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RESUMO

O objeto desta pesquisa é a dança contato improvisação (CI), uma prática artística
contemporânea que surge nos EUA, mais fortemente na década de 1970, e que continua a ser
difundida pelo mundo. É uma prática que mistura algumas técnicas da dança improvisacional,
aikido e educação somática, utilizando-se do toque entre os corpos como atenção principal para a
improvisação dos seus movimentos. O foco está inteiramente na relação entre os corpos e estuda-se
um estado possível de transferências do peso dos corpos de maneira consciente. É notável e
esperado que essa prática, que envolve o toque e várias técnicas e princípios, desperte a
sensibilidade dos corpos ao encontro de outros, e que venha sendo aperfeiçoada e difundida graças
às pesquisas constantes de dançarinos durante estas seis décadas. O principal objetivo deste estudo
foi compreender alguns princípios artísticos e políticos que envolvem a prática. Assim, a pesquisa
se estabeleceu por meio de uma metodologia que combinou a experiência do movimento dançado
com leituras e análises reflexivas, com foco em dois aspectos principais: a dimensão tátil para a
improvisação dos movimentos e a dimensão micropolítica que acompanha a produção dos
conhecimentos nas relações ao dançar CI. Apresenta conceitos ligados à micropolítica dos afetos,
mediante algumas compreensões possíveis a respeito do processo de produção de subjetividades. As
principais questões que guiaram a pesquisa foram: quais são os possíveis potenciais, ao se
experimentar diferentes aspectos da interação entre os corpos em CI através do campo tátil,
enfatizando uma conexão de união e comunhão, é possível flexibilizar barreiras sociais, culturais e
desconstruir as experiências de interações cotidianas?

PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Toque. Contato Improvisação. Dança. Experiência.
Micropolítica.



ABSTRACT

The object of this research is dance contact improvisation (CI), a contemporary artistic
practice that emerges in the US, most strongly in the 70s, and which continues to be spread around
the world. It is a practice that mixes some techniques of improvisational dance, aikido and somatic
education, using the touch between the bodies as main attention for the improvisation of its
movements. The focus is entirely on the relationship between bodies and a possible state of transfer
of body weight is studied in a conscious way. It is remarkable and expected that this practice
involving touch, various techniques and principles awakens the sensibility of the bodies to the
encounter of others, and that has been perfected and spread thanks to the constant researches of
dancers in these six decades. The main objective was to understand some artistic and political
principles involving practice, and research was established through a methodology that combined
the experience of the dance movement with reflective readings and analyzes. Focusing on two main
aspects: the tactile dimension for the improvisation of the movements and the micropolitical
dimension that accompanies the production of the knowledge in the relationships in the CI dance
and presents concepts related to the micropolitics of the affections, through some possible
understandings about the production process of subjectivities. The starting point for the research
was: what are the possible potentials in experiencing different aspects of interaction through the
tactile field, between IC bodies, emphasizing a union and communion connection, it is possible to
flexibilize social and cultural barriers and deconstruct the experiences of everyday interactions?

Keywords: Body. Touch. Contact Improvisation. Dance. Experience. Micropolitics.
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INTRODUÇÃO

Este estudo sobre a dança contato improvisação (CI)1 tem o propósito de investigar a própria

experiência do movimento em suas especificidades, como prática que tem a improvisação e sua

dimensão tátil como dispositivo central. Na condição de dançarina e pesquisadora apresentarei

algumas experiências e vivências que possibilitaram olhar para o que a dança CI tem promovido

nos corpos de quem a pratica. Quais seriam suas consequências micropolíticas? Ao se pensar nas

tomadas de decisões no tempo/espaço dessa dança, em que medida isso evocaria a consciência de

corpo e suas inter-relações subjetivas na produção micropolítica?

A dimensão tátil, como dispositivo de uma micropolítica habilitada por essa dança, torna-se

a comunicação própria, que combina o movimento em contato com o outro, por meio do treino para

a improvisação. É certo que CI provoca uma profunda experiência, que contribui para fazer surgir,

além de uma sintonização fina entre os corpos, o levantamento de diversos questionamentos sobre

nossos padrões de comportamento, de visão de mundo, de sexualidade, de liberdade, facilitando um

processo no qual se pode encontrar diversão, liberação de emoções e tantas outras questões do

universo de cada praticante. Para se alcançar uma sintonia de corpo afinada, é necessário que se

pratique, é preciso tempo de treino, colocar-se em estado de jogo, entre quedas, solturas,

lançamentos. É necessário se orientar e jogar sempre com as forças físicas em relação ao espaço e

aos outros corpos.

De maneira simultânea e em muitas direções possíveis, quando se dança, adentra-se em um

jogo de distribuição do próprio peso dos corpos alinhados a uma percepção do funcionamento dos

corpos e de suas subjetividades, seus apoios; à criação de alavancas, o que possibilita tomadas de

decisões conscientes, como puxar, empurrar, projetar o centro, deslizar, rolar etc. Decisões no nível

físico-corpóreo, que podem ser voltadas para a diversão e a liberdade. Podendo, assim, potencializar

que outras consciências de corpo possam ser percebidas à medida que se pratica e que se apreende

o mundo com o próprio saber do corpo vivo, seus limites e suas capacidades, suas potencialidades.

É como entrar em um mar de movimentos, um vai e vem sem cessar até que se termine mais uma

dança, ou mais uma sessão de improvisação.

1 Neste texto o(a) leitor(a) encontrará algumas maneiras que me refiro ao movimento de dança contato improvisação. As vezes como
dança, ou como movimento, e também, como uma prática que se faz através de uma comunidade que dança. Também o uso do artigo
(a )ou (o) que antecede as palavras vão variar, e também com letras maiúsculas e em outro momento com letras minúscula. São
nuances que decidi deixar no corpo do texto, pois, em alguma medida representam, possíveis abordagens em relação ao próprio
movimento de dançar contato improvisação reafirmando seu potencial de olharmos para a diversidade que é inerente aos processos
de subjetivação;



11

Investiga-se a maneira como dois ou mais corpos se movem juntos, aprende-se como o

corpo funciona e, consequentemente, como o sujeito está inserido em um mundo de possibilidades

de movimentos, portanto, suas escolhas o movem. São séries de reestruturações corpóreo-psíquicas

que vão sendo descobertas à medida que se pratica um jeito “novo” de mover o próprio corpo.

Nesse sentido, a micropolítica dos afetos se desperta, trazendo um termo muito explorado pela

autora Suely Rolnik (2018), que apresenta a micropolítica, antes de tudo, como emergente do corpo

e do desejo.

A dança CI sensibiliza muito o corpo, que é o sujeito em si, aumenta suas possibilidades de

questionar-se acerca das subjetividades que o circundam, das suas escolhas, e, na melhor das

hipóteses, pode romper esferas de isolamento, auxiliando no processo de individuação, sem perder

de vista a trama complexa que se percebe na própria prática e que pode ora seguir a repetição de

diversos padrões sociais, ora afastar-se deles. A micropolítica visibiliza o pequeno, o cotidiano,

aquilo que é, em essência, potencialização da vida e tem a ver com “reapropriar-se da força vital em

sua potência criadora” com enfoque na preservação da vida em si (ROLNIK, 2018, p. 132). Na

medida que nós humanos nos rê-apropriamos das nossas pulsões inter-relacionadas as linguagens

(verbal, visual, gestual, existencial etc.) Não se trata de afirmar a dança contato improvisação como

um caminho ou uma ferramenta exclusiva, que traça essa possível rê-apropriação, mas sim de olhar

para esta prática como um caminho possível entre outros.

Para tal estudo, foi traçado um percurso investigativo, a fim de desenvolver um processo

dinâmico, assumindo a própria prática da dança contato improvisação como metodologia e

dispositivo central de pensamento, incluindo os diálogos teóricos que foram surgindo para o

refinamento das reflexões que se seguem. O que se almeja é um trânsito livre entre as esferas tanto

filosóficas quanto artísticas que transcorrem na produção de conhecimentos. “A filosofia, ao olhar

para dança, coloca-se, ela própria, em movimento, e a dança é, ela mesma, uma maneira de pensar e

elaborar conceitos” (BARDET, 2015, p. 15-16).

A pesquisa está organizada da seguinte maneira, o primeiro capítulo dedica-se a

apresentação do tema e contextualização histórica, ao mesmo tempo que dialoga com as

proposições do filósofo José Gil (2012), que sistematiza parte do seu pensamento a partir do corpo,

em seu livro Movimento Total – o Corpo e a Dança.

O segundo capítulo traz em evidencia a etapa laboratorial da pesquisa, sendo um recorte a

respeito de dois momentos específicos: o primeiro se refere à disciplina eletiva Contato

Improvisação e Estudos para o Corpo, por mim ministrada entre setembro de 2017 a fevereiro de
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2018, com carga horária de 60h para os cursos de bacharelado e licenciatura em Artes Cênicas da

Universidade Federal de Ouro Preto. O conteúdo programático da disciplina foi uma introdução à

dança contato improvisação, seus princípios básicos, exercícios de escuta, criação e composição

coletiva, a fim de potencializar a formação dos alunos de graduação em Artes Cênicas, ao

experimentar a dança CI no contexto da inicialização, tendo em vista que a maioria dos alunos teve

seu primeiro contato com essa dança durante a própria disciplina2 e também gerar material para

análise e compreensão da transmissão da prática, revendo seus princípios básicos.

A segunda experimentação laboratorial foi o projeto de residência artística: Permeável

corpo Artístico3. Participei como artista convidada da residência que aconteceu entre os dias 10 e 30

julho de 2018, no estado de Santa Catarina, em três cidades: Florianópolis, Garopaba e Piçarras. O

projeto oportunizou a pesquisa das relações entre arte e pertencimento de modo cartográfico e

experiencial. Improvisação, sensação, percepção, criação e colaboração em dança CI foram temas

abordados. Realizou-se uma série de ações em dança entre as seis artistas sul-americanas

convidadas: Ana Alonso, Cristina Turdo, Iris Fiorelli, Javiera Sanhueza, Panmella Ribeiro, Paula

Zacarias; também foram organizadas ações abertas ao público geral e para os artistas locais, nas três

cidades, totalizando 69 participantes ao longo das atividades. Seguimos uma programação de três

dias em cada cidade, com aulas pela manhã para os residentes e artistas locais, oficinas de 2 a 3

horas na parte da tarde para o público geral e, durante as noites, um intervalo de 2 a 3 horas para

mostra do processo, diálogos e jams.

Os dois momentos laboratoriais apresentados envolveram muitas horas de prática em CI e

estabeleceram o campo prático da pesquisa exatamente por ocupar-se dos movimentos dos corpos.

Buscou-se a compreensão do próprio dançar com o outro, encontrando aí suporte para a construção

de pensamentos em relação aos processos de intersubjetivação, aspectos da micropolítica que essa

dança potencialmente promove. Além disso, foi possível nutrir um conhecimento específico a

respeito da fisicalidade dos corpos, na arte do movimento presente, e sobre como altera-se estados,

atingindo níveis conscientes e inconscientes de troca na transmissão das informações psíquicas e

2 Ao todo foram 34 participantes, estudantes regulares dos cursos de graduação e licenciatura em Artes Cênicas e
Música. As aulas aconteciam uma vez por semana, às terças-feiras, das 9h às 12h.

3 Esse projeto foi contemplado pelo edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, prêmio catarinense de bolsa de
trabalho, intercâmbio e residência, disponibilizada pela Fundação Catarinense de Cultura.
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corpóreas para a criação em artes, gerando conhecimentos. As experiências vividas durante esses

laboratórios estão entrecruzadas com as pesquisas bibliográficas e com relatos dos participantes.

São apresentadas as experiências vivenciais através de algumas narrativas que envolvem

fotografias, anotações feitas e estudos bibliográficos que foram compondo a pesquisa. Entre esses, a

principal interlocução é com as obras das autoras Marie Bardet4, que escreve um valioso livro: A

filosofia da dança (2015); e Suely Rolnik5, que escreve com o filósofo Felix Guattari

Micropolitica – cartografias do desejo (1986) e sua obra recente Esferas da Insurreição – notas

para uma vida não cafetinada (2018).

O terceiro capítulo apresenta as micropoliticas vigentes na prática trazendo a voz da

dançarina Nancy Stark smith, e também outros autores, principalmente Suely Rolnik, que

complementam as ideias apontadas. Procura-se dialogar diretamente com questões que envolvem a

própria prática e uma micropolitica na reconstrução de um ser corpoal conectado com seu saber

vivo, através da experiência subjetiva.

Notou-se que, na dança CI, afrouxam-se as tensões de “vigilância” sobre o corpo e se abre a

possibilidade de observar as respostas reflexivas do corpo através dos pontos de contato, ao mesmo

tempo em que se “dispersa e se multiplica em inúmeros pontos de contemplação internos e externos,

e em várias direções ao corpo, desvanece-se parcialmente enquanto consciência clara de um objeto

e deixa-se arrastar pela corrente do movimento” (GIL, 2012, p. 121). Nesse mesmo sentido, o autor

aponta:

Temos agora uma ideia do que significa mover-se (dançar) da maneira “mais
inconscientemente consciente possível”: não intensificar os poderes da consciência
de si, da própria imagem, do próprio corpo visto do interior como um objeto
exposto, por um lado; e, por outro, não abolir esses poderes a ponto de deixar o
corpo agir às cegas. A consciência de si deve deixar de ver o corpo do exterior, e
tornar-se uma consciência do corpo. (GIL, 2012, p. 120)

Essa consciência do corpo a que se refere o filósofo diz do relaxamento da atenção exterior

ao corpo, deixar-se seguir pelo movimento do próprio corpo. Intensificam-se as percepções, as

sensações e expande-se a consciência de si mesmo, logo, é possível dizer que se abre uma interface

do próprio sistema psicofísico. É como se, promovendo a interação entre os dois ou mais corpos

4 Marie Bardet, doutora em filosofia e ciências sociais, sua investigação entre filosofia e dança, sensações e imagens,
práticas de improvisação e somáticas nutre sua escrita.

5 Suely Rolnik é psicoterapeuta, crítica cultural e professora que se interessa pelos modos de produção da subjetividade.
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com foco na dimensão tátil, tornasse possível estabelecer um tipo de comunicação mais completa,

que envolve processos conscientes e inconscientes junto com aspectos físicos, emocionais e mentais,

criando a possibilidade da integração dessas dimensões e despertando o sujeito para a ampliação da

percepção de si mesmo em relação ao mundo, aos outros.

Nesse sentido, entre a objetividade do movimento e a subjetividade dos corpos, surgem

questões específicas desta pesquisa: compreender os princípios básicos que sustentam a prática da

dança CI e que potencializam os corpos; levantar possíveis reflexões artísticas que foram geradas

dentro do contexto das práticas laboratoriais durante o tempo de pesquisa; apontar as dimensões

tátil e micropolítica dos corpos na dança CI.

A hipótese é de que esse engajamento do corpo promovido pela dança CI envolve uma

proposição micropolítica de redefinição das relações consigo mesmo e com os outros, atuando

diretamente na maneira que se lida com o outro, com o espaço, com as nossas negociações diárias,

tendo em vista que o sujeito, ao despertar para seus próprios processos subjetivos, pode alterar suas

escolhas e, consequentemente, eleger formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo de

maneira menos condicionada, ampliando sua própria potência.

O contato entre os corpos na dança CI proporciona uma complexa fricção, intersecções e

percepções múltiplas em relação ao peso, às quedas, aos deslocamentos, às direções, à continuidade

dos movimentos, à esfericidade do próprio corpo, ao espaço, à criação de comunidades temporárias

e, também, aos padrões dos corpos emocionais, mentais, espirituais de cada um que se permite

entrar nesse universo. É possível expandir a consciência do corpo em relação às diferenças entre

rolar, deslizar, apoiar, empurrar, puxar e projetar, atuando diretamente na sua postura física e social

no mundo, logo, propõe-se uma investigação e um estudo que potencialize o fazer em arte que, por

princípio, contribui com a transformação do sujeito.

Esta pesquisa encontra justificativa na necessidade de investigar a própria experiência do

movimento dançado e, também, na busca por desvelar possíveis transformações e reinvenções das

percepções de si em relação aos outros, ao mundo, reocupando os corpos de sensações. Ao criar a

possibilidade de apontar a dança CI não só como um território de potência para os corpos, mas

também de resistência política, capaz da recriação de corpos investidos de afetos, de consciência de

si em relação aos outros, estabelecem-se novas maneiras de se relacionar e novas maneiras de se ver,

inseridas no mundo como uma possível prática de flexibilização em relação aos condicionamentos

socioculturais, sem perder de vista as próprias contradições a respeito do tema.
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1 A DANÇA CONTATO IMPROVISAÇÃO

É que há um diálogo invisível, prévio, em que não
necessito de inventar perguntas ou fabricar respostas.

Paulo Freire

1.1 Atributos artístico-políticos

É possível dizer que contact improvisation surge nos EUA, a partir da década de 1960,

como uma prática artística de princípios capazes de questionar os próprios padrões da dança

tradicional, além das circunstâncias diretamente ligadas ao corpo, tais como questões de gênero, de

raça, envolvendo as singularidades e as coletividades. Atribui-se ao dançarino norte-americano

Steve Paxton e suas parceiras de dança, como por exemplo Nancy Stark Smith6, a criação desse

estilo de dança.

Ele estava interessado em descobrir como a improvisação em dança poderia
facilitar a interação entre os corpos, suas reações físicas, e como proporcionar a
participação igualitária das pessoas em um grupo, sem empregar arbitrariamente
hierarquias sociais. Estava também empenhado em desenvolver um novo tipo de
organização social para a dança, não ditatorial, não excludente, e em uma estrutura
para a improvisação que não levasse ao isolamento de nenhum participante (LEITE,
2005, p. 91).

Percebe-se, desse modo, uma das questões políticas emergentes indicadas pelo(a)s

dançarino(a)s da época e que estavam completamente envolvido no contexto da postmodern dance.

Um contexto de mudanças socioculturais intensas pós-Segunda Guerra mundial na América do

Norte. A arte em geral estava extremamente influenciada por novos ideais como, por exemplo,

estabelecer relações mais horizontais entre a “alta arte” e a cultura de massa.

6 Nancy Stark Smith first trained as an athlete and gymnast, leading her to study and perform modern and postmodern
dance in the early 1970s, greatly influenced by the dance/theater improvisation group the Grand Union and the Judson
Dance Theater breakthroughs of the 1960s in NYC. She graduated from Oberlin College with a degree in dance and
writing. In 1972, she danced in the first performances of Contact Improvisation in NYC with Steve Paxton and others
and has since been central to its development as a dancer, teacher, performer, organizer, and writer/publisher, working
extensively over the years with Paxton and others. (www.nancystarksmith.com)

https://nancystarksmith.com/biography/
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Para a dança que estavam criando, não interessava mais os códigos, as coreografias, os belos

corpos, ou ainda as habilidades técnicas, ao passo que seus treinos eram muito técnicos também,

mas estavam buscando novos sentidos.

Interessava-lhe o movimento do dia a dia, como a ação dos pedestres, o que se faz
“aqui e agora”, o que acontece no momento, a indeterminação. Aceitava qualquer
material como um veículo de arte. Com isso buscava que a dança acontecesse por
si e acreditava que qualquer corpo pudesse dançar. Empenhava-se também em
encontrar a igualdade nos papéis de homens e mulheres na dança, considerando
isso um importante valor social a ser integrado ao movimento e expresso nas
performances (LEITE, 2005, p. 91).

O corpo passaria, então, a obter uma função de “registrador” do mundo. O que antes poderia

ser banal ganha evidência, como o exemplo de o simples fato de caminhar torna-se material para a

pesquisa em dança. Marie Bardet em seu livro A filosofia da dança: um encontro entre dança e

filosofia, apresenta as seguintes palavras de Steve Paxton sobre andar:

“As modificações que nós queríamos realizar concerniam à procura do espaço, do
tempo e da massa graças aos sentidos utilizados em um modo de percepção
periférico: o espaço torna-se esférico, o tempo é o presente, a massa é uma
orientação variável voltada para a gravidade” (PAXTON apud BARDET, 2015, p.
75).

Estas são pistas acerca desse projeto artístico-político da dança CI e, nesse caso, o ato de

caminhar permite que a pele da planta dos pés, ao tocar o solo com consciência, entre em contato

com a terra. Ao caminhar, um passo após o outro, entende-se a pele da planta dos pés como espaço

onde todas as variações de apoio provocam direções variadas, sempre em relação a gravidade.

O simples deslizar, o deslizar dos pés que andam, em que a cada passo se
reorganiza todo o esqueleto, atualiza esse afastamento de uma torção gravitaria
levitaria. A cada passo um deslocamento, do centro de gravidade, depois o
comprometimento de toda a minha massa com a massa da Terra, cada passo
entremistura pés e poeira, que em um sulco desloca seu encontro fecundo para uma
légua dali. Caminhar é um rastro que abre um terreno compartilhado, é o
movimento comum, banal, comum a partilhar, comum a vários (BARDET, 2015, p.
75).

O ato de caminhar será visto neste contexto em dança, como uma ação que já contém em si

princípios políticos e artísticos na dança CI, pois não há uma única maneira correta de se caminhar,

ao mesmo tempo em que existe uma gama de variações de movimentos estranhos à própria dança

naquela época e, também, para os dias atuais. A ação de caminhar traça um deslocamento com o

corpo, percebe-se que há um ajuste permanente e uma redistribuição do peso a cada passo. O ser em

deslocamento, com seu corpo em evidência, mantendo-se o mais presente possível no seu próprio
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caminhar, estabelece um gesto que é cotidiano e cênico, ao mesmo tempo. A caminhada passa a ser

leitmotiv na abordagem “democrática” da dança para Steve Paxton (BARDET, 2015, p. 76).

O desenvolvimento da pesquisa que resultou em dança CI compôs, em alguma medida, com

uma cena artística marcada pelo desejo de rupturas e de transformações do próprio fazer em dança.

Existia uma espécie de repúdio, rejeições às abordagens clássicas e modernas, uma vez que os

dançarinos buscavam por novos movimentos que pudessem romper com os sentidos e planos. Os

dançarinos possuíam desejos claros pelas experiências que pudessem aproximar a vida da arte e

vice-versa.

O ano de 1963, aonde se nota estar germinando o que conhecemos hoje como dança contato

improvisação, em Nova Iorque é apontado pelo autor Sally Banes como um vibrante retrato de

atuação, em que vários artistas mudariam a vida e a cultura americana para sempre. Em seu livro

Greenwich village 1963, revela-se um cenário de numerosas redes de artistas, sobrepostas, que

formavam uma base múltipla e com várias camadas de uma cultura alternativa que já florescia na

contracultura da década de 1960. Semeavam a arte que revelaria seus movimentos na década de

1970 e, ainda, moldavam os debates que viriam sobre o pós-modernismo emergente na década de

1980.

O autor aponta o sonho de liberdade americano, a democratização das vanguardas, a

exploração de novos espaços para a arte, a reinvenção de comunidade, a arte como diversão e tantos

outros aspectos de transformação que pareciam ir se tornando realidade, sendo que as artes, de

maneira geral, desfrutavam de um lugar privilegiado na visão democrática da sociedade (BANES,

1999, p. 194). A sensação “de que tudo era permitido” pairava em Nova Iorque, principalmente em

Greenwich Village7:

A arte como diversão libertadora era uma parte integrante da comunidade
reimaginada da vanguarda da década de 1960. (...) Uma terceira forma de diversão
foi o uso das estruturas do jogo, inclusive as que envolviam operações com o acaso.
O uso das estruturas do jogo – uma forma específica de diversão que envolve
regras – teve diversas fontes diretas. Os mapas aleatórios e métodos de resolver
problemas de John Cage influenciaram compositores, artistas fluxus, realizadores
de happenings e coreógrafos (BANES,1999, p. 190).

