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RESUMO:

A presente dissertação tem como objetivo investigar a improvisação - no contexto da Dança
Contemporânea - como possibilidade de preparação corporal do artista cênico. Propõe realizar
uma reflexão sobre o processo de preparação corporal proposto por meio da observação dos
procedimentos experimentados no Grupo de Pesquisa Corpo-devir, especialmente criado nessa
pesquisa, que estudou e vivenciou a improvisação em dança e, ainda, apresentar relatos e
reflexões dos participantes sobre sua experiência, com ênfase especial na possível contribuição
para a formação dos artistas da cena. Justifica-se, assim, no ensejo de que o artista cênico usufrua
dos conhecimentos trazidos pela prática da dança e se perceba sujeito criador da própria
formação artística, e, ainda, que essa prática possa contribuir com perspectivas artísticopedagógicas do corpo cênico, da cena e dos processos criativos nas artes cênicas. O trabalho tem
abordagem qualitativa com tratamento descritivo das observações e está baseado em pesquisa
bibliográfica, videográfica e somática dos procedimentos de improvisação em dança
contemporânea. Os principais interlocutores teóricos dessa dissertação são Gilles Deleuze, Félix
Guattari, Maurice Merleau-Ponty, Jorge Larrosa, João Francisco Duarte Jr., Rudolf Laban e
Klauss Vianna, sendo que os dois últimos e o coletivo Judson Dance Theater contribuem ainda,
com as concepções metodológicas utilizadas nas oficinas.

Palavra-chave: preparação corporal; improvisação em dança; composição instantânea; educação
somática; dança contemporânea.

ABSTRACT

This master thesis aims to investigate the improvisation – as it is realized as the context of
Contemporary Dance - as a possibility of body preparation of the scenic artist. It proposes to
realize a reflection on the process of body preparation, proposed by me through the experiment
procedures the observation with Grupo de Pesquisa Corpo-devir, specially formed in this
research. This group studied and lived the dance improvisation and also presented reports and
reflections of the participants about their experience, giving special emphasis in the possible
contribution for the formation of artists of the scene. In this way it is justified that the scenic
artist enjoys the knowledge through the practice of the dance and realizes as being the creator of
this own artistic formation. Also, the artist realizes that this practice may contribute with the
artistic-pedagogic perspectives of the scenic group, of the scene and the creative processes in the
scenic arts. The work has a qualitative approach, with descriptive treatment of observations, and
it is based in bibliographical, video graphic and somatic of the improvisation procedures in
contemporary dance. The main theoretical-practical interlocutors of this dissertation are Gilles
Deleuze, Félix Guattari, Maurice Merleau-Ponty, Jorge Larrosa, João Francisco Duarte Jr.,
Rudolf Laban and Klauss Vianna, being the last two and the collective Judson Dance Theater,
still contribute with methodological concepts used in the workshops.

Keywords: body preparation; dance improvisation; instant body composition; somatic
education; contemporary dance.
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Apresentação

o rei, com o pior dos modos, perguntou três perguntas seguidas,
Que é que queres, Porque foi que não disseste logo o que querias,
Pensarás tu que eu não tenho nada que fazer, mas o homem só respondeu
a primeira pergunta, Dá-me um barco.
(O conto da ilha desconhecida, José Saramago)

Percebo a dança como uma necessidade e liberdade do movimento. Observo que minha
dança surge da exploração, investigação e vivência dos movimentos gerados pela relação do meu
espaço interior com o espaço externo e não de uma forma pré-estabelecida. A coreografia é o
desenho que a dança imprime no espaço. Na dança, assim como na vida, vivenciamos
mudanças e nos metamorfoseamos. Por meio da minha experiência com a Dança
Contemporânea, e principalmente, da improvisação, tenho vivido um contínuo processo de
transformação pessoal, corporal. Mobilizando vias de comunicação no emaranhado dessas
vivências, me pego a perguntar: “O que traz o corpo?”, “ O que ele conta?”, “ Do que é capaz?”
Na dança, a experiência do movimento e seu exercício favorecem o surgimento e a
ampliação das habilidades. Abre espaços internos que abrigam outras partes de si mesmo que
possibilitam a busca de mais e mais movimentos ainda desconhecidos, na expansão dos
repertórios pessoais de movimento. Descubro aí uma fronteira permeável entre o ser e o tornarse, o devir1. Percebo o corpo moldável como a argila, passível de interferências: desde o toque
das mãos, lembranças, imagens, até sugestões de uma palavra ou frase solta no ar podem alterar
o padrão corporal, transfigurar o corpo.
Comecei meus estudos formais em dança adulta através do Balé Moderno. Porém, apesar
de amar a dança e de dançar desde criança, e talvez exatamente por isso, nas aulas dessa técnica
de movimentos codificados me acompanhava uma sensação de aprisionamento numa forma na
qual eu não cabia nem compreendia corporalmente.

E mais do que as aulas, a criação

1

A palavra devir, em língua portuguesa, significa vir a ser, transformar-se, tornar-se, devenir. (FERREIRA, 1999;
CEGALLA, 2008). “Fluxo ininterrupto de mudanças, atuante como lei geral do universo” (CEGALLA, 2008) e
ainda “fluxo permanente, movimento ininterrupto, atuante como uma lei geral do universo, que dissolve cria e
transforma todas as realidades existentes” (HOUAISS, VILLAR, 2009) “Série de mudanças concretas pelas quais
passa um ser” (MICHAELLIS). O significado de devenir é considerado como “transformação incessante e
permanente pela qual as coisas se constroem e se dissolvem noutras coisas” (FERREIRA, 1999). Devir é também
uma noção filosófica discutida por vários autores, mas que de modo geral indica a mudança constante das pessoas e
das coisas.
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coreográfica, neste tipo de dança, me incomodava. Hierárquica, composta pelo professorcoreógrafo, a coreografia era, invariavelmente, copiada e repetida. Ainda que reconhecesse,
muitas vezes, o prazer de copiar determinados movimentos, me sentia, a maior parte do tempo,
inadequada. Não sabia por que, se amava tanto a dança, podia me sentir tão inconveniente
dançando.
Hoje percebo que esse incômodo era parte de toda uma rede de relações que fazia com
que a dança carregasse uma aura diáfana, dos corpos ideais, dos movimentos virtuosísticos, de
competição, da priorização de uma técnica em detrimento de outras, da exigência sem muitas
explicações de procedimentos e nem adequação aos corpos, e de desconsideração dos saberes
corporais pessoais. Questões que, por vezes, extrapolam o educador em dança, mas que os
envolvem, pois fazem parte do seu entorno cultural: escolas, técnicas, apresentações, festivais,
mídia. O ensino de dança tem se modificado muito nos últimos anos, mas, em muitos casos,
percebo que ainda acontece assim.
Essa percepção me fez buscar outros horizontes, que modificaram minha jornada na
dança e também minha vida. Um encontro importante se deu através do projeto artístico da
Confraria da Dança (Campinas, SP), que tem a direção dos bailarinos Diane Ichimaru e Marcelo
Rodrigues, com direção artística e pedagógica de Diane Ichimaru, com quem convivi por cerca
de dois anos e meio em duas oficinas-montagem. Ichimaru evitava conceitualizar a dança que
faz, chama-a apenas de dança. Apesar de falar muito pouco em termos conceituais, Ichimaru foi
uma grande mestra. Ela não gosta de chamar as vivências de aulas, mas de encontros. E em seus
encontros, solicita total concentração e silêncio nas práticas, fazendo ecoar o corpo. Sua busca se
pauta num progressivo aumento da potência do corpo para a dança, mas também, por toda uma
atitude de respeito e incentivo à capacidade criadora do outro. Percebo que tal disciplina até hoje
está internalizada em mim, de forma tão visceral que mal posso me separar dessa experiência.
Na Confraria da Dança deparei-me, na prática, com uma noção que até então
desconhecia – a de criadora-intérprete. Por meio da improvisação em dança, encontrei minha
forma de dançar, ou melhor, permiti que minha forma de dançar existisse de modo consciente.
Aceitei que havia em mim um saber primordial sobre dança, que até hoje, por vezes, me assusta,
mas que afinal, encontra seu lugar nas coisas do mundo, quando refletimos que:
temos que partir do irredutível fato de sermos um corpo que procura sobreviver
– com prazer e alegria – em meio aos perigos do mundo, e quando temos
consciência de que somos capazes de enfrentar e até de tirar proveito dessas
ameaças, um sentimento de espanto, de maravilhamento (vale dizer, e beleza)
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nos sobrevém. A partir de tal maravilhar-se, de tal espantar-se com as coisas e
nossas relações primordiais com elas é que se podem então erigir todos os
saberes. Todo conhecimento principia no espanto. (DUARTE JR., 2012, p. 363)

Na Confraria, um longo caminho era feito das improvisações até a composição
coreográfica e a montagem final do espetáculo. E em todas as etapas do processo criativo,
éramos incentivados a compartilhar numa roda aquilo que quiséssemos sobre as vivências.
Aprendi a falar sobre mim, sobre meu trabalho na dança, sobre as modificações que a dança
promovia no meu corpo. Pesquisei que dança era aquela, deparei-me com o nome de Dança
Contemporânea.
Hoje sei que, como em tudo o que se denomina Dança Contemporânea, muitas
referências se amalgamavam naquele espaço de criação. Ao pesquisar e praticar dança,
compreendi que a abordagem de Ichimaru tinha uma forte influência das danças brasileiras,
ainda que a sua formação mais antiga fosse o Balé Clássico. Mas, nem uma coisa, nem outra
transparecem em sua dança. Ichimaru, realmente, apenas dança.
Ao sair da Confraria, iniciei meus estudos sobre o artista e pesquisador do movimento
Klauss Vianna (Brasil, 1928-1992). Inicialmente, a partir do livro A dança (1990) de sua autoria,
e posteriormente, fazendo aulas e oficinas com alguns de seus ex-alunos. Tempos depois, fui
pesquisar o também artista e pesquisador Rudolf Laban (Hungria, 1879-1958) e o encontrei em
seus livros Domínio do Movimento (1978) e Dança Educativa Moderna (1990)2 e,
posteriormente, nos trabalhos de Isabel Marques, com quem tive o prazer de me aprofundar um
pouco mais na abordagem labaniana. Além disso, a abordagem pedagógica de dança proposta
por Marques contribuiu fortemente para minha formação.
Foi nessa época que iniciei meu trabalho como artista-docente. E, antes de ser professora
de dança, como ocorre naturalmente com vários dançarinos, fui convidada para trabalhar como
preparadora corporal numa oficina de teatro. Como bailarina, minha abordagem da preparação
corporal se deu por meio dos conhecimentos trazidos pela dança em diálogo com as necessidades
e possibilidades dos estudantes de teatro. Como estudado em Laban e Vianna, apostei que a
dança, concebida como arte do movimento, poderia trazer para aquele grupo o conhecimento do
corpo por meio dos aspectos cinestésicos e sensoriais uma vez que, a educação do movimento,
nas palavras de Laban, é de “capital importância não somente para o ator-bailarino, como
também para o desenvolvimento pessoal de todo indivíduo.” (LABAN, 1978, p.39) Parti ainda
2

Ainda hoje os únicos títulos de Laban publicados no Brasil.
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da compreensão da necessidade de propor a educação do saber sensível, tal como proposto por
Duarte Jr., já que há:
nesse “corpo-a-corpo” primeiro mantido com o mundo que nos rodeia, a
aventura do saber e do conhecer humanos. Sem dúvida, há um saber sensível,
inelutável, primitivo, fundador de todos os demais conhecimentos, por mais
abstratos que estes sejam; um saber direto, corporal, anterior às representações
simbólicas que permitem nossos processos de raciocínio e reflexão. E será para
essa sabedoria primordial que deveremos voltar a atenção se quisermos refletir
acerca das bases sobre as quais repousam todo e qualquer processo educacional,
por mais especializado que se mostre. (DUARTE JR., 2004, p. 12)

Em pouco tempo, outro convite me trazia para uma experiência com uma oficinamontagem de dança, através do projeto pessoal denominado Laboratório de Dança
Contemporânea, no qual se amalgamaram as buscas como artista e como docente. Ao final desse
processo, formou-se o Grupo Comtato, que apresentou a montagem O porquê de se fazer (2004),
meu primeiro trabalho de direção.
Assim, minha introdução ao trabalho de artista-docente se deu inserida num aspecto de
educação não formal3, dentro da qual mantive a maioria dos trabalhos realizados. Ao longo
dessa trajetória, ministrei oficinas de Dança Contemporânea e de preparação corporal, além de
manter meu trabalho como bailarina, performer, preparadora corporal e diretora artística,
incorporando nos trabalhos técnicas de dança, de teatro, de performance

e da música

improvisada.
Nas oficinas que ministrei4, foi comum a participação não só de artistas da dança, mas
também de atores, músicos, artistas plásticos, performers, escritores e outros que, mesmo tendo
uma vivência criativa intensa, não passaram por nenhum treinamento formal em dança. Notei
que algumas pessoas chegavam aos encontros cheios de expectativas e desejos, mas, por vezes se
encontravam tolhidos na sua expressão e possibilidade de pesquisar o movimento e a criação
através da dança de forma prazerosa, já que a vida toda ouviram opiniões de senso comum, nas

3

Tal como descrito por Gohn (2011), essa noção revela processos de ensino-aprendizagem que se dão fora do
espaço formal de educação que são as escolas, e que acontecem em espaços coletivos e promotores de interações
intencionais. No meu caso, tais espaços foram os centros culturais e pequenos teatros, dirigidos por artistas, ou
articulados a eles, em parcerias com movimentos sociais e/ou secretarias de cultura, que tem como característica a
aquisição de conhecimentos em artes, o compartilhamento de experiências estéticas, pedagógicas e de vida, além de
promoverem a aprendizagem sensível e vivencial através do contínuo fazer artístico e contato direto com as obras de
arte.
4
Excetuando os trabalhos realizados com grupos e companhias de dança, as oficinas sempre foram abertas aos
interessados em geral, com ou sem prática nas artes corporais.
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quais se afirmava que dança se aprende apenas quando criança, ou que a técnica do Balé
Clássico é a base necessária para qualquer outra dança ou ainda tantas outras informações
equivocadas sobre corpo e movimento. Alguns relataram que tiveram sua inscrição negada em
determinados cursos de dança, pois alguns professores, ainda hoje, simplesmente não se dispõem
a iniciar um adulto no universo da dança.
Por outro lado, os participantes atores, músicos, artistas plásticos, performers, escritores,
e outros interessados não queriam uma formação profissional como bailarinos, mas acessar os
conhecimentos trazidos pela dança e integrá-los às suas práticas. Para atender esses sujeitos, e é
claro, sem dissociar a participação dos artistas da dança - que também formavam esse público lancei mão de conceitos e procedimentos que vivencio e estudo na Dança Contemporânea, pelos
quais fui, cada vez mais, me envolvendo profundamente. Nesse caminho, tomei, muitas vezes,
uma escolha pedagógica: a utilização da improvisação em dança, para acessar a potência do
corpo para o movimento, constituindo uma noção de preparação corporal.

5

Introdução
A improvisação na Dança Contemporânea se funda na experiência daquele que se dispõe
ao movimento em busca da arte de dançar. Ela é, ao mesmo tempo, processo investigativo de
movimento e composição instantânea da dança. Esse trabalho de Mestrado tem como objetivo
investigar a improvisação - tal como é realizada no contexto da Dança Contemporânea - como
possibilidade de preparação corporal do artista cênico. Para isso, pretendo realizar uma reflexão
sobre o processo da preparação corporal proposto por mim através da observação dos
procedimentos experimentados no Grupo de Pesquisa Corpo-devir5, especialmente criado nessa
pesquisa, que estudou e vivenciou a improvisação em dança e, ainda, apresentar relatos e
reflexões dos participantes sobre essa experiência, com ênfase especial na possível contribuição
para a formação dos artistas da cena.
O presente trabalho nasceu da reflexão sobre as noções de limites corporais impostos
culturalmente e auto-impostos, seus efeitos nos corpos e nas subjetividades dos artistas e
compromete-se a pensar a preparação do artista cênico do ponto de vista das descobertas e
direcionamentos de transformação do sujeito, inserindo-o num processo de experimentação de
subjetividades e numa prática corporal que predisponha o artista a experimentar a dança e a si
mesmo. Justifica-se, assim, no ensejo de que o artista cênico usufrua dos conhecimentos trazidos
pela dança e se perceba sujeito criador da própria formação artística, e, ainda, que essa prática
possa contribuir com perspectivas artístico-pedagógicas do corpo cênico, da cena e dos processos
criativos nas artes cênicas.
Considero que os procedimentos investigativos do movimento promovidos pela
improvisação, nessa perspectiva de preparação corporal, podem atuar na ampliação, criação e na
qualidade6 dos movimentos - características fundamentais num processo de preparação corporal
do artista cênico. A improvisação em dança pode ser um caminho que articule possibilidades de

5

Noto que, nessa proposta, trata-se de um grupo de pesquisa sobre a prática de processos de preparação corporal,
que, possui, portanto, além das ações usuais de leituras e discussões a investigação somática como característica.
6
O sentido de qualidade aqui se refere à qualidade do esforço tal como concebida por Laban: “é um aspecto do
comportamento e pode ser considerada como um produto do metabolismo, da aprendizagem, da percepção do meio
ambiente. Resulta de uma atitude interior (consciente ou inconsciente) da pessoa que se move em relação aos fatores
de movimento. As qualidades do esforço têm uma rede infinita e complexa de nuances, as quais derivam das
inúmeras relações e combinações que podem acontecer no movimento” (RENGEL, 2003)
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saber sensível, conhecimento e autoconhecimento, consciência corporal, de percepções da
cinestesia e sinestesias7 e domínio do movimento, importantes na formação do artista.
Assim como Laban, considero que a arte do movimento se encontra tanto na dança como
no teatro, no cinema, na execução musical, assim como em qualquer outro tipo de manifestação
artística e também nas danças sociais, nas cerimônias e rituais (LABAN, 1990). Concordo,
ainda, que é importante o estudo e o desenvolvimento da movimentação pessoal para o benefício
de todo artista, seja ele ator, bailarino, cantor, instrumentista, artista plástico, pois seu fazer
artístico pode se beneficiar desse conhecimento:

O movimento permeia a mímica, a dança, a representação teatral e o canto.
Trata-se da vida, tal como nós a conhecemos. Também se encontra presente na
execução instrumental, na pintura de quadros, em toda a atividade artística
afinal. Em cada um desses casos, o movimento não é só um fato físico, como
também é um fato de significação variada em suas sempre mutantes expressões.
(LABAN, 1978, p.146)

Pelas características de seu trabalho, Klauss Vianna foi um dos pioneiros, no Brasil, na
preparação corporal de atores por meio da dança. Vianna pesquisou no corpo conhecimentos de
anatomia, fisiologia, cinesiologia e física que o ajudaram a constituir um conhecimento sobre a
totalidade e unidade do corpo cênico e da dança. Sua visão alargada da dança e da arte
possibilitou seu trânsito em vários setores das artes cênicas, instaurando um olhar atencioso do
preparador sobre o corpo do artista, promovendo sua transformação:

Angel [Vianna, que foi sua esposa e companheira de trabalho], e Klauss
[Vianna] priorizam o sujeito, o sentido de que cabe a cada um de nós
empreender a aventura de descobrir os saberes do seu corpo. Interessados na
dança que cada um pode desenvolver, formularam os princípios gerais que
possibilitariam que isso viesse a acontecer. Angel e Klauss, cada um a seu
modo, chegaram aos ossos, articulações, contato, pele, tempo, peso, resistência,
oposição, apoios, observação, atenção, toque, presença, consciência. (KATZ,
2012, p.31)
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O termo cinestesia se refere ao “Sentido que proporciona a percepção dos movimentos musculares.” (FERREIRA,
1999, p. 328) ou ainda, “o sentido mediante o qual percebe-se o esforço muscular, o movimento e a posição do
corpo no espaço.” (RENGEL, 2003, p. 100). Já o significado de sinestesia traz a ideia da “Relação subjetiva que se
estabelece espontaneamente entre uma percepção e outra que pertença ao domínio de um sentido diferente. (p. ex.,
um perfume que evoca uma cor, um som que evoca uma imagem, etc.)” (FERREIRA, 1999, p. 1316).
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A preparação do artista cênico, aqui pensada, se aproxima assim das propostas de Laban
e Vianna e ainda, da ideia de formação e de aprendizado, processo que mobiliza significados,
símbolos, sentimentos e experiências (DUARTE JR., 1985). Busca proporcionar situações para a
criação e recriação do aprendizado corporal do sujeito e para a expansão dos limites e
possibilidades do corpo para o movimento. Através da proposição de vivências e
experimentações procuro atuar na descoberta, no conhecimento e na geração de novos caminhos
de si, dispondo o corpo a uma ampliação do repertório de movimento, que passa a ser trabalhado
pelo próprio artista, consciente do seu saber sensível, tal como concebido por Duarte Jr.:

A sabedoria implica numa gama maior de habilidades, as quais se evidenciam
articuladas entre si e ao viver cotidiano de seu detentor — estão, em suma,
incorporadas a ele. E é bem este o termo, na medida em que incorporar
significa precisamente trazer ao corpo, fundir-se nele: o saber constitui parte
integrante do corpo de quem o possui, torna-se uma qualidade sua. (DUARTE
JR., 2004, p. 14)

Aprendizagem do corpo, descoberta, conhecimento e criação de si são consequências da
vivência de um conjunto de práticas que possibilitam uma reflexão corporal promovida, nesse
caso, pela experiência do dançar. Marilena Chauí (2002) observa que conhecer e sentir são
processos de sair de si para entrar no mundo e voltar a si, iniciados nos mistério do mundo e
mediados pelo que a autora denomina de reflexão corporal:

descobrimos que o corpo é misterioso: preso no tecido do visível, continua a se
ver; atado ao tangível, continua a se tocar; movido no tecido do movimento, não
cessa de mover-se. Sofre do visto, do tocado, do movido a ação que exerce
sobre eles. Sente de dentro seu fora e sente de fora seu dentro. Sentindo-se o
corpo reflexiona. (...) descobrimos que a reflexão não é um privilégio da
consciência nem essência da consciência, mas que esta escolhe uma reflexão
mais antiga que ensina a refletir: a reflexão corporal. (CHAUÍ, 2002, p. 179)

Empenho-me na construção de uma concepção de preparação corporal que ao valorizar a
relação do artista com seu movimento, compreende que a criação, ato e efeito de gerar, é
característica fundante do artista e de sua subjetividade. Por isso, busco que o artista cênico se
reconheça como criador de seus movimentos e não apenas como intérprete de algo que foi
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anteriormente criado por outro. Dessa forma, a própria noção do artista da dança como
bailarino-intérprete é aqui substituída pela noção de bailarino-criador8.
Nessa relação, o artista cênico integra conhecimentos e saberes que o permitem conceber
seu corpo e assim renascer diversas vezes9. Acredito que o corpo humano possa ser considerado,
além de materialmente orgânico, um corpo energético com a função parecida com um dínamo no
qual, incessantemente, acontecem transformações de energia, possibilitando ao artista cênico a
execução da sua arte. Tomo como base para essa afirmação o conhecimento das medicinas
tradicionais orientais, em especial, a indiana e chinesa, que consideram o corpo como a
manifestação de energia densa. Para a Medicina Tradicional Chinesa, por exemplo, o:

corpo humano capta a energia vital proveniente dos mananciais da natureza, em
especial do sol. Essa energia é então distribuída de modo perfeito por todo o
organismo, através de canais invisíveis denominados meridianos10.
(BOMTEMPO, 1992, p. 270)

Considero que a manipulação11 dessa energia pode ser feita pelo artista, ainda que esse
tenha maior ou menor consciência de como executá-la. As variadas formas de preparação
corporal do artista cênico auxiliam-no na expansão de seus conhecimentos sobre a energia
corporal e o movimento. Segundo Eugênio Barba, o corpo do artista é um “corpo dilatado”, pois
se trata de:

um corpo incandescente, no sentido científico do termo: as partículas que
compõem o comportamento cotidiano foram excitadas e produzem mais
energia, sofreram um incremento de movimento, separam-se mais, atraem-se
mais e opõem-se com mais força, num espaço mais amplo ou reduzido.
(BARBA; SAVARESE, 1995, p.54)
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Não desconheço, porém, a importância do intérprete na dança. Apenas, por questões de recorte de pesquisa, o foco
aqui é no artista criador. Evito, assim, a noção de intérprete como tradutor, tal como afirma Luís Otávio Burnier:
“Todo intérprete é um intermediário, alguém que está entre” (BURNIER, 2001, p. 22-23), o que talvez se distancie
cada vez mais da noção de criação que se quer abordar.
9
Gaiarsa chama a atenção ao fato de que : “É aceita tranquilamente pela comunidade científica essa declaração que
em outros tempos era uma intuição filosófica: a cada instante, somos substancialmente outro. Em todos os pontos do
organismo estão ocorrendo continuamente fenômenos químicos de transformação de substâncias, e essas
transformações não duram mais que frações de segundos. Essa ordem de grandeza é pois a do Aqui-e-Agora
bioquímico. A cada fração de segundo somos outro”. (GAIARSA, 1994, p. 34)
10
Para a Medicina Ayuveda, canais similares, mas não idênticos são denominados nadis.
11
Observo aqui que utilizo da palavra manipulação no sentido de engendrar, preparar, modelar e não de coerção.
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O Teatro Físico recoloca o corpo como base da investigação cênica, aproximando-se
algumas vezes da dança, assim como pelo caminho inverso, o mesmo se dá com a DançaTeatral. (ROMANO, 2005) No pensamento de muitos artistas contemporâneos, notamos a
referências ao artista cênico como ser múltiplo. Barba se refere ao ator, por vezes como atorbailarino (BARBA; SAVARESE, 1995), assim como o fez Artaud (ROUBINE, 1998). Um
pensamento semelhante parece ser compartilhado por Schechner (2009) quando afirma que “o
performer é um especialista em cantar, dançar, falar, em movimentação corporal”
(SCHECHNER, 2009, p. 335). Laban também se utiliza da denominação ator-bailarino e ainda
artista de palco para referir-se ao artista da cena, colocando-o como um híbrido ou um artista
integral:

No alvorecer do pensamento filosófico, todas as formas de arte compunham
uma unidade; atualmente, constituem disciplinas separadas. Mas mesmo hoje
em dia o drama às vezes se assemelha à dança e esta àquele, noutras
oportunidades. As palavras podem estar repletas de música e movimento, ao
passo que a dança e a música estão muitas vezes carregadas de ideias que as
palavras traduzem. (LABAN, 1978, p.147)

Também outros artistas-pensadores, aqui citados, como Isadora Duncan (1996), Klauss
Vianna (1990), entre outros, se referem aos seus pares mais diretos, denominando-os, conforme
o autor, como bailarino, ator, ator-bailarino, dançarino. Em outros artistas e ou pensadores,
discutidos ou pesquisados nas referências bibliográficas desse trabalho, encontramos a discussão
do mesmo assunto, mas com a referência da denominação de performer, músico-performer,
improvisador, dentre outras. Acredito que a experiência da improvisação em dança pode trazer
ao bailarino, ator, músico, artista plástico, performer, ou a quem quer que seja, uma chave de
acesso ao corpo para a investigação e criação de habilidades corporais e cênicas.
Por isso, a proposta dessa dissertação é, também, trazer a discussão para um panorama
mais geral nas artes cênicas e pensar a importância da improvisação como vivência do
movimento e da dança na formação do corpo cênico. Para investigar essa disposição, proponho
aqui um estudo feito a partir de uma cartografia aberta, com mapas das diferentes especialidades
artísticas, mas que deseja explorar justamente as zonas de fronteira, os estados de indefinição
que proporcionem a desterritorialização da noção do artista especialista. Desejo dialogar com as
reflexões desses artistas-pensadores, retirando-as de ambientes um tanto restritos e
redirecionando a discussão para o artista cênico.
10

Assim, nessa dissertação, utilizo como definição de artista cênico todo artista que se
coloca em cena e ou cujo corpo está presente em sua arte. A mesma noção também foi pensada
por Márcia Strazzacappa:

Chamamos de artista cênico o ator, o dançarino, o mímico, o músico, o
performer, ou seja, todo artista que traz em seu próprio corpo o resultado de sua
arte. O corpo é para o artista cênico o veículo de comunicação entre a obra de
arte e o público, é a ponte entre o palco e a plateia. [...] O artista cênico é aquele
que representa, ou seja, ele é um corpo (já carregado de representações) que
representa. (STRAZZACAPPA, 2006, p. 40)

Segundo a autora, a expressão utilizada trata ainda de “uma forma de arte na qual não há
distinção formal entre as linguagens artísticas espetaculares [...], mas uma complementaridade”
(STRAZZACAPPA, 2012, p. 45), tal como encontramos na cena contemporânea. Não se trata
aqui de apagar as diferenças entre os campos artísticos, nem desconsiderar as especificidades
técnicas de cada formação artística, mas de evocar a corporeidade do artista e provocar uma
abordagem rizomática de sua formação, que “procedem por interseções, cruzamentos de linhas,
pontos de encontro” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 23), como propõe Deleuze:

O que um músico faz em um lugar servirá para um escritor em outra parte, um
erudito faz domínios bem diferentes se moverem, um pintor tem sobressaltos
com uma percussão: não são encontros entre domínios, pois cada domínio já é
feito, em si mesmo, de tais encontros. Só há intermezzo, intermezzi, como focos
de criação. É isso uma conversa, e não uma conversação nem o debate préformados de especialistas entre si, tampouco uma interdisciplinaridade que se
ordenaria em um projeto comum. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 23)

Ao partir dessa concepção de artista cênico e da proposição da improvisação em Dança
Contemporânea como possibilidade de preparação corporal, seria contraditório esperar que os
artistas só criassem improvisações em dança. Nessa proposta, as composições instantâneas
também estiveram abertas aos espaços de fronteira entre artes: dança, teatro, música,
performance, artes plásticas, acolhendo criações e indagações de outras especificidades artísticas,
que incrementaram e atualizaram a proposta. Penso que ao vivenciar essas possibilidades
podemos incorporar no movimento o “eu profundo e outros eus”, como sugere Fernando Pessoa
(1980).
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A dissertação tem abordagem qualitativa com tratamento descritivo das observações e
está baseada em pesquisa bibliográfica, videográfica e somática12. Foi realizada numa relação de
complementaridade entre prática e teoria, na qual a experimentação prática das reflexões
suscitou a pesquisa teórica, assim como os estudos de elementos de educação somática e de
dança aplicados aos procedimentos de improvisação em Dança Contemporânea revelaram uma
reflexão intelectual.
Essa dissertação contou com reflexões provenientes dos laboratórios realizados nas
oficinas ministradas ao longo dos dois anos do Mestrado13, mas utilizou como foco referencial as
experiências do Grupo de Pesquisa Corpo-devir, especialmente criado para esse fim, por tratar-se
de um trabalho de laboratório mais longo, mais completo e que contou com o empenho de uma
abordagem prática e teórica, também por parte dos frequentadores do grupo.

Grupo de Pesquisa Corpo-devir
Busquei no espaço-tempo desse grupo as experiências e a reflexão corporal. Instiguei os
participantes e a mim, à transmutação de parte das vivências entranhadas nos corpos em
palavras, acolhendo nossas subjetividades. Assim, parte do material de reflexão dessa pesquisa é
composta por seus relatos, pois não desejei escrever um manual de improvisação, senão falar de
uma experiência. A partir da riqueza de informação trazida pelos relatos optei por eles, ao invés
de qualquer tentativa de descrição pormenorizada dos procedimentos. “E para isso, para
contarmos o que somos, talvez não tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as
ruínas de nossa biblioteca, para tentar aí recolher as palavras que falem para nós.” (LARROSA,
2010, p. 22) Utilizamos, nesse caso, além de nossas bibliotecas-livros nossas bibliotecas-corpos.

12

A abordagem videográfica tomou como fonte de pesquisa alguns vídeo-documentários sobre artistas, seus
processos e obras de arte. A abordagem somática tomou como fonte de pesquisa os laboratórios propostos pela
Oficina e Grupo de Pesquisa Corpo-Devir.
13
Oficina Dança Contemporânea, realizada na IFRN, Natal/RN, na programação do “Dança em Conexão”, em 28
de abril de 2011, carga horária de 3h; Oficina Improvisação em dança contemporânea ministrada para a Cia. Balé
da Cidade do Natal (Natal/ RN), realizado na Capitania das Artes, em 09 de maio de 2011, com carga horária de 3h;
Oficina Improvisación en danza contemporanea, realizado na Casa de la Cultura Compadres Del Horizonte (Buenos
Aires, Argentina), na programação do Talleres Corporales Contemporáneos, em 18 de maio de 2011, com carga
horária de 3h; Oficina Dança contemporânea, realizada na Escola de Ballet Maria Cardoso (Natal/RN), em 01 de
setembro de 2011, com carga horária de 4h; Oficina Dança Contemporânea, realizada no DEART/UFRN, na
programação do Escambo de Saberes: oficinas de formação para docente em artes, em 17 de outubro de 2011,
carga horária de 3h; Oficina Corpo-devir: módulo introdutório, realizada no Departamento de Artes
(DEART/UFRN), entre 1º de novembro a 6 de dezembro de 2011, carga horária 10h; Oficina de Preparação
Corporal para o Grupo de Dança da UFRN, realizada no Departamento de Artes (DEART/UFRN), entre 3
novembro a 8 de dezembro de 2011, carga horária 8h; Oficina Um instante de Pina: improvisação e composição em
Dança Contemporânea, realizada no Departamento de Artes (DEART/UFRN), na programação do Dancem ou
estamos perdidos/Os Fazedores, entre 26 e 27 de abril de 2012, carga horária 6h.
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A Oficina Corpo-devir fez parte da programação de extensão da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) como ação do projeto de extensão Corpos em Cena. Foi divulgada
aos artistas e interessados em geral, através de cartazes dentro e fora da Universidade, sites e
através de contatos por e-mail. Contou com o interesse inicial de aproximadamente cinquenta
interessados, aos quais foi solicitada a resposta de um questionário sobre o histórico pessoal do
inscrito, além de uma carta de intenções14.

Material de divulgação da Oficina Corpo-devir.
Arquivo pessoal.

Àqueles que retornaram o material, solicitei o comparecimento no primeiro dia de
encontro, no qual, além de realizado o trabalho prático demonstrativo foi esclarecido o propósito
artístico-pedagógico, mas também acadêmico dos encontros, além de requisitado o
comparecimento a, no mínimo, 75% dos encontros. Na mesma oportunidade, foi proposta uma
14

Trata-se de um questionário semiestruturado que informava o perfil do inscrito, levando em consideração, dentre
outras informações a formação ou experiência em artes corporais ou qualquer outro tipo de atividade física. A
resposta ao questionário teve apenas caráter informativo e não influenciou em nenhum tipo de seleção dos
participantes. O modelo do questionário encontra-se no Apêndice.
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abordagem de grupo de pesquisa para os participantes inscritos, na qual, além das práticas
corporais, pudesse contar com a participação do grupo na discussão de alguns textos previamente
lidos, na visualização de material videográfico dentro do horário programado para os encontros,
assim como a disposição à experimentação corporal.
O Grupo de Pesquisa Corpo-devir iniciou com aproximadamente vinte pessoas, mas já
nos primeiros dias estabilizou-se com catorze pessoas, passando posteriormente a doze
participantes efetivos. Teve início em 28 de abril e se estendeu até 20 de junho de 2012,
contando com 21 dias de encontro, duas vezes por semana, com encontros de três horas de
duração por dia, com carga horária total de 63h, sempre as segundas e quartas-feiras, entre 14 e
17h, na Sala B, anexo novo do DEART/UFRN.
O grupo aqui relatado contou com doze participantes da comunidade acadêmica e não
acadêmica, de idades entre 18 a 39 anos, sendo seis mulheres e seis homens. Desse total, sete
pessoas possuíam formação ou experiência anterior em artes na ocasião da inscrição, que iam
desde Balé Clássico, dança Tribal-Fusion, performance, teatro, Dança de Rua, Dança
Contemporânea, Contato-Improvisação, Tecido-Acrobático e Mestrado em Artes Cênicas. Duas
pessoas eram alunos de graduação do curso de Teatro da UFRN e três atuavam em grupos de
dança e uma delas era professora de dança. Ainda havia no grupo Corpo-devir pessoas ligadas ao
esporte (judô, natação e ginástica rítmica)15. Cinco pessoas afirmaram que nunca haviam passado
por nenhum processo de formação em artes cênicas, apesar de duas delas apresentaram
experiências breves com apresentações de dança na escola. Dentre os outros três participantes
sem qualquer experiência em artes corporais, um deles praticava esporte (natação) e tinha
vivências em educação somática (Rolfing) e a outro é aluno da graduação em Artes Visuais.
Entretanto, houve a disposição de todo o grupo para a pesquisa proposta, assim como a
autorização, por escrito, de cada participante para uso na dissertação de sua imagem, nome e
depoimento.
Optei por colocar no mesmo espaço–tempo pessoas com diferentes históricos e
formações, assim como, oportunizar as vivências que ali se dariam para pessoas sem qualquer
experiência em artes cênicas por compreender que a proposta apresentada poderia atuar também
no processo de iniciação artística como, de fato, ocorreu. Em relação a isso, comungo com
Maura Baiocchi, quando afirma que:

15

Compreendo, como Strazzacappa (2006, p.46), que “Não há uma técnica que sirva de base para as demais
técnicas, embora é claro, um conhecimento corporal possa facilitar o aprendizado de uma segunda técnica, sendo-lhe
complementar. No entanto, as técnicas só podem funcionar de base para si próprias.”
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É bem melhor falar em iniciação de dançarinos, ao invés de formação de
dançarinos. É justamente como se estivesse sempre iniciando. Na criação
artística em dança é preciso uma disposição, uma generosidade consigo mesmo
e entender que sempre, a cada dia, a cada hora, cada minuto, cada momento em
que você vai dançar, você precisa saber que está iniciando. Isso tem a ver com a
compreensão da dança como processo de gênese, o movimento é gênese, a
dança é gênese. (BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 122-3)

Produzi e disponibilizei um blog chamado Corpo-devir: grupo de pesquisa sobre a
preparação corporal do artista cênico (http://corpodevir.blogspot.com.br/), cujo conteúdo foi de
acesso exclusivo dos participantes do grupo. No blog postei informações diversas como
bibliografias a serem consultadas, links para acesso a entrevistas e videodocumentários
relacionados a temas tratados, artigos publicados por mim, algumas citações que compuseram
essa dissertação, e ilustrações utilizadas como material de reflexão para o grupo, além de
conteúdos informativos de programação artística e de outros acontecimentos. A maioria do
conteúdo foi disponibilizada posteriormente a ser tratada nos encontros. O blog tornou-se assim,
uma ferramenta de pesquisa do grupo e ao mesmo tempo um produto desta pesquisa.

Tela inicial do Blog Corpo-devir.
Arquivo pessoal.
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Realizei pessoalmente16 o registro fotográfico e videográfico quase integral dos
encontros, com exceção de alguns dias nos quais tive problemas técnicos, com a intenção de
compor imageticamente as discussões da dissertação além de subsidiar a possibilidade de
retornar a um registro audiovisual das práticas propostas e refletir sobre elas. Os registros
incluíram as discussões iniciais e/ou finais de cada dia de encontro.
Solicitei aos participantes a tomada de notas através de diário pessoal de trabalho17, do
início ao fim do processo prático, com observações sobre o andamento das práticas e suas
observações sobre as atividades vivenciadas. A proposta foi de que nesse diário houvesse um
registro escrito, mas deixei claro que nele poderia haver desenhos, fotos, ou o que mais o
participante quisesse, de modo a deixá-los livres em suas anotações. Sugeri que seus relatos
contassem sobre as vivências que participaram como membro do grupo Corpo-devir, seja ela
específica deste grupo, assim como da Roda de Improvisação, que contou com a participação de
público externo. Os diários foram entregues, no final dos trabalhos do grupo de pesquisa, escritos
à mão ou digitalizados e enviados por e-mail, assim como, a resposta a um questionário final,
também semiestruturado18.
A solicitação desses materiais teve a intenção de registro de pesquisa e também de
mobilizar a significação das vivências corporais dos participantes. Com esse material, pretendi
também que a dissertação tivesse, além do meu registro e reflexão, um pouco das reflexões de
cada um dos participantes. Compartilho com Fazenda (1996) que a “intraduzibilidade da
experiência” constatada por alguns cientistas sociais e também por artistas provém da
dificuldade de colocar em palavras o que experimentam quando dançam:

O problema metodológico de alguns aspectos da dança não poderem ser
traduzidos verbalmente sem distorção de significado pode ser ultrapassado se
[...] se considerar a subjectividade implícita no discurso. É que o registro e
estudo objectivo das formas visíveis do corpo por si só não explica o que se
passa com a experiência humana. [...] Se os dados da experiência desafiam a
verbalização e se não a podemos descrever de forma satisfatória, até mesmo
pelos participantes podemos relatar aquilo a que ela se refere sem recorrermos à
frustre aceitação da natureza inefável da experiência, e admitimos que o
discurso, em toda a sua subjectividade, é uma das chaves essenciais para
16

A exceção de momentos específicos que foram fotografados por Valmir Costa, Wanderson Oliveira e Weynna
Dória.
17
A etnografia tem origem na Antropologia Social e surgiu da necessidade de compreensão de aspectos
constituintes das relações sócio-culturais humanas, entre elas os comportamentos, ritos, técnicas, saberes e práticas
de sociedades e grupos sociais. Atualmente, a abordagem etnográfica tem permitido também aos artistas, na função
de pesquisadores, observar, relatar e refletir sobre suas experiências artísticas e pedagógicas, inserindo em seus
registros os discursos dos membros de seu grupo de trabalho.
18
O material consta no Apêndice dessa dissertação.
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interpretar a forma como os corpos dançantes se comportam19 (FAZENDA,
1996, p. 151).

Acredito, portanto, assim como Fazenda, que os depoimentos auxiliaram para que
pudéssemos perceber, sob outra perspectiva, as dimensões do trabalho proposto. Os relatos
compõem, dessa forma, junto ao referencial teórico-prático, importante material de reflexão
sobre a experiência vivida com as práticas de preparação corporal propostas.

Rodas de Improvisação/Jam Sessions
As Rodas de Improvisação/Jam Sessions foram eventos que promoveram encontros de
improvisação em dança e música e que também fizeram parte da programação de extensão da
UFRN, como ação do projeto de extensão Corpos em Cena. De modo diferente do grupo Corpodevir - que formou um grupo fechado com periodicidade regular e cuja frequência mínima foi
requisitada - as Rodas de Improvisação constituíram acontecimentos ocasionais, abertos à
participação eventual de pessoas não envolvidas diretamente com o grupo Corpo-devir,
integrando ambos os públicos e promovendo diálogos. Foram ao todo seis encontros entre maio e
setembro de 2012, na sala C, prédio anexo do DEART/UFRN, sempre as quintas-feiras, entre 14
e 17h.
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Assinalo que a grafia original do texto, cuja autora é de origem portuguesa, foi respeitada.

17

Material de divulgação da Roda de Improvisação.
Arquivo pessoal.

