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	 A improvisação é um campo de pesquisa na dança que se desdobra em algumas 
vertentes. Um delas recai sobre seu uso como cena, numa linha que investiga “composição em 
tempo real”. Nela, o próprio gesto de improvisar constitui o “espetáculo”. Esse procedimento 
pode variar a partir de diferentes modelos, com o uso de certas restrições ou regras propostas ou 
não. No teatro, também, toda uma linha se constituiu a partir desse movimento de improvisação 
como cena, como é o caso do Match de Improvisação, que transformou as cenas teatrais 
improvisadas em um jogo que contém regras e pontuações, no qual dois times de teatro 
disputam quem realizou a melhor improvisação. Outras vertentes desdobraram-se desse modelo 
e outros modelos foram inventados a partir de outras lógica improvisacionais.

	 Em outra perspectiva, a improvisação é um suporte compositivo a partir do qual os 
criadores experimentam consignas, temas, regras e materiais, no intuito de levantar proposições 
cênicas que apontem direções de uma composição. Esse material levantado, por vezes é usado 
diretamente, outras, servem de etapa para a continuidade da pesquisa até chegar a terrenos 
desejados do trabalho. Os trabalhos podem ser híbridos entre conter trechos daquilo que um dia 
foi improvisação, tendo sido fixados, juntamente com momentos de improvisação no momento 
do espetáculo. Em dança, muitos processos acontecem nesse sistema de improvisação para 
produção de material compositivo, posteriormente fixados, em sua totalidade ou parcialmente. 
Esse modo de composição é presente também no teatro, podendo acontecer por meio de 
fixação de caracteres, de figuras ou máscaras, com seus modos de ação também delineados, 
tendo no jogo uma flexibilidade improvisatória. É o caso da Commedia dell'Arte que, muitos 
dizem tratar de improvisação total e no entanto, são máscaras com caraterísticas de jogo próprio, 
pelas quais o ator deve reger-se para improvisar os “vazios” dos canovaccios.


	 Voltando a dança, uma forte vertente do uso improvisacional nomeia-se Contato 
Improvisação. Nela os bailarinos jogam a partir do contato corporal - podendo haver variações de 
contato com o espaço, com objetos, etc, mas em geral, o contato acontece com outro bailarino. 
Esse sistema é muito atribuído a Steve Paxton, uma americano que nos anos de 1970 desejou 
transbordar os modos de fazer dança de sua época e investigar elementos vinculados a outros 
fazeres, outras pensares para a linguagem. Assim, o Contato Improvisação parte da proposição 
do toque físico de duas pessoas que devem fazer esse contado deslocar-se em diferentes partes 
do corpo. 	 

	 O nome Improvibration, atribuída a instalação dançante, era inicialmente Wireless Contact 

Improvibration, numa brincadeira referente ao contato improvisação de Steve Paxton, sendo, 
entretanto, sem fio, sem o toque de pele. Colocando uma espécie de ironia ou paradoxo, o 
dispositivo propõe um contato, mas realizado sem a proximidade física. Ironia não como 
desdenho relativo ao contato de pele proposto pelo contato improvisação, mas a algo que 
sempre reflito quando desenvolvo os projetos de cultura digital: estamos constantemente 
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tentando reinventar a roda. Reinventamos modos de jogar o que o corpo humano, com muito 
mais complexidade e inteligência, realiza sem qualquer mediação tecnológica. No entanto, 
preferimos hoje estar mais wireless, quero dizer, menos pele, e mais dispositivos de comunicação 
a distância.

	 Mas o Improvibration não nasceu do desejo de provocar a reflexão em torno de 
proximidade e distancia ou da tecnologia digital e o corpo. Não nasceu do desejo de colocar em 
questão esse paradoxo quando pensado com relação ao contato improvisação. Ele nasce da 
aposta em uma linha de pensamento frequentado pela dança, que a pensa a partir da percepção. 
Nesse sentido, minha aposta está nas proposições de Hubert Godard, que foi professor da 
Universidade Paris 8 de dança e é especialista na técnica Holfing. O pesquisador possui um texto 
muito conhecido entre os que estudam suas idéias. Nele Godard vai dizer que duas pessoas, 
mesmo dançando os mesmos passos, mesmo perseguindo a mesma forma e qualidades de 
movimento, essa realização, não se dá nunca do mesmo modo. Ele vai dizer de uma variedade 
incapturável (pelo aparelho visual do observador) de eventos acontecidos na relação de um 
gesto, apontando que essa complexidade de eventos vai variar de acordo com seu período 
histórico e contexto cultural. Isso porque para Hubert, o gesto é profundamente constituído pelo 
modo como nos construímos enquanto corpo, vinculado a nossas simbologias, a partir das 
nossas histórias de vida. Transcrevendo seu texto: “Cada indivíduo, cada grupo social, em 
ressonância com seu ambiente, cria e é submetido a mitologias do corpo em movimento que 
constroem quadros de referência variáveis da percepção. Conscientes ou não, esses quadros 
são sempre ativos. (p. 11)”. Essa trajetória de vida vai constituindo um modo de percepção (o que 
ele chamou de quadros de referência variáveis da percepção) e se constituindo corpo a partir do 
modo de percepção (simultâneo e dialógico: corpo que faz percepção e percepção que faz 
corpo; corpo é percepção, percepção é corpo). Cada indivíduo vai constituir um algoritmo próprio 
de percepção e é precisamente aí que reside nosso interesse, nossa aposta neste projeto: na 
idéia de que cada intérprete-criador, dança a partir do modo que percebe o mundo, impedindo 
que haja dois modos iguais de dançar.