7 Ampla e tradicional área residencial da cidade de Nova Iorque, situada no lado oeste de Lower Manhattan. É cercada
pelo East Village a leste; o SoHo a sul; e Chelsea a norte. A Universidade de Nova Iorque se localiza no local, que
também é o berço da geração beat.
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Assim como esses artistas que o autor cita, Steve Paxton e suas parceiras em dança, como

dançarinos(as) e performer, também estavam interessados na diversão, tinham real interesse em

desconstruir uma ideia de dança que pudesse ser séria, rigorosa, ou ainda com formas e códigos pré-

estabelecidos. O que conhecemos hoje como contato improvisação pode ser visto como um jogo,

onde há uma regra clara: manter um ponto de contato entre os corpos para a improvisação dos

movimentos.

Contudo são vários aspectos que envolvem essa maneira de se dançar. Steve Paxton, em

entrevista realizada por Fernando Neder, publicada no periódico do programa de pós-graduação em

Artes Cênicas da UNIRIO – O Percevejo – fala sobre seu interesse pelo movimento desde sempre e

apresenta uma discussão sobre sua busca pelos aspectos essenciais do Contato Improvisação, o que

seriam os princípios básicos. Revela, ainda, que por essa busca chegou ao Aikido, como uma

técnica específica que traz em si princípios básicos de como rolar, ou seja, seria um treinamento

básico para dançar. Também relata sobre a terceira força ou, como chamava, “unicórnio”, nas

palavras do próprio dançarino traduzidas por Fernando:

É “algo” entre as pessoas que não está sendo controlado por nenhum dos dois. A
menos que na fluidez das coisas alguém decida assumir o controle da forma e fazer
algo com isso. Mas primeiro há a identificação. Então, se decidem controlar, é
como se eu decidisse interromper a sua conversação. Você está falando algo e eu
digo: “ – não, não, não, isso não está certo, blá, blá, blá...” Este tipo de coisa. Mas,
basicamente, como ambos podem seguir um ao outro? É um pouco paradoxal.
Normalmente, nós pensamos: “líder-seguidor” ou “guiar-seguir”. E se tivéssemos
apenas “seguidor-seguidor”? Que política haveria nisto? O estado do seguidor e do
líder, ambos estão conscientes, mas quando se começa a incluir reflexos e outros
tipos de manifestações inconscientes, algo mais está guiando. A consciência pode
apenas observar o que acontece. Você não tem que ser voluntarioso, por exemplo
(NEDER, 2005, p. 5).

Steve Paxton segue a entrevista, completando que “unicórnio” foi uma metáfora utilizada

pelo seu professor, Robert Dunn8, e que ele não saberia explicar porque o professor usava essa

palavra, mas seria algo como despertar o terceiro olho9, ou a mente observadora, como explica no

8 Pedagogo norte americano Robert Ellis Dunn (1928-1996), formado em composição e teoria musical, foi um professor
referencial na trajetória de Steve Paxton. Além de formação musical, Robert Dunn estudou dança moderna e
aperfeiçoou-se com o músico John Cage. Teve ainda contato com tai-chi-chuan, ioga e análise do movimento
(Bartenieff). Seus workshops de composição, abertos aos dançarinos e artistas visuais, influenciaram a geração de novos
coreógrafos que formariam o coletivo Judson Dance Theater, dentre eles Steve Paxton. Nesses workshops, foram
trabalhadas, entre outras, noções de emancipação da dança em relação a música e técnicas de composição baseadas no
aleatório, na indeterminação e na improvisação (NEDER, 2005, p. 5).

9 O terceiro olho, também conhecido como Ajna, o sexto chakra, situa-se no ponto entre as sobrancelhas. Conhecido
como "terceiro olho" na tradição hinduísta, está ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chakra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chakra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobrancelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intui%C3%A7%C3%A3o
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trecho citado acima. Logo, percebe-se que, ao mesmo tempo em que se buscava a diversão como

uma estratégia de criação em arte, também para o contato improvisação desenvolvia-se em diversão,

interessavam-lhe a expansão do movimento psíquico-corpóreo.

A diversão estava atrelada ao desenvolvimento dos jogos de improvisação através da busca

pelo prazer lúdico, como o das crianças. Quanto mais se desenvolviam os corpos através de técnicas

ligadas ao Aikido, à yoga, à dança, à educação somática, mas propícios estavam os corpos para se

soltar e adentrar em jogos de diversões acionando sua dimensão tátil, dialogando com o contexto

cultural do momento, através de experimentos nas salas, ruas, praças, performances etc.

Os atores, dançarinos(as), músicos, artistas plásticos, não realistas, na década de 1970,

principalmente em Nova Iorque, criavam e misturavam estruturas de jogos para experimentar e

gerar movimento. Como, por exemplo, “o Open Theater que inventou seus próprios “jogos” e

“rituais” coletivos, combinando jogos teatrais de Spolin com exercícios de “som e movimento” de

Nola Chilton [...]” (BANES, 1999, p. 190).

Um exemplo de obra de arte da época e que relaciona-se com o contato improvisação,

ocorrido em 1963, foi o trabalho da dançarina Trisha Brown10, Lightfall, usando a simples ação de

esperar (estilo de futebol americano, mãos no joelho) como uma base recorrente, os dançarinos

iniciavam uma série espontânea de interferências – ass-bumping and back-hopping – eram

excursões alegres, em arte, sem expectativas, silenciosas e surpresas incomuns11. Nesse trabalho

Trisha Brown já assume a pesquisa de encontros de centros dos corpos em movimento, e através da

colisão criava dinâmicas conscientes para o movimento. Esse trabalho, entre outros da artista, como

Falling Duet (1968), Leaning Duets (1970), demonstra quão entusiasta, parceira e co-criadora ela

foi no surgimento do projeto Contact Improvisation.

Na trajetória de Steve Paxton, estão presentes mulheres, dançarinas incríveis como Trisha

Brown, Lucinda Childs, Yvonne Rainer, Simoni Forti e tantos outras, como compositores,

improvisadores, cineastas, musicistas e artistas plásticos, além da participação do coletivo chamado

Judson Dance Theatre, que se apresentava em uma igreja com o mesmo nome, Judson Memorial

Church em Greenwich Village, Manhattan, New York, e em workshops semanais. As apresentações

10 Disponível em http://www.trishabrowncompany.org/. Acesso em: 10 abr. 2018.

11 Using the simple action of waiting (football style, hands on knees) as a recurrent ‘base’, the dancers initiated a
spontaneous series of interferences – ass-bumping and back-hopping – which were artless, playful excursions in quiet
expectancy and unusual surprises. Democracy’s Body (BANES, 1999, p. ,1993.)

http://www.trishabrowncompany.org/
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eram marcadas pela mistura das artes, um hibridismo e uma imensa necessidade de experimentação,

ou seja, não eram obras bem-acabadas nos moldes clássicos ou tradicionais. (VIEIRA, 2013, p. 2).

O Judson Dance Theatre coletivo de dança independente, um grupo de artistas que se

uniram por interesses comuns, que apostavam em uma relação não hierárquica, ou seja, não tinham

uma figura central como um diretor, por exemplo. Estabeleciam relações colaborativas para o

desenvolvimento dos trabalhos e das pesquisas em dança (VIEIRA, 2013, p. 3).

Para esses artistas, conhecidos também como experimentalistas, o mais importante era a

experiência do processo criativo, e não o resultado da obra em si. Não havia preocupação com

traduções, narrativas, conceitos, pelo contrário, estavam valorando o que era banal, comum,

cotidiano, do próprio corpo e da vida. Como já visto anteriormente, a própria ação de caminhar já

era considerada experiência em dança. Os artistas optavam por uma arte em processo,

estabelecendo seus fazeres artísticos alinhados com o conceito de work in progress, que trata o fazer

artístico de maneira que envolva a colaboração e ocupe espaços onde o próprio fazer pode seguir

em construção, assume-se o processo como obra.

Também nesse contexto, os dançarinos – incluindo Steve Paxton – tinham a ideia de

desconstrução da figura do artista separado da vida, ou diferente do próprio público. Pensava-se a

relação da arte na própria cotidianidade, uma vez que tinham interesse em encontrar uma maneira

de tornar o fazer artístico o mais democrático e integrado à vida. Nesse sentido, o próprio público

precisava ser incluído nas experiências sensórias psico-corpóreas, e que essas experiências fossem

cada vez mais valorizadas, como forma de construir uma nova “educação estética”, na qual a

contemplação da própria materialidade da dança no corpo de cada um entrasse em cena.

Cynthia Novack, em seu livro Sharing the Dance, umas das principais referências acerca das

origens da dança CI, traz um comentário de Yvonne Rainer12, que auxilia nessa breve apresentação

dos atributos artísticos e políticos da dança CI.

Rainer viu uma mudança marcante em muitas danças do início dos anos 60 em que
homens e mulheres dançando fizeram os mesmos movimentos e foram
indiferenciados pelo sexo. (...) Ela também descreveu uma dança de Trisha Brown,
"Lightfall", realizada por Brown e Paxton, que tentaram repetidamente subir e
descer os ombros um do outro. Novamente, diferenças masculinas e femininas
foram ignoradas (ver fotos abaixo). Rainer admirava o trabalho de Paxton,
sugerindo que a "postura de Paxton dançarino" não foi muito apreciada por várias

12 Dançarina, coreógrafa e cineasta americana, cujo trabalho nessas disciplinas é considerado desafiador e experimental.
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pessoas na época. Ele consistentemente recusou-se a entreter o público, explicou
ela, muitas vezes fazendo danças que examinavam uma área de movimento
estreitamente definida e que eram extremamente mínimas. Rainer pensava que
Paxton também sentira as implícitas declarações políticas por trás do movimento:
"Ele estava muito consciente da importância do conteúdo social e tentou integrar
isso dançando”. 13 (NOVACK, 1990, p. 55).

Steve Paxton foi um dos dançarinos com quem Rainer fez “Continuous Project Altered

Daily”, uma peça em evolução que incorporou o processo de ensaio como parte da apresentação. O

mundo da espontaneidade como um comportamento para o palco se abria para esses dançarinos,

estavam interessados em acontecimentos imprevistos, fluxo, esforço, resposta espontânea.

Seguem abaixo as Figuras 1, 2 e 3, que retratam a obra Lightfall e, também, a relação de

indiferenciação entre mulheres e homens, tendo em vista a figura que demonstra uma mulher que

carrega um homem, invertendo a lógica habitual do homem que carrega a mulher.

13 Rainer saw a marked change in many dances of the early '60S in which men and women dancing did the same
movements and were undifferentiated by gender. Rainer recalled Steve Paxton's dance "English," in which he tried to
make everyone look more alike, even to the extent of using make-up to obliterate eyebrows and render features less
distinct. She also described a dance by Trisha Brown, "Lightfall," performed by Brown and Paxton, who tried
repeatedly to climb on and off each other's shoulders. Again, male and female differences were ignored (see
illustrations 27 and 28). Rainer admired Paxton's work, suggesting that Paxton's "stance as a dancer" was not really
appreciated by many people at the time. He consistently refused to entertain the audience, she explained, often making
dances which examined a narrowly defined area of movement and which were extremely minimaJ.23 Rainer thought
Paxton also sensed the implicit political statements behind movement: "He was very aware of the importance of social
content and attempted to integrate that into his dancing. (NOVACK,1990, p. 55)
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Figura 1 – Nancy Stark Smith e Steve Paxton.

Fonte: Naropa Institute, Boulder, Colorado, foto de Bill Arnold.
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Figura 2 – Trisha Brown e Steve Paxton em Lightfall, 1963.

Fonte: NOVACK, 1990, p. 56.

Figura 3 – Trisha Brown e Steve Paxton em Lightfall, 1963.

Fonte: NOVACK, 1990, p. 57.
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A palavra Push (empurrar) chama muita atenção na foto acima, tendo em vista que Trisha

Brown está empurrando e sendo empurrada por Steve Paxton para se manter em suas costas. O

conceito de empurrar na dança CI tem a ver com a equalização do tônus muscular. Por isso, o

dançarino empurra na mesma medida em que é empurrado. Isso é importante tanto do ponto de

vista físico quanto do relacional, pois se trata de compreender, através de lei física, segundo a qual

toda ação/força exercida sobre um corpo poderá receber de volta deste outra ação/força na mesma

intensidade.

Steve Paxton também fez parte de um projeto com Yvonne Rainer, chamado Grand Union,

um coletivo de artistas improvisadores que existiu de 1970 a 1976. Rainer conta que desenvolviam

alguns temas para a improvisação, tais como: acontecimentos imprevistos, esforço, resposta

espontânea. Os estímulos e os temas das pesquisas eram de interesse comum e isso estimulava e

contribuía com a formação desse coletivo (NOVACK, 1990, p. 58). Para Paxton, tornava-se

necessário também “educar” o próprio público para uma nova forma de apreciação da dança, já que

era preciso criar uma cultura que pudesse valorizar a contemplação, a suspensão, a presença “no

aqui e no agora”. Eram novos materiais, novos estados que a dança buscava e um grande interesse

pela valorização do cotidiano, daquilo que até então era banal para a arte de dançar.

Retornando a 1966, Paxton apresenta sua obra performática: Physical Things, na qual cria

um ambiente em que o público podia se movimentar livremente, deslocando ou destruindo a

fronteira nítida que normalmente separa dançarino e público. Cada participante foi equipado com

um pequeno receptor para captar transmissões de rádio. Os espectadores podiam sintonizar as ondas

transmitidas por um aparato de arame, uma espécie de loops14 pré-gravados, que emitia som

homogêneo composto de barulhos de animais, conversas, a contagem regressiva para o lançamento

de um ônibus espacial, instruções sobre como parar de fumar, aulas de ginástica, comentários feitos

por comentaristas esportivos americanos sobre as performances excepcionais do hóquei indiano,

jogadores, etc. Ele cria também estruturas transparentes, como corredores. Nota-se que o público

era convidado a determinar o que fazer, podia ou não transitar nessa espécie de tubo transparente15.

14 Rotações.

15 Mais detalhes a respeito desta obra podem ser encontrados no site: http://www.fondation-langlois.org/html/e/ – The
Daniel Langlois Foundation for Art, Science, and Technology.

http://www.fondation-langlois.org/html/e/
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Figura 4 – Physical Things

Fonte: La Fondation Daniel Langlois

Figura 5 – Physical Things (La fondation Daniel Langlois)

Fonte: La Fondation Daniel Langlois

Esta performance que recebe o nome de Physical Things é apresentada para que se possa

notar, que havia de fato, para ele, um grande interesse na fisicalidade dos corpos, no estudo das

sensações e da aproximação com o público através de uma experimentação do uso do espaço,

tecnologia, interação etc.

A obra Physical Things foi um convite à exploração dos sentidos, aos estados de percepção,

ao contato do corpo de maneira mais integral e visceral em uma obra performática em dança. Com o

desdobramento das pesquisas Paxton chega, então, à performance Magnesium, em 1972, marcando

a história e denominando a dança Contact Improvisation.

Paxton e onze estudantes realizaram a performance chamada "Magnésio" uma
apresentação em um grande ginásio. Um videoteipe gravado por Steve Christiansen
mostra dez minutos do que foi um pouco essa longa dança. Os artistas não se
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orientam pelo público, possuíam atitudes de espera e perseguiam sua própria queda.
Os bailarinos geralmente usavam seus corpos como um bloco, onde todas as partes
simultaneamente se desequilibrando ou jogando um contra o outro corpo ou no ar.
Eles mantêm um foco interno direcionado de maneira razoavelmente consistente;
às vezes esse foco move-se para outro dançarino. A falta de controle caracteriza a
maioria dos movimentos como o peso do corpo que é puxado ou desequilibrado, e
os dançarinos passam e caem uns contra os outros ou no chão. As quedas parecem
repentinas e selvagens, embora também seja evidente que ninguém está se
machucando por causa do mat(tatame) e porque os artistas exercem algum controle
ativo no amolecimento ou rolando quando eles caem no chão16 (NOVACK, 1990, p.
61).

Essa performance aconteceu em janeiro de 1972 com estudantes na Oberlin College17 e

recebeu o nome de Magnesium, remetendo literalmente ao elemento químico conhecido pela alta

solubilidade dos íons de magnésio na água, assegurando-lhe a posição como terceiro elemento mais

abundante na água do mar, sendo muito resistente e leve ao mesmo tempo. O magnésio tem papel

biológico importantíssimo para a vida tanto animal como vegetal, elemento químico essencial para

o ser humano, a maior parte do magnésio no organismo encontra-se nos ossos. Assim essas e outras

metáforas entre o elemento químico e as relações dos corpos que a dança CI constrói serviram de

inspiração para o nome dessa performance (NOVACK, 1990, p. 61).

De acordo com (NOVACK, 1990), esses dançarinos, entre suas quedas causadas por

colisões e pela interação entre os corpos, provocaram momentos em que o corpo se mostrava “sem

controle”, uma vez que cambaleavam, e foram estabelecendo um jogo de alta velocidade com

quedas violentas (aparentemente, porém não se machucavam, devido o alto nível técnico que vinha

das possibilidades de rolamento do Aikido) e, logo depois, o ritmo diminuía, paravam de pé e

ficavam em uma suave oscilação que contrastava radicalmente com os movimentos anteriores. Esse

ficar de pé se tratava da pesquisa em small dance. Nota-se aí uma radicalidade própria da dança CI,

16 Paxton and eleven students performed the dance called "Magnesium" for an audience in a large gymnasium. A
videotape taken by Steve Christiansen shows ten minutes of what was a slightly longer dance.(...) The performers have
no orientation toward the audience, pursuing their falling with a tasklike attitude. The dancers generally use their
bodies as one piece, all parts simultaneously thrust off balance or thrown against another body or into the air. They
keep an inner directed focus fairly consistently; sometimes focus moves to another dancer. Lack of control
characterizes most movement as the body weight is pulled or thrown off balance, and the dancers pas-sively fall against
each other or to the floor. The falls look sudden and wild, although it is also evident that no one is getting hurt because
of the mat and because the performers exercise some active control in softeningor rolling as they hit the floor
(NOVACK, 1990, p. 61).

17 O Oberlin College é uma faculdade particular de artes localizada na cidade Oberlin, Ohio-USA. Fundada como
Instituto Collegiate Oberlin em 1833 por John Jay Shipherd e Philo Stewart, é a mais antiga faculdade de artes liberais
de coeducação nos Estados Unidos e o segundo mais antigo instituto coeducacional de ensino superior em
funcionamento contínuo no mundo.
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praticamente o que se pesquisava, ou seja, o que os dançarinos faziam em suas salas de laboratório

era levado para a cena da performance.

Assim, 1972 tornou-se o ano que marcou o início do contato improvisação.
Ironicamente, nesse mesmo ano viu-se o fim do movimento anti-guerra e, em
retrospecto, sinalizou o desvanecimento dos anos 60 como uma distintiva era
política. Embora Steve Paxton seja reconhecido como o fundador e original guia do
movimento do contato improvisação, logo se expandiu e espalhou para além de seu
controle direto18 (NOVACK, 1990, p. 62).

Steve Paxton deixou um legado para as gerações seguintes que mantiveram interesse nessa

dança, que investiga a qualidade reflexiva do toque e que se desdobra em investigações físicas

específicas como o momentum, por exemplo, onde os corpos podem tomar decisões e conscientizar-

se da potência do aproveitamento da própria energia da queda para voltar a ficar de pé. Dizer que a

performance Magnesium tem relação com o marco do nascimento da dança CI, demonstra os dois

princípios extremos que se apoiam: um extremo de lançar-se, ao mesmo tempo, no espaço e em

direção à outra pessoa, e outro movimento de estar em pé, parado e observando os menores

impulsos de movimento do corpo (“small dance” e “stand”) (LEITE, 2005, p. 92).

A dança CI é marcada pelas questões políticas e culturais do momento em que emergem

várias necessidades artísticas, como por exemplo: o toque entre os corpos demonstrando uma

necessidade de ascensão dos sentidos; a ampliação dos estudos sobre percepção dentro da própria

dança; propor relações mais horizontais; incorporar os movimentos cotidianos na arte de dançar;

diminuição das fronteiras entre arte e vida; ruptura com as relações dicotômicas de palco e plateia,

sujeito e objeto, corpo e mente, além da proposição do uso dos espaços, em seus potenciais criativos,

mais democráticos e igualitários.

Portanto, o projeto artístico-político da CI advém de uma revolução estética, onde há

rejeição das formas rígidas e impostas pela dança clássica e moderna. Uma busca por movimentos

que priorizassem, ao máximo, as sensações internas do corpo e que pudessem criar oportunidades

mais igualitárias, acessar a dimensão da liberdade dos movimentos, ao mesmo tempo em que se

deseja estabelecer uma relação com outros corpos a partir das múltiplas experiências.

18 Thus, 1972 became the year marking the start of contact improvisation. Ironically, that same year saw the demise of
the antiwar movement and, in retrospect, signaled the fading of the '60S as a distinctive political era.Although Steve
Paxton is acknowledged as the founder and original guide of the contact improvisation movement, it soon expanded
and spread out beyond his direct control. (NOVACK, 1990, p. 62)
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Robert Tuner em seu artigo que recebe o nome: Steve Paxton’s “Interior Techniques”

Contact Improvisation and Political Power, inicia seu texto com uma pergunta do próprio Paxton:

O que a cultura reprimiu fisicamente ou deixou fora [...] que poderíamos recuperar?19

Nesse mesmo artigo, pode-se observar que Steve Paxton, desde Magnesium, segue a

pesquisa com interesse em descobrir, através dos estudos de movimentos espontâneos que geravam

principalmente os duetos, quais seriam os movimentos propriamente do ser humano como

organismo interativo, no qual os movimentos deveriam ser “altamente agradáveis e estimulantes”,

sem nenhuma coreografia definida e sem nenhuma instrução específica (TUNER, 2010, p. 123).

Tuner segue apresentando a dança CI como experimento político, descrevendo a evidência

que Paxton estabelecia com o aspecto do tato e da interação ao mesmo tempo em que não tinha

nenhum interesse em representar algo. Nesse sentido, apresenta-se possível conectarmos esse

pensamento com o conceito de pós-dramático trabalhado por Lehmann nos seguintes termos:

O gesto seria aquilo que fica em suspenso em cada ação voltada para um objetivo:
um excedente de possibilidade, a fenomenalidade de uma visibilidade como que
ofuscante, que ultrapassa o olhar ordenador – o que se torna possível porque
nenhuma finalidade e nenhuma reprodutibilidade enfraquece o real do espaço, do
tempo e do corpo. O corpo pós-dramático é, nesse sentido, um corpo de gesto
(LEHMANN, 1999, p. 342).