Baseadas nas Jam Sessions - abreviação de Jazz After Midnight Sessions (Hobsbawm,
2004), apresentações de improvisação musicais posteriormente adotadas por alguns grupos de
dança e de teatro (BANES, 1999), as Rodas de Improvisação realizadas contaram com a
participação especial de músicos da comunidade acadêmica e externa20, que foram parceiros na
execução da proposta. Por uma questão de recorte metodológico aqui proposto, as imagens e
depoimentos das Rodas de Improvisação utilizados na dissertação focalizarão apenas o material
cedido pelos participantes do Grupo Corpo-devir.
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Especialmente contamos com a presença dos músicos multi-instrumentistas Ehri Araújo, Danúbio Gomes e
Marcelo Bomfim.
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Do ponto de vista prático-teórico, os principais interlocutores dessa dissertação, em
relação à dança, são os artistas e educadores Rudolf Laban e Klauss Vianna, através dos livros de
sua própria autoria e da sistematização e reflexão de seus trabalhos feitos por seus estudiosos.
Esse mesmos artistas contribuem ainda com as concepções pedagógicas utilizadas no grupo de
pesquisa, perlaborados por mim. Rudolf Laban e Klauss Vianna, em suas concepções de
movimento e procedimentos para a mobilização da improvisação em dança, constituíram
importantes conhecimentos sobre corpo e movimento e alicerçaram suas propostas de trabalho
levando em conta as necessidades de corpo-sujeito do artista-criador. Talvez, por isso mesmo,
ambos utilizaram e valorizaram em suas propostas pedagógicas a investigação de movimentos e
a improvisação em dança.
Ainda sob o ponto de vista das vivências, outra importante referência artística nas
atividades neste grupo Corpo-devir foi o coletivo nova-iorquino Judson Dance Theater (19621964), que através dos conhecimentos trazidos pelos historiadores da dança e pela reflexão
instaurada pela visualização de gravações de algumas de suas obras mobilizou a pesquisa como
um todo, além de pautar alguns estudos de movimento e, de maneira geral, a forma como foram
propostas as improvisações. É importante ressaltar que este coletivo mobilizou a criação e
pesquisa de procedimentos improvisacionais, culminando na pesquisa e criação da técnica de
Contato-Improvisação elaborada por Steve Paxton (Estados Unidos, 1939), além das pesquisas,
também sobre improvisação de Yvonne Rainer e Trisha Brown. O coletivo inspirou e
influenciou a transformação da dança que reverberam também nessa pesquisa nas noções do
dançarino-criador, na experimentação de movimentos, na flexibilização da noção de corpo ideal
para a dança, na valorização dos movimentos cotidianos e nas relações deshierarquizadas na
composição coreográfica e no incentivo à improvisação também vista como obra de arte levada à
exibição pública. Aprofundar meus conhecimentos sobre o grupo me retirou de certa orfandade
que me encontrava, confortando-me com uma possível (ainda que pretensiosa) filiação.
Reconheci pensamentos e práticas da Dança Contemporânea que falam sobre minha própria
trajetória como artista e que norteiam as considerações aqui apresentadas do princípio ao fim.
O trabalho engloba algumas ponderações sobre Terapias Corporais sobre as quais me
coloco frente a uma experiência como terapeuta com formação principalmente na Medicina
Tradicional Chinesa, desenvolvida paralelamente à experiência artística. Como o foco do
trabalho foi predominantemente artístico, essa experiência traz uma intenção pedagógica e
preventiva de lesões e não terapêutica, já que esse teria que se dar num nível pessoal, o que
nunca foi o caso aqui. Apesar das Terapias Corporais possuírem métodos distintos da Educação
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Somática, assim, como a própria Dança Contemporânea aqui refletida, as insiro dentro de uma
noção de abordagem somática que compreende que esses trabalhos lidam com um corpo num
contexto de forças físicas, mas também sociais, culturais, emocionais, psíquicas, afetivas,
biológicas, sensoriais, psicológicas e energéticas. Algumas importantes reflexões sobre a
Educação Somática se pautaram nos trabalhos de Márcia Strazzacappa e Débora Bolsanello,
além das minhas próprias experiências pedagógicas na intenção de aproximar essa três áreas do
conhecimento.
Também compõem o referencial desse trabalho, as reflexões dos pensadores Gilles
Deleuze, Félix Guattari, Maurice Merleau-Ponty, Jorge Larrosa e João Francisco Duarte Jr., já
que a dissertação investiga a relação do artista consigo, com sua experiência de ser um corpo
preparando-se constantemente para executar sua arte, e a complexa rede de relações que se
estabelecem com os outros e as coisas do mundo. A intenção foi trazer contribuições da filosofia
para a reflexão sobre o trabalho, sem tentar defender uma ou outra corrente de pensamento, ou
menos ainda, conciliar ou dissolver quaisquer diferenças entre essas. Como artista, busco
conviver com a multiplicidade e penso que a arte, ao buscar outras formas de conhecimento,
deve sempre voltar a si própria para encontrar suas perguntas e suas respostas.
As reflexões deleuzianas sobre a compreensão das coisas a partir da noção de imanência,
tal como num plano de composição de arte, “que não pára de se tecer” num “gigantesco tear”,
ajuda a pensar o ser humano no geral, e o artista da cena, em específico, como potência de
criação e acontecimento, em que cada um é convidado a mergulhar na sua infinidade de ser e
assim, atualizar faculdades, reconhecer pluralidades e ampliar sua possibilidade de ação:

enfrentar, voltar-se, retornar, perder-se, apagar-se. Mesmo o negativo produz
movimentos infinitos: cair no erro, bem como evitar o falso, deixar-se dominar
pelas paixões, bem como superá-las. Diversos movimentos do infinito são de tal
maneira misturados uns com os outros que, longe de romper o Uno-Todo do
plano de imanência, constituem sua curvatura variável, as concavidades e
convexidades, a natureza fractal de alguma maneira. (Deleuze e Guattari, 1992,
p. 55)

Há, portanto, na proposta de preparação corporal desenvolvida, uma ideia de constante
reinvenção de si e da própria subjetividade, mais do que a configuração fixa e estanque de uma
identidade. Consideramos, com Deleuze, que “O artista é quem libera uma vida potente, uma
vida mais que pessoal [...] não há arte que não seja liberação de uma força de vida.” (DELEUZE,
2013, p.77)
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Incentivei nos encontros a percepção de fronteiras de subjetividades permeáveis,
movediças, tais como nas fronteiras da geo-filosofia pensada por Gilles Deleuze e Felix Guattari
(1992, p. 156) quando afirmam que: “não é a coisa limitada que impõe um limite ao infinito, é o
limite que torna possível uma coisa limitada. (...) Todo limite é ilusório.” Supomos, da mesma
forma, que os limites corporais auto-impostos ou impostos culturalmente por preconceitos ou
treinamentos corporais restritivos possam ser transgredidos e transcendidos, na perspectiva de
invenção21 do corpo cênico.

A partir desses autores, apreendi ainda uma noção de corpo-devir a que me refiro na
dissertação, como um corpo que pode se transformar e se transforma o tempo todo, pois o “corpo
é comunicação” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 160). Somos seres inacabados em constante
busca e formação, como sugere Paulo Freire (1982), transmutados pelo que nos sucede.
A partir do pensamento de Maurice Merleau-Ponty são estabelecidas algumas
considerações sobre experiência e percepção, noções fundamentais nessa investigação. Para esse
autor, somos seres encarnados e o corpo é o lugar do mundo que nos permite perceber e pensar e
revela nosso ser no mundo: ser uma consciência, ou, antes, “ser uma experiência, é comunicar
interiormente com o mundo, com o corpo, e com os outros, ser com eles em lugar de estar ao
lado deles.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 142). O corpo, tradicionalmente situado como
objeto, aparece nos escritos de Merleau-Ponty como sujeito e como local privilegiado de se
desvendar a experiência concreta (RAMOS, 2009).
Jorge Larrosa, a partir do ponto de vista do filósofo especializado em educação, contribui
para importantes reflexões nessa dissertação, principalmente sobre a noção de experiência que
nos transforma, de “uma experiência [...] na qual o aprender forma ou transforma o sujeito”
(LARROSA, 2010, p. 52) e sobre a figura do professor como “alguém que conduz alguém a si
mesmo [...] volta-se para si mesmo, encontra sua própria forma, sua maneira própria.”
(LARROSA, 2010, p. 51) Acredito, como Larrosa e Paulo Freire, que o homem seja sujeito da
própria educação, e que essa deve ter o caráter de comunhão e busca. O ser humano possui
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“A verdadeira liberdade está em um poder de decisão, de constituição dos próprios problemas: esse poder,
‘semidivino’, implica tanto o esvaecimento de falsos problemas quanto o surgimento criador de verdadeiros. [...]
Mas colocar o problema não é simplesmente descobrir, é inventar. A descoberta incide sobre o que existe,
atualmente ou virtualmente; portanto, cedo ou tarde ela seguramente vem. A invenção dá o ser ao que não era,
podendo nunca ter vindo. (...) Colocação e solução do problema estão quase se equivalendo aqui: os verdadeiros
grandes problemas são colocados apenas quando resolvidos”. (DELEUZE - Bergsionismo, 1999, p. 9)
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ímpeto criador e sua formação, seja como artista ou não, é mais autêntica quanto mais permitir
ao ser humano criar seus próprios caminhos.
As reflexões de Duarte Jr. possibilitam perceber que, se a arte é uma forma de
conhecimento isso se dá além do plano racional: se faz como um (re)conhecimento do mundo
ligado ao sensorial, aos sentidos, baseado na experiência direta e não-intelectual da realidade e
que tende a ser não-linear - pois está sempre em constante movimento. Essa outra forma de
conhecer forma uma compreensão mais profunda e alargada do mundo e da realidade, pois
integra além do plano intelectual, o sensível e o intuitivo. A essa forma de conhecimento, o autor
denomina saber sensível. Assim, se o processo educativo parece ter como principal veículo a
linguagem, admitimos que o saber sensível também constitui o inteligível e que educar é
promover maiores superfícies de contato do sujeito com sua própria cultura, com os sentidos
dessa cultura, suas singularidades, expressividades, percepções, vivências - promover
experiências.
Pretendo que a dissertação possa trazer contribuições para a reflexão e para as práticas de
preparação corporal do artista cênico e também do ensino da dança através dos questionamentos
críticos das noções de corpo, dança, movimento, improvisação, criação, coreografia, dentre
outros. Espero que o trabalho possa trazer contribuições para se pensar e desenvolver uma noção
de corpo em transformação ou corpo-devir aqui sinalizada: um corpo-sujeito no qual, pela
experiência do dançar possa se apropriar de suas potências latentes para o movimento e para a
criação, e alargar suas experiências. E assim, talvez, auxiliar na tarefa de alicerçar novas veredas
artístico-pedagógicas nas artes cênicas.
O capítulo a seguir trata da concepção de preparação corporal empregada na dissertação e
no grupo Corpo-devir, engendrada a partir da noção de devir e de transformação corporal.
Revela, ainda, alguns dos elementos e procedimentos de preparação corporal utilizados com o
grupo Corpo-devir, dividindo-os, por motivos didáticos, em mo(vi)mentos, contextualizando-os
a partir de sua temática e intenção.
Nessa divisão, percorro um território de acolhimento e diálogos iniciais com os artistas
participantes, passando pela ampliação das experiências perceptivas, trazendo-as para a
consciência corporal e do movimento, me apropriando, muitas vezes, nesse caminho, do
pensamento crítico de Klauss Vianna e da educação somática, até chegar às regiões de ênfase nos
aspectos de estudos do movimento, encontrando aí a ressonância nos aspectos coreológicos
propostos por Laban. A partir daí, entramos nos domínios da prática da improvisação através de
suas propostas, e na criação de capacidades e habilidades para o movimento ao mesmo tempo em
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que se cria uma composição instantânea. Finalizamos os mo(vi)mentos na reflexão coletiva do
grupo Corpo-devir sobre os trabalhos corporais executados, que inspiraram as discussões do
segundo capítulo.
O segundo capítulo surge, então, instigado pelas discussões e necessidades de
esclarecimento sobre determinados assuntos que os participantes do grupo foram manifestando,
assim como da minha própria necessidade de aprofundamento na pesquisa. Ele trata de reflexões
e propostas de compreensão de coreografia, de improvisação nas artes e em específico na dança,
da busca de uma definição da Dança Contemporânea e da própria dança. Procura
reterritorializar22 algumas noções, e marcar aspectos da Dança Moderna e Pós-Moderna
reencontrados nas propostas artísticas e pedagógicas da Dança Contemporânea, com foco nos
temas da não codificação dos movimentos e da composição instantânea. Propõe uma reflexão
histórico-filosófica sobre a o papel da percepção corporal e da ampliação dos sentidos a partir da
Dança Moderna até a Dança Contemporânea e traz ainda um diálogo sobre as práticas
pedagógicas nas artes corporais.
O terceiro capítulo discute a importância do experienciar e do experimentar-se nessa
proposta, na qual os acontecimentos são oportunidades de colocar os artistas em relação com
seus devires e suas forças criativas. Apresenta a improvisação como recurso criativo nas artes e
na dança contemporânea, cuja investigação e exercício são capazes de incentivar relações mais
apuradas de percepção e consciência do movimento. Nesse caminho, recoloco a noção de corpodevir sob a ótica dos artistas participantes do grupo de pesquisa, buscando saber, através de seus
próprios depoimentos, como as práticas de improvisação em dança propostas interferiram na
preparação corporal deles. Nas considerações finais retomo os objetivos e busco refletir sobre as
contribuições da improvisação como possibilidade de preparação corporal do artista cênico.
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Acompanho, assim, a pretensão de desterritorialização e reterritorialização dos pensadores Gilles Deleuze e
Félix Guattari, levando em consideração que: “não há território sem um vetor de saída do território e não há saída do
território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte.”
(DELEUZE, 2013, p.3)
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Capítulo I: Aproximando-se de um fazer
Corpo-devir: uma proposta de preparação corporal
Um corpo não é uma unidade fixa com uma estrutura interna estável ou
estática. Ao contrário, um corpo é uma relação dinâmica, cuja estrutura
interna e cujos limites externos estão sujeito a mudanças. Aquilo que
conhecemos como um corpo é simplesmente uma relação
temporariamente estável. (HARDT, 1996, p. 147)

A ideia de trabalhar a improvisação em dança contemporânea como possibilidade de
preparação corporal de um artista cênico múltiplo nasceu como uma vontade de lidar com
propostas de corpo cênico que considerassem o artista não como o corpo-instrumento
manipulável da proposta dualista corpo-mente, mas como ser humano integral que tem múltiplos
aspectos: corporais, fisiológicos, sensoriais, mentais, espirituais, psicológicos, emocionais,
subjetivos, enfim, como um sujeito encarnado. Também é intenção desse trabalho lidar com o
sujeito como uma potência, que, assim como a semente, contém o todo em si23. O artista, sujeito
tido como potência, é capaz de atualizar-se através de um conjunto de práticas, valorizando sua
relação com o movimento. Na noção de preparação corporal aqui apresentada, a investigação e a
criação de movimentos e de sequência de movimentos são tidas como um caminho para o artista
cênico articular saber sensível, conhecimento intelectual, autoconhecimento, consciência
corporal e domínio do movimento.
Não se trata aqui de eleger uma prática e considerá-la, restritivamente, a melhor ou mais
eficaz, mas de propor um modo de predispor o artista aos devires de corpo através da exploração
de movimentos e que esses devires possam alargar os horizontes somáticos dos sujeitos, sem
desconhecer nem desconsiderar quaisquer outras práticas. O corpo-devir proposto é uma forma
de acentuar a capacidade de presentificação da transformação corporal singular de cada um. O
termo devir, aqui utilizado, é conhecido como vir-a-ser e considerado na acepção de fluxo
permanente de mudanças. É também tomado como potência de acontecimento, tal como
proposto por Deleuze em sua obra.
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Seguindo a metáfora, a semente pode jamais germinar, se colocada num pote de vidro, como os grãos que nos
alimentam. Permanecem em sua potência, mas encontram-se num estado de latência. Ao cair na terra ou na areia,
essa semente, inicia seu processo de metamorfose, denominado germinação. A semente tem em si tudo que precisa
para sua transformação, e o substrato atua promovendo as condições ideais para que isso aconteça.
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Para Deleuze, devir é um verbo que implica a multiplicidade pela qual instauramos
relações “as mais próximas daquilo que estamos em vias de tornarmos, e através das quais nos
tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 1997,
p. 55, grifo do autor). Na concepção deleuziana, desejo é a “atração que nos leva em direção a
certos universos [...]; formas de expressão que criamos para dar corpo aos estados sensíveis que
tais conexões e desconexões vão produzindo na subjetividade.” (ROLNIK in PAL PELBART;
ROLNIK (Org.), 1996, p. 84) Assim, ao nos colocar em contato com a multiplicidade, o devir é a
ponte que nos aproxima de universos subjetivos latentes, à procura de transformação e os
corporifica.
Considerando a preparação corporal do artista, cada prática - seja ela considerada técnica,
sistema ou método - vai ter sua importância particular e assentar diferentes caminhos a serem
trilhados por cada sujeito nesses processos de transformação corporal. Como seres diferentes e
múltiplos, a prática considerada indispensável para um artista pode ser restritiva ou
simplesmente desinteressante para outro. Assim, observo que nenhuma prática se sobrepõe em
importância a outra, por isso, nenhuma pode ser considerada base para as outras.
Não foi o foco desse trabalho discutir a nomenclatura técnica, sistema e método, utilizada
por alguns como sinônimo, e por outros como palavras com conceitos absolutamente distintos.
Como algum parâmetro conceitual, porém, utilizei aqui o termo técnica tal como concebido por
Marcel Mauss - no sentido de ações, das mais simples as mais elaboradas, que são adquiridas ou
incorporadas pelo indivíduo através do ensino (ainda que pela imitação inconsciente) promovido
pelo contexto social e que podem, inclusive, ser modificadas e passíveis de reeducação
(MAUSS, 2003 apud STRAZZACAPA, 2012).
Considero, todavia, que ao valorizar processos ao invés de resultados imediatos e
garantidos e ao não possuir um conjunto determinados de procedimentos muito bem definidos e
instantaneamente aplicáveis, mas constituir espaços-tempo de experiência em busca da potência
do corpo e da descoberta de novos modos de existir e movimentar, incentivando o aprender a
aprender, ampliando caminhos e possibilidades de aprendizado, relativizando, questionando e
flexibilizando técnicas, se torna mais apropriado falar dessa proposta aqui delineada como
método, como sugere Silvia Soter (2009). O método, para a autora, trata de um caminho a ser
percorrido para chegar a determinados objetivos. Mas esse caminho não é único nem está dado,
mas deve ser encontrado por cada um, ainda que com a ajuda do professor. Os procedimentos
utilizados num método são provisórios e falam de momentos criativos de uma relação viva de
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ensino-aprendizagem, tal como a autora chama a atenção do que acontece na Dança
Contemporânea.
Uma prática pode permanecer a única conhecida e utilizada por determinado artista e
outro pode ter mais de uma encadeada, temporalmente - uma após a outra - no seu processo de
ensino-aprendizagem. As diferentes práticas podem ainda coexistirem no tempo e no contínuo
processo de preparação corporal do artista, e encontrarem espaço em diferentes substratos,
compondo uma rede de procedimentos preparatórios - sendo esse caso bastante comum no artista
contemporâneo, cuja preparação mistura estudos de dança, teatro, canto, circo, capoeira,
educação somática, esportes, lutas marciais, etc. Como observa Renato Ferracini: “o que
costuma ser chamado de técnica contém uma multiplicidade de camadas operativas”
(FERRACINI, 2009, p.23, grifo do autor), que comporá um conjunto relacional da composição
cênica do qual o artista cênico é um elemento.
Assim como não há um corpo de artista, mas variados corpos de artistas
(STRAZZACAPPA, 2012), considero que no processo de ensino-aprendizagem da dança não há
uma técnica básica para as outras técnicas, mas uma multiplicidade de práticas que podem
auxiliar o artista. Discutir a improvisação em dança como preparação corporal é, dessa forma,
um recorte dentre as infinitas possibilidades de preparação corporal e de ensino da dança mas
que abarca o todo em si. Da mesma forma, Deleuze e Guattari (1992) definem um plano de
imanência como um corte do caos, capaz de “nada perder do infinito” (DELEUZE;
GUATTARI, 1992, p. 59, grifo do autor):

Cada plano opera uma seleção [...], mas é esta seleção que varia de um para
outro. Cada plano de imanência é Uno-Todo: não é parcial como um conjunto
científico, nem fragmentário [...], mas distributivo, e um "cada um".
(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 68)

São variados os procedimentos que podem levar ao preparo corporal do artista e optei
aqui por aqueles que mobilizassem sua sensibilidade e observação de si próprio, numa “ótica
sensorial, perceptiva, interna”, como sugere Ana Terra (2007). A autora observa que, desde o fim
do século XIX e por todo o século XX, as abordagens corporais provindas dos conhecimentos
das artes cênicas, educação física, fisioterapia, psicologia, entre outras, constituíram abordagens
integrais do corpo-sujeito e do movimento, denominadas também como somáticas:
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As abordagens somáticas instauram uma quebra de paradigma nas práticas
corporais, orientando-se por uma noção de corpo baseada na visão de integração
do ser em todas as suas dimensões e estão profundamente comprometidas com
os processos de sensibilização, percepção, reorganização, reeducação do corpo e
do movimento através de métodos que incluem o sujeito como participante
sensível e consciente nas vivências propostas, em seu processo de
transformação. (TERRA, 2007)

As abordagens somáticas que aqui me refiro pertencem ao contexto do corpo-sujeitocriador trabalhado nessa dissertação. Por isso, retomam princípios dos métodos de Educação
Somática, no sentido mais restrito24, como também aquelas abordagens que têm sido assim
consideradas atualmente, tais como Klauss Vianna e Angel Vianna (MILLER, 2005;
SALDANHA, 2009) e ainda aquelas que podem ser consideradas abordagens somáticas no seu
sentido mais amplo dentro das artes cênicas, tais como: Rudolf Laban e Maria Duschennes
(STRAZACAPPA, 2012)25.
Nas práticas aqui descritas e vivenciadas pelo grupo Corpo-devir, detive-me,
principalmente, nas abordagens promovidas Klauss Vianna e Rudolf Laban, deixando-me
influenciar fortemente ao pertencimento a uma “família de fundadores” de Dança
Contemporânea que vai de Isadora Duncan ao Judson Dance Theater, como também reconhece
Laurence Louppe (LOUPPE apud SOTER, 2009). Não deixo de perceber, porém, a enorme
influência que outras abordagens somáticas tiveram no trabalho, uma vez que a Dança
Contemporânea que aqui abordo encontra-se, hoje, embebida de influências da Educação
Somática tanto no seu fazer como nos seus processos de ensino-aprendizagem.
Dança Contemporânea e Educação Somática26 comungam hoje valores como o respeito
aos processos de aprendizagem individuais do movimento e às singularidades e autenticidades
pessoais. Desaguam numa dança que privilegia os processos de ensino-aprendizagem, processos
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Tais como “Alexander, Feldenkrais, Antiginástica, Ginástica Holística, Continuum, Body Mind Centering,
Cadeias Musculares G.D.S., Bartenieff, a Somato-Psicopedagogia, Somaritmos e certas linhas do Pilates”
(BOLSANELLO, 2009, p. 17)
25
Observamos, como Strazzacappa (2012) que Jacques-Dalcroze, Delsarte, Rudolf Laban, Maria Duschennes “não
definiram nem sistematizaram técnicas corporais de educação somática. No entanto, são analisados aqui tendo em
vista que suas pesquisas e teorias serviram de sustentação para o desenvolvimento posterior dessas técnicas, seja por
discípulos diretos, seja por discípulos indiretos.” (STRAZZACAPPA, 2012, p. 63).
26
“O termo ‘educação somática’ é definido [pela primeira vez] pelo norte-americano Thomas Hanna [em 1983],
como ‘a arte e a ciência de um processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio-ambiente. Estes
três fatores vistos como um todo agindo em sinergia’ (HANNA, 1983, p. 1 apud STRAZZACAPPA, 2012, p. 18)
Segundo Bolsabello (2009), a palavra “soma” foi empregada por Hanna para diferenciar a noção de corpo de corpo
carregado de subjetividade: “soma é o corpo subjetivo” (HANNA apud BOLSANELLO, 2009, p. 17). “Sylvie
Fortin [...] afirma que a ‘Educação Somática engloba uma diversidade de aproximações nas quais os domínio
sensoriais, cognitivos, motores, afetivos e espirituais se tocam em ênfases diferentes.” (FORTIN, 1999, p. 40 apud
STRAZACAPPA, 2012, p. 18)
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criativos e processos compositivos únicos. Dentre esses, a proposta de preparação corporal
através da improvisação em dança que trago à reflexão pode ser considerada um processo de
ensino-aprendizagem, mas por abordar a improvisação em dança como composição instantânea
constitui, ainda, um processo criativo e composicional.
Ao proporcionar ao artista cênico a vivência da improvisação trato aqui de uma prática
que deseja ampliar os repertórios de movimentos do artista. Para ampliar esse repertório é
precisamos investigar os movimentos novos, experimentar o corpo como nunca antes foi feito,
ou passar por caminhos já conhecidos em busca de novas veredas. O professor instiga, mas cabe
aos participantes trabalharem seus processos, suas buscas e se apropriarem das descobertas para
inventar novas fronteiras e novas possibilidades de movimento. Consideramos como Fuganti
(2007) que:

“o corpo em devir ativo” não é aquele que se ressente e apenas obedece e
sobrevive, mas o que “toma parte no processo e se põe fazendo processo. [...]
Não só outras coisas: obras de arte, ciência, filosofia, funções, técnicas, objetos,
mas fazendo a si próprio.” (FUGANTI, 2007, p. 75).

Para tomar parte no processo é necessário perceber funcionalidades corporais do
cotidiano, trazendo-as a um plano de reeducação corporal que só é conseguido quando
desestabilizamos formas corporais conhecidas e muitas vezes restritivas, para encontrar outras,
desconhecidas, mas mais eficientes e criativas. Colocar-se fazendo o processo, em devir ativo em
busca de outro-corpo-si-mesmo.
Assim, utilizo aqui uma noção de dança não codificada - porque não utiliza movimentos
preestabelecidos. Considero que os movimentos codificados são aqueles que têm nomes e/ou
formas precisas de serem executados. Seu número, mesmo que relativamente grande, é restrito.
Formam conjuntos de movimentos criados por algum artista ou movimento artístico e podem
constituir técnicas específicas. Já os movimentos não codificados são todos os outros. Não
formam conjuntos, pois não foram apropriados por nenhum artista ou movimento artístico. É
composto pela infinidade de movimentos humanos. Diversas práticas de dança lidam com esse
tipo de movimento.
Observamos que, erroneamente, algumas pessoas, professores e autores confundem
técnica com movimentos codificados, ou ainda com movimentos repetitivos e terminam por
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privilegiar um ensino e uma estética que foca “o virtuosismo (maestria da forma), o quantitativo
(o quão alto, quão rápido, quão grande) e o automatismo (repetir até decorar a sequência)”, como
afirma Débora Bolsanello (2012, p.2). Mesmo promovendo profundas mudanças nos parâmetros
técnicos, estéticos e pedagógicos da dança, em certos ambientes mais tradicionais, ainda resistem
educadores que “tendem a repetir o que aprenderam quando estudantes”, como observou Sylvie
Fortin (1998, p. 80), sem que haja criação de espaço para o ensino do movimento de forma mais
ampla.
Ao tomar a improvisação em dança como possibilidade de engendrar o corpo cênico,
esperamos após esse processo ter formado não um bailarino, no sentido restrito do termo - ainda
que isso também ocorra, mas um artista do movimento, seja ele bailarino, ator, performer,
músico, artista plástico ou quem quer que seja – alguém capaz de integrar conhecimentos e
necessidades da composição cênica, tendo em vista as possibilidades de interfaces e de
contribuição dos conhecimentos de movimento mobilizados pela Dança Contemporânea nas
zonas de fronteira entre as artes.

Mo(vi)mentos ou como provocar o presente
As vivências de preparação corporal propostas nessa pesquisa são organizadas dentro de
uma estrutura que propicia que num mesmo encontro, haja diferentes ênfases temáticas do
trabalho proposto. Esses momentos, muitas vezes, não são precisamente demarcados, pois a
dinâmica própria de um trabalho corporal em artes faz com que, naturalmente, esses temas ora se
misturem e ora se diferenciem.
São propostas práticas que buscam a atenção do artista cênico para determinados temas,
trazendo-os para um plano de maior contato com a própria experiência. Isso não exclui que
outros assuntos componham a mesma vivência, mas apenas em outra circunstância passarão a ser
o foco central do estudo do grupo. Assim, os acontecimentos nessa proposta se dão numa teia
complexa de relações e não são e não podem ser simplesmente convertidos ao método
cartesiano, isto é, separados analiticamente para estudo, sem prejuízo para se apreender as
vivências e as experiências que elas propõem.
Proponho aqui, apenas para fins didáticos, uma divisão demarcada dos temas propostos
para o grupo, denominando-os, abaixo, de mo(vi)mentos. Com essa denominação, demarco um
território de acontecimentos, mas tento ainda assinalar a própria instabilidade desses
acontecimentos como momentos em movimento. Muitas vezes é impossível saber onde termina a
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sensibilização e começa a improvisação, por exemplo, ou vamos diretamente dos estudos de
movimento para as improvisações.
O primeiro mo(vi)mento trata de uma conversa inicial a cada encontro, cuja função é, de
certa forma, de acolhimento, para situar o grupo, rapidamente, sobre a proposta e saber um
pouco acerca do estado de cada um. O segundo mo(vi)mento é de sensibilização e das
abordagens somáticas. No terceiro, são realizados os estudos de movimento. No quarto
mo(vi)mento, as improvisações são o foco do acontecimento e num quinto mo(vi)mento,
abrimos o espaço para conversas sobre o trabalho proposto, e assuntos afins e se dá o fechamento
do trabalho.
De maneira similar, esses mo(vi)mentos possuíram um desenvolvimento gradual também
ao longo

dos encontros. Se num primeiro período a ênfase do trabalho foi a ampliação

perceptiva e cinestésica, ao longo do tempo, quando essas percepções já estavam em estado de
maior prontidão, abrimos mais espaço para os estudos de movimento e tempos maiores para
improvisação.
Nesse tipo de trabalho corporal investimos bastante tempo nos processos, pesquisando o
corpo. O grupo experimentou inúmeras sensibilizações, movimentos e provocações, no intuito de
trazer a atenção para o momento presente, para si, em busca da capacidade do corpo, eu-mesmo,
estar consciente, num sentido ampliado do termo. O corpo precisa procurar sua própria reflexão
a partir das sensações do espaço, de peso (do nosso corpo e do sentir o corpo do outro), do tato e
do contato da pele (com o chão, o ar, consigo e com o outro), das formas, das dinâmicas de
movimento, da visão, da audição, das articulações, do enraizar dos pés, das partes do corpo, entre
tantos outros temas. As vivências sensoriais são realizadas de forma a já acionar o movimento.
Portanto, é difícil dizer onde começa a improvisação, onde começa a dança, pois ela pode surgir
nesse momento da sensibilização ou assim que ela termina, dependendo de cada exercício ou da
maneira como consideramos o que é dançar ou o que é improvisar. Se considerarmos que dança
é a arte do movimento, como afirma Laban (1978), a dança pode existir já nessa experimentação.
Nesses mo(vi)mentos nada é nada fixo, cristalizado no tempo ou nas formas. É uma ideia
que também tem mobilidade, pois se caracteriza pela busca incessante e pela criação de novos
caminhos para si e para o movimento, que passa a ser trabalhado pelo sujeito consciente de seu
saber sensível.
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1º. Mo(vi)mento: diálogos
Usualmente inicio os trabalhos numa conversa em roda. Nela vemos uns aos outros, nos
apresentamos e falamos sobre a proposta do trabalho que se dará. Ouço, comento e incentivo o
compartilhamento de conhecimentos e dúvidas. Busco, nesse momento, uma introdução à
proposta de trabalho corporal, notando que ela se fará dentro de uma noção de Dança
Contemporânea que lida com a investigação de movimentos e a reeducação do corpo-sujeito.
Exponho que nessa proposta não há movimentos pré-estabelecidos por mim e que deverão ser
copiados, nem há movimentos codificados de qualquer tipo nos quais os participantes terão que
se tornarem hábeis.

Roda inicial. Participantes da Oficina Um instante de Pina.
Foto: Weynna Dória

Penso ser significativo numa proposta de trabalho corporal em artes, a atenção e o
respeito que se dá ao sujeito. A cada encontro é possível conhecer um pouco mais o perfil do
grupo e das pessoas, assim como introduzir os assuntos que serão tratados. Parto da noção que,
no trabalho que desenvolvo, posso agir como o educador que cria um espaço “invisível e denso”,
propício aos conhecimentos, como o descrito por Rubem Alves, no qual se valoriza a relação
com o educando, sendo cada um deles: “uma entidade sui generis, portador de um nome,
também de uma estória” (1982, p. 13, grifos do autor).
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Nesse primeiro momento tento não trazer informações excessivas ou fomentar discussões
mais categoricamente teóricas. Procuro deixar que essa abordagem, mais intelectualizada que
somática se dê posteriormente às vivências, no momento que denominei mais à frente de
“Conversas Finais”. Isso se dá porque o discurso linguístico, já no início do encontro, deve ceder
lugar ao discurso corporal já que corpo e palavra são parceiros na criação do mundo tal como o
concebemos, e o trabalho visa, principalmente, dar ouvidos ao corpo.
Do contrário, poderíamos restringir o corpo à lingua, hierarquizando-os. É uma tendência
nossa, herdeiros de uma tradição que tende a pensar que o conhecimento lógico-conceitual é o
único tipo possível de conhecimento e desvaloriza o conhecimento sensível, a sabedoria corporal
e as energias somáticas. Ao longo dos tempos, fomos ensinados pelas escolas e tradições
científicas que o único tipo de conhecimento “confiável” era o intelectual. Agora estamos tendo
que rever o que sabemos sobre esses assuntos e refazer essas noções. Nessa transformação de
paradigma27 do conhecimento sensível, entra também a presente proposta de preparação
corporal.
Sobre a deshierarquização do corpo em relação ao pensamento, Chauí observa que
“Sentindo-se, o corpo reflexiona” (CHAUÍ, 2002, p. 179, grifo da autora). A noção de reflexão
corporal, apresentada pela autora, nos conduz com profundidade, ao mundo da experiência e do
conhecimento de si e do mundo. O corpo é capaz de refletir, e a consciência compõe com o
corpo um todo integral, e ambos possuem capacidade de engendrar um ao outro: “Tomar a
experiência como iniciação ao mistério do mundo significa reconhecer que sair de si é o entrar
no mundo [...] também nossa volta à nós mesmos.” (CHAUÍ, 2002, p. 166)
Se ao sentir, o corpo reflexiona, o movimento pode ser considerado pensamento do
corpo-sujeito, como propõe Laban:

O pensar por movimentos poderia ser considerado como um conjunto de
impressões [...] [que] aperfeiçoa a orientação do homem em seu mundo interior,
onde continuamente os impulsos surgem e buscam uma válvula de escape no
fazer, no representar e no dançar.” (LABAN, 1978, p. 42)

27

Segundo Fritjof Capra: “Um paradigma [...] significaria a totalidade de pensamentos, percepções e valores que
formam uma determinada visão de realidade, uma visão que é a base do modo como uma sociedade se organiza.”
(CAPRA, 1988, p. 17) As transformações de paradigmas vem ocorrendo no mundo e tem sido apontadas por Capra
em suas obras. Nelas, o autor também analisa e contesta visões de mundo que fundamentam pesquisas e
determinadas noções acadêmicas que fundamentam práticas, ou ainda, em suas palavras: “modelos de problemas e
de soluções” (opcit).
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Nesses diálogos iniciais, há predominantemente a intenção de trazer o grupo para a
experiência, para o momento presente, incentivando os estados de concentração, o silêncio e a
disciplina dos trabalhos que se darão através do sentir-se. É nesse estado que surgirão, tempos
depois, a compreensão da mente como encarnada no corpo e do movimento como pensamento
do corpo.
Segundo Larrosa28, para que uma experiência efetivamente se dê, necessitamos de certos
requisitos, para os quais podemos transcrever as experiências de preparação corporal:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender lentidão, escutar aos outros,
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.
(LARROSA, 2002, p. 24)

Parar para apreciar. Suspender o julgamento. Não cair nas ciladas do automatismo.
Cultivar a atenção e a lentidão. Abrir as sensorialidades. Ter paciência. Dar-se de presente tempo
e espaço. Cultivar a arte do encontro. Esses talvez sejam os mais delicados e precisos conselhos
para aqueles que querem se aventurar pelo mundo da Improvisação em Dança Contemporânea.
Ao entrar e sair do mundo, na ação de tomar contato consigo, com os outros e as coisas, nos
colocamos no caminho da iniciação, do aprendizado e do autoconhecimento. É preciso estar
atento, tranquilo e destemido. Como em qualquer processo iniciático, somos todos aprendizes.
Alguns, mais adiantados tomam a si a função de mestres.
Nas artes, esse processo é muito conhecido, fazendo com que todo artista, em algum
momento, se depare com a condição de educador. Mas a tendência a repetir, irrefletidamente
nossos mestres, por vezes, nos coloca em risco de educação despotencializadora. Muitos de nós
estamos acostumados com as propostas de disciplina corporal que nos solicitam “deixar os
problemas fora da sala de aula” e assim nos frustramos por tentar e talvez não conseguir
“trabalhar o corpo” dissociando-o das emoções ou sensações.

28

Conservo aqui, para efeito da informação bibliográfica, apenas o sobrenome Larrosa, mas observo que consta na
referida publicação nome Jorge Larrosa Bondía. Optei, portanto, pelo sobrenome mais conhecido nas publicações do
autor no Brasil e também, o que vem sendo utilizado nas publicações mais recentes.
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Para Klauss Vianna, porém, “é preciso toda uma relação com o mundo à nossa volta. Não
adianta se isolar a um completo distanciamento da vida, de tudo o que acontece no mundo. [...] é
impossível dissociar vida e de sala de aula.” (VIANNA, 1990, p. 31):
Todas as ansiedades, questionamentos e dúvidas têm origem e resposta em mim
e isso determina minha postura frente ao mundo exterior. [...] Por isso não
concordo com os que dizem que, ao entrar numa sala de aula, é preciso deixar
os problemas lá fora. Impossível, pois minhas angústias e tensões estão
presentes em meu corpo, em meus gestos. Durante a aula é impossível camuflar,
esconder o que sinto, o que trago do cotidiano. Em vez de reprimir esses
sentimentos, é possível trabalha-los, dimensionando-os de uma forma mais
equilibrada. É fundamental trabalhar com essa consciência. (VIANNA, 1990, p.
60).

Assim, esse primeiro mo(vi)mento é também de acolhimento das “ansiedades,
questionamentos e dúvidas” de modo a fazer deles nosso combustível e não nossas limitações. Se
considerarmos a reflexão corporal como uma capacidade inerente ao ser humano, atentaremos
mais para a habilidade que temos de lidar com esses combustíveis. Cuidaremos ainda da nossa
capacidade de influenciar uns e aos outros através das percepções conscientes ou inconscientes e
provocar acontecimentos e experiências pedagogicamente positivas, porque descortinadoras de
importantes e satisfatórias experiências para educador e educando. Concordamos com Gil que:

todo acontecimento de qualquer tipo (sensorial, existencial) que tende a
inscrever-se no corpo (constituindo assim aquilo a que temos de fato de chamar
o inconsciente do corpo), traz consigo outros acontecimentos que não chegam a
inscrever-se, deixando um branco, uma sequência cinestésica não estimulada,
nunca posta em movimento e que, porque adormecida e paralisada, entrava
outras (bloqueamento). (GIL, 2004, p. 95, grifos do autor).

Para se alcançar a concentração necessária para as práticas, é preciso, então, deixar o
inconsciente do corpo invadir o consciente29 e inscrever o espaço com o movimento,
29

Não existe um consenso para a noção de consciência. Podemos dizer ela é um atributo pelo qual o ser humano, ao
se distanciar do mundo cria níveis mais vivazes e complexos de relação e integração com ele. A noção aqui
empregada se aproxima, por vezes, da noção junguiana de que nossa psique (conjunto de conteúdos psíquicos) é
formada tanto pelo consciente como pelo inconsciente. Consciente e inconsciente são opostos primordiais da vida
psíquica do ser humano que contemplam todas as disposições passiveis de obtermos conhecimento no mundo. O
consciente – cujo centro é “o eu” ou “ego” - representa uma pequena parte desses conteúdos psíquicos. A maioria
desses conteúdos, porém permanece num oceano psíquico formado por consciência e inconsciência (cujo centro é
conhecido como “si-mesmo” ou “self”). (JUNG, 1694; 1991;2000) Ou seja: somos muito além do conhecemos de
nós mesmos. Damásio recoloca a discussão e da noção de consciência no nível da neurobiologia, retirando-a do
espaço restrito da psicologia, ampliando a noção para o nível biológico e corporal como um todo: “Em seu nível
mais simples e mais elementar, a consciência permite-nos reconhecer um impulso irresistível para permanecer vivos
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estimulando-o a encontrar equivalências cinestésicas que possam desbloquear partes do corpo e
movimentos adormecidos e fazê-los existirem. Ao valorizar o silêncio, suspender a opinião,
cultivar a delicadeza e ter paciência, recrio espaços somáticos para os questionamentos e
insatisfações dos participantes, nos quais existe uma permissão - concedida conscientemente para os conteúdos sombrios ou crepusculares existirem sem julgamento30 meu nem deles.
Isso nos dá acesso à conteúdos energético-corpóreos de desequilíbrio ou causadores de
desconcentração que ao invés de serem negados, disfarçados ou desvinculados, serão
aproveitados como pontes para “entrar na zona das pequenas percepções” (GIL, 2004, p. 130) no
trabalho de ampliação das percepções corporais propostas no segundo mo(vi)mento, descrito à
frente, onde se dará, ainda, o incentivo a sua transfiguração e metamorfose:
Sob a forma das pequenas percepções: dos movimentos do corpo, dos
movimentos afetivos, cinestésicos, pequenas percepções de espaço e de tempo.
A consciência desperta, clara, é obscurecida pela invasão de todos os elementos
impuros. Torna-se “atmosférica”, adquire uma textura: aquilo que a psicologia
tradicional descreve destes estados de obscurecimento como um “abaixamento
do limiar da consciência” deve ser entendido como uma transformação da
própria natureza da consciência. Os afetos e os ritmos corporais não formam
uma barreira para a consciência de si, criam um outro tipo de consciência de si,
os movimentos da consciência. A consciência do movimento tornou-se
movimentos de consciência. Os movimentos do corpo subiram à superfície da
consciência, infiltraram-se nela e fizeram-se consciência do corpo. [...] (GIL,
2004, p. 130)

Os movimentos da consciência apontados por Gil pode ser tidos como a capacidade de se
mover num estado contínuo de retroalimentação entre acontecimento, experiência, sensibilidade
e capacidade de integrar aspectos inconscientes a partir da reflexão corporal e da consciência de
movimento que “fixa-se na energia, nas articulações, nos movimentos” (GIL, 2004, p. 35).
Trazer a consciência do corpo aspectos seus aspectos obscuros e desconhecidos, suas sombras,
desfazem-nas, ampliando as possibilidades corporais.
No grupo Corpo-devir busquei primordialmente o encontro. Ouvir, falar, aquietar-se,
sentir-se - são faces de uma mesma postura de encontro consigo, com os outros e com as coisas.
Provocados os estados de interrupção e de demorar-se, o acontecimento se dá num tempo
e cultivar o interesse pelo self. Em seu nível mais complexo e elaborado, a consciência ajuda-nos a cultivar um
interesse por outras pessoas e a aperfeiçoar a arte de viver.” (DAMÁSIO, 2000, p.20) Como em Damásio, Gil
compartilha uma abordagem orgânica: a noção de que consciente e inconsciente estão inscritos no corpo-sujeito
como um todo e não como se poderia cartesianamente pensar - apenas na mente ou no intelecto. Os aspectos de
consciência ou inconsciência espalham-se integralmente pelo corpo.
30
Assim como a prática meditativa não nega a ocorrência do pensamento na meditação, mas solicita apenas nosso
desapego a eles, deixando-os vir e ir.
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desacelerado que prioriza o processo, a experiência, o imensurável. Foi criado um ambiente de
suspensão do juízo e das noções preconcebidas de certo e errado, dispondo os artistas à
delicadeza da pesquisa de si, além da integração e transformação dos conteúdos sombrios ou
crepusculares do inconsciente corporal dos participantes, possibilitando uma condição de devir.
Ativa, mas pacientemente, o artista foi continuamente convidado a experimentar-se.