(…) apesar da aparente conservação de figuras (um arabesque, um attitude, um rond 
de jambe), o modo como os gestos são produzidos e percebidos varia profundamente 
de uma época à outra. Uma variação mínima da parte do corpo que inicia o 
movimento, os fluxos de intensidade que o organizam, a maneira que o bailarino tem 
de antecipar e de visualizar o movimento que irá produzir, tudo isso faz com que uma 
mesma figura não produza um mesmo sentido. (p.11)


	 Para compreender esse modo singularizado de percepção, o pesquisador avança na 
direção da constituição da compreensão do que chamou de pré-movimento, explicando que há 
um conjunto de micromovimentos  que se estabelecem antes mesmo do movimento acontecer. 1

Esses micromovimentos são preparações necessárias para a realização do movimento e ele não 
se estabelece igualmente em todas as pessoas. Seu acontecimento será determinante da 

 No texto Buraco Negro, ele menciona a freqüência do músculo que mesmo parado fica produzindo 1

energia. Trazer para esse trecho.
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musicalidade gestual que será realizada e ele pode, o pré-movimento, variar tanto em termos dos 
tempos de movimentação desse ou daquele músculo, quanto também à sequencia muscular 
envolvida - que  ao contrário do que se propala, não é igual para todas as pessoas. Isso tudo, 
vinculado e dependente das estruturas simbólicas do bailarino, ou seja, aos modos como vê e 
antevê o mundo e sua relação com este, bem como seu próprio movimento e imagem corporal.

	 Uma das camadas modeladoras do pré-movimento está atrelada ao que ele chama de 
fundo tônico. Trata-se do modo como a pessoa organiza a sua musculatura em sua negociação 
gravitacional, perante seus enfrentamentos com a vida, estabelecendo uma ‘conjuntura 
muscular’. Em nosso corpo temos músculos de reação involuntária, chamados músculos 
gravitacionais  que são altamente vinculados a nossas reações de sobrevivência, nossas reações 2

emocionais, portanto. Esses músculo agem em acordo com nossas mitologias pessoais, numa 
esfera em que não se faz presente o pequeno setor que nos constitui consciência.


O pré-movimento age sobre a organização gravitacional, isto é, sobre a forma como o 
sujeito organiza sua postura para ficar em pé e responder à gravidade. O sistema dos 
músculos gravitacionais, cuja ação escapa em grande parte à consciência e à 
vontade, é encarregado de assegurar nossa postura. São esses músculos que 
mantêm nosso equilíbrio e que nos permitem ficar em pé sem que tenhamos de 
pensar. São ainda esses músculos que registram as mudanças em nossos estados 
afetivos e emocional. Assim, toda modificação de nossa postura terá uma incidência 
em nosso estado emocional e, reciprocamente, toda mudança afetiva provocará uma 
modificação, mesmo que" imperceptível, em nossa postura. (p.14)


	 Assim, a partir disso (1.)dessa modelagem muscular (fundo tônico, postura) e da 
(2.)musicalidade de sua ativação e tonificação (coordenação) e, em (3.)consonância com nossa 
percepção, se estabelece a equação gestual de cada indivíduo. Vale ressaltar, que não se pode 
distinguir “quem é base de quem”, no que se refere a percepção e musculatura, tal é a 
imbricação entre um e outro: percepção é ação e se dá na carne; e por outro lado, a carne vai se 
organizando de tal modo que sua organização é fruto desse movimento constante de ajuste 
gravitacional em relação aos modos de perceber, imbricados com as estruturas simbólicas do 
sujeito. Perceber resulta em corpo e corpo resulta em perceber.