Lehmann, ao tratar desse corpo pós-dramático, o corpo de gesto, revela um corpo não

ordenado, sem intenção nenhuma de representar algo de real, ao mesmo tempo que esse corpo

vincula-se ao deslocamento dos sentidos, para uma espécie de corporeidade auto-suficiente , que é

exposta em suas intensidades, em seus potenciais gestuais, em sua “presença” aurática e em suas

tensões internas, reais e ou transmitidas para fora. O autor completa que, na dança pós-moderna, foi

abandonada a estrutura psicológica, ou seja, o corpo não expõe nada além de si mesmo

(LEHMANN, 1999, p. 157).

A inovação de Paxton, portanto, além de absolutizar o corpo como no pós-dramático, como

apontado por Lehmann, foi embarcar em uma pesquisa em que não necessariamente abandonou a

estrutura psicológica, mas, ao escolher diminuir o máximo possível as restrições “externas” (no

sentido de estímulos), ou seja, tudo aquilo que pudesse produzir inibições ou restrições deveria ser

excluído dos experimentos. Um exemplo claro dessa questão é a música, sempre tão presente na

dança, que serviria de estímulo externo e poderia ditar um ritmo ao corpo, logo, ela deveria ser

19 What had the culture physically suppressed or selected out [...] which we might reclaim?
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excluída, assim como figurino, luz, etc. Porém, o trabalho apurado foi o de compreender, também, o

processo psíquico necessário para se concentrar nas sensações do corpo, no sentido mais amplo da

sua fisicalidade. Então, a proposta estava também em uma observação aguçada acerca de como a

mente funciona, assim como na meditação. Estar concentrado em um ponto de contato que se

desloca e transfere os pesos, torna-se um foco comum, onde o fenômeno da comunicação não

verbal, improvisada, entre os corpos acontece.

Steve Paxton e suas parceiras de pesquisa criavam através de experimentos, uma forma de

dança na qual não havia diretores, ou uma coreografia a se repetir e sem instruções específicas. Seu

ideal artístico político era o impacto potencial de desenvolver autoridade na tomada de decisão do

dançarino e como integrante de uma sociedade contraditória, injusta e violenta. Acreditava que CI

poderia ajudar aos que a praticassem a “recuperar” o seu potencial psicofísico, através do toque

sendo abordado a partir dos princípios que a CI apresentava, como uma possibilidade de disparar

questões as mais variadas, que elucidavam as formas que culturalmente são construídas e o

reconhecimento dos principais tabus que causam repressão e diminuem o potencial do sujeito em

todas as esferas da sua vida, saúde fisiológica, estrutura óssea, visão estética, entendimento dos

modos que nos relacionamos etc. (TUNER, 2010, p. 125). Para Steve Paxton, era necessário treinar

a mente ocidental, através do movimento com atenção plena, para que hábitos pudessem ser

transformados, e isso também era parte de seu projeto político-artístico.

Isso pode ser feito precisamente desenvolvendo nosso “hábito de atenção”, um
hábito subdesenvolvido no movimento ocidental em geral. Em particular, falta-nos
“sensibilização ao corpóreo”. No movimento ocidental, nos nossos esportes e
dança, sustentou Paxton, o desempenho adequado de uma forma particular,
coreografada e controlada de movimento foi priorizado; a sensação de movimento
era meramente secundária. Na CI, por outro lado, “o comportamento evolui do
movimento sensorial”20 (TUNER, 2010, p. 125).

Essa busca pelo movimento sensorial estaria ligada diretamente à abertura em desenvolver

um hábito de consciência em relação às partes reflexivas dos corpos, que seriam movimentos

básicos de resposta aos estímulos externos e que, em alguma medida, são socialmente

condicionados. Para se chegar, então, a um movimento mais espontâneo, menos reprimido, é

preciso que se desenvolva de fato um hábito, no processo de habitar-se , cada vez mais, e encontrar-

20 It would do this precisely by developing our “habit of attention,”a habit underdeveloped in Western movement in
general. In particular we lack “sensitization to the corporeal”. In Western movement, in our sports and dance, Paxton
contended, the proper performance of a particular, choreographed, and controlled form of movement was prioritized;
the sensation of movement was merely secondary. In CI, on the other hand, “behavior evolves from sensing movement”.
(TUNER, 2010, p. 125)
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se em um estado de consciência mais presente. Desse modo, consequentemente se reconstrói as

relações, à medida que acontece uma espécie de desaceleramento, uma mudança dos movimentos

reflexos condicionados para as tomadas de decisão conscientes e, ainda, aliado à pesquisa do

funcionamento pisíquico-corporal nessa exploração tátil dos corpos.

Temos medo da proximidade e, portanto, respondemos ao “aglomerado” evitando o
contato “condensando o campo [do movimento] em uma pequena bolha apertada
ao redor da pessoa”, ou “retirando-se de espaço interno da pele” (133); “Há
dignidade para a mente, mesmo que as mensagens do corpo devam ser ignoradas.
A compreensão do espaço pessoal é social/habitual e como o hábito é defensivo, ter
esse espaço invadido pode ser chocante". 21 (TUNER, 2010, p. 125)

Esse choque, a que se refere Tuner, diz sobre quão potencialmente a dança CI pode ser,

através da desconstrução de hábitos defensivos, instaurados e naturalizados no próprio corpo,

culturalmente falando, a dança em sutentação as micropolíticas dos afetos, no qual o outro deixa de

ser apenas um objeto e passa a habitar os corpos, uns dos outros (ROLNIK, 2018, p. 36).

Tuner segue com suas reflexões e questiona quais seriam as possibilidades inexploradas de

movimento possíveis (isto é, de comportamento), nesse paradoxo que é o próprio desejo de

liberdade dos corpos na interação com outros. Paradoxal, porque a total liberdade tornaria o ser

humano irrealizável em um completo isolamento, tendo em vista que a vida social é uma poderosa

fonte de coerção. Mas, a partir dos conhecimentos de um saber sensível dos corpos, seria possível

estar “sintonizados” por uma evolução compartilhada, livre o máximo possível de inibições “físicas,

sociais ou sensoriais”22 (TUNER, 2010, p. 125). No entanto, é claro que não se trata de movimentos

completamente livres, mas de movimentos mais livres possíveis das inibições, dos tabus impostos

ao longo da história cultural aos corpos. Uma possibilidade de escutar o sistema psíquico/corpóreo

mais além das primeiras reações, dos atos reflexos e consequentemente dos condicionamentos

sociais.

21 We are afraid of proximity, and therefore respond o “crowding” by avoiding contact “condensing the field [of
movement] into a tight little bubble around the person,” or by “withdrawing inside the skin wall” (133); “There is
dignity for the mind even if the messages of the body must be ignored. The understanding of personal space is
social/habitual and since the habit is defensive, having that space invaded can be shocking” (TUNER, 2010, p. 125)

22 What were the unexplored possibilities of movement (i.e., behavior) general to humans as generic bodies, “tuned” by
a shared evolution, unfettered by “physical, social, or sensorial” inhibitions? (TUNER, 2010, p. 125)
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Algo extremamente marcante no desenvolvimento artístico-político da dança CI são suas

correlações com um movimento cultural específico, o da jam23 como ambiente ideal para a

experimentação. Para os praticantes, são espaços mais radicais no que diz respeito à ideia politizada

de relações mais horizontais, tendo em vista que não há uma figura central que ensina e outras que

aprendem. Todos se envolvem no processo de ensino/aprendizagem de maneira autônoma,

investigando princípios e bases dessa dança que são compartilhados ao longo desses anos. Nesse

sentido, nota-se aí mais uma característica micropolítica que vai diferenciar a dança CI das escolas

tradicionais de dança. Um outro ponto de vista poderia ser totalmente contrário a esse, a Jam vista

como um espaço nada democrático, por exemplo, por alguém que nunca praticou contato

improvisação e estaria experimentando pela primeira vez, pode encontrar grandes barreiras de

entrar nesse espaço, tendo em vista que os dançarinos(as) já possuem um vocabulário próprio, que

descreve os princípios básicos da prática. Há também espaços de aulas mais tradicionais, nos quais

os conhecimentos são transmitidos por um professor central, porém, nota-se que, na própria

comunidade dessa dança, há uma diferenciação em relação às escolas tradicionais de dança. O que

legitima um professor de CI não tem a ver com certificações, tendo em vista que não existe esse

sistema para o CI. O que torna alguém apto a dar aulas, diz do próprio tempo de sua prática, seu

dia-a-dia e todo seu investimento físico, emocional, financeiro e sua dedicação ao aprendizado

dessa forma de dançar, além de um certo reconhecimento pela própria comunidade que dança. Há

um reconhecimento dos próprios praticantes, ou seja, parece existir uma autorresponsabilidade

alinhada ao tempo de investimentos suficientes para o entendimento dos princípios até que se

possam transmiti-los através de aulas, além do contexto onde se ensina.

Há praticantes que preferem frequentar, por um tempo, aulas regulares e depois

experimentar a jam. Outros já manifestam seu interesse em aprender diretamente nas jams. Isso faz

parte do que se pode chamar de engajamento do corpo nessa prática. Os praticantes vão se

desenvolvendo na medida que praticam, seja em aulas regulares, festivais, jams, workshops etc. Não

há um único espaço de ensino e aprendizagem de dança CI, porém existem principios e estudos

básicos que permitem aos interessados entrarem em um espaço como a Jam de maneira mais

confiante.

23 Jam é um espaço seguro para livre experimentação em dança improvisada. Jam significa Jazz After Midnight. Assim
como os músicos de jazz improvisavam em espaços de jam, o termo foi incorporado pelos praticantes de Contato
Improvisação em espaços livres para a improvisação. O fundamental é: "Toda vez que dançamos, temos o potencial
para aprender". Os participantes sempre têm a escolha sobre a forma de começar, como se engajar e quando finalizar
uma dança. (Disponível em: http://contatoimprovisacao.wixsite.com/cibr. Acesso em: 26 jun. 2018)

http://contatoimprovisacao.wixsite.com/cibr
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É impossível generalizar o ambiente de uma jam, ele vai depender do grupo e o do contexto

que está acontecendo, uma vez que... Normalmente há uma interação maior quando o grupo já se

conhece e desenvolve pesquisas juntos, obviamente, sendo notória a participação de pessoas que

estão frequentando os ambientes de jam pela primeira vez.

O que a dança CI tem se tornado é resultado das construções entre muitos dançarino(a)s

imersos em contextos de muita experimentação e reflexões, tendo em vista que esse movimento de

dança se espalhou dos EUA para a Europa e chega ao Brasil na década de 1980 com a dançarina e

pesquisadora Tica Lemos24, conforme aponta Diego Pizarro, que a entrevistou e publicou sua

pesquisa denominada: Trajetórias da dança Contato Improvisação no Brasil, desenvolvido no

Departamento de Dança do Instituto Federal de Brasília, em 2015.

No Brasil, é notável o crescimento de adeptos e de pessoas que se encarregam de promover

encontros e difundir a prática25. Há uma grande motivação e um investimento, desde suas origens,

por parte dos praticantes e pesquisadores em criar uma conceituação própria, para não cair em

ingênuas leituras, tal como a ideia de que se dois corpos estão se tocando e se movendo estão

dançando contato improvisação. Vejamos uma possível definição trazida por Ana Alonso Krischke,

co-criadora de espaços de difusão da dança contato improvisação, professora e pesquisadora.

Contato Improvisação é uma prática corporal de improvisação com foco na relação.
Inspira-se no encontro entre as pessoas para além das palavras, em que a lógica e o
significado não estão predefinidos em termos de movimentos. O que vai defini-los

24 Isabel Rocha de Cunto Lemos (conhecida como Tica Lemos) nasceu em 13 de dezembro de 1964, no Rio de Janeiro,
Brasil. Graduou-se em 1987 pela School for New Dance Development (SNDO), em Amsterdã, na Holanda. Introduziu
o Contato-Improvisação no Brasil, trazendo para o país pela primeira vez seu fundador, Steve Paxton. É uma das
fundadoras, diretora, professora e intérprete do Estúdio e Projeto Nova Dança e da Cia Nova Dança 4. Premiada com o
Prêmio Governador do Estado de São Paulo e com o Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Responsável
pela cadeira de improvisação da Faculdade de Dança da Universidade Anhembi/Morumbi, de 2000 a 2004. Professora
4º dan de Aikido, sob a orientação do sensei Keizen Ono, 7º dan, São Paulo. Intensa colaboração com diversos artistas e
núcleos criativos como Georgette Fadel, Lucilene Favoreto, Cibele Forjaz, Cia São Jorge de Variedades, Grupo
Bartolomeu de Depoimentos, Cia Les Comediens, Maquinaria, entre outros. Inúmeros espetáculos realizados como
diretora, assistente de direção, produtora, pensadora e preparadora corporal e intérprete em mais de 28 anos de trabalhos.
Inicia sua vida e trabalhos artísticos em Brasília, onde cresce e vive até os 20 anos de idade, com Ary Pararraios, Hugo
Rodas e Fernando Villar em 1976, 1980 e 1983, respectivamente. Criadora e diretora do grupo e do trabalho “Juanita”,
baseado em dança e literatura. (Entrevista de Tica Lemos a Diego Pizarro pelo Instituto Federal de Brasília – IFB, 2015)

25 Venho acompanhando desde 2009, quando conheci a dançar CI, que na época era muito mais frequente no Rio de
Janeiro e São Paulo, logo, atualmente há uma frequência de aulas e encontros também em Santa Catarina, Bahia, Minas
Gerais, Goiás, Pernambuco. Existe um site http://contatoimprovisacao.wixsite.com/cibr, criado de forma colaborativa e
coletiva, por dançarinos no Brasil, onde estão concentrados os principais eventos e descrições breves sobre alguns
aspectos dessa dança no contexto brasileiro. Há também um mapa postado no Google atualmente e que é alimentado
pelos investigadores a respeito dos eventos que acontecerão no próximo ano em toda a América do Sul. Atualmente
podem-se localizar pela internet convites para diversos festivais, workshops e encontros desse estilo de dança em muitas
cidades e contextos culturais diferentes.

http://contatoimprovisacao.wixsite.com/cibr
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são os corpos e o meio que compartilham. Jogos de equilíbrio, apoio, fluxo de
movimento e colaboração para que o movimento entre os corpos aconteça são
comuns. Cumplicidade, confiança e intuição são fatores importantes desenvolvidos
nessa prática, porque há interesse de acessar “um outro eu mesmo”, “o outro” e
“um outro acontecimento” e disso se revelar o inesperado, pois se busca
experimentar na relação liberdade frente a certos predeterminismos sociais. A
prática do Contato Improvisação promove, em geral, transformação do uso do
corpo e do fluxo do movimento, e se dá em íntima interdependência dos corpos no
diálogo. Com isso, cria comunicação com a oportunidade de, ao mesmo tempo,
jogar com paradigmas socioculturais e também recriar o mundo, por meio do
diálogo de interações a cada encontro (KRISCHKE, 2012, p. 27).

O foco na relação de corpos, como comenta a dançarina, oficializa uma dança que depende

inteiramente do encontro com “o outro eu no corpo do outro” e para acontecer ou se estabelecer

essa espécie de diálogo corporal, que comunica e se constrói como estética artística, diz-se de uma

conversa de corpo que, à medida que vamos aprendendo, internaliza-se como experiência, podendo

acontecer uma redefinição nas interações na esfera micropolítica, do dia-a-dia, evocando uma

presença de relações mais inclusivas através de afinidades, e que, se revelam em atitudes

organizacionais colaborativas, o que comprova as possibilidades de articulações entre artistas e

comunidades, arte e tecnologia, arte e ciência, e outras articulações urgentes, através do

desenvolvimento de uma política da participação, da união em colaboração para o desenvolvimento

de conhecimentos e desenvolvimento humano.

Esse plano de movimentos que a CI promove, resultante do encontro entre os corpos, e que é

um processo inconsciente e consciente, coloca o dançarino como construtor do seu próprio

movimento no espaço, um agenciamento de pensamentos, pulsões, desejos e tomadas de decisões,

ao passo que torna “o movimento ilimitado, no sentido que, nenhum movimento do corpo do

dançarino acaba num lugar preciso do espaço objetivo” (GIL, 2012, p. 107).

Segundo o filósofo José Gil:

De fato, o plano de movimento constrói a imanência transformando todo o sentido
consciente (expressivo, representativo, etc.) em movimento que emerge à
superfície dos corpos; e muda o sentido inconsciente em movimento virtual de
comunicação e de osmose entre inconscientes – deveríamos falar aqui de
“inconsciente do corpo” (GIL, 2012, p. 107).

Levados não somente pelos impulsos conscientes, mas também pelas matérias vindas do seu

próprio espaço não objetivo, seu inconsciente, que colabora com a experiência de “jogar com

paradigmas socioculturais e, também, recriar mundos” .
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Essa relação tátil de corpos estabelece uma comunicação para a improvisação em dança

destituída de representações, se o foco estiver em um corpo verdadeiramente transferível,

imprimindo uma estética artística própria que também constrói a micropolítica dos afetos, na qual a

improvisação, o corpo presente e as habilidades de escuta mútua são conferidas a uma espécie de

gesto em tempo real, como o pensamento do corpo, sem intenções representativas, liberando os

corpos cada vez mais de seus padrões comportamentais, abrindo espaço para a consciência do

corpo.

Trata-se de uma dança com potencial para desconstruir os corpos erotizados e construídos

em uma cultura da imagem, da estética de corpos perfeitos, aceitos socialmente. Uma possibilidade

de rever esses padrões através de um outro tipo de acionamento da própria sexualidade, tendo em

vista que se trabalha com o toque entre os corpos, compreender outras possibilidades no campo do

sensível, do “saber-do-corpo”, o saber da condição de vivente, onde sexualidade é inerente ao corpo.

Ao acionar essa consciência dos corpos, o campo sensório diferencia-se das receitas de felicidades

instantâneas, implantadas pelo sistema capital, e estabelece-se a possibilidade de resistência

micropolítica, através da abertura dos corpos, da possibilidade de viver a esfera da sexualidade de

maneira mais individual e consciente possível.(ROLNIK, 2018, p. 17).

Em algum momento, pode-se notar, de um ponto de vista estético, que os corpos que

dançam CI, em alguma medida, aparecem como se sempre fizessem os mesmos movimentos como

forma e técnica, porém, cada vez que se dança, mesmo que se utilize os mesmos recursos técnicos,

compreendem-se existências e mecanismos próprios do corpo e com outros, e algo se modifica

sempre que se dança, mesmo que aparentemente as formas que se alcançam sejam semelhantes. Em

outras palavras, os corpos vão se libertando de conceitos preestabelecidos, assim, a partir da

percepção, nas dimensões físicas, emocionais, intelectuais e socioculturais, busca-se por uma

libertação de si mesmo e o aumento da consciência, vitalizando e despertando todo o ser para uma

consciência mais integral e de um corpo responsivo. Esse conceito aparece a fim de clarear e

construir a ideia do corpo que dança contato em sua profundidade, pois ao mesmo tempo que exerce

a sua própria liberdade de movimento a espaço e escuta ao outro, compreende-se a necessidade de ir

junto, ou melhor, compreende-se a potência de gerar um movimento único, no qual os dois corpos

encontrem a liberdades e limites simultaneamente (NOVACK, 1990).

1.2 A pele como testemunha da experiência

A pele é a interface de espaço e se estabelece entre aquilo que pode ser chamado dentro do

corpo e aquilo que é fora do corpo. A pele é, paradoxalmente, superficial e profunda, testemunha a
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dança a partir das sensações mais sutis e, também, as mais concretas. Trata-se aqui de pele como

superfície de apoio, de deslizamentos, espaço próprio para o contato, é através da pele que se inicia

uma conscientização de ponto de contato entre os corpos. Os corpos em estado de dança evoluem

em um espaço próprio, diferente do espaço objetivo. “Não se desloca no espaço, segrega, cria o

espaço com o seu movimento. Em todos os casos surge um novo espaço: chamar-lhe-emos espaço

do corpo”, um espaço próprio que inclui o objetivo (GIL, 2012, p. 45).

Ashey Montagu, antropólogo e humanista, em seu livro: Tocar: o significado humano da

pele (1971), ajuda na compreensão do maior sentido do corpo, o tato, sendo a pele o mais antigo e

sensível órgão, responsável pela comunicação com o meio. “Projeta-se em nossa pele, como se fora

sobre uma tela, a gama variada das experiências de vida; emergem as emoções, penetram os pesares,

a beleza encontra a sua profundidade” (MONTAGU, 1988, p. 24). Inclusive esse autor considera o

sistema nervoso como “uma parte escondida da pele ou, ao contrário, a pele pode ser considerada

como a porção exposta do sistema nervoso” (MONTAGU, 1988, p. 23). Essa relação com o sistema

nervoso torna-se importante na compreensão das interações em CI, uma vez que o contato

periférico – as peles – seria também responsável pelo encontro de centros nervosos.

Para exemplificar, quando se iniciam as práticas de contato improvisação, é possível notar

as repetições de determinados movimentos, uma vez que já existem respostas automáticas e rápidas

que acontecem e, com o tempo de prática, aprende-se a observar as sensações que o contato está

gerando para tomar a decisão do que fazer em relação e na relação que está em processo de

construção interpessoal e coletiva.

Nesta perspectiva, a pele tem papel fundamental como porção exposta do sistema nervoso,

pois, é através do “roçar das peles” que o sistema pode se “desarmar” e pode-se ganhar em

expansão de movimentos e, principalmente, explorar uma maneira de se mover totalmente nova no

sentido de suas próprias percepções em relação ao tato, e a expansão do próprio movimento a

medida que se aprende a transferir-se enquanto massa apoiando-se no outro.

Portanto, a pele está sendo convocada, todo tempo, desde o nascimento do sujeito, a criar

respostas rápidas e adaptativas. Os estímulos são transmitidos pela atmosfera, pelo deslocamento do

ar, das temperaturas, das partículas em movimento, da radiação, da umidade, da luz, dos sons ou,

seja, a pele é capaz de captar a transmissão. A pele está equipada para responder a todos os

estímulos com extraordinária eficiência (MONTAGU, 1988, p. 25). Podemos, então, tratar a pele

como a “superfície das sensações”, assim quando se dança há o toque, entra-se em contato direto

com a troca de informações na dimensão das sensações mais imediatas. É possível experienciar
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inúmeras sensações, pensamentos, percepções e uma delas trata-se da experiência de “mutualidade”

que ajuda a compreender a ideia de corpo responsivo que a dança CI promove.

Há uma abordagem retirada do livro Desabituação Compartilhada (2014) de Hugo

Leonardo da Silva26, no qual Steve Paxton fala acerca da experiência de dançar CI:

Experiência é qualquer coisa de pessoal sobre o toque [esta reflexão de Paxton
sobre Experiência é retirada de uma publicação dedicada ao tema do toque e da
sexualidade no Contato Improvisação. Inclui as impressões sensoriais e
sentimentos sobre essas impressões. Pode incluir a própria história da pessoa,
sentimentos sobre essa história, fantasias etc. É experiência e então a experiência
dessa experiência. E-ao quadrado (experiência ao quadrado, alusão matemática de
cálculo de potência, isto é, a experiência multiplicada por ela mesma). Dois (de nós)
objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, dessa forma nós não
podemos ter o mesmo ponto de vista. Experiência está baseada no nosso ponto de
vista e nos sentimentos sobre aquilo que é observado. Essa experiência evolui para
incluir não somente o evento, mas as reações e as novas atitudes na direção de
memórias no tempo presente em curso. Pontos de vistas são carregados. Físicos
têm pontos no espaço, poetas têm pontos de vista. Dançarinos têm ambos. Ok,
pontos de vista são diferentes para cada pessoa. Porém se duas mentes estão
focadas no mesmo fenômeno (toque, música, palavras), há algo muito parecido
com mutualidade da experiência que ocorre. É como ter acesso à outra mente. Não
é leitura da mente como nós imaginamos, nela nós não sabemos o que essa mente
está sentindo, só que ela está sentindo, focada sobre o toque comum que está
ocorrendo. Em outras palavras, dado que nossa experiência sensorial deriva do
nosso ponto de vista, por meio de mutualidade, nós temos uma experiência de outra
ordem (e-ao quadrado + e-ao quadrado). Nessa mutualidade, a velocidade de
transmissão e retransmissão é veloz o suficiente para que seja impressa diretamente
na nossa intenção e estimule nossos reflexos. Isso afeta o curso da dança sem que
haja decisão consciente de nossa parte (PAXTON, 2008, p. 128 apud SILVA, 2014,
p. 110).

