luz e Palco;
. Proporcionar ao público um espetáculo performático que leva  a uma reflexão crítica
e artística
 Metodologia: . Pesquisa sobre Teatro, Estética e Performance
. Pesquisa sobre o Amor e a Loucura
. Pesquisa sobre as mediações entre teatro e dança
. Experimentação ( processo criativo e criação)
 Resultados: Através da pesquisa de linguagem da Performance e da Estética Teatral, o
grupo socializou suas pesquisas e percepções em torno do tema da loucura e Amor,
apontando suas compreensões, dúvidas e os atravessamentos do tema no corpo e no
estímulo de sentidos. A experimentação,  ( corpo, imagem,linguagem, som) neste
processo de criação é fundamental para a culminância do resultado final Conclusão: O
espetáculo \\\" Nunca Lhe prometi um jardim de rosas\\\" é o resultado do processo de
iniciação dos jogos teatrais, ou seja, estes jogos fazem parte da dinâmica do Projeto de
Extensão, que visa divulgar e potencializar a arte e a cultura no meio acadêmico.
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