2º. Mo(vi)mento: abordagens somáticas
Com o serenar do turbilhão de pensamentos, imagens, ideais, expectativas pessoais, são
propostos exercícios que procuram promover determinadas ativações sensoriais e cinestésicas,
visando um trabalho de ampliação perceptiva para reeducação corporal e também do movimento.
A dança, através de seus conhecimentos e daqueles investigados pela educação somática, tem
lidado com essas percepções e experiências sensoriais, que, ao serem trazidas ao plano
consciente31, do aqui-agora, e reorganizadas com base em como se dá o movimento para cada
um, ficaram conhecidas como consciência corporal.
A noção de consciência corporal que permeia a Dança Contemporânea certamente traz
referências da Educação Somática32, mas também foi construída, paralelamente, pelos pioneiros
da dança Isadora Duncan, Rudolf Laban e Klauss Vianna, dentre outros, além de encontrar
similaridades, também, nas das ciências biológicas, em específico, na neurociência de Antônio
Damásio. Essa noção se refere à ideia do corpo ser indissociável da consciência, ou seja,
compreende a mente - e seus aspectos de consciência ou inconsciência - como encarnados e
espalhados integralmente pelo corpo.
O termo consciência corporal fala ainda da capacidade do sujeito em conectar sua atenção
ao corpo e perceber conscientemente dados de sua posição e postura (dados cinestésicos) que
passariam despercebidos ou inconscientes, e perceber ainda de movimentos ínfimos, internos e

31

Segundo Jung: “Assim definido, o inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido: tudo o que eu
sei, mas em que não estou pensando no momento; tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas de que
atualmente estou esquecido; tudo o que meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considera; tudo o
que sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente e sem prestar atenção; todas as coisas futuras que se
formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência; tudo isto são conteúdos do inconsciente.”
(JUNG, 2000)
32
O termo consciência corporal passou a ser usado de maneira bastante disseminada desde os pioneiros da educação
somática [...] termo este que, por sua vez, está relacionado a outra ideia bastante consolidada no campo da educação
somática: a do corpo inteligente. (DOMENICI, 2010, p. 76) Lembramos que, para Damásio (1996), a consciência
está espalhada pelo corpo todo. Se tomado por essa perspectiva, o termo consciência corporal torna-se redundante,
mas cumpre a função de enfatizar uma noção de atenção aos processos eu-corpo-consciência e tem seu papel na
verbalização dos processos que desejamos refletir.
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invisíveis que ocorrem o corpo33, até os maiores e mais visíveis - como os do corpo movendo-se
no espaço ou mesmo parado, em equilíbrio estático, sem esquecer os da superfície da pele.
O processo de conscientização pelo sujeito, de parte do processo do movimento
voluntário que ele executa, possibilita que o sujeito reorganize o corpo com um direcionamento
voluntário consciente e até provocativo dessa percepção de si, do espaço, da gravidade, dentre
outros elementos. Produz no corpo um efeito de ampliação de “pontos de contemplação” (GIL,
2004, p. 129), e aumenta a capacidade do artista de se relacionar cinestesicamente consigo, com
o espaço e com os outros corpos.
A abordagem somática utilizada nessa etapa trabalhou, através de inúmeras vivências
exemplificadas um pouco mais adiante, o aumento da percepção corporal, assim como com a
conscientização de aspectos e partes do corpo, e dos processos cinestésicos, além da reeducação
sensorial e sensório-motora. Busquei promover a sensibilização da pele e apontar sua
importância nas relações com o sistema nervoso e motor. Procurei promover a consciência das
relações de volume e tridimensionalidade do corpo no espaço a partir da pele, músculos, ossos,
tendões, ligamentos, órgãos internos. Estudamos conscientemente as relações de tônus no
movimento ativo e passivo.
No grupo Corpo-devir, o primeiro mês teve ênfase na ampliação da percepção com o
intuito de mobilizar experiências e movimentos. Trabalhamos as relações do corpo com o
espaço, a partir do constante e incessante ajustamento dos cinco sentidos, principalmente tato,
visão, olfato e audição e também a partir da cinestesia.

O espaço
Perceber o espaço como potencia de criação, esteja ele vazio ou alimentado por objetos,
ou outras pessoas, colegas ou espectadores é criar o espaço de atuação e processo inerente ao
artista-criador, seja para prática de preparação corporal ou da demonstração artística:

33

Domenici observa que: “Consciência corporal e inteligência do corpo são termos que, embora tragam no seu bojo
a ideia de corpo como ambiente vivo e produtor de nova informação, como vem sendo bastante debatido nas
ciências cognitivas, podem gerar uma ilusão de controle voluntário em tempo integral.” (DOMENICI, 2010, p. 76).
Certamente, o “controle voluntário” do corpo “em tempo integral” não é possível e nem desejável, já que o
organismo manifesta sua inteligência também na inconsciência dos processos orgânicos involuntários. É claro que
nem todos os movimentos corporais, principalmente os orgânicos, podem ser captados claramente pela consciência,
pois os processos autônomos de regulação biológica liberam a mente para “ocupar-se de muitas outras coisas, reais e
imaginárias.” (DAMÁSIO, 1994, p. 17)
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Para que alguma coisa de relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio. O
espaço vazio permite que surja um fenômeno novo, porque tudo o que diz
respeito ao conteúdo, ao significado, expressão, linguagem e música, só pode
existir se a experiência for nova e original. Mas nenhuma experiência nova e
original é possível se não houver um espaço puro, virgem, pronto para recebêla. (BROOK, 2000, p. 4)

A percepção do meio ambiente é regra de existência de todo sistema vivo. O corpo se
adapta imediatamente, num movimento de loop (sem começo e sem fim) às informações
recebidas pelo sistema sensorial. Proprioceptores e exterioceptores34 participam na modulação
entre percepção interna e externa do corpo em ação promovendo o balanceamento da utilização
dos sistemas internos durante a movimentação.
Trata-se aqui de um espaço que é corpo e de um corpo que é espaço. Podemos dizer que
essa relação é o que origina o movimento dançado. “Como se recobrissem as coisas com um
invólucro semelhante à pele: o espaço do corpo é a pele que se prolonga no espaço, a pele
tornada espaço” (GIL, 2004, p. 47). Podemos afirmar junto com Gil e complementando-o, que
pele, olhos, boca, ouvidos, nariz, equilíbrio, sentimentos, emoções se prolongam no espaço
constituindo um “corpo paradoxal”:

Um corpo que se abre e se fecha, que se conecta sem cessar com outros corpos e
outros elementos [...] e pode ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes da
vida. Um corpo humano porque pode devir animal, devir mineral, vegetal, devir
atmosfera, buraco, oceano, devir puro movimento. Em suma, um corpo
paradoxal. (GIL, 2004, p.56, grifo do autor)

Nas práticas, incentivei o reconhecimento do espaço da sala – paredes, teto, chão, e dos
espaços entre os sujeitos em movimento por ela e em interação uns com os outros a partir da
sensibilização e expansão das percepções sensoriais dos participantes numa abordagem contínua
e sucessiva dos seis sentidos (os cinco tradicionais acrescidos da cinestesia).
Caminhar lentamente pela sala. Perceber-se num espaço de sala de aula (diferente de
casa, da rua, etc.). Observar a própria respiração e pulsação, a temperatura do ambiente, a
umidade do ar, a luz, os cheiros, as sensações promovidas pelo local. Também as relações
34

Os proprioceptores é nome que se dá aos receptores sensoriais próximos às articulações são ligados à cinestesia e
a comunicação interna do organismo sobre o espaço externo e o corpo (espaço interno) e es exterioceptores são os
sensores mais próximos à superfície do corpo, ligados aos sentidos especiais (visão, adição, olfato, paladar, tato,
pressão, vibração, temperatura e dor).
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subjetivas com o espaço foram incentivadas, provocando a sensação da percepção do ar, com sua
densidade específica, em relação imagética com maiores densidades tais como a água, a argila, o
cimento. Sobre essa interação, um dos participantes do grupo Corpo-devir, nos conta:
Absorvi substancialmente a relação minha com o espaço que convivo, no que se
refere ao clima, luminosidade, área, tipo de material, entre outros aspectos
ambientais mesmo. Me fez refletir também em como interajo com esse espaço.
[...] Pude trabalhar mais diretamente com o outro, perceber como reajo aos
estímulos deste, e como influencio o comportamento deste com simples
movimentos. [...] Pois o corpo precisa estar em oferta e mandar mensagens
precisas, essa parte é bem pessoal. Mas o processo me despertou isso.
(depoimento, Ciro Ítalo)

Caminhadas de reconhecimento do espaço da sala.
Foto: Cibele Ribeiro

Esquemas Visuais e Anatomia Palpatória
A visualização de desenhos com os esquemas ósseos e articulares, assim como de
diversos materiais imagéticos sobre o corpo foi incentivado no grupo35, não com a intenção de
decorar nomes de ossos e articulações, mas de desvendar-se por baixo da pele, numa visão que
possa favorecer o conhecimento de si. Utilizamos ainda a manipulação do corpo e o toque das
mãos e pontas dos dedos com finalidade de localização e reconhecimento das estruturas
anatômicas em seu contorno, tais como utilizado na Anatomia Palpatória.

35

Apesar de não ter sido possível realizar nesta pesquisa o contato com modelos anatômicos ósseos, pela ausência
de material necessário, vale ressaltar que a visualização e o toque de modelos anatômicos são também geradores de
conhecimento, mobilizando outras possibilidades de relação com o corpo e os movimentos.
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Busquei nesses exercícios, principalmente, o reconhecimento e a sensibilização das
estruturas ósseas (seu tamanho, forma, localização, volume, direção no espaço e alinhamento),
dos espaços articulares (suas possibilidades de movimento, aumento, aquecimento, conexão
entre as partes do corpo e relação com outros tecidos). Sobre isso comenta Cito Ítalo:
Todos os termos da área, que no começo soavam estranhos como, metatarso,
coxofemoral, ísquios, e outros se tornaram parte do meu vocabulário.
(depoimento, Ciro Ítalo)

Toques, manipulações e massagens
A pele recebe uma grande quantidade de informações do organismo e é responsável por
interligar mensagens entre órgãos e sistemas, constituindo o primeiro sistema de comunicação do
organismo. Ela é o maior órgão do nosso corpo, o mais sensível e o primeiro a ser formado no
processo embriológico, juntamente com o sistema nervoso, como observa Montagu (1988):

Tanto a pele quanto o sistema nervoso originam-se da mais externa das três
camadas de células embriônicas, a ectoderme. A ectoderme constitui uma
superfície geral que envolve todo o corpo embriônico. A ectoderme também se
diferencia em cabelo, dentes e nos órgãos dos sentidos do olfato, paladar,
audição, visão e tato. [...] Portanto, o sistema nervoso é uma parte escondida da
pele, ou ao contrário, a pele pode ser considerada como a porção exposta do
sistema nervoso". (MONTAGU,1988, p. 22-23).

Dentre as muitas funções da pele listadas pelo autor, interessa-nos, diretamente, às de
base dos receptores sensoriais e localização do tato; organização e processamento de
informações; mediação de sensações; e barreira entre organismo e ambiente externo. A pele
interconecta o dentro e o fora do corpo num tecido poroso que é. Transporta informações, serve
de meio comunicante. Sendo que os outros órgãos do sentido, todos, são recobertos de pele, ela
torna o sentido do tato a matriz dos outros sentidos. Também sua origem embriônica revela sua
importância e integração com o sistema nervoso. Difícil é não se lembrar aqui da poética frase de
Paul Valéry, bastante citada por Deleuze: “O mais profundo é a pele”. (Machado, 2010, p. 35)
Através do toque, da manipulação e das massagens, buscamos um aumento da percepção
do corpo e ativação sensorial das partes do corpo para incentivar a apreensão de informações tais
como espaço, volume, posições musculares e oposições ósseas do próprio corpo e do corpo do
outro, ativando de modo mais consciente a cinestesia.
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O simples toque lento das mãos por todo o corpo, por exemplo, é capaz de dar
informações precisas de volume e tonicidade para quem toca e para que é tocado. A partir disso,
do toque e da percepção sensorial, há toda uma definição da estrutura corporal que se clarifica e
posteriormente, um encadeamento sutil de reestruturações e reorganizações corporais ocorrem no
sujeito.
As manipulações têm intuitos diversificados: fazer sentir as possibilidades de movimento
de uma articulação, promover a soltura e a flexibilização de uma parte do corpo, proporcionar
ora peso, ora leveza em pontos estratégicos, provocar sensações mais aprofundadas de trações e
de direção de movimento. Podem ser ativas, quando a pessoa manipulada produz tônus que
contrabalanceia tal ação ou totalmente passiva, quando o sujeito manipulado não produz nenhum
tipo de ação ou reação de comando de seu corpo.
Através do massagear, ativamos a percepção sensorial de determinada parte do corpo:
pele, ossos, músculos, articulações, aumentando a atenção e concentração corporal. Observo que
a massagem é utilizada na acepção de compressão das partes com intuito de focar a atenção do
corpo evitando, no entanto, o relaxamento excessivo do tônus, que ao invés de ativar o
movimento, poderia inibi-lo. Utilizamos tanto a massagem realizada em duplas e trios, como a
automassagem feita com as mãos ou através da pressão do corpo no chão, nas paredes, ou ainda,
com o auxílio de objetos tais como a bola suíça, as bolas de tênis e bastões de madeira, bambu ou
bucha vegetal.
Uma das vivências de toque e manipulações em duplas gerou o seguinte depoimento de
Ciro Ítalo:

me proporcionou conhecer o tamanho do meu corpo através do toque do outro.
As atividades estavam bem ligadas ao comando do movimento do outro, a
princípio parece simples, depois parece complicado e depois simples
novamente. Senti meu corpo totalmente envolvido no processo. (depoimento,
Ciro Ítalo)
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Toques e manipulações.
Victor Cruz e Lidiane Santos, ao fundo Sandro Silva e Pedro Souza.
Fotos: Cibele Ribeiro

Objetos
A importância dos objetos nessa proposta foi muito grande, tanto na quantidade de
diferentes objetos, na frequência em que foram usados, como na qualidade proporcionada ao
trabalho de preparação corporal como um todo.
O objeto estabelece relações com o corpo possibilitando a ampliação de reflexões
corporais. Ao tocar o corpo, um objeto sempre estimula a propriocepção dessa parte. Aqui,
foram utilizados objetos cuja característica pudesse promover determinados trabalhos,
envolvendo o corpo em percepções sensoriais, estímulos, alinhamentos, de acordo com o objeto
e a finalidade para a qual ele foi empregado.
A bola muitas vezes é utilizada para trabalhos de auto-massagem, mas, ao ser abraçada
ou carregada entre os braços, sua forma redonda arredonda a forma do corpo, assim como o
bastão desperta e clarifica noções de eixo, de oposição crânio-sacral, verticalidade ou
horizontalidade. O elástico potencializa o trabalho de tonificação e fortalecimento muscular, ao
mesmo tempo em que preserva a elasticidade e expansão corporal - necessárias ao dançarino.

As bolas
As bolas foram utilizadas como instrumentos de manipulação do corpo e de massagem. A
bola suíça, por seu tamanho grande, provoca uma sensação imediata de acolhimento e segurança.
Sentar numa bola suíça possibilita exercícios nos quais se trabalha o direcionamento da posição
dos ísquios em direção ao chão, a soltura do peso do quadril para a bola, que o absorve,
proporcionando com facilidade o movimento bascular da bacia e o assentamento da estrutura
corporal, mobilizando o tronco, a percepção do equilíbrio entre os lados do corpo, o alinhamento
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da coluna e a percepção do eixo de gravidade. Foram trabalhadas as relações da coluna como
eixo do corpo, as oposições crânio-sacrais, e ainda a abertura do assoalho pélvico, comportando
o movimento de báscula e o enraizamento dos pés no chão. A partir do movimento corporal na
bola, também foram proporcionados exercícios de flexão, extensão e torção da coluna,
proporcionando seu alongamento através do aumento dos espaços intervertebrais e
consequentemente realizado trabalho de aquecimento articular e muscular.
Também foram incentivadas as experiências sensoriais de apreensão do volume e da
forma arredondada da bola, retirando-a depois, procurando manter a sensação corporal como se
ela ainda estivesse ali, possibilitando que a abertura corporal provocada por sua presença fosse
invocada pelo corpo por mais tempo.

Uso da bola suíça.
Grupo Corpo-devir. Fotos: Cibele Ribeiro

As bolinhas de tênis ajudam a fazer um trabalho de sensibilização e massagem mais
minucioso. Soltando o peso de partes do corpo sobre ela, em pé ou deitados sobre ela,
permitimos que a bola pressione a musculatura e possibilite um ótimo trabalho de
automassagem. Foram utilizadas a pressão da bola com o corpo parado, ou seja, com o peso
passivo, assim como seu deslizar do corpo sobre ela, provocando uma ativação do peso e um
efeito mais profundo e muscular do massagear.
Foi usada principalmente na automassagem dos pés e da musculatura paravertebral
(nunca nas vértebras), desde a altura do cóccix até os ombros, e também em outras partes do
corpo como panturrilha e articulações, sendo que nessas últimas com extrema delicadeza.
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Percepção e automassagem com bolinha.
Ana Teresa Gouveia, Filipe Barros, Débora Medeiros, José Caldeira. Nos detalhes: Ana Teresa Gouveia
Fotos: Cibele Ribeiro

Trago aqui alguns depoimentos sobre o uso das bolas nas vivências:

Em todas as aulas que participei trabalhamos as diferentes maneiras de
movimentar o corpo e ativar os sensores da percepção.
Em uma das aulas, usamos como referência a bola [suíça]. Ativamos nossos
sentidos e trabalhamos o equilíbrio como auxílio da bola. A partir daí fomos aos
poucos nos movimentando. Fizemos o exercício de movimento com e sem a
bola e era fácil perceber que mesmo distante era como se a bola sempre
estivesse ali, influenciando os movimentos. Lembro que nesse mesmo dia,
fizemos uma espécie de massagem nos pés. Ativando a maneira como sentimos
o chão. [...] Em outra aula, fizemos uma atividade para ativar o corpo por
inteiro. Achei bastante interessante, pois percebi que no braço que meus
sensores foram ativados, eu conseguia sentir bem mais o chão, o ar, do que no
outro em que os sensores ainda não haviam sido ativados. (depoimento, Débora
Medeiros)
Utilizamos a bolas como alongamento e ao mesmo tempo como objeto de
trabalho que possibilitava uma movimentação ligada a alongamentos. Foi um
dia de marcar bem o inicio do trabalho com o corpo. A improvisação aconteceu
bem fluida ao retomar movimentos criados com a bola. (depoimento, Sandro
Silva)

Aquecimento articular:
O aquecimento específico das articulações, girando-as, dobrando-as e explorando suas
possibilidades prepara o corpo para movimento e fornece amplitude articular. As cápsulas entre
as articulações possuem um uma lubrificação (chamada líquido sinovial) que quando aquecido,
proporciona suavidade ao movimento, prevenindo desgastes e tornando-as mais resistente.
Quase diariamente, foram propostos exercícios de aquecimento e movimentação de todas
as articulações que possuem mobilidade.
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Os espaços correspondem às diversas articulações do corpo, onde é possível
localizar importantes fluxos energéticos e onde se inserem os vários grupos
musculares. [...] É preciso dar espaço para que surjam coisas novas. (VIANNA,
1990, p. 55-7)

Aquecimento articular.
Foto: Cibele Ribeiro

Os pés
Os pés são os pontos de apoio básicos sobre os quais o corpo fica quando estamos na
vertical. Nele confiamos mudanças de direções e de sentidos dos movimentos. Sua importância
nas vivências de preparação corporal foi acentuada, no Brasil, pelas práticas da proposta
pedagógica de Klauss Vianna:

Para mim, o ponto mais importante do corpo são os pés. Por isso proponho que
comecem o trabalho com uma massagem, para sentir os pés, a forma, a sensação
tátil, as diferentes possibilidades de movimentação dos pés, como transformálos em algo expressivo, vivo, sensual. Não tenho porém qualquer preocupação
com anatomia. A questão é descobrir os ossos. Ou mais que isso, é verificar os
espaços que existem entre eles, porque é aí que estão baseadas as alavancas do
corpo. E me interessa também os espaços entrededos, porque é ali que as
pessoas começam a se travar. (VIANNA, 1990, p. 123)
se exercitamos o pé procurando abrir os espaços entre os dedos, massageandoos, o corpo inteiro responde a esse estímulo e o resultado pode ser sentido até o
ápice da cabeça [...].(Idem , p. 110)
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Para Michel Odoul (2003), o pé é o suporte relacional que torna possível nossas relações
corpo-ambiente. É símbolo de liberdade, pois possibilita o movimento, mantém firme os nossos
avanços, as nossas posições espaciais e espirituais, corporais e morais. Se seu movimento estiver
bloqueado, o suporte do corpo e nossa mobilidade também estarão limitados. Ainda segundo os
conhecimentos da Reflexologia Podal (VENNELLS, 2001) os pés possuem pontos reflexos regiões de concentrações de terminações nervosas, que têm ligação com órgãos e sistemas. Sua
manipulação estimula o equilíbrio natural, auxiliando no tratamento de saúde dos diversos
desequilíbrios, na autocura e bem-estar36.

Automanipulação dos pés, uso das bolinhas e o massagear dos pés no chão.
Ciro Ítalo, Elenize Pereira, Ana Tereza Gouveia, Filipe Machado, Débora Medeiros.
Nos detalhes: Ana Tereza Gouveia e José Caldeira
Fotos: Cibele Ribeiro

36

Embora o massagear dos pés ofereça benefícios terapêuticos, buscamos, nos encontros, uma manipulação que
enfatizasse o auto-conhecimento, o conhecimento sensorial e a mobilidade.
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Diagrama reflexológico da planta dos pés. (CRANE, 2000)

A massagem com as mãos e com bolas de tênis foi utilizada diversas vezes na
sensibilização dos pés. Também foi feita a observação acurada, num caminhar bem lento, do
movimento dos pés de encontro ao chão, seus apoios, articulações e arcos. Sobre isso temos os
comentário de José e de Victor:

O início do trabalho corporal com os pés, ou pelos pés é muito interessante. Ter
a atenção voltada para as possibilidades de “abertura” e movimentos dos pés,
dos pequenos movimentos dos dedos dos pés, vai trazendo aumento da
superfície de contato com o chão traz mais firmeza e segurança ao caminhar e
mobilizar o movimento.
Com os “pés no chão” passamos a experimentar movimentos em diferentes
níveis e diferentes formas; com alturas e intensidades distintas. Brincando com
a bola, outras possibilidades foram criadas para irmos aos poucos sentindo o
resto dos nossos corpos: pernas costas, cabeça, ventre, laterais, ... Agora era
preciso [...] integrar estas partes do corpo. (depoimento, José Caldeira)
Descobrindo as articulações do pé, os músculos que o compõe, abrindo os
espaços, experimentando caminhar com cada uma dessas partes separadamente,
calcanhar, bordas internas e externas, metatarsos; foi esse primeiro momento no
encontro de hoje. A partir disso começou-se a trabalhar com oposição nos

47

movimentos, com os pés enraizados, caminhando e opondo os pesos do corpo.
(depoimento, Victor Cruz)

Trângulo dos apoios do pé (LOBO; NAVAS, 2003)

Organização corporal
Foram realizados exercícios de organização corporal com o corpo deitado, sentado e em
pé. Neles, foram trabalhados princípios de relaxamento, movimento passivo e ativo, assim como
os vetores físicos no corpo, as direções ósseas, apoios, mobilizações, relações de equilíbrio e de
oposição crânio-sacral.
No trabalho corporal proposto, as ações mais simples são as mais potencialmente
poderosas para proporcionar a consciência do corpo. Sentar, ficar e andar são exemplos de como
podemos reorganizar a estrutura do corpo de forma a proporcionar maior conforto, espaço
articular e mobilidade. Após as massagens, são propostos exercícios de atenção para os pequenos
movimentos do corpo, explorando a capacidade articulatória do corpo. Comumente proponho a
observação dos ísquios através do tato com as mãos e da sua sensação no chão ou na bola suíça,
em relação às outras partes do corpo, principalmente a musculatura abdominal e lombar, que
promovem a sustentação da posição. São propostos rolamentos, alongamentos e movimentos
exploratórios para que o próprio sujeito encontre a melhor maneira de permanecer sentado,
sustentando o tronco, a cabeça e os braços com amplo espaço articular.
São realizados exercícios de alinhamento dos pés com os joelhos e crista ilíaca,
preservando o movimento de báscula da bacia e a mobilidade do tronco, cabeça e membros
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superiores. Observamos e exercitamos ainda as relações de eixo composto pela relação pés,
bacia, cintura escapular e cabeça também na caminhada. Sobre esses exercícios, compartilho os
comentários dos participantes:

pude perceber, ou seja, atentar para a forma como ando [...] passei a reeducar o
meu corpo, organizar a forma como me sento, ando ou o simples gesto de parar.
(depoimento, Ciro Ítalo)
Em cada movimento que faço agora, fico pensando de como é importante, cada
pedaço, cada parte e osso reage quando o movimento, quando andamos,
sentamos. (depoimento, Lidiane Santos)
Foi bem interessante pra mim aprender a sentar em cima dos ísquios. Foi uma
luz na escuridão pra mim. Eu sempre buscava uma maneira confortável e
correta de sentar, mas não encontrava. Conhecer os ísquios me ajudou a
encontrar uma posição legal. (depoimento, Elenize Pereira)
As primeiras aulas foram de muitas dificuldades. Conhecer meu corpo e o do
outro, conhecer e sentir cada pedaço, cada osso, o que eu movimento e como
movimento. Quando voltava pra casa, ficava pensando, como eu ando, como eu
sento, que parte não uso. De como é importante todos os movimentos que
fazemos todos os dias. Enquanto no ballet clássico, corremos e trabalhamos
sempre em busca do movimento perfeito, da perfeição acima de tudo. No
contemporâneo a procura é outra: é a procura do encontro comigo mesmo em
forma de expressão física e cênica. (depoimento, Lidiane Santos)

Eixo da coluna
Ficar em pé pode parecer incialmente muito fácil, dado nosso costume com a posição.
Mas estar em pé com a distribuição de peso em ambos os lados do corpo, com espaços
articulares preservados ou ainda, aumentados foi nossa tarefa para essa etapa de consciência do
corpo. Percebemos a coluna como eixo de rotação e centro do corpo e seu papel em nosso
equilíbrio mecânico e subjetivo. Refletimos sobre nossa instabilidade no movimento pelo
“empilhamento de pirâmides” que somos cujas bases se encontram invertidas para o alto do
corpo com os vértices em direção ao chão (GAIARSA, 1994). Refletimos ainda, nesse momento,
sobre o eixo de rotação e centro do corpo e seu papel no equilíbrio mecânico do corpo e do
sujeito.

tendo como referência uma haste de madeira, experimentamos partir do corpo
ereto e descer até ficar de cócoras, que exigiu equilíbrio e uma postura certa de
coluna. Buscou-se também um equilíbrio na bacia e a partir disso começou-se a
procura por movimentos que não tirassem esse equilíbrio. (depoimento Débora
Medeiros)
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Percepção do eixo a partir dos bastões.
Fotos: Cibele Ribeiro

Relações de eixo: gravidade/resistência

Corpo-pirâmide invertida (GAIARSA, 1994)

(Arquivo pessoal)

Apoios e impulsos
Deitados (a partir das costas ou do ventre, além dos membros e cabeça) ou em pé (a partir
dos pés), os participantes foram incentivados a percepção dos pontos de apoio do corpo no chão,
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na parede ou no parceiro, as partes do corpo com maior e menor contato com o chão, além de
maior e menor peso. Foram também estimulados a perceber este apoio como um vetor que
alimenta o impulso e influencia o movimento. Essas relações de apoio se dão nos corpos parados
(equilíbrio dinâmico) ou em movimento.

Vetores e direções ósseas
Foram realizadas práticas que partiram da noção de vetores de ação e reação física, tais
como concebidos por Klauss Vianna (MILLER, 2005), levando em conta ainda os vetores
descritos por Béziers & Piret (1992). Miller descreve, em seus estudos, oito vetores que possuem
a função de assegurar um melhor posicionamento do corpo em relação aos espaços articulares e
da direção dos grandes ossos do corpo, liberando tensões musculares e impulsionando o
movimento. Os vetores propostos por Klauss Vianna e descritos pela autora são: Metatarso,
Calcâneo, Púbis, Sacro, Escápulas, Cotovelos, Metacarpos, Sétima vértebra cervical. Segundo
Miller:

O trabalho de direções ósseas está mapeado em oito vetores de força
distribuídos no corpo. Inicia-se o estudo desses vetores pelos pés e finaliza-se
no crânio, sendo que todos estão inter-relacionados, reverberando no corpo
todo. Os vetores de força têm suas respectivas funções, ou seja, cada direção
óssea aciona musculaturas específicas, funcionando como alavancas ósseas
numa ação organizada. (MILLER, 2005, p. 89)

Os vetores e direções ósseas foram estudados pelo grupo individualmente e em duplas.
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Estudo de vetores.
Foto: Cibele Ribeiro
Representação das forças
vetorias no corpo (Béziers;
Piret, 1992).

Caminhar: Equilíbrio e Transferências de peso
Foram incentivados diversos exercícios visando a distribuição equilibrada do peso nos
dois lados do corpo, assim como a percepção da transferência de peso. Um exercício bastante
utilizado foi movimentar em um único apoio de pé, ou apoiar em um dos pés e uma das mãos,
num tempo desacelerado, para incentivar a busca e ampliação dos limites de equilíbrio,
transformando-os.

Equilíbrio e transferência de peso.
Foto: Cibele Ribeiro
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Espiral de energia
A importância dessa característica dinâmica de movimento do corpo vem sendo estudada
desde antes da Dança Moderna através de certas danças rituais do Oriente assim como também
pelo Butô37. Sobre a dinâmica da espiral na dança Suquet observa que:

Se a espiral é associada à vida, é porque ela procede por transformações. Ela
transmuta continuamente as polaridades e as dimensões do movimento. O
central e o periférico, o ascendente e o descendente, o anterior e o posterior se
encadeiam sem cessar. A espiral constitui, em suma, um princípio de
organização elementar dos organismos e dos tecidos vivos. (SUQUET, 2008, p.
523)

A energia vital, também conhecida como qi ou chi38 está presente em qualquer organismo
vivo. Trata-se de vibrações eletromagnéticas captadas pelo corpo através de vários pontos de
entrada e saída distribuídos em verdadeiros canais de energia que são os Meridianos.
De forma bastante interessante, a energia, em seu deslocamento pelos meridianos é
descrita na literatura da Medicina Tradicional Chinesa como tendo um percurso espiralado, como
afirma Langre: “Esses pontos, localizados profundamente na pele, têm estrutura em espiral e
determinam os canais ou “meridianos” que transmitem essa energia eletromagnética através do
corpo.” (LANGRE, 1987, p. 13)
Foram realizados exercícios que possibilitassem acessar e experimentar as espirais
cinéticas. José Caldeira relata assim o trabalho proposto ao grupo:

37

Sobre esse movimento espiral citamos ainda o mestre de Butoh Tadashi Endo: “O movimento típico do Butoh tem
um lado quieto, lento e um pouco grotesco, mais feio que bonito. O corpo de quem tem deficiência (física ou
mental) se move em espiral, que é a forma do 8, que é, na horizontal, a forma do sinal do infinito, e a forma do
movimento original. Comumente, o corpo tem movimentos retos que se soltam e voltam em espiral. Com a
deficiência, a energia primeira é a espiral. Os deficiente, quando caminham, movem todas as partes do corpo para
um simples passo. Isso é energia inicial. O Butoh volta a esse ponto. Mesmo quando se está como feto no útero, esse
movimento já existe. Embora apenas em pé, é necessário que exista muito movimento. É estar entre céu e terra.
Duas energias. Contato dos pés com a terra. Contato para além do corpo. A sola dos pés é tão sensível que pode
diagnosticar doenças. Ficar em pé já é muito importante.” Informação verbal fornecida por Tadashi Endo.
“Demonstração de Butoh: encontro Lume & Tadashi Endo”, SESC- Campinas, SP, 2 de abril de 2006.
38
Segundo Manfred Porkert, estudioso da Medicina tradicional Chinesa, chi “Significa uma expressão dirigida e
estruturada de movimento; não é uma expressão aleatória ou fortuita de movimento. [...] evitamos traduzir o termo.
[...]. Chi aproxima-se do que nosso termo ‘energia’ transmite. Aproxima-se, mas não é equivalente. O termo chi
sempre implica uma qualificação, e essa qualificação é a definição da direção. Chi implica direcionalidade,
movimento numa direção determinada.” CAPRA, 1988, p.133)
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A cada encontro novas possibilidades são apresentadas, sendo possíveis e
passíveis de experimentação: um caminhar, um olhar, um saltar, um tocar, um
espiralar o corpo. O diafragma, com tudo isso, parece que se expande, a
respiração fica mais profunda e intensa. O corpo, pouco a pouco, se permite
movimentos. (depoimento, José Caldeira, grifo nosso)

Tônus:
O tônus é um estado de tensão dos tecidos vivos, em particular, do tecido muscular. Ele
pode ser considerado como relativo, já que corresponde ao grau de tensão muscular que o
organismo se encontra em determinado momento - já que, como observa Stanley Keleman:

a ação muscular tem fluxo incessante. O músculo se alonga e se contrai, se
expande e se encolhe. Esse ritmo de expansão pode ser localizado ou
abrangente, um microfluxo ou um macrofluxo de diferentes estados musculares,
chamado tônus. (KELEMAN apud DASCAL, 2008)

Segundo Miriam Dascal, do ponto de vista da Eutonia39, “o tônus é responsável por toda
atitude e toda postura que o corpo pode assumir enquanto em movimento ou em descanso”
(DASCAL, 2008, p. 65). Num organismo saudável, o tônus é fluido e adaptável e deve manter
harmonioso o ritmo de aumentar e diminuir a exigência muscular conforme os estados de
movimento e descanso. Um “tônus fixado” corresponderia a uma cristalização da tonicidade num
estado hipertônico ou hipotônico, que pode prejudicar as funções vitais e dificultar o movimento.
Nesse sentido, segundo José Antônio de Oliveira Lima (2010), o tônus ideal é o “eutônico”, ou
seja, o que prepara o corpo para a atividade que se deseja executar.
A percepção e preparação do tônus foram incentivadas em diversos exercícios com o
grupo, com princípios bastante parecidos com os utilizados pela Eutonia, que buscavam permitir
aos participantes entrarem em contato com o organismo, com os ritmos internos e externos, em
busca de um equilíbrio da tensão - sinônimo de tônus - e da dosagem equilibrada de energia
aplicada ao movimento.

39

A Eutonia foi criada por Gerda Alexander (Alemanha, 1908 - 1994) “para expressar a ideia de uma tonicidade
harmoniosamente equilibrada, em adaptação constante e ajustada ao estado ou à atividade do momento”.
(ALEXANDER apud DASCAL, p. 31)
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Um desses exercícios propôs a utilização de elásticos individuais para a sensibilização do
tônus e, em outra proposta, usamos um elástico grande, coletivamente. Sobre essas vivências
falam os depoimentos abaixo:

ficou bem nítido pra mim como a quantidade mínima de energia necessária para
criar o movimento. Para trabalhar esse aspecto utilizamos um elástico nos
braços e pernas, que proporcionou a minha percepção de esforço necessário
para se movimentar. Trabalhar com o grupo em um elástico maior foi mais
interessante porque além do meu corpo condicionar os meus movimentos, o
corpo dos outros também me condicionava em um mecanismo de ação e reação.
Depois desse exercício a percepção do movimento é bem mais percebida e o
movimento tende a ser mais fluído, senti uma grande sensação de liberdade.
(depoimento, Ciro Ítalo)
O tônus foi bastante percebido, e da forma como tinha-se discutido, com leveza
e ao mesmo tempo com tônus também. As pequenas resistências. O exercício do
elástico foi bem legal pra perceber isso. (depoimento, Sandro Silva)

Ativação do tônus através do elástico.
Foto: Cibele Ribeiro

Geração do movimento:
Ao dançar, percebemos que o corpo é capaz de produzir energia a partir próprio
movimento. O corpo pode ser considerado um corpo energético com a função parecida com um
dínamo no qual, incessantemente, acontecem transformações de energias, possibilitando ao
artista cênico a execução da sua arte.
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A noção de origem do movimento a partir de pontos específicos do torso tem sido
pesquisada por muitos artistas: o plexo solar em Isadora Duncan, ou a bacia para Marta Graham,
os ritmos da batida do coração e da respiração em Mary Wigman e mobilização das vértebras
para liberação do fluxo energético em Ted Shawn e Ruth Saint-Denis (SUQUET, 2008).
Também para Klauss Vianna há pontos específicos no corpo que devem ser observados: “O
esterno e os quadris são duas usinas do corpo e precisamos reconhecer esse papel.” (VIANNA,
1990, 118)
Não considero que haja apenas um ponto de produção de energia no corpo, mas
múltiplos. Sua experimentação foi incentivada no grupo de pesquisa, sem se ater a ideia da
eleição de um deles como único ou essencial. Dos pontos utilizados com a noção de geradores de
movimento foram trabalhados o plexo solar, a bacia, a batida do coração e da respiração, a
mobilização das vértebras e pelo esterno.

Evolução quadrúpede-bípede
O processo evolutivo quadrúpede-bípede foi revisado diversas vezes e de várias formas,
agregando poder de mobilização integral do corpo. Foram exploradas movimentações de
diversas espécies, em relação a nossa própria espécie, experimentadas a movimentação do bebê
ao vira-se, engatinhar, levantar até atingir conseguir andar pela primeira vez.

3º. Mo(vi)mento: estudos de movimento
As ações de sensibilização vão se tornando, aos poucos, ações de buscas de movimento, a
partir de um determinado tema de estudo de movimento. Percebo que as buscas encontram mais
motivação quando ocorre uma sensibilização adequada, ou seja, aquela capaz de aquecer, dilatar,
abrir o corpo e colocá-lo em harmonioso estado de prontidão.
Sempre proponho aos participantes que as vivências sejam consideradas experimentações
e experiências. Pensar sensorialidade e movimento em termos de experimentações das
possibilidades corporais traz liberdade do sentido de erro e das consequência punitivas ou
autopunitivas - que muitas vezes consideramos tradicionalmente no aprendizado e na execução
da dança. Sobre o uso da improvisação na pedagogia do teatro, Antônio Januzelli observa que:
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A improvisação é um dos veículos que nos conduzem à exploração da nossa
imaginação. Ela é a base da atuação teatral contemporânea, seja ao nível do
aprendizado ou como parte integrante de uma encenação [...]. Na improvisação
não há nenhum escape para a aplicação de modelos predeterminados; em
contrapartida, como situação experimental que é, libera a necessidade do fazer
certo. (JANUZELLI, 1986, p. 63)

A experiência é, assim, evocada não só como sinônimo de habilidade ou perícia, mas
também como seu próprio oposto. Um exemplo disso é um exercício que utilizo para o treino do
equilíbrio, onde experimentamos, antes e durante as posições de equilíbrio, inúmeras
possibilidades de desequilíbrio corporal. Assim, os estudos de movimentos propostos nesse
trabalho não são considerados rigorosamente exercícios, nem sua execução deve ser corrigida.
Ao se basear nos princípios da Educação Somática, esses estudos privilegiam a sensação e
percepção corporal do sujeito - sua atenção deve se voltar a si próprio e não a um modelo
externo. O processo de ensino-aprendizagem se dá pela experiência das múltiplas possibilidades
de movimento, postura e gestualidade, até que encontrar aquela que satisfaça temporariamente,
naquele momento, sua necessidade. Assim, como observa Odette Guimond (apud
BOLSANELLO, 2013):

Corrigir uma pessoa é não somente desvalorizá-la em relação a ela mesma como
também contribuir a uma atitude de dependência face à autoridade, afastando a
pessoa de si própria. Isso significa impedir que a pessoa descubra por tentativa e
erro e por aproximações sucessivas aquilo que desejamos que ela aprenda.

No grupo, vários desses procedimentos de estudo de movimento foram observados e
promoveram temas para as improvisações. Utilizamos nesse momento aspectos da abordagem
coreológica40 de Laban. A abordagem coreológica permite um exame, mas, sobretudo, uma
proposição da movimentação, fora dos padrões codificados de movimento. Uma das maiores
contribuições de Laban foi a possibilidade que a coreologia trouxe de pensar e falar do
movimento a partir dele mesmo, em suas miríades. Esta abordagem poderia ser comparada a
língua Esperanto e outras construções semelhantes, com a diferença que, o Esperanto talvez seja
hoje bem menos usado e conhecido que a abordagem labaniana do movimento.

40

O termo coreologia refere-se a noção de “lógica, ciência da dança” (MARQUES, 1997).
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A partir do estudo coreológico, Laban pretende compreender a ordem oculta que estrutura
um movimento, uma coreografia, improvisação ou estilo de dança, uma vez que:

subsidiado pelo estudo da coreologia, o profissional de dança [...] pode se
debruçar sobre a dança em si, centrar-se na arte, nas diversas possibilidades de
movimento e de criação através dele. (Idem, p.1).

Em Laban, o dançarino interfere diretamente na sua dança, seja por seu gênero, padrão
corporal, habilidade, experiências de vida. O dançarino é a referência e medida de si. Um
exemplo bem claro disso é sua noção de cinesfera, a esfera de ação de movimento: ela é
considerada grande quando o dançarino usa a extensão dos seus membros, média quando o
dançarino está numa extensão menor que seus membros, e pequena, quando seus membros estão
próximos ao tronco. Toda sua observação do movimento é referencial ao bailarino e nunca o
prescinde. Segundo Marques, Rudolf Laban:

deixa muito claro em seus livros a razão de perseguir essa “ordem” (estudo da
coreologia): há uma intenção de exteriorizar e de elaborar através da dança a
expressão contida na vida do ser humano, enfatizando angústias, conflitos e
emoções do homem moderno. Por outro lado, ao propor sua “nova técnica” de
dança, Laban [...] afirma que ela está diretamente ligada ao domínio do
movimento individual. (MARQUES, 2001, p. 73, grifo da autora.)

O estudo coreológico propõe que ao conhecer e se apropriar das estruturas do movimento
aquele que dança poderá ter domínio do movimento e criar seu próprio repertório: “a dança é um
evento conhecido apenas pela fusão simultânea do fazer, ter sensações, pensar e sentir no ato de
conhecer com discernimento o evento estético” (PRESTON-DUNLOP, 1992 apud MARQUES,
2001, p. 75)
A coreologia41, como Laban chamou sua “lógica ou ciência da dança”, baseia-se em
quatro elementos que articulados e coordenados formam a dança (MARQUES, 1997): o
movimento, o dançarino, o som, o espaço geral. No estudo do componente movimento, Laban
propôs cinco elementos principais: partes do corpo, espaço, ações, dinâmicas e relacionamentos.
 partes do corpo: articulações, membros, superfície, cabeça e tronco

41

Utilizo aqui a visão metodológica e terminologia labaniana de Marques (1997), mas muitas vezes recorri aos
estudos de RENGEL (2000) e FERNANDES (2002), além das obras do próprio Laban.
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espaço: níveis (alto, médio e baixo), planos (porta, mesa, roda), projeções, progressões,
formas e tensões espaciais.

 ações: saltar, inclinar, cair, expandir, recolher, girar, gesticular, ficar parado, torcer,
deslocar-se


dinâmicas: ou qualidade do movimento:
tempo (prolongado/ repentino); espaço (flexível/ direto); peso (leve/forte); fluência
(livre/ controlada)

 relacionamentos: aproximação, distanciamento, entrelaçamento, etc.
O estudo coreológico acima referido foi reelaborado por mim e proposto ao grupo através
de diversos exercícios. Como a intenção não é aqui descrever exaustivamente as práticas, mas
refletir sobre como elas se contextualizam na proposta de preparação corporal apresentada,
apenas alguns temas serão mais demoradamente tratados, a seguir.

Partes do corpo
Para esse estudo foi proposta que a atenção se voltasse para um dos elementos
(articulações, membros, superfície, cabeça e tronco), solicitando que a pesquisa de movimentos
se fizesse de forma a dissociar a movimentação das partes do corpo e perceber que cada uma
delas pode propor, compor e conduzir uma movimentação específica.

Níveis espaciais
Os níveis tem relação com o corpo de cada um, sendo considerado alto quando na altura
do dançarino, médio quando abaixo dessa altura e baixo quando relacionado ao chão. Pode ser
considerado, ainda, o nível de uma parte do corpo em relação a outra.
Foram realizados inúmeros exercícios de reconhecimento e alteração dos níveis de
movimento (alto, médio e baixo), associando-os, aos poucos, a outros elementos, buscando
sempre uma movimentação diferente da anterior para realizar o percurso entre os níveis.
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Percepção de nível médio e apoio de mão.
Foto: Cibele Ribeiro

Cinesferas42

São as esferas imaginárias, que demarcam o espaço dentro do qual acontecem os
movimentos e cujo centro é composto pelo executante do movimento. Possuem relação com o
tamanho do corpo do executante. A cinesfera pequena estaria a uma distância do eixo do corpo
de aproximadamente de um palmo, cinesfera média até a medida dos antebraços e a grande teria
a medida dos braços do executante ou além deste.
Realizamos exercício de percepção das esferas de movimento: pequena, média, grande.
Foi também solicitada a movimentação espontânea dentro de cada cinesfera, realizada junto com
a projeção do olhar sobre o próprio corpo, num ponto médio e longe deste, e ainda relacionandoas ao estudo dos níveis.