	 Hubert Godard fez um estudo elucidativo a esse respeito. Ele menciona um trecho do 
trabalho fílmico Ziegfeld Follies, de Vincent Minelli, de 1945, no qual Fred Astaire e Gene Kelly 
realizam a mesma coreografia, ao mesmo tempo, numa pretensa mesma qualidade de 
movimento (esforço - no sentido de Laban) e forma. No entanto,  o pesquisador põe em relevo  a  
diferença no efeito produzido por cada um dos dançarinos. Apesar da intenção de produção dos 
mesmos movimentos, a antecipação do ataque do gesto é oposto em cada um dos dois. Em 
suas palavras:


Num primeiro momento, Gene Kelly garante seu contato com o solo através de um 
movimento de pernas e de uma espécie de recolhimento do corpo (movimento 
concêntrico). Em seguida, orienta-se no espaço pelo olhar ou pelo braço e amortece 

 Músculos gravitacionais é o modo usado na língua francesa, nacionalidade do autor. Em 2
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seu ataque em um movimento de "empurrar" o chão, seguido de uma' extensão na 
direção escolhida. Ele organiza sua relação com a gravidade de baixo para cima, de 
dentro para fora. Em oposição, Fred Astaire começa sempre por um movimento de 
orientação no espaço pelo olhar, pela cabeça ou pelo braço. Isso provoca, primeiro, 
uma extensão, uma suspensão (movimento excêntrico), e depois leva a um 
desequilíbrio, que é, em seguida, estabilizado por um movimento de pernas na 
direção do chão. (p. 14)


	 Ele continua em sua análise, explicitando que Fred Astaire organiza sua relação com a 
gravidade de cima para baixo e de fora para dentro, enquanto Gene Kelly sempre inicia a 
seqüência um pouco mais tarde e a termina antes, devido à sua musicalidade gestual que tem 
como característica uma concentração antecipadora, desdobrando-se numa qualidade explosiva,  
“particular à qualidade felina de seu movimento”. A música gestual de Fred Astaire é mais 
dissolvida no tempo, dada pela sua característica de suspensão. Fred organiza seus fluxos 
gravitacionais antes do ataque do gesto, tendo como consequência uma profunda modificação 
da qualidade gestual.

	 Ainda na trilha desse pesquisador, o bailarino, o sujeito em movimento, se constitui  de 
quatro campos de competências, quatro estruturas que, sublinhamos veementemente, estão 
separadas nesse texto devido às restrições próprias à escrita:

- estrutura corporal:  da ordem da “mecânica newtoniana”, atua na espacialidade e na 
plasticidade dos elementos corporais: ossos, músculos, vísceras, pele, etc.

- estrutura  cinética: relativa ao  conjunto  das  coordenações,  das  musicalidades,  dos  hábitos 

gestuais,  que  formam  uma  memória  que  define  a  própria  maneira  de  mover-se de cada 
indivíduo.

- estrutura “estésica”: vinculada ao modo das percepções, singular em cada um de nós, 
compondo modos específicos da ação perceptiva. Essa estrutura tende para a formação de uma 
imagem do corpo.

- estrutura  simbólica: estrutura que trata do estabelecimento do  sentido,  que  é  do  domínio  
da  psicologia,  da  economia libidinal, da linguagem, forma um campo que também permite 
outra entrada da imagem do corpo, a que se refere ao inconsciente.

	 Dessas estruturas, Godard tem a percepção como entrada privilegiada em suas pesquisas 
e proposições. Para ele, apenas modificando hábitus de percepção, é possível reestabelecer 

outros modus moventis.  Ou seja, somente interferindo no modo de perceber, é possível ampliar a 
capacidade gestual de um indivíduo. E como isso pode acontecer?