A experiência apontada por Steve Paxton tem a ver com a própria percepção de que a

intenção e os reflexos de cada dançarino podem se relacionar em movimentos conscientes,

inconscientes, intencionais e não intencionais. A relação com a sexualidade, tema comumente

abordado dentro da prática entre os dançarinos à acontecer em níveis de maior complexidade.

26 Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia e Mestre pelo
Programa de Pós-Graduação em Dança na mesma Universidade. Autor dos livros "Desabituação Compartilhada:
contato improvisação, jogo de dança e vertigem" (publicação independente, 2014) e "Poética da Oportunidade:
Estruturas Coreográficas Abertas à Improvisação" (Edufba, 2009). Tal percurso acadêmico está voltado para a
improvisação em dança na perspectiva de Estudos da Cognição. Atuação intensiva na comunidade internacional de
prática do movimento e dança Contato Improvisação desde 2003, como professor, pesquisador, promotor e performer.
Realizador e diretor artístico do EmComTato Festival (desde 2010) e do Macacos Aquáticos (desde 2015), relevantes
eventos baianos motivados pelo Contato Improvisação, além da parceria contínua ou pontual com diversos eventos
afins no Brasil e no exterior Atualmente dedicado à concepção e estabelecimento na Chapada Diamantina da NAU
Instituto Nascente Arte e Utopia (cf. www.dancaimprevista.com).
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Tema que aparece tanto pelo trabalho corporal em relação ao toque e o que isso desperta

como sensação quanto pelo fato de ser um tema sempre inerente ao corpo. Para a dança CI, não

interessa a exclusão da sexualidade, no sentido de negá-la, pelo contrário, sendo inerente ao corpo,

está em curso na dança, porém, ao que me parece, não há interesse em desenvolver uma prática a

partir desse tema ou focada nele, ou seja, não se trata de um foco principal na sexualidade, deixa-se

que isso apareça naturalmente. Sabemos que é impossível negar a existência dessa dimensão e

neste caso, focados na sensação completa do corpo, integrado em si mesmo. Quando a mente está

na observação das sensações internas do corpo, experienciando o mundo externo, podemos dizer

que estamos em estados meditativos, podendo associar o corpo espiritual movido também com a

prática.

Nesse caso, quando o dançarino percebe suas sensações com claridade, pode ter consciência

das suas escolhas e, logo, a compreensão de que cada pessoa vive a sua própria sexualidade de

maneira singular e que o toque pode despertar muitos sentimentos ligados à sexualidade desde

aspectos que se transformam, com o tempo de prática, e para além, despertar a qualidade de

consciência Zen, estar no vazio, fisicamente a procura dos apoios e transições mais leves, em fluxo

livre de comunicação corporal. As emoções que se conectam aos desejos, faz parte dos

aprendizados que envolvem essa prática. Abre-se ao corpo/mente para uma nova maneira de se

compreender as próprias sensações, no tempo e no espaço, somos observadores observando a

própria experiência.

Ao centralizar a atenção e a intenção na investigação em CI, em seus princípios de

movimento, surge a busca do próprio praticante por desenvolver sua consciência máxima possível

sobre como o movimento acontece, um aprendizado em estabelecer estratégias para alcançar o que

o filósofo José Gil descreve como alcançar a “osmose” ou a ideia de “corpo único”, quando dialoga

com Steve Paxton a respeito da comunicação dos corpos. Seria o ápice do encontro entre os corpos,

em uma completude incompleta, integrando a mente, a matéria e o espírito.

Quando o filósofo José Gil usa a expressão “quando a dança pega”, inclui o sentido de

tornar-se nítido ao olhar do observador quando dois ou mais dançarinos estão vivenciando uma

experiência, onde a dança “pegou”, aconteceu, circundou os corpos, despertou efeitos de uma

combinação de movimentos em improvisações, tornando-se uma coreografia integrada, se

conferirmos a ela um olhar exterior.

Esse estágio em que a “dança-pega” desloca o dançarino, que necessitará buscar um novo

enquadramento de si mesmo. Paxton evidencia tal sincronia quando descreve essa espécie de
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mutualidade/reciprocidade, elucidando a capacidade dos corpos humanos de se comunicarem em

diversas dimensões nesse contexto da dança CI.

Nessa direção das experiências, estabelece-se a comunicação dos inconscientes do corpo,

que acontece, possivelmente, a todo instante em todo gênero de dança, e na vida cotidiana mesma, e

também quando não há contato físico dos corpos (GIL, 2012, p. 109). Porém, em CI, radicaliza-se

em busca por conscientizar-se o máximo possível das sensações que o toque provoca ao serem

conectadas aos circuitos de pensamento, de imagens, a fim de que os movimentos entrem em um

fluxo mais livre possível, ampliando a noção em relação ao toque e, consequentemente, de si

mesmo, tendo em vista que o corpo toca o mundo e vice-versa, todo o tempo. E, no mesmo tempo,

temos as teorias da fisica atomica, onde diz sempre existir espaçõs vazios entre os átomos, como se

o contato em sua microfisica , é impossivel. Mas, o estado de dança trata-se de uma sintonização

dos corpos na atmosfera do espaço que coexistem, e, é resumida pelo filósofo José Gil assim:

A atmosfera resulta da invasão da consciência pelo inconsciente; no mesmo ato, é o
espaço do corpo – esse prolongamento do corpo no espaço – que se impregna de
forças inconscientes. A atmosfera não se limita à consciência, habita o exterior dos
corpos, condicionando a sua ação: é por isso que se fala da atmosfera de um grupo,
da “atmosfera que reinava na sala” etc., como se se tratasse de um dado objetivo.
Os corpos exalam um espaço (o espaço do corpo) e todo o contexto dos objetos se
acha assim modificado, carregando-se o espaço objetivo de forças, de lugares
magnéticos, de territórios proibidos, de atração ou de ameaça. Então atmosfera
surge desligada dos corpos, existindo de modo autônomo e envolvente; dizemos:
“está no ar”. Atmosfera é aérea. (GIL, 2012, p. 110).

Desse ponto de vista, pensar que os dançarinos expõem seus corpos na atmosfera do espaço

amplia as potências de percepção. Abrem-se para as forças de contágio expostas na própria

atmosfera intensificada pela consciência, pela tomada de decisão em cada corporalidade, sendo

assim, a viscosidade, a textura, a densidade da atmosfera espacial, será diferente em cada dança e,

também, será moldada por cada dançarino. Coexistem várias atmosferas dentro de outras, ou seja,

cada corpo dançante possui uma atmosfera que se interconecta com outros corpos e outras

atmosferas, sendo o próprio espaço criado através do ponto de encontro. Quando se dança CI,

constata-se a percepção de múltiplas atmosferas tocando a pele. Esta capa que recobre todo o corpo,

se refere a um sensor de alta precisão, que se comunica com o mundo ao seu redor, através da

experiência de mente estendida, ou íntegra, como apresentada pela dançarina e performer Nita

Little27. Aí estabelece-se uma possível leitura dos impulsos do corpo, ao criar um melhoramento da

27Nita Little tem investigado o significado das ações de dança e improvisação em toda a sua carreira profissional, que
começou com o surgimento e desenvolvimento da (CI). Ela treinou com José Limón e com os dançarinos Marta
Graham e Mercé Cunningham da primeira geração, bem como com os pioneiros do Judson, incluindo Judith Dunn, sua
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consciência em relação às tomadas de decisão, através de uma comunicação física mais desabituada,

ou mais hábil.

Eis a potência de trazer às superfícies das peles, memórias que emergem, comunicações a

níveis celulares/atômicos, investir a pele da energia pessoal que circula, capaz de se prolongar em

movimentos que se investem da própria pele, em um tempo específico, de forma que se rompe com

o tempo cronológico ao abrir-se para o tempo do acontecimento do corpo na dança. Estabelece-se,

assim, uma dimensão invisível do corpo que, ao dançar, amplia a percepção; ao projetar os

movimentos no espaço para além de sua própria pele, ao mesmo tempo em que se transcende a

própria ideia de corpo, tornando-se devir, movimento imanente ao outro.

Habitando em potência o desconhecido, não se sabe qual será o próximo movimento na

dança CI, mas sabe-se quando o corpo está investido de si mesmo, em pura potência, acessando a

comunicação intuitiva, sensitiva, física e poética. É na coexistência dos corpos e dos espaços que as

práticas se revelam em encontros de potências, nos quais os corpos podem vir a ser outros corpos

em outros espaços em tempos virtuais, ultrapassando os limites de um corpo fenomenológico, como

sugere José Gil.

Um corpo habitado por, e habitando outros corpos e outros espíritos, e existindo ao
mesmo tempo na abertura permanente ao mundo por intermédio da linguagem e do
contato sensível, e no recolhimento da sua singularidade, através do silêncio e da
não inscrição. Um corpo que se abre e que se fecha que se conecta sem cessar com
outros corpos e outros elementos, um corpo que pode ser desertado, esvaziado,
roubado da sua alma 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, 2012, p. 56).

O corpo paradoxal, enroupado de sua própria pele, aparece nas práticas laboratoriais na

medida em que os participantes acessam a dimensão da percepção desse corpo real-virtual,

objetivo-subjetivo, cheio-vazio, presente-ausente, visível-invisível, consciente-inconsciente. E por

isso pode-se provar, experimentar, testar, vivenciar, sondar, analisar, avaliar, executar, sentir,

habitar, conhecer. Nas palavras de Steve Paxton (PAXTON apud GIL, 2012, p. 104): “saber que se toca e

se é tocado acompanha a consciência de que o mesmo processo está se desenrolando no interior da

pessoa com quem se dança”, ou seja, a consciência de corpo nessa dança inclui a conexão entre as

consciências como diferenciação de outras danças, tendo em vista que as conexões inconscientes

mentora em improvisação. Seu trabalho com Steve Paxton foi uma pesquisa geradora de CI e ela viajou com ele por
vários países na europa, desenvolveu metodologias de ensino, práticas de desempenho e compreensão conceitual dessa
forma (http://www.nitalittle.com/).
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acontecem simultaneamente ao toque físico – pela pele – que intensifica essa troca de informações

no mundo como um todo, porém na CI, o que esta passando conscientemente? Sob essa perspectiva,

o filósofo José Gil demonstra que, na dança CI, a interação dessas consciências traz uma influência

nas experiências, por meio das quais se pode observar “um só corpo que se mexe” (GIL, 2012, p.

106).

Esse estado em que a “dança pega” exige um alto nível de treinamento, no qual diversos

exercícios são praticados, a fim de proporcionar essa abertura psíquico-corpórea, ou seja, são

diversos caminhos possíveis para que o praticante alcance essa possibilidade de chegar ao estado de

improvisação em CI, conectando-nos com as mais variadas experiências subjetivas do corpo-vivo.

Corpo composto de uma matéria especial que tem a propriedade de “ser no espaço e de devir

espaço”, quer dizer, de se combinar tão estreitamente com o espaço que daí lhe advém texturas

variadas (GIL, 2012, p. 54). O corpo paradoxal abre-se e fecha-se sem cessar ao espaço e aos outros

corpos, torna-se o outro, o espaço, sem deixar de ser ele mesmo.

Refletir sobre o corpo em dança CI é também vivenciá-lo e, por consequência, penetrar em

outras dimensões que se tornam vazias à medida que seu espaço interior se compõe de “matéria

intersticial, quer dizer, de matéria do devir por excelência” (GIL, 2012, p. 58). O corpo vazio,

indeterminado, vacilante, paradoxal, mas que pode atrair a si todas as espécies de matérias com o

poder de transformá-las em expressividades.

O espaço invisível do interior do corpo, ao interagir com os aspectos exteriores, tais como o

ar, o chão, os outros corpos, ganha formas, texturas, estruturas diversas. Assim, tornam-se opacos,

sólidos, rígidos, tênues, leves, delgados, revigorantes ou irrespiráveis. “Como se recobrissem as

coisas com invólucro semelhante à pele: o espaço do corpo é a pele que se prolonga no espaço, a

pele tornada espaço, daí uma extrema aproximação das coisas e dos corpos” (GIL, 2012, p. 45).

Dessa extrema aproximação entre eu e o outro, entre o meu movimento e o do outro, é possível

experimentar a sensação de um desaparecimento de si mesmo e do outro, através do jogo, do prazer,

da diversão e do estado de improvisação.

Pensar na pele como testemunha desse tipo de experiência em CI contribui para refletir sobre

a hipótese de que a dimensão profundamente tátil dessa dança desperta os afetos nos corpos, que

provoca significativas transformações na maneira que se estabelecem as relações e os padrões de

relacionamento. Marie Bardet elabora uma excelente síntese sobre a temática da pele, relacionando-

a às possibilidades da dança.
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A pele é um órgão, mas órgão descentrado por excelência, nada de coração, nada
de centro, nada de orientação fixa, não resta senão o limite entre o interior e o
exterior que tende a se perder em sua matéria dérmica, em sua explosão
multidirecional […] Dançando, a pele renuncia assim ao seu papel de fecho, de
embalagem, abrindo-se, sensivelmente, “ela gera volumes”, que abrem o corpo ao
mundo, para uma dança particularmente assentada na pele […] Ao mesmo tempo
extensa e intensiva, contínua e rebentada em segmentações de vetores sempre
renovadas, a pele é um lugar de desorganização do corpo e do movimento.
Oscilação nem contraditória, nem dialética entre uma dobra sobre si e uma
expansão que desmancha os limites habituais e individuantes, permanecendo o
mais próximo possível das sensações (BARDET, 2015, p. 245-246).

Pele, superfície permeável de um corpo que dança, como possibilidade de alargar-se,

desenquadrar-se, de estabelecer uma brecha em que se abdica das respostas automáticas para

respirar o silêncio que há no encontro entre peles e corpos, em desorientações afetivas e

constituintes de experiências que rompem ideias fixas – que não representa nada –, mas atravessa

um campo vasto, sensorial, próprio das artes da presença, tal como a dança e, também, a vida

daqueles que dançam.

Trata-se de um movimento abrangente e, que questionou uma série de paradigmas
do sistema capitalista vigente. No caso da arte, essa crítica à sociedade pode ser
reconhecida na intenção de comunicar suas concepções, críticas e ideais frente à
realidade. A intenção na época, e que parece ecoar até hoje no campo da dança de
Contato Improvisação (CI), seria tentar garantir o caráter libertário, mas não
restringir a discussão ao campo da arte, e sim abri-la em diálogo com a vida, a
sociedade, as ciências, as tecnologias etc. Isso ocorreu porque se reconhecia que o
tipo de energia e os modos das danças vinham de um campo social mais amplo do
que o domínio da dança (KRISCHKE, 2012, p. 13).

Concordando com a autora se trata de um tipo de engajamento do próprio sujeito, nesse tipo

de experiência política. É como uma espécie de busca pela impressão, nas peles, da imanência do

que é vivo e livre no movimento do corpo em relação àquilo que faz com que se possa, a partir da

dimensão única da experiência do movimento corporal em contato direto com o outro, desfazer-se

de ideias fixas e equivocadas a respeito de si mesmo. Cabe ainda perguntar aos praticantes de

Contato Improvisação: em que medida é possível criar uma realidade que modifique as relações

advindas do sistema capitalista vigente?

É certo que, desde Greenwich Village, com os artistas vanguardistas, aos atuais

contemporâneos, realizam sua arte para um público, muitas vezes constituído pelos próprios artistas,

ainda que estejam abertos ao público mais amplo. Outra observação é que o público que frequenta

os eventos da CI nos atuais festivais, workshops, notadamente no Brasil, é, em sua maioria,

constituído por brancos e advém de classes sociais mais favorecidas, com potencial cultural para
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compreender a proposta da CI e com recursos para arcar com despesas de viagens, pagamentos de

aulas, em sua maior parte, com o ensino superior completo etc.

Sendo uma dança que parte do toque entre os corpos, estão aí imbricados, por uma espécie

de fricção complexa, no convívio das diferenças, da aceitação, daquilo que se coloca em diálogo de

corpo. Tudo isso sem cair nas ideias, como aponta Krischke (2012, p. 27) de que somos todos iguais

ou somos todos diferentes. Mover em dança , pode abrir-se para os sistemas complexos capazes de

comunicar por meio de diversas forças, superando preconceitos, criando experiências que

potencialmente fazem criar novos hábitos, posturais perante a si mesmo e aos outros.

A dança, enquanto experiência vivenciada, silenciosamente, em alguma medida, cria corpos

“inúteis” para um sistema capitalista, pois, colabora com o investimento do sujeito em se perceber e,

consequentemente, agir de forma mais consciente e resistente ao sistema vigente, que depende das

desigualdades econômicas para seu funcionamento. Por um lado, o movimento da CI se abre para

uma contraposição às formas dadas de exploração e dominação do corpo, ao possibilitar os

encontros das diferenças produzidas pelo outro, reproduz questões mais complexas e

interconectadas das camadas sociais de onde cada sujeito se insere.

De fato, esse estilo de dança tem se espalhado de forma consistente, ampliando o número de

praticantes no Brasil e em outras partes do mundo, porém torna-se sempre necessário perceber se o

contato entre peles trazido pela abertura da dança CI e pela produção dos mais variados festivais e

eventos, tenciona-se com a abertura para a produção de diferenças, tratando-se das próprias pessoas

que têm praticado e se envolvido nos encontros e festivais e diversos espaços onde esta dança

acontece.

Embora ainda não tenha se tornado acessível às camadas mais populares pelas

idiossincrasias advindas da diversidade cultural, das formas de prazer, lazer e fruição distintas entre

as diferentes classes, atenta-se para possibilidades de abertura para a diversidade de cor, raça,

gênero e situação econômica, promovendo-se, assim, uma prática que, na medida do possível, se

transforma e se propõe ao engajamento de corpos diversos.

1.3 A diversão na arte como potência para os sonhos de liberdade

Sabemos que a década de 1960, além de ter sido pura efervescência cultural em vários

contextos diferentes, é marcada por temas determinados que apareceram, intensamente, nas artes

em contraposição a diversos processos de repressão e desigualdades próprios da lógica do próprio

sistema capitalista, uma vez que os artistas mantinham seus movimentos de resistência ressoando
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seus desejos de liberdade. A ideia de que se poderia fazer tudo, ou ainda a frase que Sally Banes

compartilha em seu livro: Greenwich village 1963: “Por que não?” (BANNES, 1999), mostra que a

liberdade encorajava e permeava os experimentos artísticos daquela época e, assim, proporcionou

que Nova Iorque tenha sido palco de diversas manifestações artísticas que se revelavam em formas

de happenings, performances, movimentos off-off-broadway e artes visuais, ou seja, uma

efervescência de apresentações não convencionais etc. Exprimia-se o sonho de liberdade, que surgia

nas diversas manifestações artísticas que refletiam uma esperança social por dias melhores e mais

estruturados, o que era uma aposta na liberdade democrática em um cenário de pós-guerras.

Existia um paradigma que estava sendo criado pelas mídias, uma ideia de abundância

infinita de recursos e, também, uma ideia de igualitarismo. O autor associa a ascensão econômica e

o desenvolvimento tecnológico, criado de maneira rápida e eficiente nos EUA, nesse período de

pós-guerra, como principal acontecimento impulsionador da efervescência na cena artística. Banes,

ao concentrar-se no tema da liberdade, expõe que, no mundo da vanguarda em Greenwich Village28,

existiam arenas claramente distintas, mas às vezes relacionadas (BANES, 1999, p. 188). Seriam

quatro vertentes principais:

Uma delas foi o movimento dos direitos civis, que se batizou Movimento pela
Liberdade – uma tática brilhante que, no meio das comemorações centenárias da
Guerra Civil, lembrou ao país que os afro-americanos haviam continuado a sofrer
um século inteiro de discriminação, desde a abolição da escravatura. A segunda foi
a relação do mundo da arte com a retórica da guerra fria, que apresentava fortes
contrastes entre o comunismo e o capitalismo, o Ocidente e o Oriente, em relação
ao exercício da liberdade política, econômica, artística e pessoal. Em terceiro lugar,
alguns setores do mundo da arte, especialmente o mundo do cinema, resistiram à
orientação oficial sobre as liberdades democráticas dos Estados Unidos, desafiando
repetidamente as leis de censura e provando os limites da livre expressão. E, em
quarto, em resposta direta à ameaça de que a guerra fria podia esquentar, o
movimento pacifista criticava o militarismo do estado (BANES, 1999, p. 188).

A corrente artística dominante, tanto quanto a vanguarda da época, trazia o conceito de

liberdade como um ideal e uma prática, nas palavras de Banes (1999, p. 185), “uma questão política

vital”. Uma visão utópica da vanguarda é de que “a liberdade podia ser encontrada dentro da

comunidade”, o que nem sempre se configurou. No entanto, as utopias têm a função renovadora da

sociedade... Construíam uma arte que reinventava a vida diária, integrada à natureza, logo,

utopicamente, e não por acaso, o “sonho de liberdade” surge na década de 1960. Os movimentos

traziam em si a ideia de “uma livre expressão” como resistência política, e um dever dos artistas,

28 Ampla e tradicional área residencial da cidade de Nova Iorque. Está localizada no local a Universidade de Nova
Iorque e também foi o local que sediou o Judson Memorial Church.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Nova_Iorque
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que se tornaram os precursores de movimentos que alternavam entre a necessidade de realização

artística com a necessidade de reinvindicar a superação das desigualdades sociais.

Os vários métodos desses artistas serviam de metáforas para a liberdade – aceitação do

acaso, permissão de que os músicos, num grupo, fizessem 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). Tudo isso combinava com a metodologia da CI e

era instigado por experiências artísticas de caráter libertador. Os experimentalistas traziam o tópico

da diversão em evidência, como o próprio autor Sally Banes enfoca no tópico da diversão, para

compreender os aspectos do tema liberdade e diz que influenciou tanto o estilo como o conteúdo da

cultura de vanguarda (BANES, 1999, p. 18).

Porém, restaurar a diversão tanto na vida diária como nos processos artísticos significava

consolidar simultaneamente laços de afetos entre os que se divertem e desprender quaisquer prisões

criadas pela estrutura social. Os movimentos artísticos propunham uma arte menos séria, mais

brincalhona, e que qualquer pessoa, ou seja, um cidadão comum pudesse se sentir convidado a

participar dos processos em artes. Vida pública e privada poderiam ser fundidas em contextos

específicos de performances e arte na rua, no caso da dança CI por exemplo, o que se treinava em

salas era levado às ruas, a fim de convidar qualquer cidadão a entrar no jogo. A arte e diversão

deveriam ser livremente escolhidos pelas pessoas como parte integral da vida. “Contudo, essa visão

neorromântica não era, de modo algum, nostálgica ou conservadora. Embora brotasse de uma

cultura do consumo, de lazer e “abundância”, estava ligada a concepções progressistas e mesmo

subversivas das relações sociais e do corpo” (BANES, 1999, p. 189).