Os momentos mais marcantes pra mim foi o trabalho com as esferas do Laban e
a interação com o objeto para a criação do movimento, o trabalho com as
esferas me levou a um lugar tão dentro de mim que eu nunca tinha ido. Várias
sensações me ocorreram foi incrível, já o trabalho com o objeto me despertou
também muitas emoções que me moveram e essa sensação da interação ficou
em mim e sou capaz de reproduzi-lo quando precisar. (depoimento, Ciro Ítalo)

Mesmo trabalhando o movimento com a esfera bem pequenininha, é possível
executar movimentos de uma forma não limitada. Acho que o limite da esfera
está mais relacionado com a extensão do movimento. Quanto menor a esfera,
menor o movimento. E conforme a esfera vai aumentando, o movimento vai se
42

Também denominada kinesfera. Assinalo que há uma variação na terminologia entre os autores estudiosos de
Laban. Penso que essa variação se dá em função das linhas de estudo norte-americana e inglesa de Laban, além de
questões de tradução.
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estendendo mais e mais até sair do próprio corpo e se projetar no ambiente da
sala, no mundo... (depoimento, Débora Medeiros)

Estudo das cinesferas.
Foto: Cibele Ribeiro

Progressões espaciais/deslocamento
As progressões espaciais foram estudadas como as possibilidades de caminhos que corpo
pode fazer no espaço. Elas podem variar entre diretas (lineares e retas) ou flexíveis (curvas e
suas variações: espirais e torções). Exercitamos as linhas retas (ênfase numa única direção), as
linhas angulosas (ênfase nas mudanças de direção), as curvas em centro (ênfase na mudança
gradual de direção e os movimentos relacionados a um centro/círculo) e as curvas torcidas
(ênfase nas mudanças contínuas de direção e as relações com vários centros), além das espirais e
torções.

Tensões espaciais
As tensões espaciais são formadas pelas posições, paradas ou em movimento, do corpo
no espaço e são aproveitadas nas improvisações em dupla para a motivação espacial dos
parceiros na exploração.
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Estudo das tensões espaciais.
Ciro Ítalo e Ana Tereza Gouveia. Priscilla Naef e José Caldeira. Priscilla Naef e Ana Tereza Gouveia. Ciro Ítalo e
José Caldeira. Foto: Cibele Ribeiro

Relacionamentos:
Enfatiza as possibilidades de relações do grupo com cada participante, além das relações
entre as duplas, trios, etc., nas quais são estabelecidas relações de aproximação, distanciamento,
entrelaçamento, entre outras. Também são consideradas as relações do executante com o espaço,
a luz, o público.
Os relacionamentos foram muito estudados pelo grupo, já na caminhada inicial de
reconhecimento do espaço da sala, na qual solicitava sempre a interação com os outros
participantes, desde as mais simples, como olhar (foco), às interações de contato físico que
demandavam força, como as oposições de pesos (em duplas) utilizados para estimular e
organizar a tonicidade.
Outro exercício proposto foi o do “João Bobo”, no qual um participante se localiza no
meio de dois outros. O participante do meio estabiliza a base e tomba para um dos lados e os
colegas das laterais precisam segurá-lo e coloca-lo novamente na vertical.

no início eu achava que não ia conseguir. É um movimento que envolve
confiança e entrega, eu tenho muito medo de cair e fico um pouco apreensiva
[...] todos se reuniram em volta de mim e me seguravam à medida que eu ia
caindo. Me deu segurança, eu senti que todos estavam ali para me segurar.
(depoimento, Elenize Pereira)
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E ainda, em outra oportunidade a percepção do grupo para consigo foi estimulada através
de exercício em roda e mãos dadas, nos quais, em determinado momento alguém ia para o centro
da roda e era carregado. Sobre esse exercício temos um depoimento:

era preciso acreditar que o grupo não ia permitir que acontecesse uma queda
ali. Isso reverbera não só nas atividades grupais, mas em todo um conjunto de
sensações e sentimentos [...]. (depoimento, Pedro Souza)

Relacionamentos.
Foto: Cibele Ribeiro

Ações:
Foram realizados exercícios que propunham a investigação de ações isoladas, assim
como solicitado de conjunto sequencias de ação: saltar, inclinar, cair, expandir, recolher, girar,
gesticular, ficar parado, torcer, deslocar-se.
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Açôes: expandir e torcer.
José Caldeira. Ana Terza Gouveia. Foto: Cibele Ribeiro

Dinâmicas43: tempo/ espaço/ peso/fluência:
São qualidades de movimento ligadas às características individuais do executante, que
deve, ao exercitar também as qualidades diferentes daquelas que já são suas características
(conhecida, na dança, como zona de conforto). Em relação às dinâmicas ou qualidades de
movimento propostas por Laban, levei em consideração que as duas polaridades devem ser
exercitadas como contrastantes, mas também devemos incentivar os estudos das oscilações de
qualidade - de modo a produzir gradações de um polo a outro, e aproveitar para experienciar a
gama de nuances de movimentos possíveis de se realizar44.

- Tempo:
Foram realizados vários exercícios cuja qualidade de execução do movimento se atentava
para a relação com o tempo, que pode ser lento ou rápido (ou ainda, da mesma forma,
prolongada/repentina, ou acelerada/desacelerada). O tempo acelerado do movimento exige maior

43

Também chamados de fatores de movimento. O estudo de cada dinâmica é indissociável de outra, mas Laban
propôs uma divisão das qualidades com fins didáticos. No estudo de cada dinâmica é dada ênfase àquela estudada,
secundarizando a atenção nas outras qualidades do movimento.
44
Sobre as dinâmicas, Ciane Fernandes ainda comenta: “Os conceitos de Laban, muitas vezes interpretados como
dualidades opostas, de fato dialogam nessa figura tridimensional que elimina oposição e instala uma continuidade
gradativa em constante transição, como é o movimento humano.” (FERNANDES, 2002 p. 28) e ainda “O
treinamento corporal busca desenvolver as diferentes nuances destas qualidades dinâmicas do aluno, além de suas
preferências cotidianas. Por oscilarem num continum entre dois polos reciprocamente influentes, dentro da Banda de
Moebius ou Leminiscate, o estudo de cada fator implica em perceber suas duas vertentes e as gradações entre elas.”
(Idem, p. 104)
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habilidade de equilíbrio, por isso, seu contraponto, o tempo desacelerado foi bastante utilizado
no início das atividades.

Espaço:
Foram propostas experimentações da relação bailarino com seu foco, que pode ser direto
(reto) ou flexível (sinuoso). A projeção no espaço foi estudada a partir da adaptação do olhar ao
espaço, objetos e pessoas, buscando a organização corpo em decorrência dessa relação
estabelecida. Enquanto se desloca, o artista experiência o espaço e constrói relações com o
espaço físico e com as pessoas que compartilham esse espaço. Essas relações são estabelecidas
pelo olhar atencioso ou foco, que vão desde o foco direto, atado a um único ponto do espaço, ao
foco flexível e, portanto, multifocal.
O foco foi exercitado através do estabelecimento da atenção através do foco num objeto
ou pessoa e ir até ele, ou ainda, no encontro das pessoas pelo espaço. Uma variação do mesmo
trabalho colocou a atenção do foco em relação (associada ou dissociada), com a mudança de
direção do deslocamento.

Foi o melhor dia para mim, o dia que me senti melhor. O principal que me
marcou mais foi o trabalho com o foco e com o espaço, baseado em Laban.
Como sempre houve um momento de aquecimento e alongamento muito
interessante buscando sempre abrir, alongar crescer. O foco dentro e fora
acrescentou um elemento muito legal na minha prática artística, de perceber
quanto muda nossa postura e nossas sensações quando muda o foco, e como
isso pode se tornar um fator importante no momento da improvisação, como
pode render movimentos diferentes. (depoimento, Sandro Silva)

Peso:
O estudo de peso refere-se à mobilização do peso do corpo ao mover-se. Pode ser leve
(ativo), fraco (passivo), pesado (passivo) forte (ativo). Seu estudo proporciona estabilidade pois
sensibiliza a percepção do efeito da gravidade no corpo. São incentivadas experiências que
acionem sensações e intenções de entrega-se ao chão, deixando atuar a força gravitacional e
resistência, impulsionando o corpo para o eixo. Também foi utilizado esse estudo para, como
contraponto proporcionar os saltos.
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Fluência:
Refere-se ao fluxo da tensão corporal ou tônus. Pode ser livre ou controlado.
O movimento da água foi usado como metáfora para falar da dinâmica de fluência do
movimento corporal e as mudanças na qualidade, tornando-se controlado ou livre. Os
participantes foram levados a experimentar a fluência livre do movimento como a água corrente
de um rio e a fluência controlada como um rio represado pelas margens ou contido pelas pedras.
Trabalhamos aqui as mudanças de tônus muscular fluir o movimento (fluxo livre) ou para
restringi-lo (fluxo controlado).

A parte prática foi bem intensa, porque tínhamos falado antes do corpo-devir e
foi um trabalho em uma velocidade mais rápida e de olhos fechado, o que
despertou diversas sensações. E houve o estimulo da água que foi bem legal
porque mostrou a força que a água também tem, que muitas vezes a água é
utilizada para apaziguar, refrescar, neste exercício a água, ora retesada e ora
liberta, mostrou muita força; A energia também foi um ponto bem marcante,
exatamente, a energia gerada no corpo por este exercício. Mais forte. Ao mesmo
tempo que foi rápido foi marcante, dava para desenvolver bastante coisas.
(depoimento, Sandro Silva)

Fluência livre.
Ciro Ítalo. Foto: Cibele Ribeiro

Rolamento horizontal
Os rolamentos horizontais são realizados deitados e podem iniciar pelas extremidades
(pés ou mãos), provocando torções e desenhando um formato de X no espaço, ou por irradiação
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central, de forma a manter eixo do corpo com peso constante em todas as partes, sem realizar
torção, mantendo uma forma de cilindro que rola regularmente. Para maior sensibilização, são
efetuados pequenos toques por um parceiro, para sinalizar possíveis adiantamentos ou atrasos do
percurso do corpo em relação ao rolamento.

Na terceira tentativa, sinto um leve toque no meu pulso direito, que eleva a
minha mão, já me dando uma boa intenção de movimento. É o colega que
observa e vem ao meu socorro. Esse auxílio fez a diferença! Agora, o rolamento
flui e aos poucos se ganha uma nova noção de espacialidade. (depoimento, José
Caldeira)

Rolamentos.
Foto: Cibele Ribeiro

4º. Mo(vi)mento: improvisações
Num quarto momento, quando algumas das bases do trabalho já estão estabelecidas o
grupo é deixado em suas experimentações. Esse é o momento da improvisação, propriamente
dita. Nele, incentivo a busca do movimento pouco conhecido, do inexplorado ou inusitado e tem
o potencial de ampliar o repertório pessoal de movimentos. A improvisação é sugerida como
composição instantânea de movimentos e de sequência de movimentos, sem se importar se isso
“parece ou não parece dança”.
As experiências de improvisação do grupo Judson Dance Theater foram tomadas como
influência, ainda que não as únicas, para as improvisações realizadas pelo Grupo Corpo-devir,
valorizando espontaneidade, a sabedoria do corpo e a intuição cinética do momento em
contraposição às decisões predeterminadas e racionais. Como aquele coletivo, buscamos
valorizar, em vez de rejeitar quaisquer imperfeições nas criações de improviso. O dançarino67

criador foi convidado à experimentação de movimentos, a lidar com o acaso e os imprevistos nos
ocorridos. Tomamos ainda, como parâmetros, a postura de não julgar um trabalho pronto, mas
avaliar seu processo de feitura a partir da multiplicidade de pontos de vista. É preciso incentivar
o acolhimento dos resultados desse momento, quaisquer que sejam, valorizando o processo dos
devires corporais, afinal:

Devir não é imitar, nem fazer como se, nem se conformar a um modelo [...] Não
há termo do qual se parta, nem ao qual se chegue, ou ao qual se deva chegar.
Não se trata também de dois termos que se trocam [...] Pois à medida que
alguém se torna, aquilo que ele se torna muda tanto quanto ele. Os devires não
são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de
evolução não paralela, núpcias entre dois reinos. (DELEUZE; PARTNET,
1998, p. 3)

Na finalização desse momento, por vezes solicitei a divisão do grupo em dois - de forma
que um deles pudesse demonstrar as improvisações, enquanto o outro apreciava. É momento de
ver e ser visto. De exercitar-se, apresentando-se ou apreciando – usar o “fermento” do olhar
alheio, ou exercitar os neurônios-espelho45.
As improvisações ocorreram, frequentemente, após os trabalhos de ampliação das
percepções/consciência corporal e estudo de movimentos, mas por vezes surgiram diretamente
de um ou de outro trabalho e foram balizadas por processos indeterminados ou propostas
definidas, como se segue:
- os processos indeterminados: a maioria das improvisações foi realizadas a partir do
próprio movimento, individualmente ou em duplas, explorando a continuidade dos exercícios de
sensibilização, consciência ou de estudo do movimento. Cada pessoa foi convidada pelo próprio
movimento, através da continuidade da experimentação, à eleição e ordenação dos temas de
movimento estudados no encontro e explorá-los como lhes conviesse. Por vezes, sugeri
verbalmente um “resumo” corporal dos exercícios, de todos os temas ou daqueles mais
importantes para cada um, a partir do qual, cada um faz sua “releitura” dos estudos de
movimento e dos acontecimentos na sala de prática.

45

Neurônios-espelho são células encontradas em regiões do cérebro como o córtex parietal e o pré-motor que
representam um mesmo movimento tanto quando é feito pelo próprio cérebro quando é feito pelo de outra pessoa.
Esses neurônios “refletem” automaticamente ações alheias e nos permitem tanto imitá-las quanto interpretá-las.
(HERCULANO-HOUZEL, 2012)
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Improvisações.
Priscila Naef, Ana Tereza Gouveia e Ciro Ítalo. Fotos: Cibele Ribeiro

Improvisações.
Ciro Ítalo, José Caldeira e Lidiane Santos. Fotos: Cibele Ribeiro

Improvisações.
Priscila Naef, Lidiane Santos. Fotos: Cibele Ribeiro

- propostas definidas: foram sugeridos processos como provocações ou elementos disparadores
da improvisação, ou ainda, a resolução de problemas dentro de estruturas com demarcações. No
primeiro caso, os elementos foram propostos por mim ou solicitados aos participantes e podiam
envolver diversos tipos de materiais como textos, imagens, sons, palavras, lembranças, sensações
corporais, entre outros.
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Improvisação a partir de elemento trazido pelo professor:
Tirinhas
Foi proposto aos participantes que a mobilização da improvisação partisse de algumas
tirinhas do cartunista Laerte46. Essas tirinhas são formadas, na maior parte, apenas por imagens,
e, por vezes, de uma única frase e propõe, reflexões sobre a condição humana e o corpo, que são
trabalhados cinestesicamente. Trago abaixo, o comentário sobre um dos participantes sobre a
proposta:

Tirinha do Laerte. Marcou para mim no primeiro dia o prazer que senti ao
realizar a aula. Uma sensação de bem estar, de tranquilidade e ao mesmo tempo
de trabalho corporal. O trabalho com a tirinha também foi bem novo e ao
mesmo tempo super instigante pois possibilitou uma criação a partir de texto e
imagem ao mesmo tempo e como era uma tirinha que tinha uma metáfora,
possibilitou a criação poética, mas nesse sentido senti um pouco de dificuldade.
(depoimento, Sandro Silva)

Improvisação com as tirinhas.
Sandro Silva, Ciro Ítalo, Elenize Pereira, Lidiane Santos. Fotos: Cibele Ribeiro

Improvisações a partir de elemento trazido pelo artista:
Objeto afetivo

46

Laerte (Laerte Coutinho) é um dos principais quadrinistas do Brasil. Os trabalhos a que me refiro aqui são
algumas tiras da série “Piratas do Tietê”, publicadas no jornal Folha de São Paulo no período entre 2007 e 2009,
aproximadamente e compõem um acervo pessoal.
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Foi solicitado aos participantes que trouxessem um objeto que pudesse mobilizar sua
improvisação. Chamo esse elemento de objeto afetivo, pois nessa escolha, o artista se volta para
si próprio e procura à sua volta objetos que o cercam e podem, potencialmente, afetá-lo na
produção de movimentos. Como há liberdade de escolha, os objetos variaram muito de um
sujeito para outro.
Na ocasião, Sandro Silva trouxe um texto literário e, em seu depoimento, refletiu que se
deixou afetar por ele num nível sensorial:

Improvisei com um texto do Fernando Pessoa que falava do corpo e foi muito
legal perceber formas diferentes de lidar com o texto. Já havia vivido algo
parecido com o teatro antropológico, formas diferentes de criar com um mesmo
texto. Nesse caso foi um pouco diferente, pois eu mesmo tive de decidir nesse
momento como criar e optei pelo nível das sensações. Outras formas poderiam
ser imitar literalmente o texto, interpreta-lo, transforma-lo em ações.
(depoimento, Sandro Silva, grifo nosso)

Na mesma oportunidade, Ciro Ítalo trouxe sua faixa de judô e parecia estabelecer a
emoção como diretriz do movimento:

Escolher um objeto para, a partir dele, estimular o movimento foi uma
experiência nova, como todas as outras, e que realmente desperta muitas
sensações e isso aconteceu comigo. Durante a interação com o objeto muitos
movimentos surgem e as sensações vão condicionando os nossos movimentos
em uma mistura de emoções. Eu gostei muito e vejo esse método como um
processo criativo muito significativo. (depoimento, Ciro Ítalo)
Hoje esqueci o meu objeto de interação (minha faixa do judô), mas utilizei a
memória para relembrar as sensações que haviam me ocorrido na interação do
último encontro. Nossa! foi incrível fazer esse exercício, todas as sensações
estavam ali como se eu as tivesse sentindo naquele momento [...].(depoimento,
Ciro Ítalo)

A experiência com o objeto afetivo foi relatada como uma das mais marcantes para Ana
Tereza Gouveia, que trabalhou a partir da memória e da emoção:

E eu levei um porta-retrato, com a primeira foto minha com uma amiga de
infância. Trabalhei bastante nesse dia, sentindo saudades dela [...]. O portaretrato tocava uma música nostálgica, e sempre foi dessa linda foto nossa. Toda
essa ligação me emocionou bastante, aconteceram coisas, movimentos [...] Foi
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tudo tão real, palpável, nítido e sutil ao mesmo tempo [...].(depoimento, Ana
Tereza Gouveia)

Improvisação a partir de objeto afetivo.
Ana Tereza Gouveia, Sandro Silva e Ciro Ítalo. Foto: Cibele Ribeiro

Contato-improvisação
Alguns exercícios propostos utilizaram como princípio do movimento as relações de
contato físico com outro, tais como as propostas pelo contato-improvisação. Esta prática propõe
contínua responsabilidade de cada membro da dupla em conduzir e ser conduzido pelo parceiro
de improvisação através de um ponto ou área de contato entre os parceiros, a qual o restante do
corpo interage reflexivamente (PAXTON apud TUNER, 2010). Esse ponto de contato pode ser
efetuado basicamente através de pressão, deslizamento ou rolamento do corpo todo ou partes do
corpo de um dançarino sobre o outro. As interações são normalmente realizadas em duetos, pois
demandam uma capacidade de percepção apurada do movimento executado no elo com o outro,
e a relação a partir dos trios fica bastante dificultada, ainda que possível.
O Contato-Improvisação propõe a partilha do peso do parceiro a partir da eleição do
sentido do tato/contato como primordial na relação. O centro de gravidade muda conforme a
interação conjunta dos corpos e as “formas resultantes são complexas, fugazes, impossíveis de se
premeditar, dado que nascem da ação como tal.” (SUQUET, 2008, p. 534.) Por mobilizar a
atenção do praticante para os rolamentos pelo corpo do outro e levantamentos deste, uma das
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principais preocupações na técnica é o controle da queda, não evitando-a totalmente, mas
favorecendo-a pelo funcionamento preciso dos reflexos corporais47. Sobre o referido trabalho,
trago a observação de Sandro:

Foi muito interessante o trabalho com o peso e o contato, em dupla. Consegui
perceber muito bem a fluidez do movimento e ao mesmo tempo a relação com o
outro. Saber ouvir o movimento do outro, sentir. (depoimento, Sandro Silva)

Contato-improvisação.
Ciro Ítalo e Pedro Souza. Sandro Silva e José Caldeira. José Caldeira e Lidiane Santos. Fotos: Cibele Ribeiro

Improvisação como processo de composições fixas
Como a prioridade desse trabalho foi a improvisação como composição instantânea, a
composição coreográfica fixa e a repetição foi muito pouco realizada. Porém, discutimos as
possibilidades desse tipo de composição e em algumas oportunidades foi solicitada a
memorização da sequência de movimentos após a improvisação.
Numa dessas ocasiões, aproveitei algumas cadeiras que estavam na sala e solicitei a
utilização delas na exploração do movimento e nas improvisações individuais. Depois, pedi que
fixassem as experimentações numa sequência os movimentos mais significativos para cada um.
Então, pedi que formassem grupos de duas ou três pessoas, e que ensinassem umas às outras os
movimentos. Depois os grupos foram convidados a apresentar seus trabalhos.

47

Paxton se refere à importância do aprendizado que o Aikidô teve na constituição dos conhecimentos da queda
para o Contato-Improvisação, o que faz com que o improvisador tenha grande controle e evite machucar-se ou
machucar o parceiro.
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Composições fixas.
José Caldeira, Pedro Souza, Ana Tereza Gouveia. Elenize Pereira e Victor Cruz. Foto: Cibele Ribeiro

Composições fixas.
Lidiane Santos e Melina Varela. Débora Medeiros e Filipe Barros. Foto: Cibele Ribeiro

As rodas de improvisação no Grupo Corpo-devir
No Grupo Corpo-devir também foram realizadas rodas de improvisação48 em alguns
encontros. As rodas de improvisação são estruturas formais do espaço que convidam os artistas
ao seu centro, no qual ele improvisa sozinho, em duplas ou grupos. Usualmente, no grupo, a
proposta foi de que se utilizasse o centro para trabalho individual intercalando com duplas,
sempre deixando um tempo para cada tipo de trabalho, de modo que o segundo improvisador
trabalhasse um pouco com o primeiro, depois sozinho e, em seguida, com um terceiro
improvisador, e assim sucessivamente. De modo geral, as regras da roda são às mesmas da Jam
Session descritas abaixo, com a diferença que no grupo não houve a execução de música
improvisada e tocada ao vivo, mas geralmente foi feita com gravada, algumas vezes, no silêncio.

48

Diferencio aqui a grafia, em letra minúscula, desses exercícios, das Rodas de Improvisação/Jam Sessions,
descritas abaixo.
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A roda é marcante, por seu acolhimento, para quem está dentro dela. Para quem está fora,
dá a oportunidade de apreciação de um corpo tridimensional, diferente das apresentações feitas
com a noção de quarta parede.
Como era um tipo de vivência ainda pouco conhecida, as experiências iniciais foram de
surpresa, timidez e desafio, como indicam os depoimentos:
A roda de improvisação foi bem nova para mim. Nesse primeiro contato me
senti um pouco tímido, mesmo assim consegui sentir o outro, como é
interessante improvisar em dupla. (depoimento, Sandro Silva)
A roda de improvisação foi uma das coisas que mais me chamou atenção, pois
não sabia nem do que se tratava, nunca tinha visto isso antes. Depois que a
conheci, foi maravilhoso. (depoimento, Lidiane Santos)
houve uma roda de improvisação, que por sinal foi muito boa. Interagir com o
outro sem ter ideia onde o movimento vai parar é incrível. (depoimento, Ciro
Ítalo)

Posteriormente, as experiências da roda foram sendo mais confortáveis e possibilitando
um aproveitamento diferente, tal como revela Sandro Silva:

A roda de improvisação foi muito marcante para mim, busquei interagir ao
máximo e acredito que o exercício do foco me ajudou a interagir com a roda.
Em um momento que fiquei sozinho na roda me senti muito a vontade e muito
feliz por estar ali. Ao mesmo tempo procurei trocar com a roda e chamar
alguém da roda para vir dançar comigo. Em meu rosto o sorriso era fácil e eu
percebi o quanto aquele momento era especial, o quanto as pessoas estavam
bem. Foi lindo! Sentia meu corpo leve, e sem vontade de parar, algo ligou em
mim e não queria desligar e isso fazia com que não faltassem elementos para
improvisar. ENERGIA. (depoimento, Sandro Silva)

Roda de Improvisação.
Ao centro Melina Varela e Sandro Silva. Foto: Cibele Ribeiro
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5º. Mo(vi)mento: conversas finais
No final de quase todos os encontros, ou em ocasiões nas quais foram apresentados
vídeos ou discutidos textos previamente indicado para leituras, abrimos espaço para conversas
sobre o trabalho realizado com o grupo Corpo-devir de pesquisa, possibilitando o
compartilhamento das experiências. Ao propor esse espaço de partilha, surgiram comentários
sobre os exercícios e observações sobre os trabalhos, as práticas, exercícios ou sutilizas que
ajudaram ou prejudicaram cada um, as dúvidas, críticas e autocríticas, aguçando a apropriação de
cada participante dos trabalhos executados.

Conversas Finais.
Foto: Cibele Ribeiro

Esse é sempre um momento que lida com a participação espontânea de quem quer falar,
mas a prática da escuta também é válida e estimulada, pois mobiliza da mesma forma processos
de reflexão. Até porque, muitas vezes, a timidez é companhia de alguns e nossa educação formal
não prioriza o diálogo, mas o monólogo em sala de aula. Não é diferente na sala de prática do
artista, como demonstra o comentário de Lidiane Santos:
Eu tive muitas dificuldades aos fins das aulas para expor o que havia aprendido
naquele dia, pois em todos os contatos que já tive com a dança, no fim de cada
trabalho, falava-se de tudo, menos do que foi trabalhado. (depoimento, Lidiane
Santos)

Algumas vezes, vivenciar algo basta por si e o silêncio é necessário, pois como afirma
Saramago, “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”
(SARAMAGO, 1995, p. 262). E, em outras ocasiões, nos percebemos buscando ressonâncias
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linguísticas daquilo que nos passa, já que o discurso nos ajuda a compreender, recriar,
ressignificar. Como observa Duarte Jr.:

O mundo é significado, quer dizer, transformado em signos, pelos quais então
conhecemos tudo e a nós mesmos num trabalho reflexivo. Nesse processo
humano o nosso lastro animal, corporal, vale dizer, sensível, também é tornado
signo, ganha significação, e esse processo constitui uma via de mão dupla, pois
as significações, de volta, nos ajudam a entender, elaborar e desenvolver a nossa
sensibilidade corporal. (DUARTE JR., 2012, p. 362)

Incentivar o artista a falar sobre as suas experiências e sobre o que apreendeu das
experiências dos colegas, pode auxiliar a integrar os conhecimentos intelectuais e a sabedoria
corporal. Assim como as práticas anteriores, essa é uma parte constitutiva do trabalho, pois
abordar as vivências, encontrar as palavras para expressá-las, dar-lhes nomes, é também se
apropriar daquilo que sucedeu. Sobre esses momentos, nos contam os depoimentos abaixo:

Em sua maioria, para mim era necessidade falar das minhas impressões e
escutar, tentar entender outros pontos de vista foi muito enriquecedor.
(depoimento, Ana Tereza Gouveia)
Sempre achei esses dois momentos precisos, o primeiro [conversa inicial] pra
conversar sobre o que íamos fazer e pra saber como todos estavam, o segundo
[conversas finais] pra comentar sobre os exercícios realizados e ter o feedback
das percepções do grupo com relação as atividades. Era bom pra mim porque eu
podia saber o que os outros sentiram e se tinha relação com o que eu senti.
(depoimento, Ciro Ítalo)
Importantíssimos e novos para mim, pois não existe algo assim no clássico que
conheço a vida toda. (depoimento, Lidiane Santos)
Vejo como um momento importante que esclarece dúvidas e possibilita o
contato entre os participantes e também possibilita a organização do nosso
pensamento sobre a prática, além de colocações que complementaram às aulas.
(depoimento, Sandro Silva)

Um exemplo dessas conversas em grupo se deu na ocasião da exibição de vídeos sobre
Klauss Vianna (“Movimento expressivo: Klauss Vianna”, ROIZENBLIT; BOGÉA, 2005) e
Renée Gumiel (“Renée Gumiel: a vida na pele”. ROIZENBLIT; BOGÉA, 2005). A oportunidade
fomentou perguntas e comentários sobre o fazer arte contemporânea, o artista contemporâneo e
suas obras, as mudanças que a dança provoca na sociedade e as que a sociedade fazem reverberar
na dança, o corpo e seus fluxos, as noções de corpo ideal na dança e o desapego dessa noção no
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pensamento contemporâneo de dança, além de serem discutidas noções de dramaturgia corporal,
composição, coreografia, artes corporais, arte conceitual e se pensar sobre a pedagogia e a
história da arte. Assim, num único dia, foi gerado pelo grupo uma quantidade enorme de
informação e o estabelecimento de conexões e conhecimentos.
Outro exemplo de discussão trazida pelo grupo foi motivada pela leitura coletiva do livro
de Vianna (1990), posteriormente comentada, na qual o autor dizia que:

Para acordar esse corpo é preciso desestruturar, fazer com que a pessoa sinta e
descubra a existência desse corpo. [...] O que proponho é devolver o corpo às
pessoas. Para isso peço que elas trabalhem cada articulação, mostrando que
cada uma tem uma função e essa função precisa de espaço para trabalhar. Da
mesma forma, também a musculatura precisa de espaço: ela se relaciona aos
ossos, existe uma troca constante entre essa musculatura e os ossos. Tudo na
vida, no corpo, na arte é uma troca. (VIANNA, 1990, p. 62-3)

A ideia de desestruturação que Klauss Vianna traz nesse texto, no qual observa a
necessidade da estesia corporal para lidar com a ampliação articulatória e muscular que propõe
em sua metodologia de dança, gerou discussões sobre a sua estruturação do corpo, ou seja, a
forma como contextos sociais e culturais nos quais estamos inseridos modelam os corpos.
Observamos o quanto as relações geradas nesse intercruzamento podem estabelecer a estesia ou
anestesia dos corpos (DUARTE JR., 2004) e notamos as relações de poder que nos atravessam
são também relações corporais, como propõe a obra de Michel Foucault. Alguns participantes, já
mais habituados com a discussão, sugeriram obras que tratam sobre o assunto. Outros traziam
olhares admirados com a novidade da informação.
Na ocasião havíamos feito algumas improvisações a partir de diversos quadrinhos de
Laerte49 e reparei que um deles retratava imageticamente o aspecto negativo da ideia de
construção cultural do corpo, cujo sujeito se encontra passivo e sitiado, sem “os espaços
promotores da vida e nem da arte” que fala Vianna. A imagem é por si, geradora de reflexões e
considerações e através desses dois elementos discutimos o tema:

49

Já referidas acima.
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Quadrinho utilizado com o grupo Corpo-devir para discussão da construção cultural do corpo. Arquivo pessoal

A própria leitura de uma obra pode ser geradora de experiências significativas e
reelaboradas nas vivências, como nos relata o depoimento de Ciro Ítalo:

Hoje cheguei à aula depois da leitura do [livro do] Klauss Vianna e pude
perceber outros aspectos do método utilizado na oficina, como por exemplo,
sentir que depois do pé, o joelho, o quadril e todo o resto do corpo se movem.
Perceber como todo o movimento acontece a partir do mínimo movimento é
muito interessante para se reconhecer como um corpo vivo e em movimento.
(depoimento, Ciro Ítalo)

Acredito, e usualmente afirmei nos encontros, que dançar não é apenas se movimentar,
mas também permitir-se filosofar. Nas palavras da dançarina Yvonne Rainer: “não se deve
pensar que o tipo de dança que vou discutir foi exclusivamente influenciado pela arte [...] [mas]
refletem transformações das ideias sobre o homem e o seu meio circundante” (RAINER apud
GIL, 2004, p. 149) e vice-versa.
Percebo, ainda, que as conversas sobre dança, sobre a arte e sobre a vida formam a
capacidade de movimentação dos artistas, integrando conhecimentos corporais e intelectuais.
Portanto, a maneira como pensamos e o que dizemos a nós próprios e aos nossos alunos
repercutem em seus corpos e permitirá que avancem em seus estudos somáticos, aguçando os
sentidos para a dança, a percepção e conhecimento do corpo ou dificultando, ainda que
temporariamente, sua capacidade de aprendizado corporal. Segundo Feldenkrais “nós agimos de
acordo com nossa auto-imagem” (FELDENKRAIS, 1977 apud STRAZZACAPPA, 2006, p.51).
Como parto da consideração contemporânea de dança como área de conhecimento, e da
noção de que a arte possibilita percepções, consciência, aprendizados, significados e,
conhecimentos singulares que só através da vivência estética poderão ser encontrados (DUARTE
JR., 2002), considero que as limitações da auto-imagem podem ser transfiguradas na proposta de
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um corpo-devir, que é a da metamorfose de si. Fomentei por essa senda as discussões do grupo
Corpo-devir.
As perguntas, comentários e inquietações surgidas nessas conversas finais, tanto do grupo
Corpo-devir, quanto das Rodas de Improvisação e dos encontros ao ar livre funcionaram como
motes para o desenvolvimento coletivo, em sala de prática, de considerações sobre os assuntos
tratados, sobre as artes cênicas, a arte e a vida. Tomei essas questões e discussões orais como
pistas para o desenvolvimento das reflexões mais teóricas desse trabalho de Mestrado, juntandoas e reelaborando-as até ganharem uma forma escrita que aos poucos, se tornaram os eixos de
reflexão da dissertação e compõem o próximo capítulo. Elas sinalizaram ainda caminhos que
deveriam ser percorridos nas vivências práticas e mobilizaram o desejo de colocar os momentos
de escrita e de trabalho corporal em diálogo, de forma vigorosa.
Dessa forma, o capítulo II, a seguir, propõe reflexão sobre a improvisação, a dança e da
arte contemporânea, provinda dos questionamentos e experiências da sala de prática. A partir
desse ponto de vista, traço algumas considerações sobre coreografia como forma de composição
que pode ser fixada ou efêmera, como na improvisação. A improvisação em dança é inserida
num contexto das noções de improvisação em artes desde o século XX e sua relação com outras
especialidades artísticas, nas zonas de fronteira, principalmente com a música. A incessante
pergunta dos participantes do grupo “Mas, afinal, o que é a Dança Contemporânea?” mobilizou
reflexões sobre essa dança a partir da noção de zona de fronteira entre as artes, que nos levou às
concepções sobre “O que é dança?” trazidas pela Dança Moderna, Pós-Moderna e
Contemporânea - as mudanças geradas e absorvidas -, e que permeiam meu trabalho como
artista-docente. Também estão ali discussões sobre o papel das percepções corporais nas novas
concepções de dança e, consequentemente, nas práticas pedagógicas em artes cênicas.
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Capítulo II: Devires da dança
Dança das correlações provisórias

E ele, Sidarta? Qual seria o seu lugar? Participaria ele da
existência de outrem? Haveria pessoas que falassem a
mesma língua que ele? (Sidarta, Hermann Hesse)

“O que é, afinal, a Dança Contemporânea?” Essa é uma questão que ocupou, muitas
vezes, grande parte do tempo dedicado às discussões do trabalho, principalmente nos primeiros
encontros. Quando essa pergunta surge num grupo, procuro esclarecer com algumas
informações, mas busco fomentar as pesquisas do grupo que serão posteriormente socializadas,
quando possível. Por outro lado, minha intenção é sempre fazê-los sentir o que é Dança
Contemporânea dançando. Não foi diferente com o grupo Corpo-devir. A partir das conversas
em sala de prática, abri um espaço de curiosidade e de reflexão e estimulei uma grande e
produtiva discussão que não foi consumada num único encontro e nem poderia ser. Afinal, a
Dança Contemporânea não possui características muito simples de se apreender. Nesse sentido, o
grupo mobilizou suas próprias significações do que seria Dança Contemporânea, como as que
aparecem abaixo:

Descobrir a si mesmo não somente imerso em um contexto de movimento, mas
perceber que o movimento em si esta associado a tudo todo o tempo. Baseado
nisto tudo é dança. (depoimento, Pedro Souza)
[...] nos possibilita entrar em contato com questões contemporâneas, do nosso
tempo, e que está ligada ao ser humano contemporâneo, a imagem que ele tem e
como ele se sente, seu corpo, sua sociedade, sua identidade. Não
necessariamente deve estar ligada a uma técnica ou a uma escola, mas a uma
liberdade de criação que dialoga com outras artes e com outras áreas do
conhecimento. (depoimento, Sandro Silva)

Definir o que é Dança Contemporânea é uma questão quase irremediavelmente aberta, já
que ela admite muitas significações que se transformam continuamente, mas que permanecem
incompletas, tal sua diversidade e complexidade. Costumo dizer que não há uma Dança
Contemporânea, mas múltiplas danças contemporâneas, uma vez que ela não trata de um estilo
de dança, cuja definição precisa assegura um modo de fazer ou uma técnica que configura uma
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estética. Na Dança Contemporânea, várias formas, estilos, métodos, técnicas e estéticas de dança
convivem, se permeiam e interagem formando uma dança original criada a partir de um processo
criativo único. Por essa instabilidade intensamente criativa, não é possível falar em uma técnica
de Dança Contemporânea, tal como se pode falar em técnicas de Dança Moderna ou técnica de
Balé Clássico. Por outro lado, não possuir uma técnica primordial faz dessa dança uma arte de
complexos e singulares processos compositivos.50
Comumente, a dança Contemporânea é definida pela temporalidade histórica que carrega
no nome, como se fosse tão somente aquilo que se faz em dança nos tempos atuais. Mas sua
determinação levando em consideração apenas o tempo histórico a que pertence se mostra
insuficiente. Não se pode, por exemplo, considerar o Odissi - uma dança clássica indiana - como
Dança Contemporânea apesar dela ser executada na atualidade. Por outro lado, podemos ter uma
Dança Contemporânea cujos criadores possuem fortes influências técnico-estéticas do Odissi em
seu processo criativo, mais certamente essa referência estará mesclada a outras influências
técnico-estéticas e, principalmente, filosóficas específicas dos modos de fazer e pensar a Dança
Contemporânea.
Uma conceitualização histórico-filosófica da Dança Contemporânea começa a se delinear
quando se afirma que sua temática trata das questões da contemporaneidade. Ainda que essa
possa ser uma afirmação verdadeira, não pode ser generalizada, uma vez que a Dança
Contemporânea pode deter-se sobre uma temática de outra temporalidade histórica que não a
atual, sem deixar de ser Dança Contemporânea. É necessário, portanto, o deslocamento da
compreensão do fazer cênico e pedagógico da Dança Contemporânea do viés temporal para a
inclusão de uma abordagem artística e filosófica.
Para tratar de uma questão similar a essa aqui apresentada, a proposta de Hans-Thies
Lehmann (2007) é que o fazer teatral de um período seja compreendido a partir das suas
características estéticas singulares, e não apenas através de sua temporalidade histórica. Tal
noção é sugerida por Lehmann com o termo Teatro Pós-Dramático em substituição do termo
Teatro Pós-Moderno par a denominar as novas formas de se conceber a cena teatral e a
50

Por isso, segundo Soter, é necessário: “Antes colocarmos a ênfase na busca de caminhos particulares e adaptados
– ao invés de colocá-la diretamente no conjunto de procedimentos – para que, talvez, pudéssemos falar com mais
conforto de “métodos de dança contemporânea” em lugar de “técnicas de dança contemporânea”. (SOTER, 2009, p.
98) Para a autora, não é possível listar técnicas de Dança Contemporânea, uma vez que seus fazeres não constituem
conjunto de procedimento precisamente reaplicáveis, mas um campo experimental de possibilidades criativas: “a
emergência de modos de criar que se pretendem únicos e originais, e que se expressariam essa identidade
insubstituível, fazem com que, para cada cena, tenha que buscar um caminho próprio. E muitas vezes, o caminho
que atende àquela criação, não servirá à próxima, ainda que do mesmo grupo ou companhia.” (SOTER, 2009, p. 98)
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montagem cênica que surgiram entre as décadas de 1970 e 1990. Para o autor, a principal
característica estética deste teatro é a total flexibilização da noção de drama, quando não, a total
ausência do drama: “O adjetivo ‘pós-dramático’ designa um teatro que se vê impelido a operar
além do drama, em um tempo “após” a configuração do paradigma do drama no teatro.”
(LEHMANN, 2007, p. 33).
Ao discutir diversas designações sugeridas por inúmeros autores para essa nova forma de
fazer teatral e empenhar-se na defesa do adjetivo pós-dramático, Lehmann observa que esse
novo teatro não pretende negar os aspectos estéticos modernistas, mas ao contrário, fecunda e
explode questões trazidas pelo modernismo. Lehmann deseja, nesse contexto, valorizar a
autonomia da cena, voltando-se a práticas teatrais “fundadas na radicalização dos signos
específicos do teatro”, como afirma Sérgio de Carvalho (LEHMANN, 2007, p. 9). Assim,
seguirei aqui com a proposta de Lehmann, e procurarei me ater aos elementos estéticos
distintivos da Dança Contemporânea, ao invés de sua temporalidade, para poder melhor captar
suas particularidades.
A proposta aqui não é esgotar, mas sinalizar ressignificações em diversos aspectos da
própria concepção de dança que constituem uma nova “lógica estética”, que ocorrem também na
Dança Contemporânea. Se nela não encontramos quase nenhuma uniformidade, podemos
observar algumas tendências, as quais trago aqui para estabelecerem diálogo com as mudanças
efetuadas no teatro e provocarem reflexões importantes. Talvez a singularidade mais marcante da
Dança Contemporânea, seja a que cada artista inventa e reinventa sua técnica e sua estética sem
cessar, a partir de correlações provisórias, reconfigurando a dança como um todo. Por isso, uma
noção possível do que seja a Dança Contemporânea seria considerá-la uma dança na qual cada
criador tem a possibilidade pensar e fazer a própria dança com autonomia.
Lehmann registra, no teatro pós-dramático, novas relações hierárquicas entre autordiretor-ator. Um exemplo disso seria o Teatro Físico, estudado por Lucia Romano (2005), “tipo
de teatro que não tem como ponto de partida para a constituição da cena o texto escrito” no qual
essas relações se dão de forma a estabelecer uma “participação colaborativa de atores, diretor,
cenógrafo, dramaturgo e demais criadores seja crucial.” (ROMANO, 2005, p. 32) Faço ainda um
paralelo com a música improvisada, investigada por Scarassatti (2008), na qual a concepção de
composição musical passa a assinalar a renúncia do compositor como controlador da obra
musical, instaurando a liberdade do intérprete e também o papel criador do músico,
descentralizando a criação musical em favor de uma coletividade.
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A convivência mais horizontalizada entre as diversas funções também pode ser percebida
na Dança Contemporânea, que muitas vezes, desestabiliza as relações diretor-coreógrafobailarinos, na qual, anteriormente a essa concepção, aos primeiros caberia a criação e aos
últimos, a execução. Com a Dança Contemporânea, passa a ser bastante comum que num grupo
o diretor artístico incentive os bailarinos à criação cênico-coreográfica, eliminando-se a figura do
coreógrafo que possuía a função exclusiva da composição. Nos trabalhos de improvisação em
dança, há um total retorno da autoridade decisória para o bailarino.
Nesse sentido, encontramos uma tendência a que os diretores compartilhem a criação
coreográfica com os bailarinos ou ainda, e mais radicalmente, aqueles para os quais a criação
coreográfica deve vir inteiramente daqueles que dançam. Como consequência, bailarino e criador
passam ser a mesma pessoa, fazendo com que surja a figura do bailarino-coreógrafo ou criadorintérprete, como passa a ser comumente chamado.
Ao diretor de um grupo cabe, por vezes, a concepção geral da obra, o fomento dela. Ele é
o responsável pela proposta e coordenação do processo de preparação corporal e do processo
criativo pela qual passará o grupo. Compete ao diretor a função de lapidar o resultado dos
trabalhos corporais e certo papel de arranjador cênico, tal como o do arranjador na música. Dessa
forma, a criação artística dos movimentos na Dança Contemporânea deixa de estar calcada
apenas na subjetividade e na corporalidade do diretor ou do coreógrafo, mas traz consigo
também referências importantes das especificidades de cada um dos bailarinos, e mostra-se
aberta e desejosa das diferenças, dos aspectos de diversidade, das singularidades de cada história
de vida dos componentes do grupo.
Em relação aos processos de preparação corporal e processos criativos em Dança
Contemporânea percebemos, muitas vezes, a proposição de laboratórios de criação: espaçostempos nos quais os trabalhos corporais que, como dissemos anteriormente, se pautam pelos
processos investigativos, nos quais o grupo explora habilidades e expressividades corporais e
vivencia, no coletivo, experimentações de movimentos, técnicas de preparação e de composição,
estéticas, conceitos, estilos, métodos, etc., que estabelecem correlações a partir também da
própria bagagem biográfica dos componentes do grupo e de um ponto de vista que busca
preservar suas integridades artísticas. Tal procedimento pode ser considerado uma das mais
profícuas especificidades da Dança Contemporânea.
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É por isso que, muitas vezes, a criação coreográfica não se dá simplesmente por uma
sucessão de passos de dança, mas acontece a partir de diferentes processos criativos os quais o
grupo se entrega, pesquisa e se emprenha, até emergir com um resultado estético específico que
pode se repetir ou não num próximo trabalho criativo. O resultado do trabalho criativo, a obra de
arte, passa a receber, muitas vezes, os nomes montagem, composição ou concerto cênico ou
mesmo performance51, evitando-se a palavra espetáculo cujo significado pode carregar a
conotação de algo excepcional, fora do comum, que tende a ser repelida, assim como a ideia de
virtuosismo, aproximando por vezes, o público da arte e do artista.
A dança impregna-se, cada vez mais, das formas, conceitos técnicas e métodos provindos
do teatro, do circo, da performance, da música, das artes visuais, das intervenções cênicas e
musicais. Deixa-se influenciar por outras áreas do conhecimento tais como anatomia, fisiologia,
cinesiologia, educação somática, neurociência, filosofia, sociologia, antropologia, entre outras.
Assim como no teatro pós-dramático observado por Lehmann, na Dança Contemporânea
encontramos nesses diálogos uma força vital provinda do risco e da experimentação de novos
campos de investigação em que os novos paradigmas se misturam aos tradicionais:
O teatro pós-dramático é essencialmente (mas não exclusivamente) ligado ao
campo experimental e disposto a correr riscos artísticos. No entanto, ainda que a
fronteira entre o teatro “convencional” e a cena de “vanguarda” seja em grande
medida real, aqui também se encontrarão fenômenos do primeiro tipo [...].
[...]Trata-se aqui, de um teatro especialmente arriscado, porque rompe com
muitas convenções. (LEHMANN, 2007, p. 37-8)

Como consequência das relações funcionais e de autoridade mais flexíveis e dissolvidas
dos agrupamentos de dança, há uma tendência do uso do termo grupo, para definir a reunião
desses artistas da dança ao invés de companhia, cuja denominação parece carregar sentidos da
antiga relação de subordinação. Com a Dança Contemporânea surge também a experiência dos
coletivos de dança, agrupamentos unidos por interesses espontâneos e não hierárquicos cujos
artistas se alternam nas mais diversas funções - de produção a iluminação. Nos coletivos,
prioriza-se um trabalho criativo de grupo com relações horizontalizadas e a presença do diretor é
eliminada ou substituída pela figura de um provocador cênico – que instiga o processo criativo
de modo temporário.