	 Entre as diferentes possibilidade, minha aposta, como artista e docente da dança é que 
isto ocorre a partir de um estado de escuta. O Contato Improvisação, antes mencionado, é 
comumente visto como um meio de questionar o hábito de movimento do outro, uma vez que se 
dança a dois e se estabelece o estado de escuta e um estado de constante provocação e 
reajuste pelo corpo do parceiro. O outro devém uma exterioridade propositora de problemas, 
convocadora de reinvenção e de reorganizações nesse diálogo. No entanto, no meu trabalho, 
creio que a relação com outro ser humano pode dá-se muito atravessada por constantes ajuste. 
Me explico: ao dançar com o outro, posso fazer-me mais surdo às problematizações  externas, 
mantendo e até impondo meu hábito cinético, uma vez que esse outro, em sendo humano, pode 
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ajustar-se à minha “negação da escuta”, à minha surdez cinética. Por isso, durante anos, venho 
trabalhando e apostando na direção na produção de “Contatos Improvisações” cuja a relação do 
ator ou bailarino se dê a partir de uma exterioridade matérica. Desde meu encontro com o teatro 
de animação - organizando reflexões no mestrado -, venho trabalhando, experimentando e 
elaborando estratégias artísticas e docentes, nas quais a escuta do ator e do interprete-criador 
possam ser dinamizadas a partir de dispositivos não-humanos. Tomei o estado de escuta como o 
estado fundamental das artes da cena. O estado que permite estar disponível para a realização 
de um fluxo mais fluido entre o dentro e o fora do sujeito em jogo. E mais, penso mesmo, que na 
formação de coletivos, de sociedades, de comunidades, o sentido da escuta com o corpo inteiro 
é um gesto político que cada vez mais nos tem sido retirado. E mais, aposto nessa escuta não 
apenas com a abertura para escutar e organizar o entorno em torno de “mim”. Faço esforços por 
uma escuta que tenha uma dinâmica alocêntrica, termo que encontrei nos estudos do 
neurocientista Allain Bertoz. A escuta alocêntrica é aquela que me viabiliza não apenas improvisar 
a partir do que sinto, mas viabiliza poder inclusive inibir o que sinto em prol da percepção da 
cena que está sendo gerada. É improvisar juntos e nesse estado, entender-se parte de um todo, 
numa capacidade de realizar o que chamo de “olhar de comunidade”, condição que exige a 
capacidade compositiva de instaurar um “olhar externo”, mesmo estando dentro, e assim, 
perceber a cena e não apenas a si mas, perceber o todo, a comunidade (cênica). 

	 Nesse caminho reflexivo, classifico experimentos corporais que nos colocam numa escuta 
totalmente egocêntrica (aqueles estados em que fechamos os olhos se quisermos e ficamos a 
escutar apenas nossas sensações); outros experimentos, nos convidam a uma escuta a meio 
termo, na qual pode-se manter ainda bastante egocêntrico, fato bem comum, a meu ver, em 
vários experimentos de contato improvisação; há ainda, outros experimentos que convocam a 
estados que tendem mais para a alocentria (exercícios de escuta coletivas ou proposta por 
trabalhos com materiais, por exemplo). Evidentemente que o nível de escuta não se determina 
apenas pela forma do dispositivo de experimentação, mas em grande medida pelo nível de 
disponibilidade do ator ou intérpreterete-criador. Entretanto, creio também que há dispositivos 
que convocam mais a uma ou a outra perspectiva - alocêntrica ou egocêntrica. Motivo pelo qual, 
sempre estive envolvida com dispositivos, pensamentos, sistemas de ensino e composição que 
tensionam o desenvolvimento da alocentria: um estado político do corpo, não apenas por 
convocar o intérprete a uma dinâmica coletiva, mas pela aposta de que um criador cênico só 
pode ser um propositor, um autor ou co-autor, se ele consegue perceber o todo de uma criação. 
Assim, trata-se de uma característica de autonomia necessária ao pensamento contemporâneo 
de criação em arte, quando este convoca o artista a deixar de ser um seguidor de passos 
proposto para ser um poeta da cena, um instaurador de composições e dispositivos que 
dialogam com questões de seu tempo.

	 Nesse sentido, escolho acompanhar as proposições de Claire Heggen, criadora e artista 
do grupo francês de teatro físico Théâtre do Mouvement, quando ela afirma:


O objeto é agente de transformação para aquele que o manipula. [...] O objeto, pois, 
te formaliza, te objetiva, mas ele é também objeção aos movimentos do corpo e este 
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deve se organizar em função do objeto. Ele faz também objeção ao nosso 
pensamento, à nossa razão, não fazendo aquilo que esperamos dele. Ele nos es- 
capa, se recusa a mexer-se como queríamos, nos remete à sua impassibilidade, sua 
resistência a fazer o que nós gostaríamos. Ele é exigente, intransigente e sem estado 
d’alma. (2003, online, tradução nossa) 


	 Depois de todo esse movimento reflexivo, chego então, no Improvibration:

 (1.) um exercício de escuta, (2.) com desejos de alocentria (3.)instaurada por meio de uma 
exterioridade - os motores movidos a partir de um outro sujeito, (4.) uma proposição para mover-
se a partir de outros parâmetros que não os próprios, (5.) gerando uma interferência no algoritmo 
de percepção, e por conseguinte, no (6.) hábito cinético. Se tudo isso acontece ou não, não 
posso garantir. Não depende de mim, mas do contexto e sobretudo da abertura à 
experimentação de cada um. Cada pessoa, um mundo… a intenção é provocar…. Mas isso é 
sempre um jogo, jogado “a dois” e ambas as partem tem de querer. Fica aqui um desejo: por um 
mundo mais alocêntrico, por um mundo mais junto!
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