Os corpos buscavam uma espécie de liberação total, incluindo a ideia de que durante a

infância diversos comportamentos são reprimidos e torna-se necessário enquanto adultos liberar

essas repressões. Por isso, a diversão teria um caráter subversivo e lúdico. Assim como as crianças

são capazes de se divertir livremente, o adulto também poderia explorar esse aspecto da vida29. A

diversão infantil reprimida, nesse contexto, viria à tona como processo legítimo de criação, logo,

entendiam a necessidade da busca pela libertação das amarras sociais, das normas e regras impostas,

dos condicionamentos de comportamentos, das inibições.

29 Diversos jogos são aceitos como possibilidade emancipatória, entre eles, nota-se, na obra Brass Orchestra Baby
Directors (Regentes Bebês da Orquestra de Metais), “em que uma criança de 4 anos movia as contas de um objeto feito
ábaco que, por sua vez servia de partitura para uma orquestra de metais” (BANES,1999, p. 189).
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Abrem-se as permissões para os prazeres e experimentações das mais variadas formas e sem

pretensões ou expectativas. Dessa maneira, aparecem os festivais como formato de criação artística

que permite “exceder tumultuosamente todas as restrições sociais de maneira licenciada”;

destacando-se o festival Fluxus30, que, em realidade, é um grande movimento de cunho libertário

caracterizado pela mescla de diferentes artes, primordialmente das artes visuais, mas também da

música e da literatura. Teve seu momento mais ativo entre a década de 1960 e década de 1970,

declarando-se contra o objeto artístico tradicional como mercadoria e se proclamou como a

antiarte” (BANES, 1999, p. 192).

A diversão também é abordada pelo uso das estruturas dos jogos, principalmente os que

envolviam o acaso como parte da sua operação. Um exemplo foram os mapas aleatórios de John

Cage, que influenciaram diversos artistas do movimento Fluxos, realizadores de happenings e

coreógrafos. O I Ching, texto clássico chinês, que funciona como um oráculo, segundo Banes,

tornou-se uma importante ferramenta de composição para Cage pelo resto da vida, desde que

conheceu um pouco da cultura oriental em seus estudos sobre filosofia e zen budismo.

Em uma conferência em 1957 sobre música experimental, ele descreveu a música como “um

jogo sem propósito, que é uma afirmação da vida – não uma tentativa de trazer a ordem no caos

nem sugerir aperfeiçoamentos na criação, mas simplesmente um jeito de acordar para a própria vida

que estamos vivendo” (BANES, 1999, p. 190). Uma outra abordagem do tópico diversão, que foi

muito sondada pelos artistas da década de 60 foi a dos esportes, pois conferem ao corpo o poder

atlético e fomentam o trabalho de equipe.

Os artistas do início da década de 1960 adotaram as imagens esportivas como parte
da cultura popular, tanto como uma forma de diversão de massa em si mesma
quanto em função de suas representações nos meios de comunicação. Embora o
esporte possa ser visto às vezes, na história, como uma árdua disciplina para o
corpo ou como uma assustadora arregimentação que sacrifica a individualidade aos
objetivos do grupo, sua representação na vanguarda acentuou outros significados
(BANES, 1999, p. 192).

O autor exemplifica com a obra de Walter de Maria, a Piece for Terry Riley, em que o compositor se

utiliza de um equipamento de jogador de beisebol como se fosse um instrumento musical e ainda o Pelican

de Robert Rauschenberg, uma dança onde os dançarinos utilizavam patins. “Em especial, o esporte

representou uma arena em que o corpo afirmava a liberdade em termos eloquentemente somáticos” (BANES,

1999, p. 192).

30 Cf. http://www.fluxus.org/.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercadoria
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É notável uma reorganização das artes por parte dos artistas, no local dos virtuosismos entravam as

múltiplas possibilidades de uma arte mais divertida, menos séria, como alguma coisa mais libertadora e mais

exploratória como a própria liberdade. A valorização do se divertir, no sentido mais primário, como as

crianças, sem pretensão algumas. Conforme Banes, nas primeiras duas temporadas do Judson Dance Theater,

Jill Johnston escreveu uma coluna inteira intitulada: diversão.

No obscuro passado, a dança era uma atividade alegre, e ainda o é, onde o povo se
reúne em rituais de prazer e invocações como em festas e em esquinas da rua. E
acho que o movimento do Judson na dança [...] representa uma volta à alegria onde
ela deixava de existir, nas câmaras de tortura dos seus antecessores. Não quero
dizer que os coreógrafos do Judson tenham estado sentando-se aqui e ali com os
parasitas do dia todo. Os coreógrafos modernos são tão sérios acerca de seu
trabalho quanto os coreógrafos foram no passado. Mas os coreógrafos modernos se
apreciam uns aos outros em festas e, em suas apresentações formais, fazem muitas
vezes um movimento sobre a diversão e outros aspectos do prazer (BANES, 1999,
p. 193).

Estão aqui reveladas algumas das perspectivas da diversão e do prazer como dimensões das

apresentações dos grupos em Judson Dance Theater, e vale lembrar que Steve Paxton fez parte como

membro fundador e executou várias obras nesse espaço, principalmente com Trisha Brown e Lisa Nelson,

criando assim umas das premissas da dança Contato Improvisação: é preciso que estejam se divertindo e

sentindo prazer, e essa premissa afirma um ato micropolítico, nas tomadas de decisões através da livre

escolha, que busca alcançar estados de diversão e prazer, diferenciando-se da vida cotidiana – prazer e

diversão encontram-se, na vida adulta, ligados diretamente ao consumismo.

No sentimento de prazer, por exemplo, há uma vastidão de sentidos que permeiam a esfera da

sexualidade, da construção de identidades, da cultura, entre sensações e percepções, norteadas por diferentes

visões de mundo e, principalmente, da história de cada corpo, das memórias no nível da experiência. Tal

ideia de diversão, também, expõe a utopia de uma vanguarda que exerceria, de maneira radical, a sua própria

liberdade de expressão, com o principal interesse em romper as barreiras impostas pelo sistema

capitalista entre vida e arte. Existia a necessidade de se pensar em uma arte que pudesse

potencializar a própria vida, estabelecer novas relações entre as pessoas e seus comportamentos.

A vanguarda – pôs à prova todo limite de expressão com suas artes de abundância
e excesso: representando irrestritamente a sexualidade e usando linguagem obscena,
às vezes simplesmente apresentando corpos nus, às vezes fazendo críticas políticas
obscenas. E, quando o faziam, o braço repressivo dos órgãos do Estado americano
entrava prontamente entravam em ação, embora, de um modo geral, só a imprensa
alternativa o noticiasse (BANES, 1999, p. 222).

Nota-se aí, no contexto da cena artística em que a dança CI desabrochava, que a ideia de

levar o corpo aos extremos estava presente nas mais diversas manifestações. Nesse sentido, pode-se
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dizer que a dança Contato radicaliza a exploração dos corpos através do tato, considerado um dos

tabus sociais. A oposição da vanguarda em Greenwich Village, no período de 1963, perante o

Estado, sempre foi evidente e acontecia em todas as esferas artísticas: dança, teatro, artes plásticas,

música e cinema. Existia uma ascensão no mercado da alta arte também, ou na arte de elite, uma

ideia de exportação cultural, ao mesmo tempo em que se questionavam os valores dessa alta arte,

conforme Banes escreve:

A apresentação da arte como diversão foi um valor positivo porque foi transgressor
em dois aspectos. Ela neutralizou os valores culturais da corrente dominante, que
considerava a alta arte uma atividade séria e, ao mesmo tempo, desafiou a
suntuosidade da geração anterior de artistas de vanguarda (a geração dos
expressionistas abstratos, dos bailarinos modernos e do teatro realista), retornando
a uma “tradição” de vanguarda do prazer, das décadas de 1910 e 1920 (BANES,
1999, 194).

O tema da liberdade igualmente ligada à diversão trazia uma perspectiva para a vanguarda

da década de 1960, uma ideia de que, através da “liberação” de elementos formais e da criação da

vida em comunidade, era possível encontrar uma total liberdade. Isso é visto como a maior utopia

desses artistas, que, inseridos nesse contexto de efervescência, tinham a diversão como tipo de ação

essencial.

De diversos modos, os artistas e suas concepções voltadas para a liberdade ligada à diversão,

assim como no mundo da criança, isso se ajustava aos pensadores, como, por exemplo, Jean Paul

Sartre e Johan Huizinga, que evocam a diversão como um meio de cruzar o limiar metafísico numa

órbita de pura liberdade (BANES, 1999, p. 193).

Vale a pena lembrar o conceito de círculo mágico desenvolvido pelo historiador holandês

Johan Huizinga (2000), que seria como uma área na qual adentramos e saímos quando estamos

muito envolvidos com atividades de entretenimento; esta área é um ambiente cheio de sonhos,

narrativa, catarse e diversão, da qual sempre saímos transformados e carregados de significado e

experiência. Seria como se vivêssemos em um “mundo real” onde existem nossos medos, incertezas,

questionamentos, responsabilidades etc., enquanto o círculo mágico seria o espaço para vivermos

nossos sonhos, fantasias, entre outros, ou seja, ao entrar no espaço do jogo, do círculo mágico,

ganhamos uma nova dimensão, em que os conhecimentos são acrescidos dessa experiência que

pode ser transformadora.

A vanguarda americana, incluindo os experimentos em dança que construíram o que

compreendemos hoje como dança CI, pareciam ser capazes de produzir os seus próprios espaços de
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prazer comunal, e não menos poderosos dos espaços de círculo mágico apontados por Huizinga. A

diversão ligada ao prazer, frequentemente se distingue da vida diária, assim como do trabalho, mas

era crucial para os projetos dos artistas da época reestabelecer a diversão na arte como parte da vida

diária (BANES, 1999, p. 195). A própria improvisação foi adotada pelos artistas vanguardistas

como um poderoso símbolo de liberdade, uma vez que se supera a ideia de repetição desse símbolo

e se apoia na capacidade de criar soluções artísticas e políticas, por isso se acreditava que, ao

provocar mudanças existenciais, por sua vez, alimentavam-se as mudanças sociais.
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2. EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS

Os feiticeiros dizem que estamos dentro de uma bolha. É uma bolha em que somos
colocados no momento de nosso nascimento. A princípio a bolha está aberta, mas
depois começa a fechar-se até nos ter trancafiado dentro dela. Essa bolha é nossa
percepção. Vivemos dentro dessa bolha toda a nossa vida. E o que presenciamos
em suas paredes redondas é o nosso próprio reflexo. O que está refletido é a nossa
visão do mundo – disse ele –; essa visão é uma primeira descrição, que nos é dada
desde o momento de nosso nascimento até que toda a nossa atenção é apanhada
por ela e a descrição se torna uma visão.

(Carlos Castaneda, Porta para o Infinito)

2.1 Considerações sobre o espaço laboratorial no Departamento de Artes Cênicas na
Universidade Federal de Ouro Preto

Durante a pesquisa, propus um espaço laboratorial na Universidade Federal de Ouro Preto,

no Departamento de Artes Cênicas (DEART), a partir da disciplina eletiva – Contato Improvisação

e Estudos para o Corpo (ART – 419), destinada aos alunos de graduação em Artes Cênicas e

Música, de 2017 a 2018. De caráter teórico-prático, a disciplina com 60h de duração supriu uma

lacuna curricular, uma vez que é uma disciplina existente na matriz, mas, no entanto, raramente há

quem a ministre.

Organizei o cronograma da disciplina levando em conta a ideia de transmitir/vivenciar

alguns princípios básicos da dança Contato Improvisação e, ao mesmo tempo, levantar interesses

dos próprios participantes em relação a essa prática psíquico-corpórea. Nesse período, busquei

estabelecer leituras dos trabalhos teóricos, tais como o do filósofo José Gil, que sistematiza um

pensamento a partir do corpo e lhe dedica um capítulo “A comunicação dos corpos: Steve Paxton”,

em seu livro: Movimento total o corpo e a dança (2012).

Ao longo dos encontros que ocorreram entre os meses de setembro de 2017 a fevereiro de

2018, todas as terças-feiras, das 9h às 12h30, foi apresentado um caminho de possíveis implicações

da dança CI em nosso cotidiano, refletindo um processo que é simultaneamente artístico e reflexivo

e de ensino e aprendizagem, em que convergiram interesses individuais e coletivos. “Que corpo é

esse que dança CI?”; “Como eles se comunicam?”; “Quais as dimensões acessamos em uma dança

de CI?”; “Quando dançamos, onde estão as fronteiras entre vida e arte?”.
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Esses e outros questionamentos foram surgindo durante as aulas, pelos próprios alunos com

um estímulo da minha própria questão central, olhar a dança CI através das principais dimensões

tátil e micropolítica. As questões seguiram aparecendo:

– O que significa encontrar o outro nessa dança?

– O que é voar em CI?

– O que eu conheço quando danço CI?

– Como dou nome às minhas sensações enquanto eu danço?

– O que a meditação tem a ver com essa prática?

– Como dou nome para coisas que acontecem durante a dança e tenho a sensação
de não saber o que é?

– Não me sinto capaz de sustentar o peso de alguém, mesmo assim posso dançar?

– É normal se sentir excitado sexualmente enquanto se dança?

– Qual a diferença entre o corpo físico e o corpo emocional?

– Quando alguém não está me dando peso o que eu tenho que fazer?31

A maioria das questões acima surgiram nos momentos finais das aulas, na qual abria-se um

espaço para reflexionarmos, assim, interpelei os jovens alunos nesses momentos, instigando-os a

pensar acerca da micropolítica que envolve a dança CI, ou seja, o quão implicadas são essas

questões que surgiam após a experiência da dança CI, em nossa própria vida, envolvendo a nós

mesmos em relação aos outros. É notável que as reflexões das questões podem ultrapassar um

processo artístico e iniciar diálogos que envolvem as relações cotidianas, ao revelar-se aí ansiedades,

desejos e expectativas em relação ao outro e a si mesmo.

Através dos exercícios técnicos percebíamos que, para um corpo fluir, por exemplo, junto a

outro, muitas negociações eram necessárias, e as sensações são percebidas através desse diálogo

psíquico-corpóreo e na medida que se pratica. Pode-se compreender que esperar o outro na dança

não necessariamente significa fazer nada, e isso é algo que carregamos como crença da vida

cotidiana. Esperar, a princípio, pode parecer que não há nada a fazer e é justamente nesse paradoxo

que o corpo acontece.

31 Questões apresentadas pelos alunos do Departamento de Artes Cênicas acerca do interesse pela dança CI, no início do
processo das aulas em 2017/2018.
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A ação de esperar em CI é muito dinâmica e se refere à capacidade de estar em movimento

constante sem necessariamente tomar decisões, espera-se o melhor momentum para a tomada de

decisão. Compreende-se que o movimento do corpo está sempre acontecendo, mesmo que

aparentemente os corpos estejam em pé, apenas respirando como nos lembra o experimento small

dance, proposto por Paxton, anteriormente citado.

Normalmente as questões que surgiam tiveram uma correlação com o que trabalhamos

dentro das práticas corporais. Por exemplo, em uma das aulas, trabalhamos com as noções de apoio

e sustentação. Fizemos vários exercícios para distinguir maneiras de apoiar e sustentar e, através de

alinhamentos ósseos e dessa dinâmica, foi possível perceber o peso a partir da leveza. Nesses

procedimentos apresentei movimentos técnicos que tornam os corpos mais conscientes das suas

próprias possibilidades e limitações.

Então, após uma aula como essa, várias questões surgiram sobre as limitações encontradas e,

também, sobre as novas possibilidades de movimento, como, por exemplo, percebe-se que há

necessidade de uma rotação mais ampla de ombros para determinado movimento, ou uma extensão

maior na coluna. Ao mesmo tempo que se percebe isso, pode-se soltar o corpo em uma

experimentação mais leve de si mesmo, percebendo como o corpo se adapta, como transforma a

própria técnica para acontecer o movimento e a medida deve ser o bem-estar, as sensações de prazer,

a intuição, a fruição. Busca-se, então, aperfeiçoar a técnica na medida em que esta pode permitir

mais e mais possibilidades de movimento.

Observei que esses participantes também criaram relações, a partir das aulas práticas, com

questões pessoais, mostrando novamente a extrapolação do processo visto somente pelo viés

coletivo e artístico. Um bom exemplo aconteceu com uma das participantes, que revelou em sua

fala:

[...] hoje entendi que sou capaz de sustentar as pessoas na dança, muito mais do
que eu imaginava, ao mesmo tempo, pensei que vivo carregando, ou sustentando,
problemas que não são meus [...] talvez por isso eu tenha dor nas costas, porque
depois daquele toque em relação aos joelhos e seu alinhamento ficou muito fácil de
sustentar e ainda percebi que quanto mais eu “solto” o outro, mais posso sustentar.

Essa fala é um exemplo bem claro do quanto mover o corpo e estar em interação com outras

pessoas pode ajudar a despertar a percepção de si mesmo no mundo, ou de como nos engajamos na

própria vida, quais posturas atitudinais desenvolvemos em contato com os outros no nosso dia a dia,

revelando, assim, uma das facetas da micropolítica da dança CI, ao provocar o sujeito para a

reflexão em relação a si mesmo e aos outros no universo relacional.
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No período da disciplina, tratamos de fundamentos básicos para se dançar CI.

Experimentaram vários exercícios que auxiliam na consciência das conexões existentes no nosso

corpo, mais especificamente, da conexão do centro com as extremidades, de exploração do espaço

esférico em torno do centro de duas pessoas, do manejo de quedas (círculos e espirais da coluna), da

distribuição de peso, da observação da transitoriedade dos estados, inclusive psicológicos e

emocionais e, especialmente, do prazer em mover.

Também foram relevantes os exercícios relativos aos apoios, às alavancas em níveis

distintos, sendo esses essenciais à dança Contato Improvisação como a criação de uma espécie de

vocabulário próprio, ou seja, um conjunto de movimentos que colaboram para o desenvolvimento

da dança.

Acho importante notar como a prática em si é, em potencial, disparadora de

questionamentos que explicitam as próprias relações com os corpos. No total, foram trinta e seis

participantes inscritos com apenas duas desistências, ao longo desses cinco meses de curso.

Construímos uma experiência, a mais aberta possível, na qual as singularidades pudessem

ser ouvidas e vistas. Ao realizar um círculo, no final, para conversar, refletimos a partir das

múltiplas falas e pensamentos, da expressão pessoal de cada um dos participantes, bem como

criamos a escuta no grupo de alunos, ou seja, não estávamos ali atrás de uma única verdade, ou uma

única resposta. Estávamos exercitando a escuta de diversos pontos de vista: um exercício de escuta

coletiva. Para elucidar essa esfera reflexiva, transcrevo mais um relato de um dos participantes:

Partindo disso, acredito que sim, há algo que emerge dessa prática, mas o que
resisto chamar “conhecimento”, palavra tão viciada nesse lado de cá do mundo. O
que sinto quando estou lá, inteiro e todo no chão de madeira, pele contra minha
pele, peso contra meu peso, se parece mais com um despertar-se do que o
conhecimento em si. (...) porque aqui, se há conhecimento, ele só pode estar entre
as peles e a queda, entre você e eu.

Esse relato da experiência demonstra questões subjetivas provocando um despertar de si,

como expressa o participante em suas relações com o outro, ou seja, é dessa fricção, dessa

possibilidade de gerar conhecimento, ou melhor, é do reconhecimento de si mesmo, que a

micropolítica dessa dança acontece. Sobre isso, Suely Rolnik traz a seguinte ideia:

Diferentemente da comunicação, o meio de relação com o outro nessa esfera é a
ressonância intensiva, na qual não há distinção entre sujeito cognoscente e objeto
exterior, como é o caso na experiência do sujeito. Na experiência subjetiva fora-do-
sujeito, o outro vive efetivamente em nosso corpo, por meio dos afetos: efeitos de
sua presença em nós. Tais efeitos se dão no âmbito da condição de viventes que
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ambos compartilham, e que faz deles um só corpo. Ao se introduzirem em nosso
corpo, as forças do mundo compõem-se com as forças que o animam e, nesse
encontro, o fecundam. Geram-se assim embriões de outros mundos em estado
virtual, os quais nos produzem uma sensação de estranhamento. Esta é a esfera
micropolítica da existência humana; habitá-la é essencial para nos situarmos em
relação à vida e fazermos escolhas que a projetem e a potencializem. Estar à altura
da vida depende de um processo de criação que tem sua temporalidade própria,
distinta do tempo cronológico da esfera macropolítica em que o ritmo é
previamente estabelecido. Desse processo resultam devires de si e do mundo,
diferentemente da dinâmica própria à esfera macropolítica, na qual as formas
vigentes se repetem por princípio. (ROLNIK, 2018, p. 111-112)

A autora deixa clara a esfera de experiência subjetiva, como uma maneira de estarmos na vida,

cuja condição de vivente coloca os corpos em uma experiência também extrapessoal, ao mesmo

tempo com a experiência pessoal que extrapola a noção de sujeitos e suas representações. Essa

temporalidade própria de processos em que os corpos se intensificam e vivenciam a esfera

micropolítica da existência humana foi um dos motivadores do curso.

Compreender junto com os participantes os possíveis efeitos, a ressonância, as reverberações

dos outros em nós mesmos e vice-versa. “O modo de decifração próprio do poder de avaliação dos

afetos é extracognitivo, o que costumamos chamar de “intuição” (ROLNIK, 2018, p. 111). Essa

seria uma das noções de subjetividade, que compreende apenas uma parte da nossa experiência,

sendo que a produção da experiência subjetiva se realiza também através da percepção que se tem

do mundo, na concretude mesma das coisas, estabelecendo associações para encontrar sentidos e

situar-nos no mundo através e além dos códigos socioculturais já conhecidos pelo sujeito. Logo,

pode-se ver nos corpos paradoxalmente “um familiar e um estranho”, sensações que são despertas

em nossas experiências subjetivas de sujeito (o pessoal) e do fora-do-sujeito (o extrapessoal), que

funcionam simultaneamente e indissociáveis (ROLNIK, 2018, p. 112).

Suely Rolnik, em seu texto: Novas figuras do caos – mutações da subjetividade

contemporânea (1999), apresentado em uma mesa no III Congresso Internacional Latino-

Americano de Semiótica em São Paulo, diz o seguinte:

Todo ambiente sociocultural é feito de um conjunto dinâmico de universos. Tais
universos afetam as subjetividades, traduzindo-se como sensações que mobilizam
um investimento de desejo em diferentes graus de intensidade. Relações se
estabelecem entre as várias sensações que vibram na subjetividade a cada momento,
formando constelações de forças cambiantes. O contorno de uma subjetividade
delineia-se a partir de uma composição singular de forças, um certo mapa de
sensações. A cada novo universo que se incorpora, novas sensações entram em
cena e um novo mapa de relações se estabelece, sem que mude necessariamente a
figura através da qual a subjetividade se reconhece. Contudo, à medida em que
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mudanças deste tipo acumulam-se, pode tornar-se excessiva a tensão entre as duas
faces da subjetividade – a sensível e a formal. Neste caso, a figura em vigor perde
sentido, desestabiliza-se: um limiar de suportabilidade é ultrapassado. A
subjetividade tende então a ser tomada por uma inquietude que a impele a tornar-se
outra, de modo a dar consistência existencial para sua nova realidade sensível
(ROLNIK, 2007, p. 2).