51

Como ocorre com os artistas da pós-modernidade e do Contato-Improvisação.
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Devido à impregnação dos processos pessoais do sujeito, na Dança Contemporânea
encontramos ainda uma tendência à realização de trabalhos criativos a partir de solos, duos e
trios ou pequenos grupos, o que facilita a organização e execução de uma dança não
convencional.

Por prescindir de um grande suporte estrutural, torna-se mais independente

comercialmente, e fortalece, assim, as pesquisas de movimento e as investigações cênicas,
potencializando as fronteiras da dança.
Seu caráter de pesquisa favorece a proliferação de pequenos estúdios para aprendizado
(em contraposição às grandes escolas de dança), mas também utilizados para apresentações deste
tipo de dança. Fortalece, aos poucos, o uso de outros espaços não convencionais para
apresentação tais como a rua, as praças, os parques, igrejas, entre outros. Propõe usos não
convencionais da música, do ruído e do silêncio na cena e na criação cênica e também as
interfaces com a fotografia ou o vídeo, além de utilizar-se da voz falada ou cantada pelos
dançarinos.
Se na Dança Moderna, assim como no Balé Clássico, houve, muitas vezes, uma
dramaturgia da dança ligada à noção tradicional de dramaturgia como texto teatral ou de
formalidade dramática, que conta uma história de alguma forma linear e concisa, na Dança
Contemporânea, essa noção acerca-se daquilo que denomino como cartografia de cena. Nela há
a apreensão de um mapa quase caleidoscópico que indica o trabalho cênico no qual o artista se
norteará, mas que é sempre passível de pequenas transformações no decorrer do acontecimento
da cena, uma vez que a dramaturgia da Dança Contemporânea passa a estar no próprio corpo. O
estado poético da dança também pode ser evocado, como nos primórdios da Dança Moderna,
reafirmando uma tendência ao não uso da narrativa, o que provoca maior explicitação do corpo
tomado como possibilidade de movimentos:
Nas formas teatrais pós-dramáticas, o texto, quando (e se) é encenado, é
concebido sobretudo como um componente entre outros de um contexto gestual,
musical, visual, etc. A cisão entre o discurso do texto pode se alargar até uma
discrepância explícita e mesmo uma ausência de relação. (LEHMANN, 2007, p.
75)

Lehmann traz ainda em sua discussão, a descrição de um ator que figura como um agente
cênico - porque fundamentalmente criador – ou ainda, mais genericamente, como um artista da
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cena, já que sua atuação artística tende a dissolver e flexibilizar fronteiras de formação e atuação
entre atores, dançarinos, performers, músicos, artistas plásticos:
Há ainda um obscurecimento das fronteiras entre os gêneros: dança e
pantomima, teatro musical e falado se associam, concerto e peça teatral são
unificados para produzir concertos cênicos e assim por diante. Resulta disso
uma paisagem teatral múltipla e nova, para a qual as regras gerais ainda não
foram encontradas. Esse teatro surge muitas vezes na forma de projetos em que
um diretor ou grupo convida artistas de diversos tipos (dançarinos, artistas
gráficos, músicos, atores, arquitetos) para realizar um determinado projeto (às
vezes também uma série de projetos). Daí a denominação “teatro de projeto”.
(LEHMANN, 2007, p. 38)

Na Dança Contemporânea também encontramos uma disposição parecida: uma
possibilidade de convivência de artistas provindos das diversas formações, estudando, pensando
e compondo dança. Não diria um apagamento das fronteiras entre as especialidades artísticas e
suas especificidades, mas, antes, um novo conceito de artista cênico criado no espaço-tempo de
riqueza fermentada pela convivência mútua num ambiente de diversidade e instabilidade
estética, compondo uma “zona de indiscernibilidade” deleuziana, na qual os saberes artísticos e
funções artísticas deixam de estar um a serviço do outro, pois:
cada componente distinto apresenta um recobrimento parcial, uma zona de
vizinhança ou um limite de indiscernibilidade com um outro [...]. Os
componentes permanecem distintos, mas algo passa de um a outro, algo de
indecidível entre os dois: há um domínio ab que pertence tanto a a quanto a b,
em que a e b "se tornam" indiscerníveis. São estas zonas, limites ou devires,
esta inseparabilidade, que definem a consistência interior do conceito. [...]As
zonas e as pontes são as junturas do conceito. (DELEUZE; GUATTARI, 1992,
p. 31-2)

Tais zonas de indiscernibilidade compõem na Dança Contemporânea um espaço estético
em ebulição, ao prescindir dos rótulos a priori e proporcionar à dança a liberdade criativa de ser.
Correlações provisórias de conceitos e relações provisórias dos sujeitos em criação. Tal como
um imã, a Dança Contemporânea aproxima de si os mais variados conhecimentos sobre
movimento e sobre o corpo, hibridiza fazeres, técnicas, métodos, estéticas, estilos, preparações
corporais, especialidades artísticas e hibridiza o próprio tempo histórico-artístico-filosófico
deixando-se influenciar por danças de todas as temporalidades. Mas, tal como acontece em toda
a história da arte, na qual os movimentos modificam ou forçam substituições de valores estéticos
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vigentes para depois os readmitirem da mesma forma ou transformados, para que num terceiro
momento, outro movimento artístico o volte a nega-lo num movimento que provoca profundas
reconfigurações no modo de pensar e fazer dança. Para observar isso mais de perto, a dinâmica
da história da dança pode nos trazer importantes pistas desse processo.
No grupo Corpo-devir e em toda a investigação dessa dissertação, as tendências da Dança
Contemporânea, assim como da arte contemporânea, no geral, e da improvisação em dança, em
específico, foram abordadas. Como artista, priorizei algumas características a partir das minhas
próprias correlações provisórias, aquelas com as quais me identifico e, porventura, possuam para
mim significação e potência de criação.
Foram constantes, nesse trabalho, a autonomia para inventar e reinventar de
procedimentos técnicos, estéticos e pedagógicos, a proposição de relações flexibilizadas de
hierarquia em favor da coletividade, o incentivo à autoridade decisória do artista participante na
sua composição, a criação de laboratórios que experimentassem uma diversidade de propostas e
concedessem ao artista cênico a possibilidade da experimentação, a flexibilização da noção de
espetáculo em busca de ato performativo ou de intervenção artística, a influência das diversas
áreas do conhecimento, a importância dada à dramaturgia corporal e a proposição das zonas de
fronteira entre as artes, entre outras características demonstradas acima.
A discussão sobre “o que é Dança Contemporânea?” fortaleceu o Grupo em vários
aspectos do seu fazer artístico, mobilizando-o para a multiplicidade de respostas encontradas em
cada um dos participantes, integrando-os como protagonistas e coautores da perspectiva estéticofilosófica da arte contemporânea, como nos relatos abaixo:

Não conhecia praticamente nada da prática da dança contemporânea, apenas
algumas interseções com o teatro, mas nunca tinha tido aula nem me dedicado a
esta prática, mesmo acreditando e realizando uma pratica teatral que se
aproxima da dança no que se refere a práticas corporais e a criação de ações.
(depoimento, Sandro Silva)
eu não conhecia a dança contemporânea... Foi tudo muito novo pra mim, foi um
tapa na cara, um chacoalhão, um reaja, foi desafio em todos os aspectos que se
possa imaginar na minha vida, me revigorou o ser e estar nesse mundo. Uma
revolução silenciosa, quase que imperceptível e ainda há de me movimentar
mudanças, sem limites. (depoimento, Ana Tereza Gouveia)
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As tendências da Dança Contemporânea, acima discutidas, só foram possíveis graças a
trajetória de metamorfoses que a própria dança sofreu ao longo dos últimos cento e vinte anos,
aproximadamente, e sua permeabilidade em relação às outras artes e áreas do conhecimento, a
partir da criação da dança Moderna com seus pioneiros Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth St.
Dennis, Martha Graham, Mary Wigman, e Rudolf Laban, e posteriormente às influências da
dança Pós-Moderna com Ann Halprin, Steve Paxton, Yvonne Rainer e Trisha Brown, e no
Brasil, Maria Duschennes, Renée Gumiel, Klauss Vianna e Angel Vianna. Nessa investigação,
trago um recorte que retoma alguns desses artistas e um pouco de suas contribuições para esse
trabalho.

“Não me chamem dançarina52” ou a gestação do movimento natural
A Dança Contemporânea recoloca e consolida pressupostos artístico-filosóficos
inaugurados pela Dança Moderna. Um deles é que a dança, considerada a arte do movimento
humano, não possui nem poderia possuir uma quantidade determinada de movimentos
conhecidos por seus nomes porque trata justamente de uma dança que retoma a noção de
infinidade de movimentos humanos. Ela é composta daquilo que não tem necessariamente nome
em termos de movimentos. Com isso, essa nova dança mostra-se parcial ou totalmente
desinteressada dos códigos preestabelecidos das danças já existentes. A codificação dos
movimentos passa a ser concebida como uma parte integrante de alguns tipos de dança, mas não
como a dança em si.
A pioneira da Dança Moderna, Isadora Duncan será, com sua atitude desafiadora um
marco na história da dança:
Rompendo todas as convenções, Isadora pesquisou a dança até suas raízes como
arte sagrada – símbolo universal de um ato criador. Com característica certeza,
proclamou-se “inimiga do balé” – inimiga, na verdade, de toda insípida dança
de seu tempo. Zombava do garbo restritivo e outros artifícios restritivos dos
dançarinos de palco, e elaborou movimentos livres, naturais. Na sua túnica
diáfana, pés descalços, devolveu ao corpo humano sua realidade vital como
instrumento de expressão. Sua famosa “simplicidade” era de uma profundidade
oceânica. Voltando à antiga maneira de relacionar movimentos corporais à
cosmogonia e mágica, Isadora inventou o que mais tarde se chamaria Dança
Moderna. [...]
Não é, de qualquer forma, acidental que Isadora não se inspirasse nos
dançarinos – muito menos em “mestres na dança” -, mas, ao contrário, inspirou52

Isadora Duncan, 1996, p. 51.
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se em poetas! [...] Isadora situava-se naquela grande tradição poética que – de
Shakespeare e dos grandes elisabetanos até os surrealistas – se distinguiu,
sobretudo, por sua insistência na primazia da imaginação liberada. [...]
Isadora colocava na dança suas maiores esperanças como arte, como nova força
educacional e até como meio de transformação social. Mas não se considerava
nem queria ser considerada “apenas uma dançarina”. Sua abordagem nunca era
apenas estética: suas aspirações iam muito além do palco. Revolta era a marca
de tudo o que fazia. “Não sou uma dançarina”, insistia. “Estou interessada em
encontrar e expressar uma nova forma de vida.” (ROSEMONT, Franklin.
Prefácio. In: DUNCAN, 1996, p. 8-10)

Isadora Duncan conta em sua autobiografia que quando criança tinha por costume ir para
lugares desertos como a floresta ou a praia e ficar lá a dançar sozinha, descalça e nua. Sentia-se
assim integrada à natureza e inspirada por esta à “naturalidade” dos movimentos. Duncan traz
para a dança noções de arte que até então não estavam em discussão:
[...] minha vontade é libertar a arte da dança das distorções inaturais que são
produto do balé moderno, e devolver-lhe os movimentos naturais.
Vemos em animais, plantas, ondas e ventos a beleza desses movimentos. Todas
as coisas da natureza têm formas de movimento correspondentes ao seu ser mais
íntimo. O homem primitivo ainda tem esses movimentos, e começando desse
ponto temos de tentar criar belos movimentos significativos da cultura humana
– movimentos que, sem rejeitar as leis da gravidade, se ponham em harmonia
com o movimento do universo. (DUNCAN, 1996, p. 29)

A ideia de inatural que percorre seu trabalho surge da constatação de que as bailarinas53
de seu tempo não se conseguirem executar movimentos rítmicos e espiralados - inspirados na
natureza - por estarem em espartilhos e os pés confinados às sapatilhas de ponta, cuja finalidade
para ela seria restringir a execução dos movimentos humanos às formas geométricas baseadas
em linhas e que terminam nas extremidades do corpo. Defensora da liberdade e dos direitos da
mulher, Duncan foca suas críticas na imposição dos costumes ao corpo feminino na dança. Um
corpo que se desdobra em desprender-se de si, tal como se dá exigência da verticalidade do balé,
nos seus saltos virtuosístico, na “bailarina aérea que mal toca o solo, que é arrebatada dele como
um acrobata e, que, afinal voa, era, evidentemente, a imagem do espiritual” (GARAUDY, 1980,
p. 36). Em contraponto:

53

Especificamente aqui, Duncan se refere às mulheres. O uso do espartilho fazia parte do adereço do Balé Clássico,
a que se refere Duncan, o que lhes dificulta a respiração por oprimir a região torácica.
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Duncan dança descalça, enverga uma túnica larga de inspiração grega e institui
um vocabulário baseado em movimentos elementares do corpo humanos como
andar, correr, saltar, que se configuram num traçado espacial que tem por centro
as linhas em onda e numa qualidade de movimento fluida, contrariando as
linhas direitas, os ângulos e as poses da dança clássica. (FAZENDA, 1996, p.
142)

Filosoficamente, tudo o que queriam os frequentadores das cortes dos séculos XV e XVI,
e, em consequência, idealizadores do Balé Clássico, era estar longe da natureza, vista como
inferior ao ser humano e passível de ser subjugada. No século XVII, Francis Bacon, considerado
o fundador da ciência moderna, reafirma a cisão entre o ser humano e a natureza ao dizer que a
ciência deve conhecer, dominar e controlar a natureza, a qual deve ser reduzida à obediência e
obrigada a servir o ser humano. O homem moderno deve extrair da natureza, mesmo que sob
tortura, “seus mais recônditos segredos”. (DUARTE JR., 2004, p. 45)
Nessa separação da natureza, o ser humano termina por inventar um corpo repelido, que
deve ser diafanizado pela cultura através das artes, da religião, da educação e das práticas das
boas maneiras. “O corpo aparece no pensamento do século XVII como parte menos humana do
homem [...]” afirma David Le Breton (1990, p. 110). O autor observa ainda que:
O divórcio do corpo no seio do mundo ocidental remete historicamente a cisão
entre a cultura erudita e a poeira das culturas populares, de tipo comunitário. O
apagamento ritualizado do corpo, tão típico da Modernidade, encontra aí suas
fontes. Desvalorizado no âmbito das camadas sociais privilegiadas dos séculos
XVI e XVII, o corpo permanece em seu lugar central, pivô do enraizamento do
homem no tecido do mundo, para as camadas populares. Duas visões do corpo
se polarizam então, uma que o deprecia, distancia e acarreta sua caracterização
enquanto, de certa forma, diferente do homem que ele encarna; trata-se então de
ter um corpo; e a outra, que mantém a identidade de substância entre o homem e
seu corpo: trata-se de ser seu corpo.” (LE BRETON, 1990, p. 94)

Duncan contesta em seu trabalho essas cisões, orienta-se por um saber sensível sobre o
corpo, encarna-se e reivindica uma noção de movimento natural humano:

Pense em tudo o que você aprendeu na vida [...], e diga-me quais as coisas que
aprendeu melhor – as que leu em livros, ou as que experimentou e viveu?
(DUNCAN, 1996, p. 38)
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A pioneira experimenta suas ideias sobre movimento e dança em mais de duzentas
composições suas e de suas alunas nas diversas escolas que fundou pela Europa. Sua intenção foi
aproximar sua proposta do “fundamento de uma concepção completa de vida, mais livre, mais
harmoniosa, mais natural” (DUNCAN, 1996, p. 27). Rebelando-se contra o que denomina
artificialismo: sapatilhas, espartilhos, virtuosismo técnicos, Duncan promove uma noção de
corpo cujos atributos seriam a espontaneidade e a expressão das emoções, na qual:
os artifícios da dança são deixados de lado, os grandes ritmos da vida
conseguem aparecer [...], as profundezas da consciência recebem um canal para
a luz do nosso dia. Essas profundezas da consciência estão em todos nós.
(DUNCAN, 1996, p. 49)

Através dessa vertente de pensamento, essa dançarina vai incitar uma dança que parte de
três princípios fundamentais, como afirma FAZENDA: a origem do movimento é o centro do
corpo, especificamente o plexo solar54; o corpo e seus movimentos estão sujeitos às leis da
gravidade; o movimento e deve corresponder à naturalidade do próprio corpo e da natureza:

Todo o movimento sobre a Terra é dado pela lei da gravidade, composta de
atracção e repulsão, resistência e não-resistência: é isso que compõe o ritmo da
dança [...] O grande e único princípio em que creio poder basear-me é o da
unidade constante, absoluta, universal, da forma e do movimento; unidade
rítmica que se encontra em todas as manifestações da natureza; as águas, os
ventos, os vegetais, os seres vivos, as partes íntimas das próprias matérias,
obedecem a este ritmo soberano, cuja linha característica é a ondulação.
(DUNCAN, 1927 apud FAZENDA, 1996, p. 142)

A autora observa, porém, que a noção de “Naturalizar o corpo não o devolve à natureza,
atribui-lhe uma (outra) identidade” (1996, p. 149). Uma vez que a naturalidade exigida por
Duncan é suscetível de ser ensinada e transmitida como técnica corporal, constituindo um
modelo culturalmente estabelecido a partir de práticas, valores e ações incorporadas, ele se
distingue do corpo natural, no sentido biológico, para se tornar uma convenção do que é ser
natural.

54

O plexo solar é considerado, anatomicamente, um agrupamento de células nervosas no corpo humano localizado
atrás do estômago e embaixo do diafragma. Na medicina Ayuveda é também cconsiderado um dos sete principais
centros (chacras) energéticos, e ainda o chacra da auto-expressão.
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Mas essa convenção de naturalidade, e esse modelo de dança, a partir de Duncan
passaram a ser sinônimo de movimentos livres, não codificados e expressivos, um corpo como
meio e expressão da vida e da alma, o que vai marcar todo um período denominado Dança
Moderna. Isadora libertou o corpo da mulher numa dança que engendrava a si própria, e quase
sem querer, inventou a Dança Moderna. Aos críticos, dizia debochada: “Não sou uma dançarina
[...]. Estou interessada em encontrar e expressar uma nova forma de vida.” (ROSEMONT,
Franklin. Prefácio. In: DUNCAN, 1996, p.10)

A arte do movimento como potência do saber sentir
Para Rudolf Laban, também um dos pioneiros da Dança Moderna, “Isadora Duncan
contribuiu consideravelmente para a tendência do homem moderno de superar sua timidez,
manifestada ao ocultar o corpo”, desperta o sentido de poesia no movimento deste homem, e o
sentido lírico na dança, em oposição à dramaticidade do balé. Duncan estava “convencida que a
liberação do movimento das mordaças próprias dos hábitos tradicionais” só poderia se dar
através da retomada das formas primordiais e sagradas de dança e com isso libertou os corpos
dos bailarinos modernos e demonstrou que o “fluxo do movimento tem um princípio ordenador
que não se pode explicar mediante os costumeiros fundamentos racionalistas.” (LABAN, 1990,
p. 12-13)
A abordagem labaniana da dança, “procura integrar o conhecimento intelectual com a
habilidade criativa, um objetivo importante em qualquer forma de educação” (LABAN, 1990, p.
19) e tem como principal interesse ensinar “a viver, mover-se, expressar-se no ambiente que rege
sua vida” (Idem, p. 28). Ou seja, novamente a naturalidade da dança é invocada, associando-se
sua harmonia à da própria vida. Mas isso não significa que Laban não tenha associado à essa
visão de naturalidade dos movimentos a visão cultural. Seu trabalho evoca a cultura como
desorganizadora do corpo através do mau uso no cotidiano, mas também, como capaz de
promover ações educacionais do movimento, preservando a plasticidade corporal das crianças
ou reeducando essa capacidade nos adultos.
Para este artista e pensador do movimento, a aprendizagem da dança deve basear-se em
movimentos instintivos, como os do bebê ao mover-se. “No princípio, ele não imita, apenas
reage aos estímulos” (Ibidem, p. 26). Só mais tarde, o impulso de imitar será natural.
Congregando habilidade artística e conhecimento intelectual, o estudante labaniano de dança,
passa pela experimentação, exame, e exercício de diversos elementos do movimento, criando sua
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forma de dançar. A essa ação, denominamos atualmente improvisação em dança. A
improvisação é a liberdade de experimentar e pesquisar os movimentos, sem intenção de fixá-los
numa repetição. Nela, temos como ponto de partida e finalidade a exploração que visa a
ampliação do repertório corporal e o conhecimento do corpo e de si.
Laban será um dos primeiros artistas e estudiosos a sistematizar essa nova forma de
pensar, fazer e ensinar a dança, inicialmente denominada por ele como dança livre55 – e que só
depois passou a ser designada Dança Moderna. Laban, assim como Duncan, interessou-se pela
maneira como os movimentos executados repetidamente têm o poder de influenciar as atitudes
do ser humano em sua vida e criar estados mentais. Por isso, Laban debruçou-se nas questões da
educação do movimento, numa tentativa de compensar e equilibrar o homem moderno (e
industrial) e reivindicou para a dança um papel de arte básica, a arte do movimento:

A arte do movimento se utiliza no palco, no balé, na pantomima, no teatro e em
qualquer outro tipo de atuação, incluindo o cinematográfico. Todas as formas de
dança social, bailes campestres ou de salão e outros constituem parte da arte do
movimento, assim como um grande número de jogos, mascarados e muitas
outras diversões. A arte do movimento está presente em todas as cerimônias e
rituais e é parte das qualidades do orador em qualquer tipo de oratória e ato
público. Nossa conduta diária é regida por certos aspectos da arte do movimento
e o mesmo ocorre com a grande parte do comportamento e da atividade das
crianças na escola. (LABAN, 1990, p. 15).

Nessa perspectiva, esse artista reitera a importância já instaurada por Duncan, de uma
educação de dança e do movimento para a vida, seja de um artista da cena ou um sujeito cuja
profissão não seja de artista. Laban será um dos grandes defensores da integração da dança no
currículo escolar, como o faz em sua obra “Dança Educativa Moderna” (1990), assim como
reforça a importância dessa arte no aprendizado técnico de todos os artistas em “Domínio do
Movimento” (1978).
Laban admite como prioritário o interesse do artista da cena no estudo e desenvolvimento
da sua movimentação pessoal e incentiva seu empenho, uma vez que seu trabalho depende de
como utiliza sua movimentação: “O artista de palco tem que exibir movimentos que caracterizem
55

Segundo Rengel: “Dança livre ‘é a dança que não é ilustrada pela música e nem por uma estória. Origina-se do
ritmo interno do movimento corporal que encontra sua realização nos componentes espaciais e dinâmicos’”
(LABAN apud RENGEL, 2003, p. 42).
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a conduta, o crescimento de uma personalidade humana, numa variedade de situações em
mudança.” (LABAN, 1978, p.143)
Por meio de seus estudos e da sua proposição de uma verdadeira decupagem dos
movimentos, a coreologia de Laban proporcionou uma percepção dos movimentos a partir de
seus elementos constituintes, possibilitando a criação de exercícios que trabalhassem a partir de
uma visão múltipla. Todos esses elementos, escolhidos e entrelaçados no estudo e na criação,
formam miríades de possibilidades em danças e obras cênicas. “O uso exclusivo de movimentos
com um significado fixo jamais resultará num trabalho de arte, pois é precisamente a
combinação incomum de movimentos que os torna interessantes para o público.” (LABAN,
1980, p. 142) Por isso, em Laban, encontramos um ensino da dança que se dá pela improvisação.
Conforme Maria Cecília Lacava (2006, pp. 172-3) :

Laban oferece ferramentas que tornam possíveis o estudo e a composição do
movimento, reunindo de modo inseparável prática e pensamento [...]. Com
essas ferramentas, construímos uma técnica de trabalho com regras próprias e,
portanto, capacitando-nos para criar coreografias, improvisações de movimento
em grupo e individualmente, estabelecendo parcerias na construção do processo
de criação. [...] Mesmo havendo temas para o estudo do movimento e um
roteiro de ideias de pesquisa, a priori, a dança a ser criada não é planificável.
Ela se origina do inesperado das relações e percepções durante a dinâmica do
estudo; exige a prática do pensamento divergente, desmobilizando,
desconstruindo padrões prefixados de agir, pensar, sentir e estabelecer contato.

O estudo de movimentos proposto por Laban, longe de constituir exercícios que devem
ser repetidos e memorizados, proporcionam uma investigação profunda do movimento, criando
no artista a possibilidade de autogestão de estudos e também da criação artística. Dispensa o
automatismo em nome da autonomia – faculdade de governar a si próprio, criando condições de
escolher sua própria dança.
Segundo Eliana Rodrigues Silva (2005), a Dança Moderna introduziu no final do século
XIX a visão da dança como liberdade criativa, que teve consequências na noção de coreografia que passou a desenvolver-se a partir da criação individual de cada artista. A autora nos fornece
ainda elementos constitutivos dessa forma de pensar e fazer dança: na Dança Moderna, o centro
do corpo passou a ser pensado como gerador de movimentos56. A dança começa a ser feita
eminentemente com os pés descalços e o chão a integrar o espaço do dançarino, possibilitando-o
56

Uma interessante e recorrente característica que retoma, organicamente, uma forma de antropocentrismo ou um
empoderamento e autonomia do fazer artístico.
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sentar, deitar ou dançar na horizontal e não mais pensado apenas como suporte do corpo vertical.
Houve um uso diferenciado da música de modo não literal, ou seja, a música não conduz mais a
obra artística.
Além disso, ainda que na Dança Moderna fosse mantida uma estrutura narrativa tal como
se dava no Balé Clássico, a narrativa passa a ter uma dramaticidade que foi altamente explorada
em seus elementos expressivos e na singularização de cada personagem. A narratividade também
se modificou quanto à temática, que passou a estar unida aos princípios filosóficos e estéticos
individuais de cada criador, muitas vezes retomando o repertório das tragédias gregas ou
revisitando outras culturas da antiguidade.
A Dança Moderna propriamente dita se criou e se desenvolveu, do ponto de
vista crítico, rejeitando a indiferença da dança clássica pelas paixões profundas
e pela história, rejeitando a ausência de significação humana e também o código
imutável de movimentos que a transformara em uma língua morta. A partir
desta crítica, a Dança Moderna atribui-se a tarefa de viver intensamente o que
há de mais significativo nas angústias e nas promessas do mundo moderno, de
inventar os novos signos capazes de exprimi-las. (GARAUDY, 1973, p. 136)

Porém, a Dança Moderna foi, pouco a pouco, reabsorvendo ideais estéticos e filosóficos
do Balé Clássico, e passa a ficar muito parecida com este, nos seus aspectos técnicos e estéticos,
a ponto de se desvencilhar da noção de liberdade criativa de movimentos. Como afirma
Lehmann (2007, p. 38), “dizendo, com exagero, segue o lema de que o teatro de maior sucesso
do século XX é o teatro do século XIX”. Ainda que a Dança Moderna surja com impacto e
efervescência em vários pontos da América e da Europa, transformando a concepção de dança, o
Balé Clássico continua a ser, para muitos, sinônimo de dança e tem raízes largas e profundas no
imaginário cultural.
Muitos dos artistas da segunda e terceira geração da Dança Moderna vão se apropriar das
inovações dos pioneiros, mas retomar a antiga técnica, já consagrada, trazendo com ela diversos
aspectos estéticos dela indissociáveis. Diferentemente dos pioneiros, em meados do século XX,
os artistas da Dança Moderna são considerados bem tradicionais, como observa Garaudy,
voltando a ter no Balé Clássico sua grande referência:

Paradoxalmente, estes novos coreógrafos são menos hostis que seus
predecessores à dança clássica: evidentemente não voltam às pontas nem às
fórmulas mitológicas, mas sua orientação não lhes inspira a mesma cólera
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contra o movimento executado por ele mesmo, independentemente de qualquer
ligação com a vida. [...] A Dança Moderna, no começo do século é a primeira
negação do Balé Clássico. Em meados do século aparece como negação da
negação. (GARAUDY, 1973, p. 137)

Será exatamente na vivência desse contexto de inovação e tradição que serão retomados,
ainda que metamorfoseados, os pressupostos dos pioneiros da Dança Moderna. Isso se dará a
partir das vivências de um grupo de artistas, o Judson Dance Theater, cuja grande parte dos
integrantes passou pelas experiências da liberdade de movimentos oferecido nas oficinas da
artista Anna Halprin com peso da tradição técnica ou pela experiência virtuosística nos estúdios
de Merce Cunningham, tendo alguns deles passados pelas duas paradigmáticas experiências,
como veremos a seguir.

Corpo pulsante e democrático
Nos anos de 1960, as técnicas de improvisação de Anna Halprin impulsionaram uma
geração de bailarinos pós-modernos norte-americanos a retomarem a tendência de despertar e
ampliar as percepções corporais na dança, provocando uma intensa transformação da vivência
corporal na dança (SUQUET, 2008). As apaixonadas buscas e questionamentos da integração da
percepção, movimento, sentimento e pensamento culminaram nas práticas de improvisação, que
por sua vez constituíram um campo de experimentação para se elaborar a própria Dança
Contemporânea.
O grupo Judson Dance Theater é apontado pela historiadora da dança Sally Banes (1999)
como marco inicial de um novo paradigma na dança, o da Dança Pós-Moderna, cujas
características serão em grande parte absorvidas pela Dança Contemporânea. Esse grupo de
artistas vai recolocar noções da Dança Moderna e avançar as discussões filosóficas, técnicas,
metodológicas e estéticas no universo da dança. Segundo o relato de Banes, o primeiro concerto
de dança do Judson incluía:

danças feitas com técnicas aleatórias, indeterminação, jogos de poder, tarefas,
improvisação, determinação espontânea e outros métodos (como de tentos e
turbulências): todos eles minam deliberadamente a narrativa ou os significados
emocionais da Dança Moderna padrão. [...] algumas [danças] das quais
apresentadas em silêncio [...]. O estilo de movimento ia desde a escala dos
gestos cotidianos até o movimento cunnighanesco para citações de balé.
(BANES, 1999, p. 95).
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Banes aponta que uma crítica de dança do jornal local, Village Voice, “intitulou de
‘Democracia’ sua resenha do primeiro concerto e profetizou – corretamente – que este grupo
galvanizaria um renascimento da Dança Moderna, o primeiro em vinte anos.” (BANES, 1999, p.
96) Nesse momento de volta às tradições e convenções na dança, interessa aos artistas do Judson
negar completamente o padrão anterior. E isso é feito, de acordo com SILVA (2005), a partir da
exploração e demonstração do movimento por si próprio, sem intenção de expressão nem
mensagem psicológica. O movimento cotidiano quer ser identificável, sem virtuosismo e
qualidades de movimento que passam a ser motivos suficientes para dançar e compor. Os
processos criativos deixam novamente de ser expressão pessoal de um único coreógrafocompositor, como nas fases posteriores da Dança Moderna, para serem espaços de
experimentação e improvisação dos artistas.
Se em Laban, a dança, arte do movimento, é considerada uma necessidade de todo ser
humano e, em especial, como foco dos estudos todo artista, nessa “Instituição coletiva de
coreógrafos livremente organizada – que incluiu não só pessoas educadas para a dança como, de
maneira incomum, artistas plásticos, músicos, poetas e cineastas” (BANES, 1999, p. 94) a dança
é completamente dessacralizada como especialidade técnica e estética. Os artistas que
compunham o coletivo atuavam “não apenas como colaboradores nas produções de dança, mas
também como coreógrafos por seus próprios méritos” (BANES, 1999, p. 102).
Para se pensar a interessante noção de democracia judsoniana a que se refere o título do
artigo do jornal, precisamos pensar em democracia como distribuição equitativa de poder.
Precisa-se ainda considerar diversas de suas características, só mais tarde reveladas, daí o tom
profético do referido artigo.
Composto por artistas de diversas formações e atuações que não só a dança, mas também
música, artes plásticas, literatura, cinema e teatro, o Judson Dance Theater constitui além de um
marco, uma zona de indiscernibilidade na história da dança. Os saberes artísticos deixaram de
estar um a serviço do outro para compor um espaço em construção, em plena ebulição, sem
precisar recorrer a rótulos ou definições cristalizados ou a priori.
É possível constatar no grupo não um apagamento das fronteiras entre as artes, mas uma
composição entre os diferentes, mas não desiguais - a possibilidade de uma riqueza desmesurada
pela qual a potência de um acontecimento pode se manifestar justamente por se tratar de uma
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fronteira tal como definida por Felix Guattari e Gilles Deleuze ou zona de indiscernibilidade, na
qual se dá a inseparabilidade dos componentes:

É uma zona de indeterminação, de indiscernibilidade [...] ponto (todavia no
infinito) que precede imediatamente sua diferenciação natural. É o que se chama
um afecto. [...] Só a vida cria tais zonas, em que turbilhonam os vivos, e só a
arte pode atingi-la e penetra-la, em sua empresa de cocriação. (DELEUZE;
GUATTARI, 1992, p. 225)

Esse coletivo independente de dança, unido por interesses espontâneos e não
hierárquicos, constituiu talvez o primeiro grupo de dança a compor considerando bailarino e
criador a mesma pessoa, imprimindo aí uma profícua marca e impondo a importância de um
tema que até hoje é atualíssimo na dança: o bailarino-coreógrafo ou, o criador-intérprete.
O coletivo foi marcado pela influência de um músico numa função do que hoje
poderíamos denominar de um provocador cênico: Robert Dunn era compositor, havia estudado
dança e trabalhava como músico acompanhador em vários estúdios de Dança Moderna. Foi
indicado por seu professor de música experimental na New School, de Nova Iorque - o também
compositor de música contemporânea John Cage - a ministrar uma disciplina de composição
coreográfica para uma classe no estúdio de Merce Cunningham, formada inicialmente por 14
artistas: Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton, Douglas Dunn, David Gordon, Judith
Dunn, Alex Hay, Elaine Summers, Ruth Emerson, Fred Herko Deborah Hay, Lucinda Childs,
Kenneth King e Simone Forti. Esses artistas provinham de experiências variadas com as artes:
alguns eram bailarinos profissionais, outros aspirantes, mas havia muitos artistas plásticos,
alguns músicos, poetas, cineastas e atores.
Marques (2003) analisa os princípios norteadores do trabalho de Dunn que influenciaram
a prática artística do grupo e destaca as concepções do músico em relação a uma composição
coreográfica pautada na busca de integração da diferença e da multiplicidade na dança, na
ausência de predeterminação de objetivos e de finalidades estabelecidas antes do processo
criativo. Assinala a flexibilização da noção de corpos ideais para a execução da dança e na
postura de não julgar um trabalho pronto, mas avaliar seu processo de feitura.
Assim como para John Cage na música, o trabalho prático proposto por Robert Dunn
esteve o tempo todo pautado pelas noções do zen-budismo, “a possibilidade de experimentar as
vivências diretas, as intuições do cotidiano, o viver o aqui e agora pregado pelo Zen”
99

(MARQUES, 2003, p. 182). A ênfase de Dunn se deu nas questões do processo criativo
coreográfico, e não da composição em si, nem do uso perfeito de uma técnica, mas partindo do
princípio que “todo o movimento é dança” como uma tradução livre do princípio zen-budista
para a dança.
Os workshops de composição coreográfica de Dunn distinguiam-se do modelo que
imperava até então nos estúdios de dança, nos quais a música estruturava e moldava a dança,
suas qualidades de expressão e de movimento e onde se incentivavam valores como a precisão
técnica, o virtuosismo, as metas e os modelos a serem alcançados com sacrifício pessoal. Seu
trabalho propunha oportunidades de trabalho criativo através de tarefas a serem realizadas
individualmente. Dunn valorizava “o acaso, os processos indeterminados, as improvisações, os
movimentos simples e cotidianos” (Idem, p. 183).
As diferentes formações desses artistas não os impediu de estudarem e trabalharem a
coreografia a partir de um viés investigatório. Ao contrário, Banes (1999) afirma que é
justamente essa a característica que confere ao grupo uma de suas importantes marcas: o
pluralismo. A partir das classes de Robert Dunn, totalmente embebidas na filosofia do
experimentalismo apregoado por John Cage, mais do que a uniformidade ou uma simples
combinação entre as artes, tal convivência entre as diferentes formações proporcionou
diversidade na dança. A unidade do grupo provinha menos de uma proposta homogênea de
sentidos e sensações de seus métodos e obras coreográficas do que, segundo Banes, de sua
atenção e energia dedicadas às dinâmicas (BANES, 1999). A multiplicidade de pontos de vista e
métodos de trabalho provocava no grupo um efeito de variedade conscientemente desejada.
Influenciados pela filosofia e pelos procedimentos de composição sugeridos por Robert
Dunn e vivenciados pelo grupo ao longo de dois anos de estudos, o Judson Dance Theater
formou-se inicialmente com a intenção de um recital de despedida da turma. Uma despedida que
não aconteceu. Ainda que muito do que foi apresentado fosse diferente e surpreendentemente
desconcertante - em termos dos padrões de dança da época - houve ótima repercussão e
acolhimento de suas obras tanto com o público como com crítica, o que incentivou os artistas a
continuarem como grupo.
De todos os grupos off-off Broadway daquele momento, o Judson é considerado por
Banes como o que mais importância deu ao trabalho coletivo. Já em seu primeiro concerto, o
recital denominado “Concerto n°. 1”, os catorze coreógrafos dividiam-se entre as mais diversas
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funções, desde a produção até a iluminação. Apesar da formação inicial do grupo orbitar em
torno da figura de Robert Dunn, após o primeiro concerto, Dunn não participava mais do grupo.
E não houve, em momento algum no Judson, a função de um diretor artístico, ou de um
responsável único pela coreografia.
Esses artistas identificaram na dança e na construção coreográfica da época, padrões de
autoritarismo que estavam sendo contestados por eles como sujeitos na vida cotidiana.
Criticaram a própria dança como dispositivo de uma subjetivação ligada a “instituição, saberes e
poderes” (GIL, 2004, p. 149). Influenciaram-se pelos princípios do método do consenso, um
processo de decisão coletiva no qual todo acordo deve integrar a opinião da minoria. Dessa visão
crítica diante dos processos decisórios, o coletivo estabeleceu acordos de não discriminação em
relação às obras artísticas e aos membros.
As concepções de dança do grupo ficam bem aparentes quando consideramos o “No
Manifesto” (1965) escrito, posteriormente, por Rainer, no qual ela explicita muitos dos
elementos presentes nas composições do grupo em sua “estética da recusa”, como afirma Banes:

Manifesto do não
Não ao espetáculo.
Não ao virtuosismo.
Não à transformação, à mágica e ao faz-de-conta.
Não ao glamour e transcendência da imagem de estrela.
Não ao heroico.
Não ao anti-heroico.
Não ao lixo figurativo.
Não ao envolvimento do performer ou do espectador.
Não ao estilo.
Não ao frívolo exagero.
Não à sedução do espectador pelas artimanhas do performer.
Não à excentricidade.
Não ao mover, comover ou ser movido, comovido. 57

Para o coletivo, a dança surge não da emoção, como na Dança Moderna, mas do
movimento. Deseja, na negação da sedução do espectador, poder libertar-se para a pesquisa o
movimento e usufruto de criação, sem se preocupar com o “produto” artístico, mas com seus

57

No manifesto No to spectacle./ No to virtuosity./ No to transformations and magic and make-believe. /No to the
glamour and transcendency of the star image./ No to the heroic./ No to the anti-heroic. /No to trash imagery./ No to
involvement of performer or spectator./ No to style./ No to camp./ No to seduction of spectator by the wiles of the
performer./ No to eccentricity./ No to moving or being moved./ No Manifesto (1965), Yvonne Rainer. Tradução
nossa.
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processos. Nega a dança como espetáculo para instaurar a dança como performance. A
improvisação em dança foi amplamente utilizada pelo grupo, tanto na forma de improvisação de
movimentos como processo composição e elaboração de coreografias fixas à composição
instantânea levada à cena.
O coletivo pesquisou corpo, movimento, dança, mas também mecanismos de
subjetivação e, assim alargou as fronteiras da dança. Mais que isso, desterritorializou o conceito
de dança – para usar novamente uma noção guattaro-deleuziana, para reterritorializá-la como
ponte, juntura: “uma espécie de desenquadramento que a abre e a fende sobre um cosmos
infinito” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 253), lançando-se nele. Abrem-se, novamente, os
caminhos para a dança que vai passar a se interessar por um corpo orgânico, sensorial, cotidiano,
em interação com as forças cósmicas, passível das leis físicas e inserido na sociedade. Um corpo
tomado como potência de movimento.

Estar inteiro
No Brasil, Klauss Vianna - ao lado de Angel Vianna, Maria Duschennes e Renée Gumiel
- será um dos grandes incentivadores da pesquisa de movimento e da abordagem do corposujeito. Para Vianna, de nada interessa à dança cênica e ao dançarino, a simples repetição de um
movimento reproduzido. O artista deve compreender com seu próprio corpo a forma do
movimento, ainda que para isso, precise desconstruir muito do que está nele sedimentado. E o
sujeito consegue isso através da experimentação de movimentos que o permitem “reconhecer e
localizar como a musculatura trabalha, quais os movimentos que pode gera as diversas intenções
que pode transmitir, seu encurtamento, seu alongamento” (VIANNA, 1990, p. 65), além dos
trabalhos articulares, que com a mesma perspectiva investigativa de si mesmo, dá espaço às
individualidades e funcionam como alavancas do movimento:
Meu trabalho [...] busca dar espaço para a manifestação do corpo como um
todo, com os conteúdos da vida psíquica, das expressões dos sentidos, da vida
afetiva. Não é possível negligenciar ou esquecer tais coisas nem fazer com que
o corpo permaneça mudo e não transmita nada: as informações que ele dá são
incontroláveis. Temos é que conhecer esses processos internos poderosos e dar
espaço para que eles se manifestem, criando assim a coreografia, a dança de
cada um. (VIANNA, 1990, pp. 134-135)
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Para Klauss Vianna, o movimento é um processo de autoconhecimento, de perceber
conscientemente o mundo interno ao bailarino em estreita correlação com o mundo externo a ele
e vice-versa. A dança se confunde com a vida e nasce dessa imensa e intensa fusão. É a partir
dessa relação que o dançarino pode encontrar espaços para sua movimentação, para sua dança:
Do mesmo modo, existe um espaço interior, emocional, mental, psicológico, e
um espaço exterior que é onde se manifesta a dinâmica do corpo. A sensação de
equilíbrio corresponde ao momento ou aos momentos em que descobrimos uma
maneira harmônica de utilização do espaço, em que o equilíbrio interior e
exterior já não se diferenciam mais. (VIANNA, 1990, p. 106).

Em Vianna, encontramos novas significações para o conceito de dança e de coreografia,
muito mais ligado à movimentação do próprio bailarino visto como criador, do que simples
executor de movimentos. Segundo ele, seus ensinamentos proporcionavam a possibilidade
corporal do bailarino, mas não a dança, que deveria surgir do próprio artista:
minha proposta é essa: através do conhecimento e do autodomínio chego à
forma, à minha forma – e não o contrário. É uma inversão que muda toda a
estética, toda a razão do movimento. A técnica na dança tem apenas uma
finalidade: preparar o corpo para responder à exigência do espírito artístico.
(VIANNA, 1990, p. 58)

Com a exploração de movimentos musculares, articulares, táteis, Vianna vai associar a
improvisação em dança como possibilidade de preparação corporal: “através de improvisações,
com o uso das dobradiças do corpo, o vocabulário corporal do aluno vai aumentando, as tensões
vão se diluindo e os espaços articulares vão se ampliando.” (MILLER, 2005, p. 64).
Além do uso exploratório em exercícios, as improvisações passaram a ser utilizadas
também na concepção de composição do artista, como nos relata Ana Terra (2008):

Retomando a questão da improvisação, Vianna trabalhava orientado segundo o
que resolvi denominar ‘Método das Perguntas ao Corpo. Esse método consistia
em levantar questões visando à observação e a escuta. Pelas perguntas, Klauss
“trazia um caminho” (MONTEIRO, 2005), evidenciando a concepção de um
intérprete-criador que deve se tornar ciente de sua expressividade, conectandose consigo e com o mundo a sua volta. (TERRA, 2008, p. 3):
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Para Klauss Vianna, o bailarino dançava a partir de sua técnica num primeiro momento,
enquanto estava sob suas instruções, mas, era responsável por criar sua coreografia na repetição
dos movimentos improvisados. Sobre isso, em depoimento, Vianna afirma:
Zélia Monteiro dançou uma única vez a minha técnica. Depois ela coreografou
essa técnica. Na repetição, ela coreografou. Por que, o que que a gente fala: são
as posições musculares, estar presente naquele momento... Não há uma série de
passos que obedece uma parti [partitura] musical58, não tem nada haver. Então
eu estou presente, se eu estou presente eu posso até mudar a coreografia.
(CASALI: NAVAS, 1992)

Klauss Vianna agrupa, nessa declaração, diversos conceitos importantes dentro do
universo da dança e explicita a sua concepção de dança e de coreografia, na qual prioriza o
movimento do dançarino, seu acionamento de musculaturas, sua presença cênica em detrimento
dos aspectos mais formais da dança, tais como os passos de dança, a coreografia como
composição fixa ou a relação da temporalidade musica-dança. Assim, ao afirmar “se eu estou
presente eu posso até mudar a coreografia”, ele abre espaço para o devir na cena e para a
improvisação não apenas como vivência de exploração de movimentos em laboratórios ou como
processo de composição coreográfica fixa da dança, mas como possibilidade estética e de
composição instantânea: “[Klauss Vianna] teve um papel importante para a utilização da
improvisação, inclusive em cena” (MILLER, 2005, p. 44).
Vianna recoloca ainda a preponderância da temporalidade corporal dada pelo tempo
interno do bailarino frente aos recursos temporais colocados pela música que acompanha sua
dança. Numa concepção tradicional de composição da dança, o coreógrafo, que pode ser ou não
o diretor artístico, concebe a dança e a fixa numa coreografia ou sequência de movimentos,
estabelecendo os chamados passos da dança. A coreografia deve estar de acordo com uma
relação temporal música-dança, à qual se convencionou quase como um dogma dança, como
extremamente dependente da temporalidade da música escolhida, utilizando sua contagem
rítmica. Ao intérprete ou grupo de intérpretes de dança caberá aprender e executar tal sequência
coreográfica dentro desse tempo e desses movimentos pré-determinados. Sobre a convencionada
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Como a fonte desse depoimento é oral (vídeo documentário), foi minha opção adotar aqui a grafia “parti” musical,
supondo que Klauss Vianna está se referindo à partitura musical, usando uma expressão coloquial usada entre
músicos. Essa suposição faz sentido quando retomamos a frase: “Não há uma série de passos que obedece uma
partitura musical”.
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naturalidade do tempo do movimento no tempo musical, o músico Jorge Schroeder faz seu
contraponto:
Mas essa é uma ideia com a qual não posso concordar, visto que, como músico,
presencio constantemente a força da temporalidade corporal tentando
constantemente extravasar as amarras do tempo da música e eclodir num tempo
próprio que, entretanto, também precisa ser controlado. Mas não pela música, e
sim pelos recursos e possibilidades próprios do movimento. (SCHROEDER,
2000, p. 19)

A maneira como Klauss Vianna compreendia a dança afetou fortemente sua forma de
ensiná-la. Ele se afastou completamente dos exercícios técnicos tradicionais e criou sua própria
forma de ensinar, o que fez dele um pesquisador do movimento inquieto e apaixonado pelo seu
objeto de pesquisa:
As técnicas excessivamente formais que desconsideram esses fatos quase
sempre caem no vazio, no limite dos gestos artificiais e desprovidos de emoção.
Nesse caso, os movimentos são confusos e pouco objetivos e o que se apresenta
como emoção são apenas máscaras, artifícios tecnicamente produzidos, sem
qualquer relação com um impulso vital. O que essas técnicas ignoram é a
própria vitalidade do movimento. (VIANNA, 1990, p. 103)

Vianna, como os pioneiros da Dança Moderna, retoma na dança os ritmos do Universo,
segundo ele: “composto de expansão e recolhimento. Somos também expansão e recolhimento,
cada célula [...] e cada artista, ator ou bailarino precisa atuar respeitando esse ritmo.” (VIANNA,
199, p. 64) Klauss Vianna fala ainda de um corpo como síntese do universo, uno com ele em
seus mistérios e possibilidades. Parece nos sugerir delicadamente: “silêncio”. O silêncio da pausa
antes do movimento, o silêncio antes do início do espetáculo, o silêncio do profano frente ao
sagrado. O silêncio para aprontar os sentidos na busca da sensibilidade, da essência da dança, da
energia primeira, a energia vital, em busca do emprego consciente da energia vital na dança:
Como potencializar e canalizar essa energia em um sentido criativo é o que nos
interessa mais de perto, tanto no domínio da arte quanto da própria vida. [...]
Minha energia vital cresce na mesma medida que o meu trabalho corporal se
torna consciente. Quanto mais presente em mim mesmo eu estiver, quanto mais
atento a cada gesto ou deslocamento, maior poderá ser a minha produção e
concentração de energia vital. (Idem, p. 105-6).
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Com Klauss Vianna, concluímos uma proposta de compreensão histórica da dança e da
improvisação em dança aqui apresentada, com suas ponderações estéticas e filosóficas nos
permitem perceber ao longo do tempo e das gerações de artistas como se dá as transformações
nas noções de dançarino e de corpo cênico.

Eu-corpo e o conhecimento sensível
A bailarina sublime nas pontas dos pés, suspensa pelo espartilho, numa insistente
verticalização de seus movimentos invocando o celestial, personifica um corpo volátil à procura
da transcendência, bem ao gosto do Romantismo. No fim do século XIX, a Dança Moderna se
fortalece em oposição aos movimentos convencionais e artificialismos da Dança Clássica e
recoloca o corpo do dançarino como um corpo encarnado, um corpo-sujeito em busca de si. Essa
mudança constitui, dentro do universo da dança, uma transformação de paradigma muito maior,
que está ocorrendo com todo o mundo do conhecimento produzido pelas artes, pela filosofia e
pelas ciências.
Historicamente, o intelectualismo renega o aspecto corporal da existência, desmerecendo
a percepção, tida como falsa e enganadora. Por esse pensamento, o corpo – tomado como sede
das paixões e da imaginação - e a percepção devem ser submetidos à correção, domínio e
controle da consciência e do intelecto. Assim, o conhecimento lógico-conceitual foi
historicamente valorizado em detrimento do conhecimento sensível, ao longo dos tempos, e, de
certa forma, foi considerado o único tipo de conhecimento “confiável”.
Podemos buscar na história do pensamento ocidental as raízes dessa arraigada noção
herdada pela filosofia e pelas ciências. Desde a antiguidade clássica, no ocidente, os filósofos
tomam para si a função de relacionar conhecimentos, discutir dogmas, buscar a verdade. Coube
ao filósofo a reflexão, a busca de explicações fundamentadas e críticas da realidade que a todos
cerca. Ao se propor compreender a realidade não mais pela explicação divina ou mitológica, que
era até então quase toda fonte de explicação dos acontecimentos do mundo e da vida, o filósofo
passou a priorizar o conhecimento intelectual.
Nascida dessa forma, a razão buscou afastar-se de da fantasia, da imaginação, da emoção,
dos sentidos e das sensações com o objetivo de tornar a reflexão filosófica profunda, rigorosa e
questionar o senso comum. Para Platão, o mundo concreto é imperfeito. Ele encontra a perfeição
apenas no mundo das ideias. Muitos filósofos irão ao longo dos séculos retirar e temer toda e
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qualquer influência das emoções, das sensações e do sensorial na sua atuação, tentando assim, se
aproximar de uma “razão pura”, de um conhecimento lógico inabalável, tentando acercar-se de
uma intangível verdade única.
Foi no século XVII, que o filósofo René Descartes, imbuído desse mesmo projeto,
expressou sua noção de natureza dividida entre mente e matéria, fragmentando assim, de um
lado a mente, detentora da racionalidade, da lógica e da inteligência e o corpo, portador dos
sentidos, que nos iludem e logram. Descartes afirma que: “somente pelo exame das coisas
sensíveis e sem recorrer aos resultados das pesquisas científicas, sou capaz de descobrir a
impostura dos meus sentidos e aprender a me fiar apenas na inteligência” (MERLEAU-PONTY,
2004, p. 3). O projeto de Descartes - de desprezo aos sentidos - teve tamanha aceitação no
mundo dos pensadores ocidentais que passou a constituir a base de todas as outras explicações
filosóficas e modelou não só a filosofia, mas a ciência e a tecnologia de toda uma era.
O pensamento cartesiano atuou na construção de paradigmas que se espalhou pela
medicina e pelas noções de corpo como objeto mecânico e contribuiu para “abandonar a
abordagem orgânica da mente-no-corpo que predominou desde Hipócrates até o Renascimento”
(DAMÁSIO, 1996, p. 282). Manteve o corpo refém da mente, desvalorizado e passível de
domínio. Manteve o ser humano cindido, fechado a um campo mental e intelectualizado que
nega a experiência sensorial, a emoção e o sentimento no processo conhecimento, que no limite,
vão cindir sua capacidade de integração consigo, com sua sociedade e cultura. Será apenas no
final do século XX que esses paradigmas serão mais fortemente contestados pela própria
filosofia, pela ciência e pelas artes.
Na busca de outras formas de pensar e conceber o mundo, a filosofia do século XX
desafia a tradição filosófica e defende que a capacidade do pensar e a experiência filosófica
estão ligadas à percepção e ao corpo e não é possível separá-los já que tanto a percepção quanto
o pensamento se faz nas coisas. Para o filósofo Merleau-Ponty, estamos integrados ao mundo por
meio do nosso corpo. Para compreender nossa condição humana devemos compreender como
percebemos o mundo, o que não é possível apenas pelo pensamento. Se os sentidos podem ser
considerados ambíguos, é porque são o ponto inicial de exploração do mundo e nada mais fazem
do que deixar transparecer a ambiguidade do mundo:

As coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos
diante de nós; cada uma delas simboliza e evoca para nós uma certa conduta,
provoca de nossa parte reações favoráveis ou desfavoráveis, e é por isso que os
gostos de um homem, seu caráter, a atitude que assumiu em relação ao mundo e
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ao ser exterior sã lidos nos objetos que ele escolheu para ter a sua volta, nas
cores que prefere, nos lugares onde aprecia passear. (MERLEAU-PONTY,
2004, p. 3)

Segundo a fenomenologia, a percepção configura o conhecimento sensorial. Não se trata
simplesmente de sensações elementares ou confusas que os sentidos nos informam, mas de uma
forma de conhecimento do sujeito. A percepção é uma experiência que relaciona o sujeito com o
mundo fazendo com que um não exista sem o outro. Como sujeitos ativos, atribuímos sentido e
valores às coisas que fazem parte da nossa vida e interagimos com o mundo, e assim,
protagonizamos o processo de distribuição de sentido.
A percepção é também uma forma de comunicação corporal com o mundo, interpretação
e valoração das coisas. Envolve toda nossa personalidade, história pessoal, vivências,
afetividade, desejos, paixões, ações, vida social, assim como, a forma que a sociedade concebe a
si própria. Segundo Chauí, a percepção “depende das coisas e de nosso corpo, depende do
mundo e de nossos sentidos, depende do exterior e do interior, e por isso é mais adequado falar
em campo perceptivo [...].” (CHAUI, 2006, p. 154) A percepção, ou essa rede formada por um
campo perceptivo, como sugere Chauí, é, ao mesmo tempo, investigação e compreensão do
mundo que passa pelo corpo.
Para Merleau-Ponty (2004) “é impossível separar as coisas da sua maneira de aparecer”
(MERLEAU-PONTY, 2004, p, 56). Para conhecer uma coisa devemos mergulhar nela com
todos os sentidos, embevecer-se de seus signos e de todos os detalhes que a constituem, pois:
“nenhuma definição, nenhuma análise ulterior, por mais preciosa que possa ser posteriormente e
para fazer o inventário dessa experiência, conseguiria substituir a experiência perceptiva e direta
que tive em relação à ela” (idem, p. 57). Para o autor, somos consciência encarnada e o corpo
revela ser experiência no mundo.
Segundo Damásio (1996), que se debruçou nas questões do corpo em busca de bases
neurocientíficas para compreender as decorrências na biologia desse paradigma instaurado pela
visão cartesiana, o erro de Descartes foi:

a separação abissal entre o corpo e a mente, entre a substância corporal,
infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um funcionamento
mecânico, de um lado, e a substância mental, indivisível, sem volume, sem
dimensões e intangível de outro; a sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e
o sofrimento adveniente da dor física ou agitação emocional poderiam existir
independentemente do corpo. Especificamente, a separação das operações mais
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refinadas da mente, para um lado, e da estrutura e funcionamento do organismo
biológico, para outro. (DAMÁSIO, 1996, p. 280)

Damásio afirma que aspectos da emoção e do sentimento, assim como os mecanismos
fisiológicos por trás deles, são indispensáveis para a racionalidade, para a tomada de decisões e o
uso da lógica. Sugere ainda que a razão humana não possui um centro cerebral único, mas que
ela depende de uma rede complexa de relações entre diversas partes do organismo (cérebro e
corpo) como um todo:

Os níveis mais baixos do edifício neurológico da razão são os mesmos que
regulam o processamento das emoções e dos sentimentos e ainda as funções do
corpo necessárias para a sobrevivência do organismo. Por sua vez (...) mantém
relações diretas e mútuas com praticamente todos os órgãos do corpo,
colocando-os assim diretamente na cadeia de operações que dá origem aos
desempenhos de mais alto nível da razão, da tomada de decisão e, por extensão,
do comportamento social e da capacidade criadora. Todos esses aspectos,
emoção, sentimento e regulação biológica, desempenham um papel na razão
humana. (DAMÁSIO, 1996, p. 13)

Da mesma forma que Damásio assume bases biológicas dos aspectos de emoção,
sentimento e sensorialidades na produção do conhecimento humano, Le Breton, que se interessa
por observar o mesmo evento a partir do enfoque cultural, reivindica a importância fundamental
do corpo na comunicação e na produção desse conhecimento. Reconhecendo a simbiose entre
corpo e conhecimento, Le Breton afirma: “Existe uma inteligência do corpo da mesma forma que
existe uma corporeidade do pensamento.” (LE BRETON, 2009, p. 44)
Porém, segundo o autor, enquanto as sociedades tradicionais e orientais consideram o
corpo de forma a não separá-lo da noção de pessoa e o integrando-o ao cosmo e à natureza,
ativando o pertencimento desse homem em seu grupo e sua cosmogonia, o homem ocidental,
cartesiano, entende o corpo como objeto e posse. Não se considera um corpo, mas dono de um
corpo que invoca a delimitação e “a ruptura da solidariedade com o cosmo” (LE BRETON,
2011, p.32) e dessa forma se instala uma concepção de corpo paradoxal, fronteira entre o homem
e o mundo.
Também Duarte Jr. (2004) que chama a atenção para o papel das percepções na criação
da consciência, assevera que “é frequente afirmarmos que temos um corpo. Todavia, esta
maneira de colocar as coisas reforça tal dicotomia entre o “eu” e o “corpo”, já que não temos o
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nosso corpo feito possuímos uma caneta ou um isqueiro.” (DUARTE JR., 2004, p. 129). Para o
autor, a “consciência é produto de nossos processos corporais e perceptivos”, o que deveria
mudar nossa forma de falar do corpo: de “meu corpo” para “eu-corpo”. (DUARTE JR., 2004, p.
129) O corpo, suas experiências, sensações, emoções e percepções constituem um conhecimento
sensível e profundo sobre o ser humano. E é esse conhecimento que passa a ser evocado também
pela dança a partir do final do século XIX.

A percepção como alimento do corpo simbólico do artista
A história da dança ocidental do século XX, e ainda, desde os fins do século anterior até a
Dança Contemporânea é, também, em grande parte a história da valorização do corpo e da
percepção sensorial na experiência do artista da dança, que se distancia, aos poucos das
expressões artísticas mais essencialmente etéreas e formalistas, passa a carecer de si próprio e
buscar o autoconhecimento. O corpo instigado do artista passa a produzir obras de arte que falam
sobre o poder estésico das sensorialidades e sobre o conhecimento sensível de si e do mundo. O
corpo e a percepção passam a ancorar processos criativos.
Annie Suquet (2008) pontua um marco com a “Serpentine Dance” (1892) de Loie Fuller,
no qual fica explícito o grande interesse dos artistas em geral e dos criadores de dança em
específico, com as experiências sensoriais na criação e exibição das obras artísticas. Nessa peça,
Fuller utiliza, pela primeira vez numa dança cênica, a influência da luz sobre o corpo humano,
integrando forças ainda pouco conhecidas ao fazer artístico - como a interação de energia
eletromagnética com o movimento. Em “Serpentine Dance”, a luz age sobre a percepção
corporal da bailarina, seus sentidos, sua fisiologia e, esta reage na conversão das suas sensações
internas em movimentos, levando-a a passar de uma experiência visual a uma vivência cinética.
Para a autora, esse trabalho também inaugura uma noção do corpo do artista como corpo
ressonador, ou seja, o artista passa colocar-se em experiências de movimento a partir de
induções ou provocações sensoriais. A noção de corpo dançante como espaço vibrátil vai
acompanhar toda a dança do século XX.
Suquet mostra a importância dos estudos sobre os efeitos da percepção na tonicidade
muscular, na respiração e no sistema cardiovascular, demonstrados em 1880 por Charles-Samson
Féré, que permitiram concluir que antes de ser tomada como consciente, a percepção já produz
descargas motoras. Para a autora, esses estudos vão estimular os de Émile Jacques-Dalcroze,
cuja influência foi marcante em toda primeira geração da Dança Moderna. Dalcroze propôs uma
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noção do movimento cuja fonte trata-se de em “um intercâmbio contínuo de eflúvios psíquicos e
de repercussões sensoriais”. Para ele, o “movimento corporal é uma experiência muscular e, e
essa experiência é apreciada por um sexto sentido – o ‘sentido muscular’”. (DALCROZE, 1920
apud SUQUET, 2008, p.515) Na sequência desses acontecimentos, Charles Scott Sherrington,
um dos fundadores da neurofisiologia, propõe em 1906 o termo propriocepção para o conjunto
de comportamentos perceptivos, que hoje é chamado de cinestesia ou sentido do movimento.
Suquet recorda ainda que Fuller incluiu em suas danças um assunto bastante popular à
época: a hipnose. A temática percorria a sociedade, dos cientistas aos artistas, acompanhando as
descobertas da psicanálise e o início de uma popularização da noção de inconsciente. Mais do
que a hipnose em si, tal assunto recorre a uma noção de que o corpo instigado é revelador dos
jogos entre o consciente e o inconsciente, e passível de revelar em movimento físico sua natureza
psíquica. Isadora Duncan, dentre outros criadores, reivindicou para sua dança o poder de uma
consciência expandida, que acessa um conhecimento primordial:

(Na minha dança) os artifícios da dança são deixados de lado, os grandes ritmos
da vida conseguem aparecer através do instrumento físico, as profundezas da
consciência recebem um canal para a luz do nosso dia. Essas profundezas da
consciência estão em todos nós. (DUNCAN, 1996, p. 49)

Laban também propôs que para dançar acessemos uma memória corporal ontológica,
fonte de formas e forças da dança e ao proporcionar o acesso às percepções da totalidade do
artista em busca de um estado psicológico, emocional, fisiológico que possibilitassem a invenção
do movimento, Laban permite que o artista da dança invente a si próprio dançando. Segundo
Suquet, Laban faz isso a partir de uma “arte da improvisação”:

um estado de ‘presença-ausência que o torna permeável a fluxos sensoriais
sutis, aos quais reage com todo o seu ser e instantaneamente. Levada a suas
últimas consequências, a improvisação abre a porta para uma perturbação
proprioceptiva, uma embriaguez cinestésica onde se perdem as referências,
reavivando disposições motrizes adormecidas. (SUQUET, 2008, p. 526)

Nesse território que passou a integrar a percepção e a consciência, o sentimento e o
pensamento, muitos artistas do século XX vão propor partes no corpo que funcionariam como
geradores de movimento ou fontes da mobilidade, todos eles localizados no torso: o plexo solar
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em Isadora Duncan, a bacia para Marta Graham, escuta dos ritmos internos, a respiração e a
batida do coração em Mary Wigman e mobilização das vértebras para liberação do fluxo
energético em Ted Shawn e Ruth Saint-Denis (SUQUET, 2008). Para a autora, as novas
pesquisas sobre o sistema nervoso autônomo vão proporcionar as pesquisas de movimentos:

A importância que [...] [se] confere ao torso como cadinho das funções viscerais
e de suas ressonâncias afetivas encontra, mais uma vez, ecos nas descobertas
contemporâneas dos fisiologistas sobre o sistema nervoso autônomo,
particularmente sobre os reflexos e a existência de “plexos viscerais”
funcionando em sinergia. (SUQUET, 2008, p. 518)

Nesse tipo de mobilização, podemos afirmar que o artista se beneficia de um estado de
desprendimento da identidade circunscrita e limitadora que o faz alcançar a porosidade das
sensações corporais, cinestésicas, ao alargamento sensorial. Acessa, não sua objetividade, mas
sua subjetividade, um nível mais básico de ser que contempla emoções e sentimentos, e os
aciona como força motriz. Para Damásio, “um sentimento (o processo de viver uma emoção) não
é uma qualidade mental ilusória associada a um objeto, mas sim, a percepção direta de uma
paisagem específica: a paisagem do corpo” (DAMÁSIO, 1994, p.14):

Nessa perspectiva, emoções e sentimentos são os sensores para o encontro, ou a
falta dele, entre a natureza e as circunstâncias. (...) O sentimentos, juntamente
com as emoções que os originam, não são um luxo. Servem de guias internos e
ajudam-nos a comunicar aos outros sinais que também os podem guiar. E os
sentimentos não são intangíveis nem ilusórios. Ao contrário da opinião
científica tradicional, são precisamente tão cognitivos como qualquer outra
percepção. São o resultado de uma curiosa organização fisiológica que
transformou o cérebro no público cativo das atividades teatrais do corpo.
Os sentimentos permitem-nos entrever o organismo em plena agitação
biológica. [...] Se não fosse a possibilidade de sentir os estados do corpo que são
inerentemente destinados a ser dolorosos ou aprazíveis, não haveria sofrimento
ou felicidade, desejo ou misericórdia, tragédia ou glória na condição humana.
(DAMÁSIO, 1994, p.16).

Da mesma forma que Damásio assume bases biológicas dos aspectos de emoção,
sentimento e sensorialidades na produção do conhecimento humano, Le Breton produz uma
abordagem antropológica das emoções e da atuação do artista cênico considerando-o como
aquele que - por conhecer e estar inserido de tal forma singular na cultura afetiva de seu grupo 112

pode conseguir tamanha plasticidade corporal e explorar sinais e símbolos corporais obtendo
controle dos sinais almejados. O palco e o próprio ator são, então, vistos por Le Breton como
laboratórios das paixões de onde se depreendem “partituras de sinais físicos, cujo conteúdo
semântico é imediatamente reconhecido pelo público.” (LE BRETON, 1996, p. 243)
A profissão e o preparo corporal do artista possibilitam que ele desloque os sinais mais
prementes de sua subjetividade em favor dos sinais corporais de uma personagem,
desenraizando-o da afetividade cotidiana para inscrever-se a si e a seu personagem num outro
espaço-tempo entrelaçados às palavras e aos movimentos corporais. O artista produz assim
novos significados que não os de sua própria personalidade, transformando-se num paradoxo que
permite criar sua arte, fazendo-nos lembrar de Fernando Pessoa em sai “Autopsicografia”:

O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
(PESSOA, 1942, p. 235)

A interação com sua sensorialidade e o alargamento da sua capacidade sensorial do artista
passam a compor uma corporalidade que invoca a exploração e a imprevisibilidade das
experiências sensoriais, a potencialização da percepção corporal e o conhecimento sensível do
corpo, amalgamados na própria noção da dança. Esses fenômenos encontrados no início da
Dança Moderna serão eclipsados por algum tempo na história da dança, mas ressurgem na dança
Pós-Moderna em prol de um corpo cotidianamente provocado e provocativo como o proposto
pelo Judson Dance Theater. Como afirma Domenici: “Desde a geração da Judson Church e a sua
rebelião contra a ditadura da forma, as práticas educacionais de dança baseadas na exploração da
sensopercepção ganharam destaque.” (DOMENICI, 2010, p. 75) Desde lá, as práticas
exploratórias instauraram a noção de um corpo-sujeito capaz de propor correlações provisórias a
partir de interações com as forças cósmicas, as leis físicas, as questões biológicas e sociais.
Surge, assim, a Dança Contemporânea, que contempla a pesquisa de corpo e de processos
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pedagógicos e criativos em várias outras áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo se fortalece,
em muitas propostas, a simbiose da dança com a Educação Somática, como Domenici (2010)
observa:

Nas aulas de dança influenciadas pela educação somática, ao invés de copiar um
modelo, o aluno aprende a trabalhar com parâmetros, tais como as posições
relativas entre os ossos e as articulações, os estados tônicos dos grupamentos
musculares, a situação dos seus apoios, entre outros. Este se tornou um
princípio muito comum nas abordagens técnicas baseadas em investigação do
movimento. Mesmo se o professor propõe alguma frase de movimento para
estudo, este procedimento é apenas uma etapa no aprendizado. Em uma etapa
seguinte o aluno é estimulado a improvisar, utilizando aqueles movimentos
aprendidos e criando novos encadeamentos. O objetivo é que o aluno
descubra como ele se move e como pode se mover, tornando-se investigador do
seu próprio movimento e conquistando uma posição de autonomia.
(DOMENICI, 2010, p. 75, grifo nosso)

No grupo Corpo-devir, trabalhei aspectos do movimento buscando o acionamento da
sensorialidade para despertar de aspectos da consciência do corpo tanto em repouso quanto em
movimento. A percepção da paisagem do corpo foi estimulada pelas vivências de espaço interno
e do espaço externo, a visualização de esquemas corporais e anatomia palpatória, pelos toques,
manipulações e massagens que sensibilizaram pele e sistema nervoso como um todo,
mobilizando o corpo cinético.
Utilizei ainda, diferentes objetos, além das diversas reorganizações do corpo deitado,
sentado, em pé - visando objetivar sensações conscientes da organização corporal e reeducação
postural a partir das sensações de eixo da coluna, dos vetores físicos, alinhamentos, direções
ósseas, dos apoios, impulsos. No sentido de uma reeducação sensório-motora, nos ocupamos de
investigações no corpo da tonicidade, dos princípios de alongamento, relaxamento muscular,
flexibilidade, dos exercícios respiratórios e de equilíbrio e transferências de peso, do
aquecimento articular, da percepção das espirais de energia e das possibilidades de geração do
movimento involuntário. Sobre esse trabalho um das participantes do grupo comenta:

A questão da consciência corporal foi um aspecto muito importante pra mim.
Para que esse trabalho fosse bem feito era necessário conhecer o objeto de
estudo: o corpo. Durante os encontros eu fui percebendo que eu realmente não
conhecia o meu corpo, não conhecia os ossos, não tinha o costume de tocar
algumas partes do meu corpo (como os pés, por exemplo). Quando eu ganhei
uma noção mais geral do que era essa “máquina” e das potencialidades dela, eu
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pude me entregar de fato à dança. Isso foi muito importante pra mim.
(depoimento, Elenize Pereira)

A introspecção perceptiva do artista determina universos exploratórios de movimento e
de dança. Empenhei-me na criação de um caminho pessoal de abordagem de um corpo-sujeito
que retoma as pesquisas - não de algum método específico da educação somática - mas de
métodos e investigações dentro da própria dança como área de conhecimento, que aguçam a
percepção como alimento do corpo simbólico do artista e desejam possibilitar ao artista uma
experiência orgânica com a dança.
Com essa abordagem, desejo que o pulso criativo se instale no corpo-sujeito de
consciência ampliada e energia dilatada para que ele possa ter autonomia de movimentação e
encontre sua própria sabedoria primordial das coisas todas do mundo, inclusive da sua dança.
Assim, o artista se prepara, se reinventa, e ao mesmo tempo, dança. E a dança se faz e se
reinventa através do bailarino. E ambos, artista e dança se refletem um no outro, e proporcionam
um conhecimento sensível que só existe na experiência de dançar.

Coreografia e improvisação

Quando estás dançando, sê a dança, não seja o bailarino. E vem o instante
em que é apenas movimento, quando não há divisão. [...] A fluidez do
fenômeno deve estar ali. Só então o acontecimento pode acontecer.
(RAJANEESH, 1997, p. 57-9)
tomar consciência de que não apenas a vida, mas o universo, é uma
dança, e sentir-se penetrado e fecundado por esse fluxo do movimento, do
ritmo, do todo. (GARAUDY, 1980, p. 26)

No intuito de tatear uma definição de dança, trago o pensamento de Bhagwan Shree
Rajneesh (Osho), um pensador do zen-budismo e da meditação. Seu pensamento metafórico na
frase acima talvez nos ajude a iniciar aqui um pensamento sobre dança. O que significa ao
dançar sermos a dança e não, tão somente, um bailarino? Essa frase traz uma importante ideia:
de que a dança é maior do que qualquer conceitualização trazida por um indivíduo ou
movimento histórico, estético ou filosófico da dança. A dança, arte do movimento, se relaciona
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com os movimentos e fluxos do universo. A relação da dança se faz abertamente com a cultura
humana, mas também com a natureza como um todo, e com a natureza humana, em específico.
A dança pode surgir de um conhecimento cultural, de técnicas, métodos e estéticas
incorporadas ao longo da vida num contexto social ou de uma necessidade interior de
movimento, como impulso de vida e como possibilidade de articulação de uma linguagem
plenamente corporal, sem a necessidade de fixar significações como a linguagem falada ou
escrita e ser diálogo do universo interno, corporal, fisiológico, psicológico com o universo
externo, social, cultural, natural.
Segundo Garaudy (1980, p. 14), a “própria palavra dança, em todas as línguas europeias
– danza, dance, tanz – deriva da raiz tan, que em sânscrito significa ‘tensão’”. Dançar, antes de
tudo, é estar numa relação de tensão consigo e com o mundo, porém, uma tensão sinônimo de
tônus, de concentração corporal, “movimento em potencial” (LABAN, 1980, p. 146). Seguindo
esse pensamento etimológico, pensar em improvisação na dança é quase uma redundância, uma
metalinguagem. A dança, antes de ser culturalmente considerada sinônimo de coreografia, no
sentido mais tradicional, ou ainda, composição fixa de movimentos preestabelecidos e
codificados, pode ser conceituada como, do grego khoreia, dança, e graphes, escrita, desenho.
Ou seja, o desenho de movimentos (no espaço, no próprio corpo, em seu interior e na sua
superfície) como acontece tanto numa composição fixa como numa composição instantânea,
também denominada improvisação.
Desde os tempos mais remotos, a dança identifica-se com o movimento dos animais, das
forças da natureza, relaciona-se com a astronomia e com a cosmogonia humana, evoca aspectos
religiosos dessas relações59. “A dança é então um modo total de viver o mundo: é, a um só
tempo, conhecimento, arte e religião”, como afirma Garaudy (1980, p. 16). Dançar é, desta
59

Sobre o mesmo tema, Fritjof Capra (1995) descreve, como físico, uma ideia bastante próxima: “Eu estava sentado
na praia, ao cair de uma tarde de verão, e observava o movimento das ondas, sentindo ao mesmo tempo o ritmo da
respiração. Nesse momento, de súbito, apercebi-me intensamente do ambiente que me cercava: este se me afigurava
como se participasse de uma gigantesca dança cósmica. Como físico, eu sabia que a areia, as rochas, a água e o ar a
meu redor eram feitos de moléculas e átomos em vibração, e que tais moléculas e átomos, por seu turno, consistiam
em partículas que interagiam entre si por meio da criação e da destruição de outras partículas. Sabia do mesmo
modo que a atmosfera da Terra era permanentemente bombardeada por chuvas de 'raios cósmicos', partículas de alta
energia que sofriam múltiplas colisões à medida que penetravam na atmosfera. Tudo isso me era familiar em razão
de minha pesquisa em física de alta energia; até aquele momento, porém, tudo isso me chegara apenas por
intermédio de gráficos, diagramas e teorias matemáticas. Sentado na praia, senti que minhas experiências anteriores
adquiriam vida. Assim, 'vi' cascatas de energia cósmica, provenientes do espaço exterior, cascatas em que, com
pulsações rítmicas, partículas eram criadas e destruídas. 'Vi' os átomos dos elementos — bem como aqueles
pertencentes a meu próprio corpo — participarem dessa dança cósmica de energia. Senti o seu ritmo e 'ouvi' o seu
som. Nesse momento compreendi que se tratava da Dança de Xiva, o deus dos dançarinos, adorado pelos hindus.”
(CAPRA, 1995, p. 27)
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forma, estar aberto aos estados de concentração corporal evocados pelas relações entre o espaço
interno e externo daquele que dança, é ser afetado por eles, na criação de desenhos e de
movimentos no espaço. Dançar, antes de compor, é improvisar a dança.
Encontramos na contemporaneidade, diferentes formas de se pensar ou perceber a
improvisação na dança. Mas, de forma geral, ela é vista sempre como exploração e criação de
movimentos. A improvisação pode estar voltada ao processo pedagógico da dança, seu ensino e
experimentação, ao processo de composição e fixação de uma forma coreográfica, ou ainda,
como composição instantânea levada à exibição.
Em muitas danças populares encontramos matrizes de movimentos codificados, mas que
se repetem em ordens aleatórias e cuja ordenação se faz conforme a dança se dá. Ou seja, o
sujeito compõe a movimentação geral no momento mesmo em que a dança acontece, mas, nessas
danças, encontramos a criação de movimentos dentro de determinada tonicidade e gestualidade
anunciada por essa pré-codificação. A espontaneidade do dançarino e sua criatividade o
permitem improvisar trechos entre as matrizes, e compor instantaneamente a coreografia, sem se
importar com um desenho fixo da dança, criando esses desenhos ao executar sua dança.
Percebemos, portanto, que mesmo nas danças codificadas a improvisação pode ser
utilizada - ela se dará como uma forma de embaralhar e rearranjar, segundo o artista, as formas
pré-determinadas desta dança. Outro exemplo disso é a criação de uma coreografia, no sentido
tradicional, de um Balé Clássico, na qual se dá a escolha dos movimentos codificados de acordo
com o criador, no instante em que improvisa sua dança. Assim, um bailarino a quem for proposto
o uso de apenas três movimentos codificados pode organizar a sequência: chassé, relevé, pirueta
e um segundo poderá propor em sua improvisação a sequência: pirueta, chassé, relevé, ou
mesmo uma sequência composta por outros movimentos codificados. Mas, nesse caso, apesar de
haver improvisação da dança, não há improvisação dos movimentos em si. Essa é a grande
diferença quando se fala de improvisação em Dança Contemporânea – nela, os movimentos não
são codificados.
A ideia da não codificação dos movimentos na dança retoma a pioneira da Dança
Moderna Isadora Duncan (Estados Unidos, 1879-1927), que afirma: “Nunca ensinei passos a
meus alunos. Nunca ensinei técnica a mim mesma.” (DUNCAN, 1996, p.54). Para Duncan, a
“dança não é só a arte que exprime a alma humana através do movimento, mas o fundamento de
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uma concepção completa de vida, mais livre, mais harmoniosa, mais natural” (DUNCAN, 1996,
p. 27).
Essa concepção também ecoa pelo artista, pensador e educador Rudolf Laban, que
vislumbrou a dança não como passos, movimentos codificados, mas como arte do movimento.
Para ele, o estudo da dança é o estudo do próprio movimento60:

É impossível, realmente, abranger em seu conjunto o fluxo do movimento
humano, estudar as variações quase infinitas dos passos e postura do corpo, da
mesma maneira que se pode fazer com o número restrito de movimentos
utilizados nas formas estilizadas de dança. Em vez de estudar cada movimento
particular, pode-se compreender e praticar o princípio do movimento. Este
enfoque da matéria dança implica uma nova concepção desta: o movimento e
seus elementos. (LABAN, 1990, p. 16)

Tais noções se alastram pelo mundo numa quebra constante de paradigma ao longo do
século XX. Encontramos ressonâncias desse mesmo pensamento na dança Butoh, dança
contemporânea japonesa que se alimentou do expressionismo da Dança Moderna ocidental e foi
responsável por um movimento de descodificação da dança tradicional no Japão. Kazuo Ohno
(Japão, 1906 - 2010), um dos criadores do Butoh integrou a improvisação como base de seu
trabalho: “Minha arte está composta de improvisações. É perigoso. Para compreendê-la, primeiro
se deve alcançar a profundidade da alma humana e logo expressá-la” (SANTOS, 1995, p. 123).
Mas será a partir da Dança Pós-Moderna norte-americana e influenciada por Anna
Halprin, que a improvisação de movimentos passará a ser exibida como composição instantânea
pela dança cênica ocidental, em apresentações do grupo Judson Dance Theater (Estados Unidos,
1962-1964), e, nos anos de 1970, pelo Grand Union (1970 -1976), e ainda pelos ex-integrantes
dos dois grupos: Steve Paxton, Yvonne Rainer e Trisha Brown. A improvisação passará também
a ser estudada e transformada em técnica, na contemporaneidade, por diversos artistas como o
próprio Paxton, criador do Contato-Improvisação61 e Klauss Vianna, dentre outros, que se
60

Diferencio nesse trabalho a palavra movimento da palavra gesto. Enquanto o movimento compreende a ação de
mover-se, o gesto já exprime um significado, ideia ou sentimento. Dessa forma, o estudo do movimento precede o
do gesto.
61
O contato-improvisação ou “contact improvisation é uma dança geralmente com a estrutura de um dueto que
pode ser indiferentemente composto por dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher, contrariando o
dimorfismo do pas-de-deux no ballet e dos duetos de Dança Moderna. Os praticantes de contact improvisation usam
o fluxo da energia de forma a movimentarem-se em conjunto, rolando um sobre o outro, deslocando o peso de uma
parte do corpo para o outro, produzindo um movimento fluido. O traçado do movimento no espaço é o de uma
esfera tridimensional, pois os praticantes usam os vários níveis (baixo, médio, alto) e planos espaciais. Outra
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engajaram na construção de uma nova dança que tem como marca a investigação e a ampliação
da percepção do corpo e do movimento e busca alargar, dessa forma, o repertório de movimentos
de cada um.
Muitos artistas contemporâneos revelam que sua composição coreográfica, no sentido
mais tradicional, foi realizada a partir da improvisação da dança, dos movimentos e de cenas.
Nas danças não codificadas da contemporaneidade, a improvisação assume um papel importante
na criação de movimentos. Um exemplo marcante é Pina Bausch 62 (Alemanha, 1940-2009), que
apesar de ter a coreografia de cada espetáculo completamente composta, com cada movimento
precisamente marcado e fixado, utilizava a improvisação de seus bailarinos no momento da
composição coreográfica. Muitos dos materiais de composição eram constituídos a partir de
perguntas feitas aos bailarinos, cuja resposta solicitada em forma de movimentos corporais
improvisados (BENTIVOGLIO, 1994). Apesar disso, Bausch discordava da denominação: “Não
é um trabalho de improvisação. Eu pratico muito pouco essa forma livre. Meu trabalho é uma
pesquisa, e quando se pesquisa, não se está improvisando.” (CIPRIANO, 2005, p. 33)

Composição instantânea
A improvisação não é exclusividade da dança. Ela é um recurso criativo encontrado na
música, no teatro, nas artes visuais, na performance e na dança, em especial, na dança pósmoderna e contemporânea. Ela lida com as possibilidades de considerar o ato artístico aberto à
experimentação e à efemeridade de uma da criação espontânea e baseia-se na organização de
estruturas criativas e na disponibilidade de entrega a processos perceptivos que a proporcionam.
Trata-se de uma forma de composição artística com elementos e forças internas próprias,
concebida na adoção de qualidades escolhidas aleatória e imediatamente, denominada aqui
composição instantânea. Tal denominação é mais conhecida na música que nas outras formas de
arte, mas tem sido usada também por alguns artistas contemporâneos como Steve Paxton
(SUQUET, 2008), dentre outros. E foi no universo da música que encontrei, nesse trabalho, um
discurso mais organizado e fundamentado sobre a improvisação não só como processo criativo,
mas como obra de arte.
característica do contact improvisation é que o movimento resulta da improvisação: o corpo provoca e reage às
situações que resultam das sensações de toque e da transferência de peso, inventando soluções no exato momento
em que ocorre a performance.” (FAZENDA, 1996, p.146)
62
Bausch teve sua formação na Dança Moderna europeia e posteriormente, norte-americana e sua estada no Estados
Unidos se deu no mesmo período do auge da Dança Pós-Moderna Norte-Americana.
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Segundo o músico e pesquisador Stephen Nachmanovitch (1993), “Num certo sentido,
toda arte é improvisação.” (NACHAMANOVITCH, 1993, p. 19) O processo de criação artística
se passa de tal forma que a improvisação pode ser considerada a própria obra artística no
momento mesmo em que foi composta. Ser fixada ou não numa determinada forma para ser
reexibida ou reobservada não retira seu caráter de acontecimento composicional. “Compor [...] é
retardar

a

improvisação”,

definiu

o

compositor

Arnold

Shoenberg

(apud

NACHAMANOVITCH, 1993, p. 19). O autor argumenta que:

Algumas importantes são apresentadas no momento em que nascem, inteiras e
de repente; outras são ‘improvisações estudadas’, revisadas e reestruturadas
durante certo tempo antes que o público possa desfrutá-las. [...] Obras de arte
acabadas, que admiramos e amamos profundamente, são, num certo sentido,
vestígios de uma viagem que começou e acabou. O que alcançamos na
improvisação é a sensação da própria viagem. (NACHAMANOVITCH, 1993,
p. 19)

Nas artes do Ocidente, a improvisação e seus procedimentos têm sido utilizados,
investigados e difundidos com ênfase no século XX, e, em especial, pela arte contemporânea.
Mas, ela não trata de nenhum recurso moderno de composição. Segundo Nachmanovitch, a
música improvisada, “era parte essencial da tradição musical do Ocidente” e tanto “Bach quanto
Mozart ficaram famosos como improvisadores livres, ágeis, imaginativos” até que no século
XIX,

o

“surgimento

da

sala

formal

de

concertos

pôs

fim

à

improvisação.”