Ao considerar essa noção de subjetividade, é possível pensar nos corpos em que a dança CI

e seu processo simultaneamente coletivo e individual têm trabalhado. Essa prática oportuniza um

espaço, onde o(a) dançarino(a) cria suporte para o outro, ao mesmo tempo em que busca suporte

para se lançar, e, para além de um eixo organizador, em que se ultrapassam as camadas subjetivas

tanto sensíveis quanto formais, como se refere a autora Rolnik. Assim, cada pessoa que, ao

envolver-se na prática, coexiste em um campo de corpos sensibilizados que vão traduzindo as

sensações em movimentos, o que pode compreender-se em um campo singular de forças. O que

pode o corpo que aprende a dançar CI?

Prolongar-se para além dos limites de sua pele, tornar-se corpo-movimento, transmutar-se em

corpo sensível, sutil, energético, paradoxal. Desfrutar de “entrelugares” criados pela dança, fruir em

puro fluxo de movimento com o outro, explorar a esfericidade dos centros dos corpos e do espaço,

integrar-se com a morte e a vida da matéria. Metamorfosear-se. Desaparecer. E, ainda, afetar-se

com as mais diversas facetas da sua existência: física, emocional, intelectual, espiritual,

sociocultural e ter a oportunidade de aprofundar questões de si mesmo pelo resto da vida.

As experiências desse processo de ensino e aprendizagem no qual elementos e princípios

básicos da dança CI foram compartilhados para que pudéssemos “entrar em um jogo juntos”, foi

revelando-se a partir das possibilidades do grupo. Como facilitadora do laboratório, busquei atender

as necessidades básicas, ou vitais. Logo, percebi e respeitei as notórias diferenças nos níveis de

disposição ou de cansaço nos corpos. Em alguns encontros foi necessário fazer, por mais de uma

hora, exercícios de regeneração e de relaxamento para depois ativar o movimento e a dança. Foram

apresentados aos participantes como princípios básicos primeiros: a pequena dança (small dance)32

e rolar sobre o ponto de contato (rolling points), através de exercícios, a fim de, facilitar o

deslizamento, o reconhecimento do peso, o direcionamento e o redirecionamento a partir do centro

de força do corpo, as quedas e os voos. Trabalhamos noções básicas da relação com o outro, a partir

das perspectivas de apoio, escuta, comunhão, presença e mutualidade.

32 Consiste em se por de pé sentir a sola bem apoiada e subir, percebendo todas as conexões das articulações; e começar,
em sincronia com a respiração, a relaxar toda a musculatura e a perceber o movimento natural do sistema músculo-
esquelético. Em conexão com a gravidade (principal força que rege nosso corpo físico – parte terra do sistema).



55

Podemos nos referir a essa experiência, entre outras coisas, como um “laboratório de

percepção intensificado”, fazendo uma referência direta à historiadora da dança Annie Suquet, que,

em sua reflexão acerca do contato improvisação, explica: “dos cinco sentidos tradicionais, o tato é,

com efeito, o único que comporta uma reciprocidade imanente: não se pode tocar sem ser tocado”

(SUQUET, 2008, p. 526).

Essencialmente tátil, a CI aciona os corpos através de alguns elementos centrais, por exemplo,

estabelecer uma relação de mutualidade através da concentração no ponto de contato dos corpos e

nas sensações de peso em movimento. Logo, os que dançam terão suas atividades motora-sensória-

perceptivas implicadas nesta reciprocidade com o foco em algo incontrolável, como, por exemplo, o

deslocamento do corpo do outro, mantendo um estado de alerta, a disponibilidade e a abertura para

a improvisação.

Nunca sabemos exatamente qual a direção que o parceiro vai escolher. Porém, em

determinados momentos de conexão profunda entre os corpos, temos a sensação de intuir os

movimentos do outro, podendo fruir juntos, elevar o ritmo, ampliar os movimentos, potencializar o

risco da queda, o que pode tornar a dança bastante acrobática. O contrário também pode ocorrer

nesse fruir juntos, pois os corpos podem vir ao chão e o dueto pesquisar micro movimentos por um

longo período. Na verdade, não importam tanto as formas resultantes, mas, sim, o quanto se

comunica e se escutam mutuamente.

Esse corpo que a CI aciona nos conecta diretamente com a ideia de integração da experiência

subjetiva apontada por Suely Rolnik, em suma, tal relação, por ser paradoxal, é por princípio

incontornável, produzindo uma tensão constante, que varia apenas em graus, seria uma capacidade;

nas palavras da autora:

Tal capacidade, que proponho qualificar de “extrapessoal-extrassensorial-
extrapsicológica-extrassentimental-extracognitiva”, produz uma das demais
experiências do mundo que compõe a subjetividade: sua experiência enquanto
“fora-do-sujeito”, imanente à nossa condição de corpo vivo – a qual chamei de
“corpo-vibrátil” e, mais recentemente, de “corpo-pulsional” (ROLNIK, 2018, p.
54).

Para a autora, nessa esfera de experiência subjetiva, são os efeitos das forças e suas relações

que agitam o fluxo vital de um mundo extrapessoal e que atravessam singularmente todos os corpos

que o compõem, fazendo deles um só corpo, em variação contínua, quer se tenha consciência ou

não disto (ROLNIK, 2018, p. 54).
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Portanto, é nessa condição de corpo-vivo, compondo a biosfera, que se pode compreender

essa espécie de pulsação, que produz um estranhamento e que, muitas vezes, não somos capazes de

acessar na dimensão consciente da experiência subjetiva por estarmos obstruídos, reduzidos aos

processos de subjetivação do sujeito e dissociados de nossa condição de viventes.

A autora coloca que todas as dimensões da experiência subjetiva acontecem indissociáveis

umas das outras, mas pode ocorrer de se estar, de alguma maneira, obstruído para essas percepções

e não acontecer a conexão com essas experiências em níveis conscientes. Mas, no caso da dança CI,

isso se torna uma ferramenta que auxilia a ter maior consciência desses processos que a autora

aponta, de ser vivente que percebe de maneira simultânea dentro, fora e para além disso.

Durante o laboratório no DEART/UFOP, conforme avançávamos com os exercícios práticos,

começamos a trabalhar jogos de improvisação coletiva e apresentei aos participantes as experiências

da dançarina Nita Little33, importante dançarina performer, que também fez parte da primeira

geração da dança CI nos EUA e, segundo ela:

A experiência interna da mente se movendo através do tempo é expansiva, isto é,
existe tempo o suficiente. Torna-se possível fatiar o tempo em fatias muito finas,
que capacitam que muitos pontos de percepção estejam ativos num único momento.
Com essa prática vem uma tremenda quantidade de informação interconectada
movendo em um fluxo. Há uma capacidade de funcionar a partir de reinos tanto
conscientes quanto subconscientes, e também naquilo que poderíamos chamar
reinos “expandidos” de consciência (que inclui o espaço e os outros nele).
(LITTLE, 2008 apud SILVA, 2014, p. 53)

Esse fluxo de informação interconectada chega ao corpo e no movimento dele, que se engaja

em uma criação coletiva e múltipla. Os participantes relataram comungar dessas experiências em

que a mente se expande, como observa a dançarina Nita Little. Um exemplo claro é quando estamos

33 Nita Little has been delving into the significance of improvisational dance actions the entirety of her professional
career, which began with the emergence and development of Contact Improvisation (CI). Originally a modern dancer,
she trained with José Limón and first generation Graham and Cunningham dancers as well as Judson pioneers including
Judith Dunn, her mentor in ensemble improvisation. Her work with Steve Paxton was research generative of CI and she
toured with him, developed teaching methodologies, performance practices, and conceptual understanding of the form.
A practitioner/theorist, Little is a performer, choreographer, teacher, scholar and writer. She received her PhD in
Performance Studies in 2014. This was an effort made because of the significance of the field of dance improvisation to
the expansion of human knowledge through physical research into its creative and embodied potentials. Little explores
physical/mental states in the physics of motion, relational and creative action, and the articulation of presence through
ensemble improvisation and Contact Improvisation. She tours on a regular basis making work, performing, and teaching
technical, relational, and creative skills to dance companies and at festivals and schools worldwide. Her writing
investigates ecological actions of attention and the creative potentials present in entangled relations. In partnership with
a diversity of theorists from fields including cognitive therapy, anthropology, psychology, she is developing a Seattle
based Institute for the Study of Somatic Communication (ISSC) with a global network of ensemble dance research
laboratories. ( www.nitalittle.com)
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nos movendo juntos – todo o coletivo – mas não pensamos no movimento e, sim, estamos

conectados com as sensações; nesse sentido, além de perceber as sensações internas que estão sendo

geradas pelos movimentos, também temos capacidade de tomar decisões para tornar nossas

composições mais claras, ou seja, escolhemos os movimentos aliando necessidades internas e

compondo com as imagens externas, ao mesmo tempo que se abre um espaço mental para que a

comunicação deixe se ser racional e verbal e passe para uma comunicação sensorial, intuitiva e

corporal.

A atitude corporal que essa dança promove ajuda ao improvisador que acesse o “aqui-agora”,

estabelecendo essa arte de estar no momento presente. Permite que os experimentos em dança se

desenrolem no tempo da própria dança e que não empreende pretensões narrativas, tampouco busca

por formas específicas. Porém, coloca o corpo em estado de alerta, de atenção e de confiança para

lidar com o outro (mundo externo), a partir de uma lógica que é baseada nas sensações do corpo

(mundo interno), principalmente ligadas ao prazer, à satisfação, à alegria, ao contentamento.

Isso promove uma percepção expandida de si mesmo, ativa a visão periférica, estabelece a

equalização de tônus muscular, aumenta a qualidade da escuta de si mesmo em relação ao outro e

ao mundo. De fato, investe o sujeito de sua própria responsabilidade em criar a sua realidade nessa

dança e essa presença revela um estado de alerta e de disponibilidade. Para Robert Tuner, existe um

encorajamento que envolve essa atitude corporal, logo, nas palavras dele:

Este encorajamento de uma forma radicalmente participativa, que ativa o sujeito
para ser capaz de agir de forma assertiva e atenta na determinação de sua própria
vida, liberdade e felicidade era e é o potencial político da CI. Depois de Paxton,
não se deve perguntar, mas como o movimento e o contato resultam e afetam as
relações de poder na sociedade. Se estamos condicionados em hábitos específicos
de docilidade (obediência, não-confrontação) para com nossas autoridades
institucionais (pais, professores, empregadores, diretores, partidos políticos, etc.),
hábitos que garantem distribuições existentes de poder e nos mantêm geralmente
alienados uns dos outros e nós mesmos ao longo das linhas convencionais, mais
sim, ver a CI, chamando a atenção para estas criações de poder e manutenção de
hábitos, oferecendo possibilidades de movimentos espontâneos e interativos, e nos
acostumando a tomar decisões conscientes em condições incertas, redistribuindo o
poder entre nós e proporcionando relações mais satisfatórias. As “técnicas
interiores” da CI poderiam nos encorajar individual e coletivamente a agir mais
diretamente, a assumir uma responsabilidade cada vez mais ativa por meio de
nossas instituições políticas e sociais liberais, ou se necessário por outros meios na
determinação de nossas próprias vidas.34 (TUNER, 2010, p. 128)

34 This encouragement of a radically participatory, active subject capable of acting assertively and attentively in
determining its own life, liberty, and happiness was and is CI’s political potential. After Paxton, one must ask not
whether but how one’s movement and contact result from and affect relationships of power in society. If we are
conditioned in specific habits of docility (obedience, non-confrontation) toward our institutional authorities (parents,
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Robert Tuner (2010, p. 125), em seu artigo, mostra a importância de olharmos a potência e o

encorajamento que a dança CI traz aos corpos à medida que se pratica. Porém, relata toda uma

micropolítica que envolve a própria prática a partir de um contexto totalmente diferente do que

experimentamos nessa pesquisa durante o processo da disciplina eletiva. Robert Tuner, como

dançarino profissional, estava inserido em um contexto no qual se praticavam danças em contato,

todos os dias, várias horas por dia, o que faz com que os dançarinos possam sentir mudanças na sua

forma de perceber de maneira muito rápida, radical e intensa.

Já a experiência durante a disciplina eletiva com os alunos das graduações em Artes Cênicas e

Música trouxe mudanças de intensidade bem menores se comparadas às experiências das dançarinas

e dançarinos profissionais.

O fato é que dançávamos uma vez por semana, assim, essa experiência da disciplina

acadêmica desempenhou um papel de, além de gerar incômodos, semear a existência dessas

possibilidades de abertura corporal e mental, conectadas, na medida que se promoveu a potência do

sujeito através do próprio corpo. Ficou demonstrado nesse processo sua possível influência nos

processos de mudanças existenciais, ressaltaram-se questões vitais em relação ao corpo, ao desejo,

ao pensamento.

É certo que cada corpo tem sua história e o seu processo de abertura, de aprendizagem, tão

distintos: alguns são mais rápidos, outros mais lentos, logo, nem todos os participantes tiveram uma

experiência profunda de percepção da sua própria consciência se movendo com o corpo, ou ainda

fatiar o tempo como expôs Nita Litlle, quando se expande a mente. É preciso tempo, treino,

dedicação e, principalmente, a singularidade de cada um, em relação ao tempo e à confiança para

entregar-se e abrir-se para o desconhecido. Mas, podemos afirmar que a experiência toca a cada um

de maneira diversa e complexa.

Observa-se, principalmente, nessa experiência com os alunos do departamento, como

processo próprio de iniciação na dança CI, o despertar dos corpos em relação a sua potência e de

interação com o espaço e com os outros, e ainda, a questão de refletir acerca das relações de poder,

teachers, employers, directors, political parties, and so on), habits that therefore guarantee existing distributions of
power and keep us generally alienated from each other and ourselves along conventional lines, then CI by drawing
attention to these power-creating and maintaining habits, offering spontaneous, interactive movement possibilities, and
accustoming us to making conscious decisions in uncertain conditions might begin redistributing power among us and
providing more satisfying relations. CI’s “interior techniques” could encourage us individually and collectively to act
more directly, to take increasingly active responsibility through our liberal political and societal institutions, or if
necessary through other means in the determination of our own lives.
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ou da micropolítica que envolve essa prática, colaborando para possíveis conexões em níveis

práticos e teóricos. Nas palavras de Suely Rolnik e Félix Guattari (1986):

A questão micropolítica – ou seja, a questão de uma analítica das formações do
desejo no campo social – diz respeito ao modo como se cruza o nível das
diferenças sociais mais amplas (que chamei de “molar”), com aquele que chamei
de “molecular”. Entre esses dois níveis, não há uma oposição distintiva que
dependa de um princípio lógico de contradição. Parece difícil, mas é preciso
simplesmente mudar a lógica. Na física quântica, por exemplo, foi necessário que
um dia os físicos admitissem que a matéria é corpuscular e ondulatória, ao mesmo
tempo. Da mesma forma, as lutas sociais são, ao mesmo tempo, molares e
moleculares... (ROLNIK; GUATTARI, 1986, p. 127)

Essa proposição de um campo micro enquanto molecular e, ao mesmo tempo, macro e molar,

faz parte do campo social, apresentado pelos autores, despertando e comungando de uma sensação

parecida com o que se desperta no universo do dançar. O corpo é colocado em uma dinâmica em

que se tem controle, ao mesmo tempo que não se tem, uma vez que é impossível prever todos os

movimentos do parceiro. Logo, também essa consciência de corpo tem em vista que existem forças

em oposição acontecendo simultaneamente e, ainda, quando se dança e se desperta para a potência

vital, que é própria do corpo, pode-se adentrar em um campo de reflexão que se conecta com essa

questão micropolítica. Nas palavras de Suely Rolnik, quando se trata da importância micropolítica

no contexto do sistema capitalista atual:

Em sua nova versão, é da própria vida que o capital se apropria; mas precisamente,
de sua potência de criação e transformação em seu nascedouro- ou seja, sua
essência germinativa-, bem como da cooperação da qual tal potência depende para
que se efetue em sua singularidade. A força vital de criação e cooperação é assim
canalizada pelo regime para que construa um mundo segundo seus desígnios. Em
outras palavras, em sua nova versão é a própria pulsão de criação individual e
coletiva de novas formas de existência, suas funções, seus códigos e suas
representações que o capital explora, fazendo dela seu motor. Disto decorre que a
fonte da qual o regime extrai sua força não é mais apenas econômica, mas também
intrínseca e indissociavelmente cultural e subjetiva – para não dizer ontológica-, o
que lhe confere um poder perverso mais amplo, mais sutil e mais difícil de
combater. (ROLNIK, 2018, p. 32-33)

Torna-se evidente nas palavras da autora que não se pode mais pensar em agir apenas na

esfera macropolítica, sobretudo ligada às instituições e ao estado. Há um poder imbricado nas

subjetividades tornando as ações micropolíticas cada vez mais necessárias, e ainda aponta para a

necessidade de reapropriação da força de criação e de cooperação, isso seria atuar na escala

molecular, no campo inter-relacional. A reapropriação do impulso de criação depende de sua

incidência nas ações do desejo, de modo a imprimir-lhe sua direção e seu modo de relação com o
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outro; no entanto, tais ações tendem a se chocar com a barreira da política de produção de

subjetividade e do desejo vigente (ROLNIK, 2018, p. 35).

Logo, pensar nessas reapropriações da própria subjetividade não se trata de uma tarefa fácil

tampouco com algum tipo de receita, esse é um território a ser incansavelmente conquistado e

construído por cada existência humana que compõe uma sociedade, o que intrinsecamente inclui

seu universo relacional (ROLNIK, 2018, p. 36).

Ao se associar tais ideias à dança CI, percebe-se essa possível aproximação, pois a

transformação dos sujeitos que dançam acontece através de uma realidade temporária, ou seja,

quando estamos em um laboratório como foi esse no departamento de Artes Cênicas, são

estabelecidas temporalidades e ações que incluem potências e singularidades de cada corpo em uma

composição de transformação.

Ao alcançar estados, há o despertar para outras possíveis subjetividades que são potentes

para se perceberem como sujeitos, mesmo entre identidades nascidas de um sistema capitalista. Na

melhor das hipóteses, a dança CI amplia a consciência e as escolhas diárias em relação às

negociações necessárias para a sobrevivência do sujeito em relação a vida mesma, com atitudes

mais consensuais com a vitalidade, saúde, regeneração. Entretanto, não se pode pensar essa possível

micropolítica atuante na dança CI, sem um estudo desse terreno onde a subjetividade opera. Suely

Rolnik fala de capacidades individuais e aponta duas das múltiplas dimensões da experiência

complexa que designa por subjetividade, seriam elas formas e forças:

Os sinais das formas de um mundo são captados pela via da percepção (a
experiência sensível) e do sentimento (a experiência da emoção psicológica). De
tais capacidades se compõe a experiência mais imediata que fazemos de um mundo,
na qual o apreendemos em sua concretude e seus atuais contornos- aquilo que
chamamos de realidade. São os modos de existência, articulados segundo códigos
socioculturais, que configuram distintos personagens, seus lugares e sua
distribuição no campo social, o que é inseparável da distribuição do acesso aos
bens materiais e imateriais, suas hierarquias e suas representações. (ROLNIK, 2018,
p. 52)

Essa dimensão da experiência subjetiva, ligada à forma, aponta para que os sentidos já estão

associados aos códigos de representações de que dispomos; segundo a autora, é possível qualificar

essa capacidade como “pessoal-sensorial-sentimental-cognitiva”, afirmando que é possível, por esse

modo, produzir a experiência da subjetividade como sujeito inserido no mundo, socialmente

(ROLNIK, 2018, p. 52). Isso nos é totalmente familiar por constituir nossos hábitos culturais e que

acontecem cotidianamente, somos sujeitos ligados desmesuradamente às formas visíveis, tendo em
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vista a cultura da imagem na qual estamos inseridos, esta seria então a política da subjetividade

dominante vigente e que, quando somente ela opera, reduz a experiência do ser vivente

drasticamente.

Outra dimensão apontada em relação à experiência subjetiva se trata de uma maneira de

apreensão de mundo que nos permite captar os sinais das forças que agitam o corpo e provocam

efeitos. Nas palavras de Rolnik:

Tais efeitos decorrem dos encontros que fazemos – com gente, coisas, paisagens,
ideias, obras de arte, situações políticas ou outras etc.; seja presencialmente, seja
pelas tecnologias de informação e comunicação à distância ou por quaisquer outros
meios. Resultam desses encontros mudanças no diagrama de forças e das relações
entre eles, produzindo novos e distintos efeitos. Introduzem-se outras maneiras de
ver e de sentir, que podemos associar aos nomes que deram Gilles Deleuze e Félix
Guattari, respectivamente, de “percepto” e “afeto”. (ROLNIK, 2018, p. 53)

Essa noção da experiência que a autora demonstra e que se coloca em contato com os termos

“percepto” e “afeto” cria um diálogo direto com a experiência em CI, tendo em vista que, já no

início, explica que decorrem dos encontros. Torna-se importante clarear que “percepto” é diferente

de percepção, pois traduz a experiência para além das situações vividas e suas representações.

Quanto ao “afeto”, não se deve criar correlação com carinho, afeição, ternura, pois não se trata de

emoções psicológicas, e sim de uma “emoção vital”, a qual se pode mensurar como tocar, abalar,

perturbar, alcançar etc. Esse aspecto das forças compõe a experiência subjetiva como apreensão do

entorno mais sutil e funcionaria em um modo extra-cognitivo e que se poderia chamar de “saber-do-

vivo” (ROLNIK, 2018, p. 53).

Ao observar os praticantes de CI, é notável a potência que a dança tem em permitir que os

envolvidos acessem essas dimensões da experiência e se conscientizem delas. Em alguns

determinados momentos, a dança cria uma atmosfera superficial na qual os corpos se projetam em

seus julgamentos e reflexos mais instantâneos como resposta a uma conexão com a forma, muitas

vezes apegando-se à ideia de que existe um movimento certo, ou ainda desgostando das respostas

que encontra no outro. Foram notáveis algumas indagações pelos iniciantes, como, por exemplo: eu

não consegui fazer esse movimento porque o outro não me deu peso suficiente.

Nessa frase, dita por um dos participantes, podemos notar a expectativa de querer realizar

determinado movimento que tecnicamente seria mais fácil com o peso do outro, porém o que se

aprende em dança CI com o tempo de prática extrapola apenas noções técnicas, e diz respeito a

potencializar a liberdade dos corpos ao mesmo tempo que se busca uma consciência integrada dos
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movimentos, sensações e tomadas de decisões com foco em composição através da improvisação

sem entrar aqui em questão da técnica em si, pois é fundamentalmente importante quanto tudo mais

que envolve a dança em seu processo de ensino e aprendizagem. Mas, aqui, aponta-se para o fato,

de que através da prática, pode-se mergulhar na experiência subjetiva das formas e, também, das

forças que nos circundam de maneira simultânea e, ainda, voltando ao comentário dos participantes,

percebe-se que inicialmente pode-se experienciar, de maneira mais consciente o próprio corpo

como meio de experiência subjetiva mais completa, ampliando noções pré estabelecidades a cerca

de nós mesmos, ativando um processo de descoberta que integra o ser como um todo, e ainda

retomando um termo da autora Suely Rolnik, adentrar no “saber-do-vivo”.

Essa capacidade em estabelecer esse tipo de experiência, consciente ou não, traz uma

conexão direta com as micropolíticas que a dança CI promove, tendo em vista que oportuniza,

através das práticas, que o sujeito vivencie essa experiência da maneira mais consciente possível.

Segundo Rolnik, o meio de relação com o outro nesse plano é distinto da comunicação,

característica do sujeito: podemos por ora chamá-lo de “ressonância” ou “reverberação” na falta de

palavras que designem mais precisamente esse plano (ROLNIK, 2018, p. 54).

Nesse plano em que atuam as forças e, também, os corpos – dançam contato improvisação –,

quando se busca estabelecer esse plano, através das relações variáveis e em um processo contínuo

de alcançar novas experiências subjetivas e cada vez mais ampliadas e expandidas em conexão com

o planeta Terra, envolvendo essas várias esferas da própria experiência subjetiva conforme aponta a

autora.

Pode-se dizer que a disciplina eletiva oferecida aos jovens estudantes, foi uma experiência

laboratorial, que se desenvolveu ao construir as bases dessa dança nesse contexto, provocou

fricções, atritos, afetos entre os corpos. A dimensão tátil dos corpos, vivida em sua radicalidade na

dança, torna-se o meio para o desenvolvimento de movimentos que despertam o corpo como um

todo, alimenta a possibilidade de acesso a uma consciência mais integrada de si mesmo em relação

ao mundo colaborando com a formação dos jovens estudantes e ao desenvolvimento de um

pensamento em relação as múltiplas maneiras de gerar conhecimentos em dança.

Na dança CI, o toque se torna concomitantemente vibração, palpitação de um contra o outro

e ao mesmo tempo a favor. O movimento alinhado ao toque torna-se um balanço de um em direção

ao outro e, por isso, “identidade” que não se identifica tão bem quanto assemelha um e outro e

partilha suas presenças em uma mesma ida (NANCY, 2014, p. 23). O sujeito pode adquirir

experiências através dessa prática, aonde há uma não distinção entre sujeito cognoscente e objeto
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exterior: o outro, não se reduz a uma mera representação de algo que lhe é exterior (ROLNIK, 2018,

p. 54).

Aprender a tocar através dessas práticas proporciona um tipo de conhecimento que vai se

transferindo para a vida cotidiana à medida que se desperta a consciência de corpo; tocamos e

somos tocados todo tempo pelo outro, pelo espaço, pelo ar, pelo mundo, através dos sentidos do

corpo. O mundo vive efetivamente em nosso corpo e nele produz germes de outros mundos em

estado virtual (ROLNIK, 2018, p. 54).

Trata-se também de diferenciar o que seria tocar para a dança CI, pois essa noção se expande,

extrapola uma ideia inicial que seria como tatear, no sentido de ser como se estivéssemos à procura

de algo, tateando. Quase pelo contrário, se aprende, através de treino, em dança CI, que tocar tem a

ver com esperar, com estar presente, com ouvir o outro e criar a possibilidade de, através dessa

observação das sensações que o toque promove, reconhecer os mecanismos que são condicionados

socialmente e marcados no corpo, ou seja, é possível reconhecer os desejos de ações e a resposta

imediata de querer chegar a algum lugar, ou compreender, no sentido também de observar as

sensações, que o tocar é amplo e envolve todos os sentidos físicos do corpo. Assim, amplia-se essa

noção básica do toque, ao se perceber tocante e tocado, todo o tempo ao longo do processo de

descoberta em dança CI, cria-se a dimensão de uma pesquisa continuada para a vida toda.

Toda essa experiência tem a ver com alcançar juntos um ponto de apoio mútuo, e isso

demanda treinamento e tempo de prática. É preciso aprender a agir juntos, ao assumir que

precisamos uns dos outros, por isso pode-se dizer que essa dança evoca uma ética da boa vontade,

do diálogo corporal, uma vez que precisamos seguir a pessoa que estamos liderando, o que significa

construir um paradigma em que, ao alcançar essa habilidade de ser líder e liderado ao mesmo tempo,

surgem habilidades que seguem as leis da física, entre novos meios de relacionamento, revelando

como dois ou mais corpos podem agir em um movimento coordenado a partir de práticas complexas

de negociação e interesse mútuo, sem simplificar o propósito individual. Há, assim, um encontro de

intensidades energéticas que são capazes de trazer a fruição conjunta. Nas palavras do filósofo José

Gil:

O acontecimento, na dança, quer se trate de uma narrativa ou de uma dança
abstrata, refere-se às transformações de regime do escoamento da energia, porque
esta transformação de energia marca a passagem para um outro nível de
sentido.(...)A dança compõe-se de sucessões de micro-acontecimentos que
transformam sem cessar o sentido do movimento (GIL, 2012, p. 51).
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Com esse escoamento de energia e micro-acontecimentos intermináveis, logo, o dançarino

ultrapassa o vivido encarnado e os rastros de seus condicionamentos até tornar-se permeável ao não

vivido que, envolvendo-o, lança-o para além de seus limites, “abre-se o espaço interior e compõe

uma interface com a pele” (GIL, 2012, p. 59). E que espaço interior seria esse?

...aonde se situa o interior? Do exterior, sabemos que se estende por toda a
superfície do corpo, já que todo o corpo é expressivo, com especial privilégio do
rosto. Mas o interior? Porque se o exterior o é de um interior e se este está num
lugar determinado do espaço objetivo, aquele deveria situar-se noutro sítio desse
mesmo espaço que o determinasse como interior. Ora, acontece que o interior por
definição, não está no espaço, porque é <<espírito>> (GIL, 1997, p. 150).

A pele do corpo visto como um invólucro, interior o espaço do espírito, ao se abrir, esse

invólucro desaparece, cessa de ser apenas interior e passa a ser uma experiência simultânea, interior

e exterior se integram (GIL, 1997, p. 179).

Normalmente o espaço interior dos corpos está fora da experiência consciente

(fenomenológica), não se trata de um espaço vivido do interior tampouco visto do exterior, situa-se

entre o exterior objetivo e o interior subjetivo (como espaço mental). O que, mais adiante, no seu

discurso, o filósofo deixa claro é que: o sujeito da percepção situa-se no limite, na zona fronteiriça

entre o interior e o exterior, chamando de zona do “espaço-limiar”. “O corpo do dançarino

desdobra-se no corpo-agente que dança e no corpo-espaço onde se dança, ou antes, que o

movimento atravessa e ocupa” (GIL, 2012, p. 47).

É precisamente um estado de corpo dançante que, estabelecido pela própria dança, nos

interessou potencializar e vivenciar durante a transmissão da dança CI nessa disciplina eletiva, não

no sentido de defini-lo, o que seria limitá-lo em alguma medida, mas de compreender seus

mecanismos possíveis, torná-lo mais visível, mais palpável, a fim de examinar como as práticas em

contato improvisação colaboram para o desenvolvimento desses corpos e seus espaços.

Atingimos níveis em CI nos quais se criam danças singulares, atualizadas “por uma

consciência alargada, não intencional, não individualizada, anterior às representações, imagens,

ideias e, portanto, incapaz de interpretar” (GOUVÊA, 2019, p. 82).

Essa experiência foi extremamente importante para a pesquisa, tanto do ponto de vista das

reflexões que gerou, como também pela possibilidade de testar e experimentar a própria prática

como uma possível metodologia de trabalho para as Artes Cênicas. Durante a disciplina, ficou claro

o quanto a dança CI é uma potente ferramenta de trabalho nas Artes Cênicas, capaz de ativar
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estados distintos nos corpos que se metamorfosearam em diversos espaços, favorecendo-nos a

entrega para um tipo de experiência específica, marcando o esvaziamento dos estratos dominantes

que modelam o corpo cotidiano, promovendo um experimento das sensações de liberação corporal e

consciência ampliada de si mesmo. A pele deixa de ser uma película superficial para ganhar em

prolongamentos subjetivos, estabelecendo múltiplas relações intersubjetivas entre todos os

participantes.

“O outro, uma questão chave na disciplina, o contato de pele com pele, ou o
contato de espírito, como é difícil. Para estar em comunhão com o outro é
necessário estar em comunhão consigo? Ou através do contato com o outro eu
entro em contato comigo mesmo? São perguntas que me faço e acredito não ter
respostas prontas e fechadas. Aliás de fechado essa aula não teve nada, ela foi
aberta para o corpo e para vida.” (relato de um dos participantes)

Foi possível perceber nessa experiência de ensino e aprendizagem, durante a disciplina

eletiva, que os corpos produzem ou criam uma espécie de embaralhamento entre si e com os outros

corpos e seus espaços. Acontece enquanto dinâmica de forças circulando “à flor da pele”, sendo

uma experiência tátil profunda, na qual os corpos se tocam muito e estabelecem um tipo de

relacionamento em que há uma estrutura flexível, afetiva e transformadora. A forma, a velocidade, a

orientação e os detalhes são pessoais e são relacionamentos possíveis aos alunos que, no entanto,

mantêm o ideal de formas mútuas ativas, reflexivas, harmônicas, espontâneas, que se manifestam na

qualidade da energia pessoal, resultando em incontáveis tipos de relações e percepções, além de

composições espaciais.

Para concluir, por ora, a questão dos princípios ou fundamentos da dança CI, torna-se

necessário trazer em evidência que os processos fundamentais de um experimento são apenas

iniciais, potências de experimentos que tendem a se expandir, à medida que se escolhe, uma vez

mais. Vale lembrar que Steve Paxton, em entrevista (2008, p. 5) diz que o tempo necessário para

alguém aprender os fundamentos da dança CI era de aproximadamente 30h, e que, daí para frente, o

experimento de aprofundamento já seria escolha da pessoa, ou seja, seguir ou ficar na superfície das

sensações que atravessam as primeiras experiências. Logo podemos concluir que a disciplina

contemplou a transmissão dos princípios e fundamentos básicos: noção de peso e direção, rolar,

deslizar, cair, apoiar, empurar, puxar, sempre utilizando o momentum e troca mútua.

A partir dessa experiência que foi o laboratório de Contato Improvisação e Estudos sobre o

Corpo no Departamento de Artes na Universidade Federal de Ouro Preto, ao eleger um princípio

ético fundamental dessa arte, optou-se pelo dançar sem as mãos segurando o outro, para que se
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possa liberar o “agarrar” e controlar a natureza de nossas intenções habituais; tornando assim mais

possível a consciência da própria estrutura corporal, capaz de se mover de outras maneiras.

Embora não exista uma regra de “sem as mãos” em contato, treina-se a capacidade de usar o

corpo como um todo. Há algo em permitir a liberdade mútua de movimento que se aprende com o

“deixar ir”, “não agarrar” com as mãos. Mais tarde se usam as mãos, não apenas de maneira

reflexivamente, mas, também, como extensão, conectada ao centro, acesso direto à destreza das

articulações sem o apego, no sentido mais natural e reflexo que as mãos têm de segurar.

Questionou-se a observação de Steve Paxton de que 30h seria o suficiente para alguém

aprender os fundamentos básicos, percebe-se que isso é muito relativo, tendo em vista a variedade

de corpos e suas histórias, suas memórias, seu preparo físico e as experiências anteriores. Ao

mesmo tempo que, no sentido que Steve Paxton coloca, tem a ver com exercer o principal sentido,

ou um princípio fundamental que seria o de apreender junto por meio de um vocabulário que, para

além da técnica, se abre para a escuta e a entrega de cada sujeito, sendo assim, não há um caminho

certo a seguir em dança CI, mas há um caminho a se desenvolver junto. Diante disso, pode-se

afirmar que a experiência da disciplina eletiva, além de demonstrar elementos técnicos da dança CI

proporcionou uma experiência coletiva de ensino e aprendizagem mútuos.

2.2 Permeável corpo artístico em estado de improvisação e composição

Permeável Corpo Artístico foi um projeto de residência artística realizado pelo Entrando em

Contato (Projeto de difusão, intercâmbio e pesquisa do Contato Improvisação), com o apoio da

Funcultural, FCC e Governo do Estado de Santa Catarina através do edital Elisabete Anderle 201735.

Importante edital público, que revela onde a macro e micro política co-existem, na medida em que

se esbarram, criando suas intersecções possíveis.

O principal interesse foi o de pesquisar relações entre arte e pertencimento de modo

cartográfico e experiencial. Improvisação, sensação, percepção, criação e colaboração em dança

foram os marcos de investigação que aconteceram entre artistas convidadas, artistas locais e o

público geral.

A residência Permeável Corpo Artístico, da qual tive o prazer de ser uma das artistas

convidadas, foi um processo de escuta coletiva, que aconteceu no período de 13 a 28 de julho de

2018. O percurso, que começou na cidade de Florianópolis-SC, somente entre as artistas

35 Link de acesso aos detalhes do projeto na internet: https://entraemcontato.wixsite.com/sitepca

https://entraemcontato.wixsite.com/sitepca
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convidadas36 pela proponente do projeto, Ana Alonso, se desdobrou em uma segunda etapa, na qual

abrimos o processo de pesquisa a outros artistas locais e ao público geral que pudesse ter interesse

em conhecer esse tipo de dança através de inscrições nas oficinas, jams e diálogos.

Foi uma experiência de residência itinerante, apostando em três espaços diferentes,

independentes e com um foco comum, arte independente e meio ambiente. Ocorreu em

Florianópolis no espaço Transformando37, que se localiza no bairro Rio Vermelho, ao norte da ilha

de Santa Catarina. Espaço que inicialmente era apenas uma residência comum da artista Ana

Alonso38 e atualmente tem se transformado em um ateliê de artes do movimento.

O espaço Transformando está situado muito próximo à praia de Moçambique, localizada

dentro de uma área de reserva ambiental em Florianópolis, um cenário de linda natureza que se

tornou fonte de inspiração durante todo o processo de residência, como uma extensão do espaço,

um salão ampliado, mais expansivo. Através das possibilidades de permeabilidade corporal, cada

uma de nós, residentes, experimentamos em travessias, de movimento, de quietude, de água fria,

areia, sol, ventos frios, descolamentos até a praia, em estado de improvisação, de composição e de

escuta amplificada.

36 Cristina Turdo, Iris Fiorelli, Javi Sanhuez, Panmella Ribeiro e Paula Zacarias.

37 Espaço inaugurado em 2014 como lugar de residência artística permanente, com enfoque na dança, permacultura
urbana e auto-gestão. Acompanhe as atividades nesse link: https://www.facebook.com/espacotransformando/

38 Artista, professora, pesquisadora, escreveu: Contato Improvisação: A experiência do conhecer e a presença do
outro na dança. Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de
Santa Catarina. Atualmente está trabalhando em sua tese, ainda sem título, através do Programa de Pós-graduação na
Universidade Estadual de Santa Catarina, em sua pesquisa atual se propõe a pensar a cena específica da dança contato
improvisação, com uma estética própria ligada a uma performatividade singular dessa prática, na tentativa de cada
vez mais dissolver as fronteiras entre arte e vida e descrever o que é próprio e específico da prática CI. Tem se
engajado de maneira significativa nas produções brasileiras em relação a essa dança, propondo-se a pensar a dança
ligada ao meio ambiente, dança e comunidade, dança e política e principalmente maneiras e estratégias de atuar em
espaços de maneiras sustentáveis, colaborativas e auto-gestadas.
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Figura 6 – Oficina no salão do espaço (2018)

Fonte: Foto de André Olmos39.

Figura 7 – Travessia poética até a praia
Moçambique-Floripa (2018)

Fonte: Foto de André Olmos.

Figura 8 – duo de dança na praia (2018) Paula
Zacarias e Amanda Goes

Fonte: Foto de André Olmos.

39 André Olmos é dançarino, professor de contato improvisação e fotógrafo. Tem acompanhado a comunidade que dança,
principalmente a comunidade sul da america, nessa dupla perspectiva, de estar dentro da própria dança enquanto experiência
corporal e fora através da observação que revela suas fotografias.
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Figura 9 – experimentação nas dunas (2018)

Fonte: Foto de André Olmos.

As fotografias revelam algumas ações nos espaços e travessias experimentados dentro de um

percurso a ser configurado pela linguagem da dança, em estados de improvisações e composições.

O segundo espaço em que realizamos a residência foi o Sítio Tudo é Arte40, de 20 a 22 de

julho de 2018, um grande ateliê da artista Márcia Morelli, localizado em Balneário Piçarras-SC. O

sítio Tudo é Arte recebeu as artistas convidadas, artistas locais e o público geral, onde foram

oferecidas gratuitamente oficinas, participação nas jams e momentos de diálogos abertos sobre o

processo da residência. As oficinas foram sempre ministradas pelas artistas latino-americanas

residentes, pois um dos objetivos era trabalhar o compartilhamento do processo artístico, por isso na

primeira etapa foram somente as residentes e depois a experiência de compartilhar o processo.

40 Local de produções exclusivas, local que aplica a arte milenar do Batik (pintura em tecido), impressão com serigrafia
artística, possui espaço para aulas de ioga, dança, práticas corporais e variadas oficinas ligadas à educação ambiental e
recebe hóspedes, funcionando como um hostel também. Para conhecer o trabalho que é desenvolvido no sitio acesse o
link - https://www.facebook.com/sitiotudoearte/
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Figura 10 – Improvisação no Sítio Tudo é Arte, Paula Zacarias,
Javi Sanhuez e Panmella Ribeiro.

Fonte: Foto de André Olmos

O terceiro e último espaço antes do retorno a Florianópolis, foi na praia de Garopaba-SC,

entre 23 a 25 de julho de 2018. Nesse período, fomos recebidas no Gaia Village41, onde, também,

foram oferecidas gratuitamente oficinas, jams, diálogos e mostra do processo. Na foto 11, vê-se um

duo improvisando sua dança durante os momentos de prática da residência. Nos três espaços, todos

os participantes foram convidados a dormirem e se alimentarem lá, facilitando assim esse estudo

que pesquisa dança e convívio.

Figura 11 – Exercício de duo, Alecrim Correa e Javiera Sanhuez

Fonte: Foto de André Olmos.

41 O local fica em meio à natureza e desenvolve um complexo projeto de educação ambiental com caráter privado com
foco em sustentabilidade, que envolvem diversas atividades, entre elas dança, ioga e retiros espirituais, mais detalhes
em: http://www.gaia.org.br/.
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Durante toda a residência, a prática da dança CI foi o eixo norteador. Toda a metodologia foi

a prática da dança e todo o processo foi permeado pelos momentos de convívio, ou seja, todos

cozinharam, organizaram o espaço, dançaram, dormiram, conversaram a respeito do vivenciado nas

práticas. Em Garopaba, tiveram dias de muita chuva e frio, isso intensificou o movimento,

ficávamos de 8 a 12 horas no salão, com intervalos para alimentação. Nossos estudos foram sobre

composições em tempo real, contração e expansão, técnicas de rolamento, exercícios em trios e em

duplas.

Os objetivos específicos do residência como um todo foram: 1 – realizar residência artística

entre artistas convidadas de modo a pesquisar linguagem cênica em dança CI baseada na

improvisação, investigando as tensões entre composição e improvisação, percepção e dança,

espontaneidade e treino de dança, política e dança. 2 – oferecer 11 jams (espaços de investigação

livre para a dança de improvisação) abertas ao público. 3 – oferecer 3 oficinas de 9h/aula cada em

Florianópolis, Garopaba e Piçarras voltadas prioritariamente para artistas e estudantes de arte. 4 –

realizar 3 diálogos explicitando os processos e reflexões desencadeados durante a residência

artística. 5 – ocupar 3 espaços independentes para a arte e voltados à integração entre arte

comunidade e natureza (no Rio Vermelho, Florianópolis; em Piçarras e em Garopaba) e realizar,

com os artistas residentes e artistas locais, atividades abertas para a comunidade.

O projeto se justifica principalmente por alguns pontos de impacto sócio-artístico, tais como:

apoio a espaços independentes voltados para a arte em Santa Catarina, acesso à arte para moradores

de comunidades periféricas nas 3 cidades, pesquisa de linguagem entre artistas mulheres de

diferentes países do Mercosul (Brasil, Uruguai, Argentina e Chile), realização de jams e mostras

entre tais artistas e o público (crianças, jovens, adultos e além dos 50 anos) nas 3 cidades em que

fizeram parte do projeto (Garopaba, Piçarras e Florianópolis), investimento em relações que

experimentam arte, natureza e economia solidária entre artistas de diferentes nacionalidades. Essa

vem sendo uma demanda social importante, na medida que recursos públicos e privados facilitem a

circulação e realização do trabalho de artistas de modo mais autônomo.

Oficinas com base nas investigações ao longo da Residência Artística como forma de

socialização das experiências e reflexões produzidas em residência entre as sete artistas envolvidas.

Interessa expandir e enriquecer a discussão e a experiência no intercâmbio com outros artistas

interessados no corpo artístico que tem a improvisação e a composição improvisada como principal

ferramenta, apoiando-se em abordagens da dança Contato Improvisação, da Meditação na Dança,

entre outras. Busca-se investigar as tensões entre composição e improvisação, percepção e dança,
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espontaneidade e treino de dança, política/comunidade e dança. A colaboração tanto no processo

criativo quanto no cotidiano é parte da investigação que pretende gerar experiências em torno de

formas e forças que interrogam coletividades, comunidades e singularidades nessa produção

artística.

As danças inesquecíveis que surgem em um espaço como esse, e que logo desaparecem

enquanto imagens do real, tornam-se memórias no corpo e no próprio espaço. A proposta de

compor em dança, nessa direção, estabelece um estado de improvisação e de criação que, a partir do

enfoque em estar em contato, ganha espaços distintos de subjetividades. É como tecer o seu próprio

processo, à medida que se move em trânsito com o outro, com o espaço, simultaneamente, aberto ao

fluxo e sem pretensões de formas, padrões, resultados, estéticas.

Os principais temas que foram abordados: permeabilidade, coletividade e singularidade,

improvisação, sensação, percepção, criação e colaboração em dança apareceram através das

atividades relacionadas com o convívio entre contatistas42. Para além dos estereótipos ligados a uma

sociedade radicada na cultura das formas, a comunidade de contatistas varia entre uma maioria de

jovens, pessoas que gostam de viajar, estar próximas da natureza, adeptos da alimentação

vegetariana, receptivos às trocas e aos princípios da sustentabilidade e, especialmente, amantes das

sensações corpóreas, sendo uma prática de estabelecimento corporal integrado, como maneira de

existir no mundo. Desse modo, os encontros de CI tornam-se eventos de resistência, ações coletivas

que afirmam outros modos de ser e viver com mais prazer e saúde, de maneira a se constituírem

uma ação no contexto da micropolítica.

O estudo dessa linguagem partiu do desejo de criar de modo cartográfico e experiencial a

partir da imersão na residência coletiva, investigando as práticas da dança CI para criar

composições potentes e convívio em arte. Optamos por criar camadas conscientes de um processo

de improvisação aberto, o que, nesse contexto, significou eleger quais experimentações e ações

eram potentes para uma nova experimentação em contextos novos, em cada cidade contemplada

pela residência. O foco principal foi compor no espaço tempo da dança, co-criando nos espaços

internos e externos de cada ambiente que ocupamos.