(NACHAMANOVITCH, 1993, p. 19-20):

A improvisação voltou a cena neste século, principalmente na área jazzística.
[...] Uma onda de improvisação tem surgido como modus operandi de várias
outras formas de arte, principalmente teatro e dança, em que a improvisação é
usada não apenas como técnica capaz de produzir um novo trabalho dentro do
estúdio, mas na forma de performances totalmente espontâneas apresentadas ao
público como obra acabada.” (NACHAMANOVITCH, 1993, p. 20):

A busca de composições artísticas novas, de formas imprevistas, prodigiosas e o
despojamento criativo são combustíveis dos procedimentos improvisacionais. Nas décadas de 50
e 60, o mundo passava por profundas transformações culturais, sociais, políticas,
comportamentais que envolviam ainda a abertura do Ocidente para o Oriente e vice-versa. A
liberdade era um ideal a ser conquistado, “uma questão política vital, carregada de consequências
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artísticas tanto para a corrente dominante quanto para a vanguarda.” (BANES, 1999, p.185) Os
artistas da década de 50, segundo Banes, abordaram reincidentemente o tema da liberdade
através de metáforas que violavam regras e convenções artísticas e sociais que prevaleciam nas
artes, em busca de métodos liberalizantes:

aceitação do acaso, das escolhas artísticas não previstas pelo compositor,
fragmentação da unidade do corpo de modo que toda parte tivesse autonomia
local, utilização de planos espaciais completos com meios que parecessem
libertar o palco ou a tela da hierarquia da perspectiva. (BANES, 1999, p. 187)

Na música contemporânea, a música improvisada surge ao mesmo tempo como gênero
musical e atitude criativa das vanguardas experimentais da música erudita do século XX, como
da influência que o jazz, (SCARASSATTI, 2008) reconfigurando a música tanto pelo viés dito
erudito proposto por Cage, Karlheinz, Boulez, Koellreutter, entre outros (COSTA, 2003), como
pelo viés popular, principalmente com o free jazz.
A música improvisada, tanto na concepção da criação individual quanto na
coletiva, lida com estruturas ordenadas ao mesmo tempo em que está aberta
processos imediatistas e efêmeros. O resultado é quase um devir musical, com
aspectos expressivos e comunicacionais não-verbais na relação intérpretecriador, instrumento ou instrumental diverso e público, proporcionando a este
outras oportunidades de percepção e recepção, diferente da escuta massificada.
(SCARASSATTI, 2008, p. 125)

Ao lado de outros elementos de desconstrução e reconstrução dos parâmetros
composicionais musicais vigentes, a improvisação, assim como o experimentalismo e o
protagonismo do intérprete-criador tornaram-se focos de discussão e de mobilização de uma
nova forma de se pensar e se fazer música, assim como acontecia simultaneamente na dança e no
teatro:
O aspecto estético, centrado na reflexão a respeito das relações entre a proposta
da livre improvisação e o fazer musical contemporâneo, buscará suas múltiplas
referências no pensamento e na obra de artistas como Varèse e sua busca pela
liberação do som, Pierre Schaeffer e sua reflexão sobre o objeto sonoro (a
materialidade do som, a lógica e o pensamento do som, consequências e causas
diretas e indiretas do surgimento da música concreta e eletrônica a partir do
desenvolvimento das tecnologias de gravação), John Cage e suas formulações
libertárias sobre o som, o ruído e o silêncio, sua ênfase nos processos e na
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experiência, seus questionamentos sobre a permanência do objeto artístico [...].
Estão presentes também enquanto referências [...] experiências de improvisação
em dança, etc. (COSTA, 2003, p.30)

Através da parceria com o diretor de dança Merce Cunningham, a inspiração e influência
do músico John Cage influenciou o dança norte-americana dessa época com a incorporação de
noções de zen-budismo que ele carregava para seus processos composicionais indeterminados na
música. Cage é conhecido pelas noções de indeterminismo na composição musical e também
pelo uso do ruído e do silêncio, assim como de instrumentos não convencionais, assim como o
uso não convencional de instrumentos convencionais. Cage teve influência direta como professor
e parceiro de trabalho do também músico Robert Dunn, que por sua vez trabalhou como
professor de composição dos bailarinos de Cunningham e do grupo Judson Dance Theater e
provavelmente contribuiu com entusiasmo do grupo pelas noções de improvisação.
É nesse contexto que a improvisação passa a ser deliberadamente trabalhada pela Dança
Pós-Moderna norte-americana. Sob os auspícios da Música Contemporânea, passa a ser tida
como uma forma de experimentar e pesquisar os movimentos, sem intenção de fixá-los numa
repetição. Passa a ser trabalhada como composição instantânea.
A influência na música dos procedimentos de improvisação em dança é reconhecida,
acima, por Costa (2003), assim como seu reverso, as influências dos procedimentos de
improvisação em música são reconhecidas como forte na dança, conforme Banes (1999):

A improvisação como técnica artística, não somente no jazz mas em outras
artes, era apreciada pela vanguarda da década de 60 por duas razões. Ela
simbolizava (e talvez mesmo encarnasse) a liberdade. Também contava, no
entanto, com a sabedoria do corpo – com o calor da intuição cinética do
momento – em contraste com a formulação de decisões predeterminadas e
racionais. Esse conhecimento corporal acentuava a espontaneidade, valorizando
em vez de rejeitar as imperfeições humanas da criação de improviso, ele
também sublinhava a importância da interação grupal. (BANES, 1999, p. 278-9)

Banes afirma que, na década de 60, essa geração de artistas “procurou dar à liberdade
uma forma mais concreta” (1999, p.188), e a arte passa a ser tomada como “diversão
libertadora”, através dos festivais fluxus de Alan Kaprow, dos happenings de Robert Whitman,

122

dos jogos de improvisação teatrais propostos por Viola Spolin63, adotados e modificados pelo
Open Theater, dos mapas aleatórios de John Cage, das oficinas de dança e improvisação e dos
“jogos para gerar movimento” de Anna Halprin, que foram aprendidos por Simone Forti, Trisha
Brown, e influenciaram os processos composicionais do grupo Judson Dance Theater, do qual
ambas faziam parte. Podemos citar ainda a grande contribuição e influência de Steve Paxton com
sua pesquisa sobre o contato-improvisação.
A improvisação foi amplamente utilizada pelo Judson Dance Theater, tanto na forma de
composição instantânea levada à cena como processo criativo para elaboração de coreografias
fixas. Robert Dunn, músico e provocador cênico do grupo valorizava “o acaso, os processos
indeterminados, as improvisações” (Banes, 1999, p. 183). Esse grupo de artistas vai recolocar as
noções de liberdade de movimentos trazidas pelos pioneiros da dança moderna, como “as
variações quase infinitas dos passos e postura do corpo” (LABAN, 1990, p. 16) e assim, avançar
as discussões filosóficas, técnica e estéticas no universo da dança.
Para a coreógrafa Trisha Brown, que incentivou os procedimentos improvisacionais na
dança pós-moderna, a improvisação não se trata de uma “intuitiva rendição aos impulsos do
corpo, mas como um plano racional para gerar ação num conformidade coesa.” (BANES, 1999,
p. 279) Um dos recursos improvisacionais utilizado por Brown foi a improvisação estruturada64
um tipo de improvisação que permite que a cartografia de cena possua várias marcações prévias,
como num roteiro cênico, mas cuja composição de movimentos se dá na hora da execução. Sobre
isso, comenta Trisha Brown:

se você se solta numa forma de improvisação, você tem de dar soluções muito
rapidamente e aprende como consegui-lo. É esse o estimulo da improvisação.
Se você, porém, justamente pusesse as luzes para fora e fizesse trá-lá-lá em
círculos, isso seria terapia, catarse, ou sua hora de felicidade mas, se no começo
você coloca uma estrutura e decide lidar com os materiais X, Y e Z de uma
certa maneira, prega isso ainda mais adiante e diz que só pode caminhar para a
frente, você não pode usar a voz ou tem que fazer 195 gestos antes de acertar a
parede da outra extremidade da sala, essa é uma improvisação dentro de
fronteiras assentadas. (BROWN, 1978 apud BANES, 1999, p. 279)

63

Spolin afirma que: “Devemos reconsiderar o que significa “talento”. É muito possível que o que é chamado
comportamento talentoso seja simplesmente uma maior capacidade individual para experienciar.” (SPOLIN, 1998,
p. 3)
64
Também utilizada na improvisação musical.
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A improvisação, ainda que não seja estruturada, mas estabelecida a partir de processos
completamente indeterminados, não é algo feito às pressas, de qualquer forma, e não exclui a
possibilidade de planejamento, e do ensaio. De forma semelhante, na música, o compositor e
educador alemão naturalizado brasileiro Koellreutter, afirma que:
Não há nada que precise ser mais planejado do que uma improvisação. Para
improvisar é preciso definir claramente os objetivos que se pretende atingir. É
preciso ter um roteiro, e partir daí trabalhar muito: ensaiar, experimentar,
refazer, avaliar, ouvir, criticar, etc. O resto é vale-tudismo! (BRITO, 2001, p.46)

A improvisação articula o sabido e o não sabido. Não é processo de invenção total, mas
acontece a partir das referências que o artista possui. Para os artistas que praticam a
improvisação, seus modos de fazer se impregnam do respeito aos processos pessoais dos
sujeitos. Improvisamos a partir de regras, mas a improvisação permite a flexibilização constante
dessas regras por parte do improvisador. Ele conta com informações e experiências sobre o
assunto, mas dispõe desses dados embaralhando-os fora das regras convencionais de qualquer
estilo.
Mesmo podendo afirmar que a improvisação pode ser ensaiada, ela é composta no
presente, porque seu tempo é o agora. Ensaiada, aqui, se refere ao sentido de praticada,
vivenciada, e não de fixada numa composição pré-conhecida. Podemos considerar que a
improvisação é ensaiada para ser executada como outra improvisação. O que permanece é a
prática do processo criativo e composicional que acontece no mesmo instante da composição. É
feita no agora para ser compartilhada já, nesse momento-movimento do fazer. Constitui um
paradoxo se pensar que é feita instantaneamente, e num tempo que se inicia muito antes de sua
execução. Num tempo de lapidação de uma obra de devir, que nunca se dá por terminada, mas
em constante composição. E o artista, sujeito que tem como ofício a manipulação dos paradoxos,
precisa estar constantemente preparado para executá-la.
A improvisação é um contínuo convite à criação, mas também esbarra nas questões de
autonomia da criação. Segundo Scarassatti (2008), Cage “salientava a necessidade de destruição
da hierarquia existente entre compositores, executantes e expectadores.” (SCARASSATTI, 2008,
p. 126) ao mesmo tempo em que renuncia às pretensões do artista como protagonista de uma
criação original, ao criar um paradigma criativo no qual se cria a partir de um mergulho na obra
em si. No teatro, Viola Spolin, que tem seu nome vinculado ao movimento de renovação do
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teatro norte-americano na década de sessenta, a improvisação é utilizada como jogo de
preparação do ator e sistema de atuação na atividade teatral. Spolin deseja, com a improvisação,
enfatizar a faculdade moral e intelectual do ator governar a si mesmo e a experiência viva do
teatro com o público, relação que deve ser encarada como processo de redescoberta constante
entre ambos:
A partir do objetivo da procura de autenticidade e verdade, o teatro torna-se a
possibilidade de restauração da verdadeira produção humana. O jogo de
improvisação passa a ter o significado de descoberta prática dos limites do
indivíduo, dando ao mesmo tempo as possibilidades da superação destes limites.
Longe de estar submisso a teorias, sistemas, técnicas ou leis, o ator passa a ser o
artesão de sua própria educação, aquele que se produz livremente a si mesmo.
(SPOLIN, 1989, p. 14)

O Théâtre du Soleil, de Ariane Mnouchkine, assim como o Odin Teatret de Eugenio
Barba trazem experiências contemporâneas da improvisação utilizadas principalmente como
processo criativo. Nele, como nos conta Roubine (1998), a criação da dramaturgia é coletiva e
desenvolvida a partir a partir de um modo de fazer próprio:

É evidente que cada ator não vai, no seu cantinho, escrever o seu papel, ou uma
cena. [...] [O grupo desenvolve] um amplo trabalho de improvisação, baseado
em temas, roteiros e indicações técnicas e estilísticas utilizados como pontos de
referência. [...] A improvisação, é bom frisar, não se apoia exclusivamente na
memória e na esponteneidade individuais. Ela utiliza também o trampolim da
reflexão coletiva, da leitura de textos documentários, históricos, etc., ou
qualquer outro material que possa enriquecer a pesquisa do improvisador.
(ROUBINE, 1998, p. 73-75)

Longe de ser algo feita às pressas, a improvisação pode ser lenta e partir de um longo
processo criativo no qual materiais artísticos nos chegam de forma aleatória, espontâneas ou
mesmo a parir de princípios de sincronicidade. Defensor de um processo criativo que parte da
improvisação cênica, Barba (2010) define encontra na improvisação três procedimentos
diferentes:
A improvisação pode ser entendida como a criação de materiais, um processo
que dá vida a uma sucessão de ações físicas ou vocais partindo de um texto, de
um tema, de uma personagem, de imagens, associações mentais ou sensoriais,
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de um quadro ou de uma melodia, de lembranças, episódios biográficos ou
fantasias.
No segundo procedimento, improvisação é sinônimo de variação. O ator
desenvolve um tema ou uma situação alternando e entrelaçando materiais já
conhecidos e incorporados. Elementos que já tinham sido assimilados
reaparecem dando a impressão de ser “espontâneos” e assumem significados
diferentes segundo as variações, as combinações, as sucessões, o ritmo e os
contextos. Era o tipo de improvisação dos europeus, desde os tempos da
Commedia dell’Arte até Stanislavski e os reformadores do século XX.
O terceiro procedimento é muito mais sutil. Aqui, improvisação quer dizer
individuação. Noite após noite, o ator dá vida às ações da personagem
repetindo uma partitura de ações que normalmente foi fixada nos mínimos
detalhes. Poderia parecer que tudo já tivesse sido decidido e que as
possibilidades de variações e de escolhas tivessem sido excluídas. E mesmo
assim, esse tipo de improvisação é a mais comum na prática cotidiana dos
atores: a capacidade de interpretar sua partitura a cada noite com matizes
diferentes – como um pianista “interpreta” um trecho de Mozart. (Barba, 2010,
p. 62, grifo nosso)

Segundo o autor, a improvisação se faz num nível bastante inconsciente de escolhas,
mesmo que uma parte da consciência do artista fique comprometida com algumas regras do
acontecimento improvisacional:

Improvisar: entrar no território que você não domina. Como criar esse território:
condições concretas, premissas, regras. Fatores materiais que não permitem usar
espontaneamente (mecanicamente) a própria experiência. Há uma memória que
nos obriga a repetir (sem que tenhamos consciência disso); e uma memória que
ajuda a evitar a repetição (precisa de toda a nossa consciência65). (BARBA,
2010, p. 268)

Ao propor a metáfora da improvisação como a entrada em território desconhecido, Barba,
reconhece a abertura do artista para o acontecimento e o inesperado e contrapõe, assim, a
improvisação como tipo de “exercício de treinamento [que] é uma ação mental e física para
incorporar o reflexo da subversão” (BARBA, 2010, p. 270-271) a uma noção de experiência, em
seu significado de perícia adquirida com o exercício da profissão, o “já experimentado e
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Barba parece utilizar aqui o termo consciência no sentido de conhecimento imediato da própria atividade psíquica
(FERREIRA, 1999), que, por vezes se torna conhecida e por outras, nos é ainda estranha. Para Freud, a consciência
é transitória e os aspectos não conscientes da psique são bem mais extensos e perpassam (por vezes, conduzem) as
ações humanas.
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conhecido” (BARBA, 2010, p. 269), algo cuja prática ou habilidade tornou saturado e
cristalizado num fazer que necessita de frescor, que é o fazer artístico.
Não se viaja para um território desconhecido tendo o controle de todos os
acontecimentos. Um plano de viagem pode se concretizar ou não. Podemos supor ou saber de
antemão da grande probabilidade de sua concretização, mas quem viaja muda de território e
entra no terreno do ignorado e das incertezas. Ainda que o plano de viagem se concretize
totalmente, ainda que se cumpram uma saída e uma chegada, não é possível prever o que se dará
nessa trajetória. E é essa a riqueza da experiência que o improvisador busca. Os acontecimentos
modelam a improvisação, que transformadas em formas cambiantes, esculpem uma composição
que acontece no tempo presente.
No grupo Corpo-devir busquei que através da improvisação em dança cada participante
fosse a dança e não o bailarino. Propus que a improvisação em dança fosse contextualizada a
partir de seus potenciais criativos e das suas vertentes, também nas outras artes, retirando-a,
muitas vezes, da compreensão como algo mal acabado, feito às pressas. Trabalhei com
significados da improvisação que iam desde a experimentação de movimentos até processo
criativo (criação de materiais), e composição instantânea passando pela noção de preparação
corporal do artista cênico, que discutiremos no próximo capítulo.
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Capítulo III: Improvisação como preparação corporal do artista cênico
Experimentar(-se): acontecimento e o ser múltiplo
Transformar-se em árvore?
Mas eu sou só uma sementinha, muito pequena.
As árvores-mães têm de ser grandes...
– Se você partir com o vento e tiver coragem para dizer adeus,
um dia você será uma árvore.
Dentro de cada sementinha está uma árvore adormecida.
Da mesma forma como dentro de cada menininha está uma mãe.”
(Rubem Alves in O medo da sementinha)

Com a noção de corpo-devir desejei falar de aspectos das metamorfoses ocorridas no
corpo-sujeito do artista, trazidas pela experiência do movimento na improvisação em dança,
assim como da transfiguração da subjetividade daqueles que se propuseram a participar da
experiência. Para tanto, é fundamental compreender os contextos e significados da improvisação
tal como aqui a tratamos. A improvisação em artes possui muitas características, formas de
execução e de compreensão, como os sugeridos no capítulo anterior, sendo que suas principais
possibilidades podem ser consideradas a exploração artística, o processo criativo e a performance
(ou execução da obra improvisada). No caso da improvisação em dança pode-se pensar, da
mesma forma, em investigação de movimentos, processo de criação coreográfica a partir dessa
exploração e, ainda, execução da dança composta instantaneamente.
O trabalho aqui apresentado propõe todas essas implicações e ainda outro sentido para a
improvisação em dança: a capacidade de preparação corporal que esse procedimento promove.
Na experiência da improvisação em dança como preparação corporal se dá a atualização e
apropriação de potências latentes para o movimento e para a criação, e o alargamento das
subjetividades do artista. A noção deleuzo-guattariana de imanência na qual o corpo pode se
transformar e se transforma o tempo todo num tear que tece a si mesmo é ressignificada nessa
proposta de preparação corporal que considera o ser como potência absoluta de acontecimento e
propõe que por meio da improvisação em dança, haja um mergulho em si próprio, na infinidade
de potência de ser e se movimentar que ela proporciona, para que possamos, assim, promover a
atualização de faculdades, o reconhecimento de pluralidades e a ampliação das possibilidades de
movimento, de ação e criação.
Ao partir da noção investigativa, da exploração das sensorialidades, dos estudos do
movimento, da descoberta e invenção das possibilidades de transformação corporal promovidas
pela improvisação em dança podemos acessar e nos apoderarmos de habilidades corporais que se
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encontram em nós, mas em latência. Para ativar a potência desse corpo em devir, a proposta de
preparação corporal se apropria de uma noção de abertura de espaços-tempo em laboratórios de
movimentos e cênicos com base na improvisação. Nesses laboratórios é possível realizar
exercícios, vivências e experimentações somáticas e cênicas que agem na sensibilização, atenção
e consciência corporais, na desprogramação dos movimentos e composições tão somente
formais, preparando caminhos possíveis para um fluxo de movimento e de constituição artística
que passa a ser trabalhado pelo próprio artista, de modo que ele possa ter vivências de
investigação, experiências de criação e de composição instantânea66.
A maioria dos procedimentos utilizados no grupo Corpo-devir visaram que as vivências
tivessem o caráter de acontecimento repleto de experiências que constituíssem com o sujeito um
encontro, priorizando o experimentar-se através da constituição de movimentos e da
improvisação no intuito de favorecer os devires. Ao usar aqui a palavra experiência, desejo falar
daquilo que nos acontece e o modo como lhe atribuímos ou não um sentido, “com toda incerteza
que isso implica”, como define Jorge Larrosa (2002, p. 28,) e não de uma “acumulação de
verdades progressivas” (idem), que poderia conotar um sentido ajuntamento ou reunião ou
associação de características ou conhecimentos. Para o autor, a experiência “é a aquilo que nos
passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, não o que
toca” (LARROSA, 2002, p. 21), ou seja, a experiência é ocorrência relacional e só há
experiência se o acontecimento tiver relação com o sujeito e constituir com ele um encontro.
No dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999), encontramos alguns significados da palavra
experiência:
1. Ato ou efeito de experimentar(-se); experimento, experimentação. 2. Prática
da vida [...]. 3. Habilidade, perícia, prática, adquiridas com o exercício
constante duma profissão, duma arte ou ofício [...]. 4. Prova, demonstração,
tentativa, ensaio [...]. 5. Filos. Experimentação 6. Filos. Conhecimento que nos
é transmitido pelos sentidos. 7. Filos. Conjunto de conhecimentos individuais
ou específicos que constituem aquisições vantajosas acumuladas historicamente
pela humanidade. [C. f., nas acep. 5 a 7, conhecimento.]

Aproveitando os múltiplos sentidos da palavra, partirei do primeiro significado proposto,
que encontra perfeita ressonância com essa dissertação, e que sugere como sinônimo o “ato ou
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A composição coreográfica fixa, ou seja, aquela na qual o movimento uma vez preparado, ensaiado por repetição
que se repete também na execução, também foi trabalhada em algumas vivências, mas sempre com o objetivo de
experiência e possibilidade, sem se tornar nosso objetivo principal, que foi o da reflexão e vivência da improvisação.

129

efeito de experimentar(-se)”. É fascinante a ideia de que experimentar algo seja também
experimentar a si próprio, num ato reflexivo de colocar a si mesmo em situação de “prova,
demonstração, tentativa, ensaio”. Trato também do sentido já empregado acima por Larrosa, que
liga o acontecimento aos sentidos, sentimentos e sensações do sujeito. A própria noção de
improvisação, aqui discutida, pode ser tida como a capacidade de experimentar-se ao pesquisar
movimentos. Nela, o improvisador, sujeito da experiência, tem como ponto de partida, processo
e finalidade, a exploração dos movimentos e de si. O acontecimento propicia o experimentar-se e o
experimentar-se alimenta os processos de transformação corporal que se apropriam dos devires e
potências do corpo.

Por outro lado, o sentido de prática e de habilidade em algo (arte ou ofício) é um
sinônimo bastante comum para a palavra. Muitas vezes, a palavra experiência pode significar
acúmulo de características ou conhecimentos juntados ao longo de um determinado tempo.
Nesse mesmo sentido de prática ou habilidade, em relação ao fazer artístico, Eugenio Barba
comenta: “Experiência: palavra-cofre onde esconder tédio, cansaço, desilusões, indiferença”
(BARBA, 2010, p. 269), para ilustrar o quanto esse aspecto da palavra, nas artes, pode carregar
uma dimensão de situações estanques e de cristalização. Assim, a palavra experiência aparece,
como um paradoxo semântico - tanto aquilo que está pronto, como aquilo que se está a aprontar
– mas reforçamos que é esse último sinônimo o viés que me interessa seguir nessa dissertação.
O verbete experiência, como citado acima, tem ainda como sinônimo a palavra
experimentação. Nessa dissertação, porém, não se trata da experimentação científica convertida
em método ou caminho seguro, que faz Larrosa distinguir as duas palavras para se assegurar que
“Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a primeira vez.
Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de incerteza
que não pode ser reduzida.” (LARROSA, 2002, p.28). Mas aqui, nessa proposta, os
experimentos também estão abertos à modificação e à dimensão da incerteza, do desconhecido, e
do erro. Talvez não sejam facilmente repetíveis, e podem ser desconhecidos até por quem
conduz a experiência, já que ela é em si um processo de criação. Como Deleuze, consideramos
que: “O artista é criador de verdade, pois a verdade não tem de ser alcançada, encontrada nem
reproduzida, ela deve ser criada” (DELEUZE, opud MACHADO, 2009, p. 286).
E, finalmente, temos a acepção da palavra experiência como um tipo de conhecimento
adquirido pela percepção sensorial, sinônimo esse que também foi enfatizado nessa dissertação.
Tal significação é compartilhada por autores de concepção fenomenológica, para quem sentir ou
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perceber algo é acessar suas qualidades, seus signos e quiçá sua significação. Considero, como
eles, que nossa capacidade de pensar está ligada ao corpo e não se pode, portanto, realizar a
separação corpo e mente. Perceber e conceber o mundo não se dá apenas pelo pensamento, mas
se faz primordialmente através da experiência dos sentidos (MERLEAU-PONTY, 1999;
DUARTE JR., 2004).
Assim, essa proposta de preparação corporal privilegiou a experiência não só como forma
de conhecimento, mas como sabedoria do mundo impregnada no corpo e constantemente
reinventada. Na concepção deleuziana, engendrar-se, reinventar-se tem sempre uma qualidade de
potência, no sentido de vigor, mas também de “fugir da resignação” e da estagnação que impede
a criação (DELEUZE, 2013). Trata-se da “potência de agir e não apenas de ser paciente. Essa
potência de agir se espalha como potência de pensar, como potência de sentir e de me engrenar
com virtualizações que me levem a compor, nesses encontros, um terceiro indivíduo que seja
mais potente que eu mesmo.” (ORLANDI, 2011)
Acercando-nos

mais

do

sentido

de

experiência como

“ato

ou

efeito de

experimentar(-se)”, assim como Larrosa, obtemos a relação entre a sabedoria da experiência, o
conhecimento e a vida humana. Mas o autor observa que a experiência tem seus antagonistas, no
excesso de informação, na obsessão por opinião, na falta de tempo, na alta velocidade das
ocorrências, na falta de silêncio, na falta de memória e no excesso de trabalho. O devir e a força
criativa contidos no acontecimento se anestesiam, se negam como capacidade de sentir e de
existir. Como consequência, nossa capacidade de reinvenção – “potencial de expansão contido
na recém-conquistada intimidade com o mundo se desperdiça. Dispersa.” (ROLNIK, 2013, p.5)
Os elementos antagonistas da experiência descritos acima por Larrosa são cotidianamente
enfatizadas na contemporaneidade, na apreensão exacerbada do intelectual e no utilitarismo das
formas de vida. Podem ser encontrados, ainda, em espaços de aprendizado do movimento, e
levarão da mesma forma, à anestesia. Um exemplo disso seria o estudo da dança feito
exclusivamente pela forma tradicional, tal como descrito por Susan Stinson (1995):

Na maioria das aulas de técnica o professor é a autoridade e a única fonte de
conhecimento reconhecida. Todos os alunos olham para o professor e para o
espelho e o professor frequentemente olha para o espelho também, vendo os
alunos através de suas imagens refletidas. Não existe interação entre os alunos.
Espera-se que a voz do professor seja a única voz ouvida, exceto em caso de
perguntas dirigidas a alunos específicos. O professor diz e mostra aos alunos o
quê e, em alguns casos, como fazer os exercícios propostos. Alunos tentam
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copiar o movimento feito pelo professor. O professor, então, corrige-os
verbalmente, os alunos repetem o movimento até a hora de mudar a sequência.
Alguns professores direcionam e corrigem seus alunos referindo-se a sensações
internas e qualidades artísticas, não apenas a mecânica de movimento. No
entanto, na realidade, a maioria do treinamento na área de dança consiste em
aprender como seguir direções – e como segui-las bem. (STINSON, 1995, p.
78-9)

A experiência é, dessa forma, o ponto de partida e o processo na proposta aqui discutida.
Não haveria nela qualquer validade, se não existisse espaço para a experiência na acepção de
experimentação, de experimentar-se e de colocar-se em degustação, em audição, e em outros
múltiplos estados sensíveis. Cada vivência foi sugerida como experimentação. O trabalho prático
caracterizou-se pelo método investigativo: descoberta, criação e apropriação de habilidades
corporais - as quais o corpo do artista cênico se torna suscetível, paulatinamente. Buscou
possibilidades de transformação corporais, sem desvinculá-las das transformações subjetivas.
Como o mestre zen, que considera que “em xícara cheia não é possível colocar nada”, o
pedagogo do movimento necessita levar o artista a expor-se aos laboratórios como ambientes de
abertura corporal: escutar-se, tatear-se, degustar-se, ver-se, cheirar-se, mover-se, sentir-se e falarse, disponibilizando-o a modificar alguns padrões corporais restritivos ou cristalizados:
É preciso, então, começar eliminando as formas parasitárias, que não lhes
pertencem, retirar tudo aquilo que possa impedi-los de encontrar a vida em sua
forma mais próxima daquilo que ela é. Temos de retirar um pouco daquilo que
sabem, não para simplesmente eliminar aquilo que sabem, mas para criar uma
página em branco, disponível para receber os acontecimentos extras. (LECOQ,
2010, p. 57)

Larrosa, que se interessa pela capacidade de formação e modificação do sujeito, afirma
que somente “o sujeito da experiência está aberto à sua própria transformação” (LARROSA,
2002, p. 26). Exposto à vulnerabilidade e ao risco, esse sujeito é alguém que ao se perder, recria
a si mesmo, inventando outra forma de ser. Improvisar é também expor-se ao risco, criar com ele
e transformar-se. Como afirma Silva (2008), em relação à improvisação musical, este é um risco:
sem o qual não há criação artística, científica ou criação de qualquer espécie.
Evitar o risco é resignar-se a repetir o que já foi feito, é conformar-se com a
impossibilidade de romper horizontes e de não desafiar a própria criação em si.
(SILVA, 2008)

132

“A vida criativa é uma vida de riscos” (NACHAMANOVITCH, 1993, p. 31). O risco, o
erro, a abertura para a investigação, o contemplativo e o intuitivo são características da
construção de um caminho que não é dado, mas descoberto e inventado a cada passo, afinal para
improvisar é necessário abandonar truques e aceitar riscos. Não é possível, nesse processo, a
idealização, o modelo, a convenção. É necessário a cada um conquistar sua própria verdade, seu
modo de fazer, de existir e de se expressar, a partir de suas experiências, revelações e
engendramentos. E para isso é necessária a disponibilidade de experimentar-se em cada
encontro, cada acontecimento. Permitir que cada vivência promova um encontro consigo mesmo,
com o outro e também com outros eus ainda desconhecidos. Abrir-se à multiplicidade de ser.
Assim como para Deleuze, o acontecimento na improvisação está imerso numa ideia de
um tempo intempestivo e não de um tempo linear. O tempo intempestivo é o tempo provocador,
paradoxal, deslocado, que cria uma noção de acontecimento na qual se prioriza os devires, que
mobilizam desejos e que fabricam novos espaços-tempos e novas subjetividades que mesclam o
conhecido e o desconhecido, o pronto e o a aprontar-se, o único e o múltiplo:
Em cada acontecimento, há muitos componentes heterogêneos, sempre
simultâneos [...] que os faz comunicar por zonas de indiscernibilidade, de
indecidibilidade: são variações, modulações, intermezzi, singularidades de uma
nova ordem infinita. (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 204)

A noção de zona de fronteira compreendida por Deleuze e Guattari como um espaço de
transição e de indiscernibilidade possibilitou pensar em fronteiras permeáveis, movediças e que
determinam um espaço-fluxo, mais pela ilimitação do que pela configuração fixa e estanque de
uma identidade. Ao afetar o sujeito através do acontecimento configuram um espaço de potência,
pois “não é a coisa limitada que impõe um limite ao infinito, é o limite que torna possível uma
coisa limitada. (...) Todo limite é ilusório.” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.156). Da mesma
forma, os limites corporais podem ser transgredidos e transcendidos, na perspectiva de um
“corpo-devir”, que inventa o corpo cênico na atualização das potências virtuais, num processo
constante de transformação.
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Também os agenciamentos67 que fazemos - construções de possibilidades para que o
desejo se manifeste - criam oportunidades de acontecimento. Para detectar essas oportunidades é
preciso se expor à possibilidade da experiência e afinar as percepções para o que nos move, em
cada encontro, mobilizando nossas escolhas. Na improvisação, é preciso, provocar-se e dispor-se
à provocação. Como afirma Deleuze, “suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem
ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos”
(DELEUZE, s.d. apud PÁL PELBART in PAL PELBART; ROLNIK (Org.), 1996, p. 63). Ser
“todo ouvido”, “todo pele”, “todo movimento” e mudança.

Mudançar: preparo e improviso
A improvisação como preparação corporal buscou oportunidades de provocar
acontecimentos nos quais sucedessem experiências ao artista cênico nas quais ele precisasse ser
pesquisador de si próprio e de seu ambiente. Essas são características do artista-improvisador,
para quem as informações da relação corpo-ambiente o direcionam numa escolha e não em outra.
O sujeito da improvisação se despoja das certezas para, em face do acaso, no instante decisório,
expor-se à experimentação e à imprevisibilidade do acontecimento e da composição. Coloca-se
face-a-face com caos e a potência de criação, tal como afirma Costa (2003), em relação à
improvisação musical:

O preço de se ter uma identidade ou pertencer a um território com "membranas
muito rígidas" é não conseguir uma permeabilidade que torne possível a invasão
de elementos provenientes do Caos, espaço onde as energias estão soltas,
informes, ainda não se organizaram em sistemas e por isso não delimitaram
fronteiras e territórios. Assim, para a prática da livre improvisação, poderíamos
imaginar que os sons são somente sons - não são ainda, linguagem,
representação - e que, portanto, poderiam se juntar de formas imprevisíveis e
novas. (COSTA, 2003, p.50)

De forma semelhante que na música, a improvisação em dança se constitui de
movimentos corporais que podem se juntar em novas e imprevisíveis formas, a partir da
67

“O agenciamento é antes de tudo um ACONTECIMENTO multidimensional [...]. Se um agenciamento liga,
conecta, conjuga, compõe, combina, produz, fabrica, reveza, distribui e consome corpos e mentes, movimentos e
pensamentos, então podemos colocar assim o problema da educação: a qual tipo de agenciamento acoplamos a vida
que queremos ensinar e criar e a nossa que pretende ensinar? Se as ligamos a um agenciamento negativo de poder,
nossa educação será uma EDUCAÇÃO PARA A OBEDIÊNCIA. Se as ligamos a um agenciamento afirmativo de
potência, a educação que teremos será uma EDUCAÇÃO PARA A POTÊNCIA.” (FUGANTI, 2013, grifos do
autor)
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experiência do movimento, formando uma composição instantânea. O território da improvisação
é o da criação súbita e inesperada, simultaneamente, de materiais-movimentos e composições,
num recorte do caos, num tear que tece ao mesmo tempo o movimento e a si mesmo.
Para Laban, que investigou e instaurou os processos improvisatórios no estudo e prática
da Dança Moderna, a experiência do movimento no ser humano é, a um só tempo, experiência
intelectual, emocional e física e caracteriza todo o ser vivo, assim como toda mudança se
transmuta em movimento:

Diz-nos a ciência que a mudança é um elemento essencial da existência. As
estrelas que vagueiam pelo céu nascem e morrem. Crescem e desaparecem,
colidem umas com as outras, ou ainda destroem-se pelo fogo. A mudança está
em toda parte. Este incessante movimento ao largo de um espaço
incomensurável tem seu paralelo nos movimentos mais diminutos e de menor
duração que ocorrem em nossa Terra. Até mesmo as coisas inanimadas como
cristais, rios, nuvens e ilhas crescem e desaparecem, aumentam e quebram,
aparecem e desaparecem.
A mudança se transforma em movimento nos seres vivos, dotados de uma
necessidade imperiosa de empregar o tempo e as alterações que ocorrem no
tempo para seus propósitos pessoais. [...] Em todas essas necessidades, o
movimento tem papel central. (LABAN, 1978, 144-5)

Se a alternância e a variação caracterizam a existência, seja ela no macro ou do
microcosmo, das macro ou das microformas, o movimento é sempre algo naturalmente
imprevisível em sua forma. A surpresa da mudança deve ser integrada no movimento do artista
já que a imperiosa inevitabilidade de mudar é sua vivência cotidiana.
Na improvisação, o território, o roteiro e travessia das formas são desvendados apenas no
seu limite de pré-existência e existência. Ela não coloca o improvisador frente a uma trama cuja
ordem e o sentido já estejam previamente estabelecidos e resguardados, mas que é
repentinamente revelada e permanece em constante mutação. O roteiro, caminho ou forma se
desvendam apenas no seu limite entre pré-existência e existência, a partir de movimentos,
encontros e composições. A improvisação traz, assim como desfaz, figuras e indicações, e tais
como o próprio ser humano, está carregada de imanência, multiplicidades de devires, em
permanente estado de transformação.
A composição instantânea é um tecido composto pelo improvisador em dança no tear da
imanência, em relação com a infinidade dos movimentos em suas diversas matizes, pelos
encontros criativos deste artista com os outros e também com os espaços físico e sonoro
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produzindo composições em contínuo processo de alteração – impregnado de caos. A
improvisação busca na experiência do acontecimento, o movimento, e na transformação das
formas compõe imediatamente a dança e provoca metamorfoses no sujeito que dança.
Na proposta de improvisação para a preparação corporal aqui estudada, partimos de
vivências e experiências que misturam sensibilização do sujeito e estudos de movimento, que se
utilizaram a improvisação para a investigação dos movimentos. Todas as vivências de
sensibilização são mobilizadoras de movimento. Portanto, é difícil dizer onde começa a
improvisação, pois ela pode surgir nesse momento da sensibilização. Se dança é a arte do
movimento, como define Laban, então, pode existir dança já nessa experimentação sensorial.
Investimos bastante tempo nos processos, pesquisando o corpo e sua relação com o
espaço. Percebemos o corpo e seu papel nosso equilíbrio mecânico e subjetivo. Experienciamos
inúmeras sensibilizações, movimentos e provocações, no sentido de trazer a atenção para o
momento presente, pra si, em busca da capacidade do corpo (eu-mesmo) estar consciente.
Permitimos que corpo procurasse sua reflexão a partir das sensações de peso (do nosso corpo e
do sentir o corpo do outro), do tato e do contato da pele, da visão, da audição, das articulações,
dos pés, das partes do corpo, e também a partir de sua própria dança e mudança.
Pensa-se, comumente, que a dança ou mesmo a improvisação em dança trabalha somente
os caminhos possíveis para o fluxo interno e expressivo: “trazer pra fora o que está dentro”,
como se pensava na Dança Moderna - os sentimentos e emoções seriam motes para o movimento
realizado no espaço. Mas o pensamento pós-moderno e contemporâneo da dança indicam que a
dança e improvisação permitem, também, o processo inverso, de levar o de fora para dentro,
quando nos permitimos “receber os acontecimentos” e transformá-los em movimento. Com
Damásio, afirmamos que, através da percepção do próprio espaço, do meio ambiente o
“organismo altera-se ativamente de modo a obter a melhor interface possível. O corpo não é
passivo [...]. A percepção é tanto atuar sobre o meio ambiente como dele receber sinais”
(DAMÁSIO, 1996, p. 256).
Assim, a ideia de preparo aqui não é fixa, cristalizada num tempo passado e nas formas. É
uma ideia que também tem mobilidade, pois busca atuar na criação de novos caminhos para si e
para o movimento, que passa a ser trabalhado pelo próprio sujeito, consciente de seu saber
sensível. Através da improvisação todos podem dançar porque a dança faz parte de todos nós,
seres humanos, assim como dos corpos celestes e dos átomos. Mas é necessário reconhecer em si
sua sabedoria corporal como algo inerente e se predispor a redescobri-la e reinventá-la.
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Os dançarinos fazem disso sua vida, estudam largamente e fazem dessa capacidade de
reinvenção corporal sua profissão. Mas todos somos corpos e estamos constantemente nos
educando corporalmente, seja sentando horas numa cadeira torta na frente do computador - e
fazemos isso, muitas vezes de forma displicente com nossa postura, seja esperando o ônibus e
oscilando o peso numa e na outra perna, com o foco atento nos letreiros e a visão periférica
aberta, pra nos defender de possíveis furtos, ou seja assistindo danças gestuais em programas de
televisão ou nos clips de música, que depois serão repetidos como dança em outras
circunstâncias. Somos aquilo que fazemos de nós e se investirmos nosso tempo para educar
nossos movimentos e reeducar essa sabedoria corporal, todos poderemos dançar.
Por outro lado, o artista profissional que é improvisador, é alguém que trabalha o tempo
todos com essas relações e essas vivências. Ele está preparado por sua vivência e não pela
repetição de movimentos, para estabelecer relações cinestésicas consigo, com os outros e com o
ambiente. É uma habilidade incorporada. O improvisador é aquele que articula o sabido e o não
sabido em termos de movimento. Ele embaralha as regras convencionais da dança, pois ele
dança para descobrir o movimento dançado. Despoja-se, assim, de quaisquer certezas para
expor-se à imprevisibilidade do acontecimento e da composição no instante da dança. É preciso
experimentar, fazer, refazer, desfazer. É um estudo sem fim, para compor uma composição
completamente efêmera.
Trazemos abaixo depoimentos sobre a concepção de improvisação proposta nos
laboratórios e de como ela ressoou para alguns dos artistas participantes. Ciro revela um
aprendizado e desenvolvimento da capacidade de improvisar:

Antes de começar a oficina eu tinha a experiência de contato improvisação,
nesse caso, o movimento se construía a partir do encontro dos corpos e seguia
seu percurso. Depois da oficina a concepção da improvisação foi somada com
outros elementos, surgindo a improvisação não a partir do contato, mas sim das
sensações que nos ocorre e que vão nos condicionando. [...] Hoje me sinto mais
livre pra isso, pra mim é normal agora. Antes quando me diziam: improvisa! Eu
simplesmente travava. (depoimento, Ciro Ítalo)

Aos poucos, a concepção de improvisação como algo mal acabado ou feito às pressas é
reavaliada por eles, como na declaração de Pedro e Lidiane, a improvisação é sugerida como
múltipla possibilidade de criação:
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A improvisação conhecia como uma coisa qualquer. [...] Atualmente,
porém, vejo como [...] uma descoberta do seu próprio corpo. Onde também
não deixa de ser uma coreografia. Não deixa de, na hora da improvisação criar
passos, criar técnicas. É assim que eu vejo hoje. A improvisação, tendo como
nome um sentido, uma técnica, um devir, uma coreografia a criar e ser.
(depoimento, Pedro Souza, grifo nosso)
eu achava que aquilo era meio louco e agora que estou entendendo de maneira
muito mais clara, acho que enlouqueci também... [...] É mostrar de maneira
própria o que estou sentindo sobre algo que tento expressar com liberdade.
(depoimento, Lidiane Santos)

A importância da abertura á experimentação e da liberdade criativa são também sugeridas
nas declarações de Priscilla e Sandro:

Improvisar é dançar na medida em que flui suas sensações. Sua energia. Na
medida em que ocorrem erros, você os torna acertos, ao mesmo tempo em
que eles surgem. Improvisar é adotar flexibilidade e criatividade no movimento,
na ação. (depoimento, Priscilla Naef, grifo nosso)
[...] Na maioria das vezes eu gosto muito de improvisar, de criar a partir de
improvisações, de ter essa liberdade para trazer coisas minhas e desejos
imediatos, daquele momento, daquele lugar. Gosto da possibilidade de ir e vir
sem estar preso a codificações fechadas, de mudar repentinamente algo que
posso estar criando, de inserir algo novo. (depoimento, Sandro Silva)

Seres múltiplos em “puro êxtase cristalino”
A proposta de investigação dessa dissertação contou com a formação de um grupo de
pesquisa com o qual pude trabalhar as vivências concomitantemente ao referencial teórico. O
grupo proporcionou, mais do que essa simultaneidade, a possibilidade da simbiose entre os dois
campos de ação, ampliando a compreensão sobre a improvisação como preparação corporal e da
experiência da pesquisa como um todo.
Os participantes foram instigados, em sua prática, a estimar o silêncio, só quebrado pelos
sons da respiração alterada, ou pelas vocalizações e outros sons inerentes ao trabalho corporal e
artístico. Ao valorizar o não-dito e as sensações corporais, as certezas e dúvidas do movimento assim como as certeza e dúvidas estéticas , a ampliar sua percepção de si e do outro e do espaço e a fazerem tudo isso num tempo atemporal, que permitiu demorarem-se nas sensações sem
palavras, na experiência do movimento, buscando viver a intensidade de cada acontecimento.
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Ao nos permitirmos a investigação do movimentar, e seu estudo, além de todo trabalho
realizado na fisicidade do corpo (refinamento sensorial, consciência corporal, prontidão e
amplitude de movimentos e de repertório gestual), passamos ainda por certo esquecimento de si
como identidade circunscrita e imutável. As improvisações do movimento e da dança também
proporcionam o apagamento de fronteiras muito precisas do ser, pois na transformação do
movimento, permite certa perda de si para encontrar outra possibilidade do tornar-se, abrindo ao
participante a outra experiência de si.
O grupo foi incitado a buscar a quietude ou êxtase em si próprio e não em um corpo fora
de si, do professor ou de um “aluno de destaque”, ainda que a observação e a apreciação do
movimento alheio - de todos por todos - tenha sido amplamente estimulada e proposta.
Geralmente, na finalização dos trabalhos, quando os participantes já estavam inteiramente
apropriados de si e sua movimentação acontecia de maneira mais fácil e fluida, essa observação e
apreciação era proposta, primando-se não pelo julgamento competitivo de virtuosidade, mas
educando o olhar, o ater-se ao sair de si também através da observação do outro. Nesse
momento, é o movimento poético que importa e não o artista, seu currículo ou grau de
dificuldade do que se realiza.
A repetição e a imitação, importantes caminhos no processo das aprendizagens corporais
são substituídos nessa abordagem pela criação e pela improvisação, onde cada um se ensina o
seu próprio jeito de dançar e de se deslocar, articulando para si e por si os conhecimentos do
movimento obtidos, antes de articulá-los com o outro, seu parceiro ou para o outro, seu público
espectador. Na verdade, essa anterioridade aqui tratada é composta por um tempo ínfimo, no
qual o improvisador se apropria da ação do movimento e do gesto antes de executá-lo.
Desde a inscrição para as oficinas, também instiguei os participantes ao uso das palavras,
à tradução verbal das suas mobilizações, seus desejos e devires - tanto oralmente como por
escrito, acolhendo toda subjetividade como uma das chaves para desvendar os processos pelos
quais o artista vivenciava a proposta de preparação corporal estabelecida.
Nesse trajeto entre o sentir e falar, como já disse antes, há uma conhecida
“intraduzibilidade da experiência”, a qual foi também observada por Clarice Lispector, em Água
Viva:
Há muita coisa a dizer que não sei como dizer. Faltam as palavras. Mas recusome a inventar novas: as que existem já devem dizer o que se consegue dizer e o
que é proibido. E o que é proibido eu adivinho. Se houver força. Atrás do
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pensamento não há palavras: é-se. Minha pintura não tem palavras: fica atrás do
pensamento. Nesse terreno do é-se sou puro êxtase cristalino. É-se. Sou-me. Tu
te és. (Clarice Lispector, 1998, p. 18)

Assim como apontado por Lispector, há muitas coisas para as quais faltam palavras que
possam realmente traduzi-las. Então, o escritor se vale da poesia para se comunicar. Também os
depoimentos aqui trazidos são cheios de poesia e de subjetividade dos discursos dos
participantes. E é justamente por isso que eles podem nos proporcionar chaves de acesso aos
acontecimentos propostos nas práticas e conhecimentos decorrentes das vivências, ainda que o
“puro êxtase cristalino” esteja na experiência em si. Nas artes cênicas e, principalmente, na
dança há uma grande importância da oralidade e da presença e execução na transmissão dos
conhecimentos. A dificuldade de se apreender com palavras os acontecimento foi aceita desde o
início desse trabalho, mas não foi meu objetivo traduzir em palavras, minhas ou dos
participantes, a totalidade das vivências porque esse objetivo seria facilmente frustrado por sua
impossibilidade. Mas ficam aqui os registros de alguns momentos recriados com as palavras.
Um dos pontos desenvolvidos nessa dissertação foi a questão da multiplicidade do ser. O
devir foi aqui colocado como ponte ou processo de desejo instaurador dessa multiplicidade, que
nos aproxima de universos desconhecidos, mas que estão dentro de nós mesmos. Nesse sentido,
trago o depoimento de Ana Tereza, que, desde o início do processo demostrou como seu um
desejo de acessar o corpo-devir muito semelhante à noção que foi proposta ao grupo, como
mostra o texto abaixo, retirado de sua ficha de inscrição na oficina:

Desenvolver a habilidade de me sentir mais à vontade no palco e de ser
sutilmente a intenção que desejo passar. Transpondo assim as barreiras quanto
ao que sou de dentro para fora integralmente e não apenas o que me mostro ser,
pois é que sendo outros alguéns é que sou um pouco mais de mim mesma...
(depoimento, Ana Tereza Gouveia, grifo nosso)

Ana Teresa parece pressentir que a proposta do trabalho deseja encontrar novidades de si
na imanência de ser. Ao vivenciar as oficinas, Ana Teresa encontra, inicialmente, muita
dificuldade em entregar-se a um trabalho corporal tão diferente do que estava acostumada. Mas
como seu interesse e dedicação são muito grandes, com o tempo, ela admite estar:
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Encontrando um potencial que há muito eu já não sentia... Meu corpo cada vez
mais tem experimentado um tiquinho da liberdade de novos mapas em
meu, tão ainda desconhecido, mundo. [...] Venho cada vez mais me
permitindo vir a ser. Que seja divina, que seja sendo-me ser da entrega. As
grandes janelas desta sala me abrem uma vida de possibilidades, que tenha
amor, repito ainda: que seja leve... (depoimento, Ana Tereza Gouveia, grifo
nosso)

Permitir-se vir a ser. Não apenas desejar, ainda que o desejo seja a mola propulsora, o
início dessa travessia. O improvisador é, acima de tudo, alguém se permite: se transformar, errar,
acertar, criar, desmanchar, liderar, seguir. Sobretudo cambiar. Não estabilizar em formas
cristalizadas e mortas, mas sentir o movimento pulsando em si.

Sobre o conjunto das

experiências vivenciadas como participante do grupo, Ana Teresa nos revela ainda:

Transcendentes vivências me foram oferecidas neste semestre em que passamos
juntos, e eu só tenho a gratidão a oferecer em troca. Pois se perceber cada vez
mais perto de si é algo sem descrição em palavras. [...] Apenas sei que senti a
mim própria, como algo tão novo e transbordante de muitas outras
possibilidades. [...] Me fiz perceber que as dinâmicas em si, se comportam na
forma de me revitalizar o ser para uma vida mais consciente. Gosto de um
poema de Clarice Lispector que diz bem assim: "Eu sempre fui e imediatamente
não era mais. Vivo me matando todas as noites." O meu Eu tão dilacerado agora
vê uma linda luz de esperança para se pôr do jeito que se é no mundo,
confiante em si, de uma forma saudável e digna de muita fé. Percebo que é a
essa falta de limites em ser múltiplo que a dança contemporânea tem a me
oferecer, me ensinando a ser mais humanidade! É através dessa bela arte que me
vejo em uma potencial liberdade de controle mental, o que é melhor, sem mais
nenhum cultivo de medo em meu ser. (depoimento, Ana Tereza Gouveia, grifo
nosso)

“Se pôr do jeito que se é no mundo, confiante em si, de uma forma saudável e digna de
muita fé.” A sensação de Ana Teresa é resultado de um trabalho no qual se confia no outro, e se
deixa isso muito claro. O participante tem a possibilidade de experimentar em si o movimento
com sinceridade e entrega, para que ele mesmo possa descobrir seu caminho. Só confia em si
mesmo aquele que experimentou e investigou, e não aquele que está preso ao um modelo, forma
ou ideal.
Nessa transmutação de parte das vivências em palavras, tivemos muitas conversas depois
das atividades (denominadas no primeiro capítulo de “conversas finais”). Penso que essas
conversas com o grupo, juntamente com as experiências vividas nas práticas fizeram com que a
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proposta de um corpo-devir fosse refletida de forma pessoal em cada participante, como relatado
abaixo por José Caldeira:

O corpo-devir não é qualquer coisa. Em corpos totalmente territorializados,
para não dizer docilizados, uma preparação intensa começa a “libertar” o
devir. (depoimento, José Caldeira, grifo nosso)

José acompanha mais proximamente e com grande interesse as discussões deleuzianas
propostas no trabalho. Apropria-se dos termos discutidos e daqueles já previamente conhecidos
para criar acima uma definição das impressões iniciais do trabalho proposto. E continua nessa
definição, apresentando-nos um exercício em duplas composto por tipos diferentes de toque no
corpo do outro, que exemplifica uma parte do trabalho:

O exercício de sentir o corpo do outro, ao mesmo tempo em que se vai
explorando, vai sensibilizando e “integrando” as partes já sensibilizadas e, como
se recebemos um raio que traz vida ao Frankenstein, os toques sucessivos dos
colegas por todas as partes do nosso corpo, produz em nós incríveis choques
que produzem movimentos até então, inconcebíveis, inesperados, impensáveis.
(depoimento, José Caldeira)

A diversidade de proposições, exercícios e sensibilizações que fora trabalhadas é descrita
por ele como possibilidades “passíveis de experimentação”, como de fato foram propostas. A
expansão do diafragma, importante órgão central do corpo, principal responsável pela regulação
da respiração e, portanto, do relaxamento e da ação corporal é descrito como decorrente dessas
experiências. “O diafragma [...] se expande [...] O corpo, pouco a pouco, se permite
movimentos.” A sensação de expansão corporal é acompanhada pela sensação de expansão do
repertório de movimentos. A respiração expandida qualifica o corpo com a oxigenação
sanguínea e com a dilatação corporal. A energia expandida circula e transfigura o corpo.
Para Lidiane dos Santos, cada encontro também parece ter apresentado uma diversidade
de possibilidades, já que afirma que:
A cada aula, a oficina sempre me mostrava uma nova descoberta, diferente
de tudo que já vi. Que dança é essa? Trabalha o corpo e a mente ao mesmo
tempo. (depoimento, Lidiane Santos, grifo nosso)
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Lidiane possuía em sua formação uma noção de dança muito ligada à repetição mecânica
de movimentos e ao experimentar a improvisação em dança contemporânea se pergunta: “Que
dança é essa?” ao perceber que como dançarina pode explorar e demorar-se e errar e
desequilibrar-se, permite-se não estar sempre no controle do movimento, mas por vezes, ser
controlada por ele. Dá-se conta que o “corpo e a mente” trabalham “ao mesmo tempo”. E que na
verdade, o binômio “corpo e mente” podem até ser considerada algo único. E que dançar é
também pensar, refletir, estar consciente, promover a reflexão do corpo.
Poder se movimentar espontaneamente foi algo importante para Victor Cruz, que
descobre em si o “movimento que sempre existiu”. A sabedoria primordial do corpo é por ele
invocada. Algo que existe, mas não se acessa - apenas se intui - mas por vezes, muitas vezes, não
se acredita existir. Acreditar na sabedoria primordial do movimento e na espontaneidade é algo
que não se trabalha muito nos processos formais de ensino-aprendizagem, e isso também não
acontece no ensino em artes cênicas, e talvez menos ainda no ensino de dança tradicional:

A possibilidade de se movimentar de uma ou mil formas, a descoberta do
movimento que sempre existiu e de um corpo, que é necessário a isso, foi
calando perguntas que ainda existem: “será que isso pode?”, “até onde posso ir
com o corpo?” (depoimento, Victor Cruz, grifo nosso)

“O que pode o corpo?” Do que ele é capaz? São dúvidas de Victor Cruz na sua trajetória
no grupo. Mas sua pergunta parece contemplar também uma dúvida interna: “O que eu posso
fazer como movimento que pode ser reconhecido como dança?” Mas se dança é a arte do
movimento, e se há poesia em cada um deles, não há movimentos impossíveis, mas todos estão
disponíveis para a articulação e composição instantânea do artista como criador. Ao descobrir
isso por si próprio, é Victor mesmo que declara “A criação só existe pelo limite, enquanto isso
sobrevive a arte.” O limite que é vivido, esbarrado, anunciado é também território de conquistas
de um corpo que acima de tudo - pode. O poder é devolvido ao corpo, às subjetividades, aos
artistas-participantes, tendo como resultado “um corpo disposto” à criação.
A noção de sabedoria primordial, como um saber direto, corporal, ainda que percebida
de forma anestesiada foi apontada também nos registros abaixo, intuída e expressa por Ciro Ítalo
e Priscilla Naef:
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Em pouco tempo de aula, a oficina já deixa marcas em mim, apesar do meu
grande desejo de dançar, percebo que tudo o que realizei durante as aulas eu
percebo muito mais. Acredito que essas sensações já estavam em mim, mas
eu não as percebia. (depoimento, Ciro Ítalo, grifo nosso)
a partir do momento que você dança (entra em contato com seu corpo), você
descobre uma nova realidade, um novo mundo, que parece já conhecer, mas
estava despercebido, não seria bem a palavra despercebido, mas inconsciente
ou adormecido. Ao descobrir isso desperta uma sensação inovadora, uma
sensação nova e para o novo. (depoimento, Priscilla Naef, grifo nosso)

Em outro momento da sua escritura, Priscilla Naef nos recorda que o pensamento molda
o corpo e a dança, mas que a dança e corpo também moldam o pensar:

A forma de dançar é a forma como já [se] é e [se] pensa. Então, à medida que
você vai conhecendo seu corpo, dançando, você vai também expandindo a sua
forma de pensar e agir. (depoimento, Priscilla Naef, grifo nosso)

As Rodas de Improvisação/Jams Sessions
Nos encontros de Roda de Improvisação formamos um grande círculo com todos os
participantes, e o centro fica vazio inicialmente. Começada a improvisação, os improvisadores
ocupam o centro e é mantida a roda no entorno. O participante tem a liberdade de sair e entrar no
momento que achar conveniente, ou simplesmente não entrar, não improvisar. Há sempre a
possibilidade de participação como apreciadores ou como improvisadores - mesmo aqueles que
nunca tenham participado de uma Roda de Improvisação ou dançado antes.
Certamente a configuração espacial da prática leva em conta diversas questões, uma delas
a ressignificação que a Dança Pós-Moderna deu à noção de corpo trazida pelo palco italiano - e
sua divisão demarcada de público e artista/espetáculo, levando assim a deshierarquização dos
participantes artistas ou não artistas, dançarinos ou não dançarinos, professores ou alunos. Na
roda, a experiência da dança convida todos a viver a condição de improvisadores. Podemos
ocupar o centro sozinho, em duplas, trios, ou outras formações. O caráter vivencial da prática
reclama a interação de todos com todos, incita a criação de movimentos pelo contato ou
proximidade com o outro e facilita a apreciação do corpo tridimensional do improvisador.
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Nas Rodas de Improvisação realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), fazíamos uma conversa rápida, na qual eram explicadas algumas regras: a possibilidade
de todos participarem da roda como apreciadores ou improvisadores, dançando ou tocando, ou
alternando ambos. Solicitava aos improvisadores a atenção ao que estava acontecendo na roda,
evitando deixar o centro vazio. Como essas rodas tinham também um fim de iniciação
pedagógica68, solicitei que se evitassem formações maiores que trios, já que poderíamos também
apreciar de fora o que acontecia nas dentro das rodas, evitamos também esvaziar o espaço do
entorno. Fazíamos um aquecimento coletivo, formávamos uma roda com todos os que queriam
participar e improvisávamos movimentos e sonoridades.
Como já foi dito, os encontros da Roda de Improvisação, tal o seu caráter, permitiram
participação de público eventual e externo ao grupo de pesquisa. Como nosso recorte
metodológico é composto apenas por esse último, tratarei aqui do acontecimento sob esse ponto
de vista. Para o grupo Corpo-devir, as Rodas de Improvisação foram uma oportunidade de ter
experiências de improvisação com pessoas não envolvidas diretamente com a proposta do grupo,
assim como de poder contar com a participação especial dos músicos e da música improvisada e
realizada ao vivo, junto com a dança.
As jams de improvisação em dança podem ser realizadas com ou sem música executada
ao vivo. Optei pela realização com música improvisada (e executada simultaneamente em que a
dança) para ressaltar o caráter improvisatório da composição instantânea, e assim, ainda,
promover o diálogo entre as práticas na musica e na dança. Há uma interação simbiótica aqui,
mutuamente vantajosa, que é mantida pela relação/improvisação. Na execução musical ao vivo –
o som dos instrumentos, as respirações e silêncios musicais e o gestual dos instrumentistas, entre
outros elementos – influenciam o acontecimento para a improvisação em dança e proporcionam
uma diferença muito grande na qualidade perceptiva para quem dança, pois provoca muito mais
efeitos cinestésicos que a musica gravada. Por outro lado, a dança e os dançarinos provocam
reações na música e nos músicos, também interferindo neles e modificando-os. A improvisação
na música como forma de composição instantânea é comentada pelo compositor e improvisador
suíço naturalizado brasileiro Walter Smetak (1913 - 1984), como uma modificação no estado de
consciência:

Os acontecimentos na improvisação são quase imprevistos, na composição são
previstos; o improvisador não tem tempo para pensar, embora que ele sempre
68

A maioria das pessoas nunca havia participado nem conheciam a prática.
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organiza. O compositor tem tempo, dias, meses, anos para completar sua obra.
O sentido de tempo na improvisação é outro. Se ela acontece com felicidade não
há percepção de tempo, explica isto, que o relógio foi bem consumido – não
resta tempo. O astronauta sabe da anulação do tempo como o improvisador se
ele se coloca em outro estado de consciência. O tempo torna-se solúvel.
(SMETAK apud SCARASSATTI, 2008, p. 130)

As Rodas de Improvisação configuraram-se assim, como acontecimentos que invocaram
a multiplicidade e provocaram rupturas e desestabilizações no grupo, considerando o
“acontecimento como um devir composto” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 203), na busca de
novos espaços-tempos para que promovessem o engendrar a si e da movimentação. Trouxerem
experiências artísticas significativas nas quais os artistas puderam experimentar capacidades de
diálogo com a música improvisada, numa outra temporalidade, como lembra Smetak,
configurando um espaço de expansão da consciência, e também da sabedoria corporal pelo
acesso a outras dimensões da percepção.
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Roda de Improvisação em música e dança.
Ana Tereza Gouveia, José Caldeira, Melina Varela, Priscila Naef, Victor Cruz e Erhi Araújo. Fotos: Vilmar Costa
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Encontros externos/ Intervenções Cênicas
Com o grupo Corpo-devir busquei propor a vivencia da improvisação em dança nas mais
diversas possibilidades e procedimentos, dentro da sala de prática e também fora dela, para que o
grupo tivesse a possibilidade de experimentar a si mesmo como artista, buscando uma correlação
com essa consciência num sentido mais amplo - ligado à cognição, mas também à percepção, e
consciência corporal, para que pudéssemos perceber outros pontos de vista em busca de uma
ação transformadora.
Com o intuito de buscar acontecimentos que provocassem um tempo imediato de
experimentações de sensorialidades, sinestesias e movimentos, foi proposto ao grupo a
realização de encontros em espaços abertos, priorizando, o contato direto com a natureza. O
primeiro encontro desse tipo se deu na Praia de Pium, município de Parnamirim, RN, próximo à,
Natal. A outra vivência ocorreu no Parque das Dunas, na cidade de Natal, já no último dia de
encontro.
Essas vivências tiveram ainda um caráter de intervenção cênica, uma vez que foram
realizadas nesses espaços, receptivas ao meio ambiente e ao público, ainda que espectadores nãointencionais. Aqui, a improvisação teve então, um caráter performático e vivencial, característico
das artes contemporâneas.
Nessas oportunidades, o ambiente torna-se uma condição intensa de experimentação dos
sujeitos. A maneira como cada um vivencia tal intensidade produzirá experiências marcantes,
pois dançar nesse espaço de contato com a natureza é maravilhoso e ao mesmo tempo muito
difícil, pois desafia a prontidão corporal, a disposição motriz e provoca os sentidos, como nos
mostra os depoimentos dos participantes:

Areia sob os pés, no fundo o horizonte, e céu no alto sobre as cabeças, a maré
ainda subindo, as ondas batendo, poucas pessoas na praia, alguns surfistas no
mar. Nesse cenário começamos a nos movimentar e aos poucos a interagir... A
movimentação era difícil naquele terreno movediço. Experimentei um pouco de
“foco”, lançar e manter o foco longe, no infinito, estando ali naquele lugar tão
aberto causava certo estranhamento, nesse mergulho profundo faltava ar! [...] a
movimentação na areia molhada, movediça propiciava o desequilíbrio, essa
poderia ter sido uma boa opção! [...] Areia, mar, ondas, céu, nuvem, vento, sol,
nós, cada um, seus movimentos. Um cenário amplo e cheio de elementos, foi
difícil entrar em contato com tudo aquilo. Foi uma interessante e inusitada
experimentação. (depoimento, José Caldeira)
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José Caldeira testemunha a dificuldade e a oportunidade de experimentar a improvisação
num local inusitado e cuja riqueza sensorial pode desestabilizar o improvisador. A eleição do
foco, amplamente estudado pelo grupo, como elemento de organização corporal, num certo
momento, de sua improvisação traz uma estruturação ao movimento do artista, ainda que a
abertura do foco distante fosse um momento de colher informações para um foco próximo,
retrabalhado a partir da integração dessas informações. Desse modo, José passa a processar e
filtrar informações de acordo com essa disponibilidade corporal instaurada, e passa a envolver o
artista processualmente, mas de modo muito eficiente, com o acontecimento.
Já para Ciro Ítalo, a vivência parece ter sido recebida com maior prontidão e como
oportunidade de exercício de habilidades já adquiridas a ponto de explorar novos caminhos:

Improvisar na praia e foi simplesmente maravilhoso. Senti-me muito bem e
livre, o contato com a areia, o mar, o vento, as pessoas é algo que nos alimenta
de energia e revigora na praia foi o local ideal para colocar várias coisas em
prática, principalmente o exercício de enraizar o pé no chão, de sair e entrar no
chão, de trabalhar nas esferas e de procurar sempre novos movimentos abrindo
os espaços entre as articulações. (depoimento, Ciro Ítalo)

Dançar a partir de elementos não musicais foi um dos fatos bastante surpreendente e fator
de concentração para Priscila Naef. O diálogo vida e dança, corpo e ambiente, o eu e o outro é
observado pela participante, após também reconhecer-se um pouco temerosa e desatenta passa a
abrir-se à experiência e buscar no momento o movimento:

Esse dia foi esplêndido para mim. Dificultoso no início. [...] Um aprendizado
adquiri. Perceber a música da natureza. A música das ondas. A música do vento
que tocava a minha pele. Que musicalizava nos meus ouvidos. A música que me
fazia sentir. Que me fazia sentir o verdadeiro odor da maresia. O verdadeiro
cheiro do mar. E dos animais marinhos. O verdadeiro toque da areia. A acidez e
tato áspero que se sentia ao possuí-lo. Tudo é dançante. [...] E de tudo que rege
a dança. Onde há dança há vida. E onde há vida, há música. No começo.
Travada. Pensante. Preocupada com o mundo externo. Sem concentração. Meu
corpo estava presente. Mas minha mente ausente. Minha mente viajava e
dançava pelo o mundo afora por mil e umas preocupações. [...] Danço. Pulo.
Toco a areia. Compartilho com os outros. Percebo os outros. Entro no mundo
deles. E assim aprendo bastante com eles. Eles me ensinam. E eu os
ensino. Poder se jogar no mar. Sentir a verdadeira água salgada escorrer por
todo seu corpo. Não deixa de ser uma coreografia. Não deixa de ser dança.
Tudo isso ao que me refiro. Está interligado. Em tudo encontramos vida. E
assim... Pode dançar a medida que a vida dançava comigo. Sem música. Sem
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ferramenta externa que pudesse auxiliar. Mas sim, havendo um diálogo interno
e externo apenas comigo mesmo. (depoimento, Priscilla Naef)

A oportunidade de improvisar na praia proporcionou uma vivência bastante forte e
marcante para todo o grupo. A instabilidade da areia sob os pés proporciona uma relação
constante com o desequilíbrio por ela provocado. Muitos participantes posteriormente, em
entrevista oral, relataram que a maior parte do tempo houve dificuldade de simplesmente se
estabilizarem no solo e a exploração de movimentos baseou-se nessa necessidade de
“reencontrar os pés”, colocando como secundário e eventual a busca de novas movimentações ou
mesmo a utilização de muitas das habilidades de movimentação já adquiridas. Também certa
exacerbação da sensibilidade da sola dos pés pelo contato com a areia foi relatada, oralmente,
por Melina Varela. A sensorialidade “à flor da pele” algumas vezes foi notada como
amedrontadora e desconcertante, com muitos estímulos ao mesmo tempo, resultando num
recolhimento do participante.
Num espaço completamente diferente do espaço controlado de uma sala de dança, a
amplidão da praia, seu horizonte, seu terreno instável e as miríades de informações sensoriais
provocadas pelo mar, vento, ondas, maresia, areia foi uma experimentação que ao mesmo tempo
desestabilizou estruturas já bastante estabelecidas e precisou de uma força de vontade e
concentração especiais. Ao mesmo tempo, que, por se tratar de uma cidade litorânea, essas
características espaciais são todas constantemente integradas no cotidiano daqueles sujeitos,
ainda que talvez não em seu trabalho diário com a dança e o movimento.
Uma das propostas naquele local foi ainda trabalhar o máximo sem minha interferência,
ou minimizando-a. A imensidão do espaço vasto requereu algumas observações sobre a
concentração, a ponto de, em alguns momentos, eu chegar ao lado dos participantes e pedir-lhes
diretamente: “Continue procurando...” Focar a atenção nos outros participantes ou concentrar-se
num foco interno foi de grande serventia para a maioria dos participantes entrevistados, abrindo
oportunidades para interferências do outro em seu movimento. Também ficou bastante evidente
a movimentação mínima, a experimentação de um movimento nada grandioso, mas bastante
conectado com o sujeito e sua sensorialidade.
Como intervenção cênica, o acontecimento provocou inicialmente reações de surpresa e
comentários jocosos, para num segundo momento provocar a simples contemplação e
possivelmente, trabalhar no passante uma noção de corporalidade muito conhecida e revelada
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naquele espaço público. Para os participantes, a experiência também contribuiu na abertura de
possibilidades da corporalidade de um sujeito que dança ser aceita fora dos espaços
convencionais para as quais a dança e o movimento ficam, tradicionalmente, confinados.
A vivência no Parque das Dunas, no último dia de encontro foi realizada como um
fechamento dos trabalhos do grupo e um rápido balanço geral das vivências – já que o mesmo já
havia sido realizado no encontro anterior na sala de prática da universidade no qual foi também
organizado a previsão de entrega do questionário final. Realizamos naquele espaço outra
vivência de improvisação em espaço externo, também com o caráter de intervenção cênica, ainda
que indiretamente.

Improvisação na Praia de Pium.
Ana Tereza Gouveia, Ciro Ítalo, José Caldeira, Melina Varela, Priscila Naef, Victor Cruz. Fotos: Cibele Ribeiro
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Improvisação no Parque da Dunas.
Ana Tereza Gouveia, Ciro Ítalo, José Caldeira, Elenize Pereira, Lidiane Santos, Priscila Naef,
Victor Cruz. Fotos: Wanderson Oliveira

Possíveis Contribuições
No ensejo de deixar aqui algumas considerações sobre aspectos importantes da proposta e
suas contribuições em seu processo de formação de alguns dos artistas participantes desse
processo de preparação corporal, chamo novamente suas presenças a partir de seus depoimentos:

No princípio a descoberta da oficina aumentou em mim o desejo de dançar, a
curiosidade em saber ao que se destinava o trabalho. Depois de entender os
aspectos que norteavam os objetivos do trabalho, fiquei mais tranquilo e a partir
daquele momento descobri que seria uma experiência única, pois, o objeto de
estudo em todo o processo era o meu corpo, a única ferramenta, recurso, meio,
material, suporte ou qualquer outro nome que possa ser dado, sabendo desde o
começo que para um bom trabalho, era necessário se deixar descobrir, encontrar
os espaços articulares ou até mesmos criar novos espaços. O aspecto que
considero mais relevante é o de experimentação do movimento tendo o seu
corpo como única ferramenta de estudo, procurando sempre novas formas de
realizar o movimento, não tendo a repetição elemento de aperfeiçoamento do
movimento. [...] Eu queria dançar, mas eu pensava que era uma oficina do
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movimento pelo movimento. Mas foi bem mais que isso. [...] me dediquei muito
em todos os exercícios, sempre quis sair da sala sabendo que aproveitei ao
máximo. Eu abracei e abraço o trabalho realizado com unhas e dentes, o
trabalho me transformou. [...] hoje percebo facilmente como me posiciono, que
outras partes do meu corpo se movem ao levantar o braço, a quantidade de força
necessária pra realizar o movimento e outros aspectos. [...] contribuiu para que
eu tivesse mais confiança para trabalhar com artes cênicas, porque muito da
minha inibição sumiu, a vergonha de criar ou reproduzir algum movimento não existe mais. Meu corpo apenas se expressa e se move, é só isso. [...] queria
registrar que a oficina me ajudou muito na reeducação corporal, na forma de
sentar, caminhar, parar, começar o movimento, pular, deitar, levantar entre
outras coisas. E na carga de autoconfiança, autoestima, momentos de
relaxamento e alegria. (depoimento, Ciro Ítalo)

Ciro Ítalo

Gostei muito da diversidade do público atingido pela oficina, o fato de terem
pessoas de diversas áreas praticando a dança. Também considero muito
importante a proposta ser pautada na improvisação, mesmo tratando de técnicas
de dança elas sempre culminavam em um momento de improvisação, o que me
pareceu enriquecer bastante a prática, pois nos ajudou a perceber que sempre
podemos estar criando algo novo e próprio. [...] vivenciar um pouco mais a
dança, manter uma prática corporal mais constante e obter mais experiência em
relação a minha prática de ator e de professor [...] senti realmente meu corpo
mais preparado em outras praticas que eu realizava, uma consciência maior do
movimento, um controle maior, mais referências da dança, mais propriedade em
tratar e realizar algumas práticas. [...] Dançar mais, criar mais a partir da dança,
ter a dança como uma referência maior, ver a dança como um campo de
possibilidades enorme de criação. (depoimento, Sandro Silva)

Sandro Silva
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vislumbrei a liberdade da forma com a qual desejava e não sabia bem o quê,
além de senti-la, de fato, em meu corpo, puro autoconhecimento. [...] adquiri
mais acesso a minhas potencialidades e a minhas questões mais profundas. [...]
Auto confiança! Pois acredito que [...] em decorrência de minha busca interna,
virou produto de toda uma exploração consciencial bastante rica de valores
nobres. (depoimento, Ana Tereza Gouveia)

Ana Teresa Gouveia

respeito e a liberdade de expressão corporal e mental. [...] expandiu a minha
consciência corporal e expressão corporal. E isso é uma grande contribuição [...]
Tendo como base uma melhor desenvoltura na “expressividade”, qualquer
“expressividade”. Além da flexibilidade e conexão de movimento como prática.
(depoimento, Priscilla Naef)

Priscila Naef

vejo com outros olhos a maneira de ensinar minhas alunas, dando a elas
oportunidades de mostrar mais o que sabem e pensam durante as aulas. [...] me
deixando muito mais solta e desinibida. (depoimento, Lidiane Santos)
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Lidiane Santos

A princípio minhas intenções eram aumentar minha consciência corporal e por
consequência abrir novas possibilidades mentais. Em rumo a um
autoconhecimento e melhor interpretação do mundo ao meu redor [...] pretendo
trabalhar, aperfeiçoar, aprimorar e viver este processo em desenvolvimento.
(depoimento, Pedro Souza)

Pedro Souza

Interagindo com cada um, levando diferentes propostas ou sendo recebido com
um uma outra proposta, a interação vem das duas partes: algo que segue logo
para o contato, o apoio, o mútuo equilíbrio, a saída do chão, o vôo. Ou algo que
parte por um caminho de investigação do outro, uma interação que se dá mais
lentamente, que acontece aos poucos. Essas experimentações parece que
modulam os modos de percepção... (depoimento, José caldeira)

José Caldeira
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Em cada encontro eu aprendia uma coisa nova sobre o mundo da dança, era um
mundo que se abria pra mim. [...]. Então quando partíamos para a improvisação,
a gente ia com elementos já conhecidos para desenvolver do nosso jeito, com
muita autonomia. Não era um trabalho “quadrado”, era algo que me permitia
explorar da minha forma as potencialidades do meu corpo dentro da proposta do
dia. (depoimento, Elenize Pereira)

Elenize Pereira

A criação só existe pelo limite, enquanto isso sobrevive a arte. O maior objeto
ilustrador de toda mudança sentida quando conheceu-se a proposta trazida com
a oficina pela arte contemporânea é o desafio de romper limite. Um corpo
disposto é o que se tem. (Victor Cruz)

Victor Cruz

Esse aspecto dos depoimentos reforça nosso entendimento de que a proposta de um
corpo-devir é, ao mesmo tempo, uma disposição em descobrir-se e reinventar-se - a partir de
uma disposição generosa em relação aos espaços-tempos de exploração fornecidos pela proposta.
Se a improvisação em dança proposta atua nessas condições é porque permite a integração do
aprender, desaprender e reaprender, num ciclo de acontecimento dentro e fora de si que se
propõe colher, acolher e recolher as vivências como alimento para a transformação.

156

Encerramento das vivências do grupo Corpo-devir. Improvisação no Parque da Dunas.
Ana Tereza Gouveia, Ciro Ítalo, José Caldeira, Elenize Pereira, Lidiane Santos, Priscila Naef,
Victor Cruz. Fotos: Wanderson Oliveira
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Considerações finais
Corpo-devir, um corpo em transformação

isso de querer
ser exatamente aquilo
que a gente é
ainda vai
nos levar além
(Paulo Leminski)69

Essa dissertação propôs-se investigar a improvisação em dança como possibilidade de
preparação corporal do artista cênico oferecendo como vertente a noção de corpo-devir.
Perquiriu prática e teoricamente, a amplificação do potencial de movimentos e artístico dos
participantes, privilegiando uma atitude de respeito e estímulo à potencialidade criativa do
artista. Produziu reflexões sobre o processo da preparação corporal experimentado no Grupo de
Pesquisa Corpo-devir e sobre conhecimento experiencial dos participantes, apresentando seus
relatos e reflexões, com ênfase nas contribuições para a formação dos artistas da cena.
A pesquisa permitiu perceber que o devir faz parte das nossas vidas, do nosso cotidiano e
do que somos - um corpo-sujeito intelectual, racional, sensorial, emocional, psíquico - múltiplo.
Possibilitou perceber que o devir sustenta nossa natureza e engendra nossos corpos. Ele parte da
descoberta de ser e se apropria da multiplicidade para a invenção do ser, por isso, exige a criação
como processo.
Tomar conhecimento do devir no corpo é trazer à tona uma noção de corpo como matéria
vivente, como processo natural da experiência que processa em si próprio um eterno poder de
transformação. O devir é a passagem entre o mundo real e imaginário e ao nos colocar em
contato com a multiplicidade, é a ponte que nos aproxima de universos subjetivos latentes, à
procura de transformação e os corporifica.
O corpo do artista cênico é um corpo que se descobre, se reinventa, cria e propicia a
criação. A improvisação em dança funde criação e execução em um só momento da experiência.
Utilizada como possibilidade de preparação corporal do artista cênico, ela possibilita uma prática
que integra experiências e o acesso à sabedoria do mundo impregnada no corpo e
incessantemente reinventada, pois privilegia os devires de corpo para sua execução.
69

LEMINSKI, 1999, p. 93.
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Na improvisação, tal como é aqui considerada - composição instantânea de movimentos e
de sequência de movimentos - todos podem dançar porque a improvisação se torna um caminho
para descobrir a própria forma de se movimentar e perceber que a dança faz parte de todos nós,
seres humanos, assim como do macro e do microcosmo. Inserido nas relações de natureza e
cultura, o artista cênico deve reconhecer sua sabedoria corporal como algo inerente e se
predispor a redescobri-la, inventá-la e reinventá-la incessantemente. Ao criar oportunidades para
o acontecimento da experiência do improvisar em dança, o saber sensível do corpo do artista
tende a despertar e recriar-se e colocar o sujeito no ponto fundamental entre as impossibilidades
e possibilidades corporais e pronto para a transformação.
O improvisador é alguém que trabalha o tempo todo com essas relações e essas vivências.
Ele embaralha as regras convencionais da dança, pois dança para descobrir o movimento
dançado. Despoja-se das certezas para expor-se à imprevisibilidade do acontecimento e da
composição no instante da dança. Ele se preparara por sua vivência da composição instantânea e
não pela repetição de movimentos, para estabelecer relações cinestésicas consigo, com os outros
corpos e com o ambiente. É uma habilidade incorporada que articula o conhecido e o não
conhecido em termos de movimento. É preciso experimentar, fazer, refazer, desfazer, num
estudo sem fim, para compor uma composição completamente efêmera. A dança, arte do
movimento, existe já nessa experimentação.
Somos seres inacabados em constante busca e formação, transmutados pelo que nos
sucede. Devemos considerar que educar é promover experiências e nessa proposta da experiência
do dançar através da improvisação - ao criar oportunidades de acontecimento a um grupo - a
experiência é única para cada sujeito e abre sua subjetividade ao desconhecido de si, do corpo,
da dança, do movimento e do devir que será integrado de forma diferente para cada sujeito. A
experiência não pode ser pré-vista, mas deve ser vivenciada para efetuar a transformação das
subjetividades, da consciência-corpo. São vivências marcantes e irrepetíveis, incertas e
imprevisíveis. Nelas, explora-se a abertura dos sentidos para o movimento corporal e a
capacidade - que pode ser cultivada - de transformação do corpo provocada por essa ampliação.
É com esse intuito que esse trabalho desejou delinear uma noção de corpo-devir: um corpo que é
transformação, mudança, desejo, em vias de torna-se.
O corpo-devir é um corpo-sujeito que pela experiência do dançar se apropria de suas
potências latentes para o movimento e para a criação, e alarga suas experiências e amplia
repertórios de movimento. Através dessa proposta, suponho que possamos lidar melhor com as
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vocações artísticas, ao constituir relações de ensino-aprendizagem do corpo cênico que
propiciem o acesso aos conhecimentos corporais culturalmente construídos, ao invés de nos
balizarmos, ainda hoje, pelas noções de dom ou de qualidade inata - ainda que se admita
ocasionalmente a existência deste -, ou pela repetição de dogmas acadêmicos que podem
despotencializar muitas tentativas de expressão e formação artística. Ao supor que “todo limite é
ilusório”, os limites corporais impostos culturalmente podem ser transcendidos, e isso se dá
também na invenção do corpo cênico.
Assim, a proposta de preparação corporal do artista cênico através da improvisação em
dança pode trazer recursos para a invenção do artista cênico contemporâneo que valoriza a
exploração de movimentos e sua capacidade de criação, assim como sua capacidade de, como
sujeito, atuar no mundo com originalidade e recriando-o a sua maneira e conquistando
autonomia. A improvisação possibilita ainda potencializar os processos de ensino-aprendizagem
da dança e do movimento corporal à medida que nos permite distanciar da dicotomia erro/acerto
proposta pelo ensino tradicional, e o consequente julgamento de valores externos àquele que
dança. Desfaz qualquer dependência face à autoridade externa, fazendo com que o artista
descubra seus caminhos para se apropriar do movimento.
A improvisação, assim vivenciada, é capaz de auxiliar a engendrar o corpo cênico
múltiplo nas zonas de fronteira, pois, ao partir do espaço de confluência artística, ela configura
uma potência de criação nos diversos processos artísticos da contemporaneidade e prepara um
artista do movimento com habilidade de integrar conhecimentos e necessidades da composição
cênica. Leva o artista ao conhecimento do movimento, à sabedoria do corpo e a viver o devir
corporal: saber-se e permitir-se permeável para o fluxo do desconhecido, do mutável,
desconstruir padrões, fórmulas e formas desgastadas para encontrar outras possibilidades de ser e
mover-se. Sentir, pensar e educar-se e perceber que o corpo não é uma realidade passiva, mas
que podemos nos metamorfosear todos os dias como configurações provisórias. E tomar a cada
amanhecer um novo lugar no mundo.
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Apêndice:
A. Ficha de Inscrição

Ficha de inscrição
“Corpo-devir” - oficina de preparação corporal do artista cênico
Nome_____________________________________________________Idade:____________
RG_______________________________ E-mail_____________________________________
Escolaridade_________________________ Profissão_________________________________
Telefone ____________________________ Celular_________________________________
(Para responder, use o espaço que precisar)
1. Você possui alguma formação/ experiência em artes corporais (dança, teatro, etc.) ou
pratica alguma atividade física? Há quanto tempo?
2. Possui alguma outra formação/experiência artística? Qual?
3. Em sua formação/experiência nas artes cênicas, já participou efetivamente de algum
processo de criação?
4. Histórico (Descreva suas principais experiências artísticas):

Carta de Intenção
(Diga quais são os seus objetivos em relação a esta oficina)
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B. Entrevista com os participantes do Grupo de Pesquisa Corpo-devir
Instruções:
- use o espaço que precisar;
- recomendo uma leitura anterior a todas as questões, para que você possa se apropriar delas.
 Quais os aspectos que você considera mais importantes nessa proposta? Comente.
 Quais os acontecimentos/momentos/encontros mais marcantes para você? Por quê?
 Quais os aspectos que você considera que poderiam ter sido mais esclarecedores ou motivadores?
Comente.
 Reflita sobre os exercícios propostos e a forma com que foram conduzidos.
 Como você vê os momentos de conversas antes e depois do trabalho?
 Reflita sobre sua dedicação aos trabalhos propostos em cada encontro.
 Reflita sobre sua dedicação aos trabalhos propostos na oficina de um modo geral.
 O que você conhecia sobre improvisação em dança contemporânea e como você a considera
agora?
 Como é, para você, improvisar?
 O que é a dança para você?
 O que é dança contemporânea, para você?
 Você visualizou o blog Corpo-devir?
o
o Não

Sim

 Você achou o conteúdo do blog:
o irrelevantes
o medianamente relavantes
o muito relevante
 Comente sobre o blog:
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 Você se lembra quais eram suas intenções ao iniciar essa Oficina? Descreva.
 Você pensa que essa Oficina atingiu as expectativas iniciais que você tinha dela? De que forma?
 A oficina contribuiu, de alguma forma, para sua formação em artes cênicas? De que forma?
 Qual sua expectativa nas artes cênicas, a partir da vivência nessa oficina?

 Outros comentários:
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