Trazer o corpo em sua densidade física, real, palpável, ao mesmo tempo visível e invisível,

no caminho da improvisação, possibilitando vivências no estado de presença. A presença torna-se

matéria viva para improvisar e criar composições, assumindo-se um campo de contradições,

42 Trata-se de pessoas que se encontram com regularidade para praticar e que convivem para além dos espaços de dança.
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paradoxos e seguindo um fluxo de movimentos subjetivos. Ser o próprio corpo, alcançar o espaço

interno tanto quanto o interno, habitar-se no corpo do espaço, na experiência de estar vivo. Todo o

espaço é feito das nossas experiências como ser humano, que se organizam fisicamente a partir do

próprio espaço e simultaneamente, com a sua própria percepção.

A questão da permeabilidade, um dos temas evidentes da residência, conceito tão caro à

dança, tem a ver com o potencial que o corpo tem de deixar-se ser atravessado por outro, ou por

outra substância, sendo o corpo uma combinação de substâncias que se deixa entregar, junto a

outros corpos, que, por sua vez, também agem em uma combinação. Compõe-se, também, por

substâncias diferentes e não humanas, como, por exemplo, a partir do cheiro de uma flor. Todas as

substâncias podem compor o corpo em dança. Tudo dança, nossas diferenças e nossas igualdades.

Permeabilidade, também, tem a ver com a capacidade de ser um condutor, de permitir a

passagem de fluidos, forças, de ser transpassado. Nesse sentido, naturalmente cria-se um campo

afetivo e perceptivo, mesclando nossas subjetividades e deslizando entre as experiências de cada

praticante.

O deslocamento temporal que envolve a improvisação e a composição aparecem durante o

processo de residência e implicam a tomada de decisões, que apontam para um pensar, em relação a

que tipo de arte estamos produzindo. Qual a micropolítica que construímos em um processo como

este? Nesse exercício de transladar o lugar da experiência para a escrita, que se iniciou lá mesmo

durante o percurso, a partir do diário das sensações, percepções e criações em dança, no instante já

do presente, aqui se tornam palavras, traduções que se tornam capazes de criar outros sentidos ao

auxiliar as pesquisas e gerar conhecimentos.

O processo composicional para a dança, e singularmente na improvisação, é diferenciação.

(BARDET, 2015, p. 173). Anunciam-se aqui os paradoxos, improvisar é estar no presente, na

condição de uma duração que não é linear. Estaríamos, então, desafiados por um presente sempre

em movimento, cambiante e com tomadas de decisões que surgem em boa medida, a partir do

interesse, gerando composições no presente. Comenta a autora:

Improvisar implica, então, apontar sua atenção para a composição já sempre em
obra na percepção, cortar e cambiar com precisão na multiplicidade daquilo que
acontece e que é produzido, e apresentar a ausência ao cortar a carne viva em curso.
É supor que ver já é sempre fazer cortes na paisagem e compor, montar esses cortes
livres (BARDET, 2015, p. 169).
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Pode-se dizer que surge aí uma tensão ao compreender que estamos sempre correndo o risco

de criar cenas improvisadas com demasiada informação humana, e não necessariamente apontadas

para uma composição em que gestos de um autêntico si mesmo aparece. Estamos sempre correndo

o risco que as práticas e as partilhas nesses espaços de improvisação em dança se distanciem dos

contextos sociopolíticos, caindo em uma produção de cenas improvisadas que apenas reforcem as

estruturas do status quo. Mas, na medida em que o treino para a improvisação em movimento passa

por princípios definidos e delimitados como a dança contato improvisação, constrói-se uma espécie

de vocabulário corporal, que, ao se estabelecer pela via do sujeito, pode operar de uma maneira

mais livre e romper determinados condicionamentos, propondo gestos mais autênticos, ou mais

próximos de algo genuíno que desabrocha do instante presente encarnado no corpo com todo seu

passado e futuro, simultaneamente. A filósofa e dançarina Marie Bardet continua:

Assim, um estudo dos corpos em movimento força a constatar a inefetividade do
conceito total e fechado para pensar o corpo. (...) Uma experiência particularmente
impressionante dessas qualidades é a do deslizar como sensação da continuidade
cambiante de meu contato com o solo, das dinâmicas das direções, das qualidades
de tonicidade, das temporalidades de expansão e de retração nesse jogo entre Terra
e a massa do corpo. Trabalhar diretamente essa continuidade e essa mudança
qualitativa é talvez um dos sentidos de certas proposições de improvisação na
dança (BARDET, 2015, p. 138).

Segundo a autora, o momento em que o movimento aparece já é resultado da percepção;

ambos atuam juntos e, enquanto o cérebro traduz as informações perceptuais, o corpo age

similarmente. Logo, o campo da própria percepção, precisa ser alargado e explorado de maneira a

potencializar as experiências. Tornar-se experimentador de seu próprio corpo já é uma ruptura de

barreiras sociais, tendo em vista que nossa cultura não considera isso como algo comum, ou

educacional.

As práticas corporais, tais como esportes e danças, no contexto nacional não incentivam a

percepção das sensações do corpo, muito menos a despertar a curiosidade para sentir seu

funcionamento.43

43 Pode-se dizer que a maioria das pessoas não conhecem a dança CI por uma questão socio-cultural-econômica, que
envolve o processo educacional e cultural de acesso a essas práticas de consciência do corpo e do sujeito de maneira
mais ampla. A criatividade e curiosidade que podem nascer da exploração de seu próprio corpo, tende a ser capturada
pela maneira que somos organizados socialmente, pois somos manipulados pelos meios de comunicação de massa, nos
quais a valorização do corpo e suas dimensões de dança se resumem, muitas vezes, vendidos pela industria cultural que
impulsiona à objetificação e mecanização dos corpos, através da venda e da produção de subjetividades voltadas ao
consumo e a deteriozação da imagem da mulher brasileira, como o samba por exemplo.
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O caráter improvisacional da CI , ao questionar e suprimir a interpretação e a representação

cênica, a improvisação torna-se o ponto de partida para a criação de composições que se desenrolam

em tempo real, no sentido de não existir ensaio, repetição e ou ainda coreografia. “A improvisação

seria, então, esse momento em que a dança expõe um de seus desafios: sua arte de composição no

próprio vazio de sua evanescência” (BARDET, 2015, p. 158).

As experiências em improvisação acionam processos de desestabilização dos sentidos e

ampliam as noções de tempo e de espaço, ao promover uma qualidade específica da existência no

próprio tempo. É como estar à beira de um abismo, assumindo todo o risco e percebendo os

paradoxos existentes no próprio corpo, na vida, nas tomadas de decisões. Às vezes se opta por não

fazer nada até que se decida o que fazer, trata-se, portanto, de um esvaziamento, de não se deixar

levar por sequências pré-construídas, por isso, torna-se muito importante estar situado em um

espaço onde o que fazer é inicialmente observar. E ainda ter a consciência de que, mesmo quando

se escolhe não fazer nada, o acontecimento segue seu fluxo. Concretamente, por exemplo, a partir

da experiência gravitária da distribuição de peso que acontece constantemente, através da respiração,

alarga-se o risco da imprevisibilidade apoiada no acontecimento singular de cada momento. Conclui

Marie Bardet:

Assim, escolher a improvisação como apresentação em espetáculo é, no limite, pôr-
se à beira de não se mover, de não fazer nada, e jogar permanentemente com o fato
de que não há justamente nada a fazer. A composição, o sentido que surge no
agenciamento dos elementos (corporais, dinâmicos, luminosos, textuais etc.), está
como sempre já-ali, à flor-da-pele, à beira de acontecer, sem nunca totalmente
acontecer, e sem igualmente ser possível antes de se realizar (BARDET, 2015, p.
158).

Nesse sentido, toda a relação temporal precisa ser deslocada, a improvisação coloca o artista

em um presente totalmente imprevisível. É estar entre aquilo que se pretende e aquilo que se faz ao

ouvir o outro, o espaço, as mediações dos facilitadores, as experiências diversas que surgem ao

acaso. Passamos por alguma coisa que não necessariamente acontece plenamente, requer uma

sutileza na atenção temporal ao criar a realidade ao mesmo tempo que só responde a ela.

Diante disso, é possível pensar em um estado de alerta e disponibilidade que compõe a

presença do(a) dançarino(a) de contato improvisação e que está sempre engajada com a percepção

do momento presente. Ainda, se a natureza da experiência é feita através da percepção – o que se

aprende a perceber –, o que precisa ser apreendido para se improvisar? Como transmitir esses

estados? Quais ferramentas podemos desenvolver para alcançar êxitos nas improvisações? Em que

contexto precisamos de êxitos?
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No caso da residência artística, estávamos entre dançarinos experientes, parece que nesse

campo da percepção a um caminho de ensino e aprendizagem que esta sendo traçado desde que os

dançarinos(as) da primeira geração começaram. Se perceber como massa movendo através das

forças físicas é um caminho a se descobrir e possível de transmitir, e diversas são as maneiras de

fazer isso.

Durante o período de residência, foram criados e eleitos dispositivos que, além de conectar

interesses comuns, pudessem também contribuir com o processo de partilha de conhecimentos entre

as residentes. Assim, houve um modo de registro diário impresso em nossas escritas corporais e,

também, nos caderninhos que acompanhavam o processo. Posteriormente, construiu-se um drive

on-line, com todas as fotografias, registros pessoais e o relatório final da residência, além de

materiais colocados na rede de interesse comum.44

2.3 Possibilidades para improvisar: o toque como recurso para a interação, fluxos e tomada
de decisão.

Quando se dança com o peso, é preciso dar suporte e se apoiar no outro. Dar suporte e ser

suportado exige nível de confiança em si mesmo e, na maioria das vezes, precisa-se de um tempo de

prática, até que se perceba com clareza as diversas conexões ósseas, assim, cria-se a confiança de

receber e dar peso. É necessário modificar padrões mentais que se referem aos comportamentos e,

de uma forma geral, também à liberação física e emocional para que a soltura se amplie e as danças

ganhem em estéticas que se aproximam das coreografias, pela sincronicidade e fluidez entre os dois

ou mais corpos. Para pensarmos nesse jogo de interação, Anna Jussilainem, nos inspira a pensar nas

interações positivas que o toque gera:

A CI é sobre "escolhas de escolha quando a interação está acontecendo"
(ASHLEY, 2013). Em vez de apenas aumentar um limite, é possível
escolher ativamente quanto deve ser aberto em uma interação específica.
Isso torna interessante o foco na capacidade de abrir a "porta" e fechá-la em
situações apropriadas. Apenas definir os limites sem a habilidade de soltá-
los é fechar todas as experiências positivas que o toque e a vida podem
oferecer. Juhan compara isso ao papel da pele: 'Não é possível que a vida
simplesmente se esconda atrás da barreira. Entrar em contato com outras
coisas é o único meio de alcançar além de si mesmo, de provar o mundo e
de diferenciar ameaças amargas, imperfeições e doces prazeres. (Juhan 2003:
24). Isso sublinha a importância da interação na vida. (JUSSILAINEN, 2015,
p. 114)

44 Para mais detalhes a respeito do projeto que inclui a residência, acessar os seguintes links: Descrição:
https://entraemcontato.wixsite.com/sitepca e Relatório técnico detalhado:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i45azR9BA4QgHOho-rvDjePSsWcDp8BK?ogsrc=32.

https://entraemcontato.wixsite.com/sitepca
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i45azR9BA4QgHOho-rvDjePSsWcDp8BK?ogsrc=32
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Desse modo, a autora examina as possibilidades dessa forma de dançar para ampliar as

atitudes em relação ao toque e expõe que a dança CI propõe um modo diferente de ser e de se

relacionar com as pessoas, desafiando o comportamento normativo e criando sentimentos comunais

ao enfatizar a união e a conexão, o que já é uma expressão micropolítica inovadora na atualidade.

Pode-se ter muitos efeitos positivos, incluindo a conscientização e o incentivo à ludicidade e ao

apoio mútuo, bem como aumentar a alegria da vida, como demonstrado em seu estudo com

profissionais e mulheres em posições vulneráveis.

Em seu artigo, também sugere que, embora o potencial do toque possa ser experimentado

negativamente e precise de atenção na prática de CI e na sociedade como um todo, desenvolver

habilidades e conscientizar as qualidades de como tocar pode reduzir essas experiências negativas

ao máximo. Nesse sentido o tocar, de formas singulares, também pode ser visto como ação política,

sugerindo uma forte e potencial influência da dança na vida cotidiana.

Nesse sentido, a improvisação em dança, onde o toque é o mote, ajusta-se a uma reflexão

proposta, que se trata de revelar como envolver a postura política do dançarino-criador nos

processos em que a improvisação, a criação em dança CI operam, pois, somente a partir da

experiência com o outro é que se ampliam as percepções e os conhecimentos capazes de

transformações significativas.

Os jogos corporais para se chegar à composição, acontecem em tempo real, uma vez que a

improvisação convida o sujeito a estabelecer diversas possibilidades de atuação no presente, dentro

do próprio universo da dança. Nesse sentido, podemos dizer que, nos jogos de improvisação, as

maneiras de lidar com as questões sócio-político-culturais fazem parte das singularidades do sujeito

improvisador, levantando, assim, questões da micropolítica que envolvem a dança CI. Afinal, o

mesmo corpo que dança é aquele que vive suas histórias, suas memórias, seus condicionamentos,

suas subjetividades e suas relações para fora do espaço da dança.

De acordo com Helena Katz (2000), pensadores como Lisa Nelson e Steve Paxton ainda

buscam problematizar a utilização de modo genérico do termo improvisação por entenderem que

ele pode confundir mais do que esclarecer, dadas as especificidades de atuação em dança por meio

da improvisação em contato.

Mara Guerrero (2008, p. 9-10) aponta que:

A partir das pesquisas e textos encontrados foi possível delinear três modos de uso
da improvisação, com base nas próprias questões e delimitações dos autores e
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artistas. Em cada um dos modos foram apontados alguns aspectos específicos
envolvidos auxiliando em suas definições. 1. Improvisação sem acordos prévios; 2.
Improvisação com acordos prévios, que se subdivide em duas classes: 2.1
Improvisação em processos de criação (como pesquisas para posteriores
organizações coreográficas); 2.2 Improvisação com roteiros (incluindo roteiros,
acordo, regras, ou seja, algumas orientações anteriores à cena)

No contexto da dança CI, os encontros denominados de jam sessions podem ser

enquadrados na forma de improvisação sem acordos prévios. Trata-se de encontros abertos para a

improvisação, tanto para dançarinos experientes como para não experientes. Não se pressupõe

público, ou seja, todos são convidados a estarem no jogo da improvisação a partir do toque físico,

diferentemente de uma jam fechada para um grupo específico e que tem a escolha de treinar ou

experimentar algum objetivo específico dentro desse grupo. Isso não encerra essa dança nessa única

forma de improvisar, tendo em vista o “tuning score”, criado pela artista Liza Nelson, que

desenvolve um sistema de improvisação que é uma performance em si, ao oferecer ferramentas para

um jogo. Uma prática de edição em tempo real, um jogo estético com replay instantâneo, por

exemplo, que vai relevar intenções construídas pelos jogadores no ato de fazer.

Um plano de comunicação e um modelo de colaboração é constituído dentro dessa

linguagem própria da dança CI, um sistema de auto equilíbrio que revela intenções através das

tomadas de decisão. Isso poderia se enquadrar na forma de improvisar com acordos prévios,

podendo tanto ser aplicável à ideia de roteiro, bem como nos processos de criação. No site da Art

Stations Foundation by Grażyna Kulczyk,45 há uma descrição em relação a essa forma de

improvisação:

Essas explorações fornecem informações sobre os processos de desempenho e de
dança, cruzam linhas disciplinares e convidam pessoas de todas as idades e
habilidades para participarem das perguntas que provocam. Nos últimos 25 anos, a
coreógrafa e iniciadora do Tuning Scores Lisa Nelson e seu colega Scott Smith têm
interagido com populações em numerosas e variadas culturas. O Tuning Scores tem
sido aplicado a uma ampla gama de questões sobre comunicação interna e externa,
ramificando-se da disciplina de dança, onde é fundada, para as novas disciplinas de
investigação somática informando ciência e sociologia.46

45 Cf. http://www.artstationsfoundation5050.com/asf-main-page/. Acesso em: 26 out. 2018.

46 These explorations give insight into performance and dance-making processes, cross disciplinary lines, and invite
people of all ages and abilities to participate in the questions they provoke.

Over the last 25 years, choreographer and Tuning Scores initiator Lisa Nelson and her colleague Scott Smith have been
interacting with populations in numerous and varied cultures. Tuning Scores have been applied to a wide range of
questions about internal and external communication, branching out from the discipline of dance, where it is founded,
to the new disciplines of somatic inquiry informing science and sociology.
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Tuning Scores e outras ferramentas foram testadas durante o percurso da residência em

questão. Independentemente da forma escolhida, como sugere Mara Guerrero, compreende-se que

esse estado é gerado como fruto do próprio trabalho do dançarino, ou seja, improvisar demanda

estudo, treinamento contínuo, comprometimento com o processo. Isso aponta para a abertura da

sensibilidade, para o estabelecimento de relação com o outro e com o entorno que circunda a

experiência de estar vivo e em movimento, ao passo que o gesto dançado se difere dos gestos

cotidianos.

A improvisação em CI demanda a ampliação da percepção para a tomada de decisão com

lucidez, de forma lúdica e consciente sobre o que se quer fazer, sobre o que se faz e como se faz.

Assim, a improvisação vai sendo entendida como espaço de tomada de posição política, como modo

de descentralizar o poder na dança, de destituir-se de poder, de compartilhar as tomadas de decisão,

de organizar a criatividade, de responder prontamente a partir da percepção em relação ao meio,

com ele, com o tempo presente, com as pessoas presentes, com os corpos disponíveis.

Abaixo seguem imagens que demonstram momentos da residência com os envolvidos na

etapa de Florianópolis, retratando os processos criativos e coletivos, após ter se estabelecido o

percurso, o trajeto, o mote das ações, então, cada participante seguiu seu fluxo, entrando em uma

improvisação com os elementos que iam surgindo, com o espaço e em relação uns com os outros.

Figura 12 – Experimentação a partir da ferramenta para improvisação Tuning Scores

Fonte: Foto de André Olmos.
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Figura 13 – Experimentação a partir da ferramenta para improvisação Tuning Scores

Fonte: Foto de André Olmos.

Figura 14 – Experimentação a partir da ferramenta para improvisação Tuning Scores

Fonte: Foto de André Olmos.
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A improvisação como uma experiência temporal se dispõe de escolhas complexas e simples

conjuntamente, completas e incompletas, ao mesmo tempo em que o corpo se define em um

processo de seleção múltipla e instável. É como alcançar um estado de “vulneralibidade” e, sobre

esse estado, a autora Marie Bardet comunga com Suely Rolnik, apontando para os processos de

subjetivação condicionantes, como se pode ler a seguir:

A vulnerabilidade seria, então, uma vertente essencial da estética como aisthesis,
nesse sentido primeiro ao qual se opõe a an-estesia, como vulnerabilidade sensível
ao mundo e aos outros. Ora, explica Rolnik, essa vulnerabilidade põe em jogo uma
capacidade sensível, na qual as forças do mundo atravessam o “corpo vibrátil” em
um processo de transformação permanente: “com ela, o outro é uma presença viva
feita de uma multiplicidade plástica de forças que pulsam nossa textura sensível,
tornando-se assim parte de nós mesmos. Aqui se dissolvem as figuras de sujeito
objeto e, com elas, aquilo que separa o corpo do mundo (BARDET, 2015, p. 121).

A dança CI tensiona a produção de subjetividades, tendo em vista que, ao mesmo tempo que

experienciamos o mundo através de nossa capacidade sensível, parte da nossa percepção se bifurca

entre apreender o mundo em suas formas fixas, movendo-se nele com mais estabilidade,

delimitando claramente o sujeito e o objeto tal qual aprendido, e estar completamente vulnerável

pela presença viva do outro. Marie Bardet indaga trazendo a questão política para se pensar a

experiência da dança: quem toma a palavra, quem dança? Vale lembrar, ainda, que essa experiência,

à qual se refere a autora é do “corpo-vibrátil” e acontece de maneira contínua e simultânea às

experiências das formas fixas de mundo e às experiências sensórias.

A problemática dos processos de subjetivação coloca em evidência questões que envolvem o

ato de improvisar em dança. O sujeito pode tomar decisões sobre e dentro de uma obra artística,

como dançarino, na medida que observa a si mesmo e seu entorno, assim, está elegendo a partir

daquilo que faz parte daquele momento presente, daquele instante, como um desequilíbrio entre o

passado e o futuro. Logo, onde se estabelece o equilíbrio do presente, se estabelece o estar ali com o

corpo no espaço, levando atenção à vida, estabelecendo a relação gravitária em cada segundo,

transformando o tempo em uma experiência de decupagem para estabelecer seus gestos. Mas,

chegam ao corpo múltiplas informações e influências do meio, e algumas são desprezíveis ao

dançarino, o que é inerente ao seu movimento. Mas de onde vêm as tomadas de decisões? Nessa

complexidade do processo de subjetivação, o sujeito que dança estabelece seu movimento em uma

relação complexa entre seus desejos, impulsos e suas ações transformadas em gestos.

As percepções se alteram na medida em que se experimenta esse estado constante de

improvisação: a relação gravitária desenvolve essa sensação de continuidade presente ao mesmo
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tempo movente, forçando a fazer esforço de atenção. Essa atenção à vida é como uma ampliação de

uma atenção à vida prática útil que fixaria o movimento desse presente que dura em algumas

preocupações que necessitam uma decupagem do tempo linearizado (BARDET, 2015, p. 202).

O dançarino escolhe, elege suas ações; é tomado por uma espécie de “consciência de

composição”, seu olhar, para si mesmo, diante do espaço e do tempo de seus movimentos, as forças

que atravessam o corpo e se revelam, determinam o curso da improvisação, estabelecem um tempo

que joga com mudanças constantes, sem perder a atenção em sua relação de espacializar-se em

conexão com a gravidade, para se dizer de um presente que dança. A filósofa Marie Bardet

complementa essa ideia a respeito da improvisação:

Joga-se de maneira muito diferente a relação entre liberdade e determinismo, não a
partir de uma repartição exterior das cartas, mas a partir de uma atividade sensível,
uma partilha, na própria espessura do tempo, nesta oscilação entre “instinto” e
“ciência” entrando no presente sempre em curso de se fazer. A atenção à vida é,
então, a consciência sensório-motora que define meu presente, como engajamento
de minha massa com a massa da terra, ambas consideradas na mudança contínua
que é a matéria em movimento, ou seja, a realidade (BARDET, 2015, p. 203).

Essas ações individuais e coletivas que aconteceram simultaneamente, durante o processo de

residência, esboçam essa realidade das massas dos corpos, essa matéria em movimento contínuo,

criando e acessando essa temporalidade própria de cada dança, de cada improvisação e de cada

composição que produz diferenças. Como sugere a autora, entre liberdade e determinismo, gera-se

uma tensão ao promover jogos diferentes nessas esferas. Nessa direção, ativa-se o campo sensível e

da partilha própria dos sistemas de improvisação, onde compreendem-se as ações coletivas e

individuais acontecendo de maneira simultânea.

Os sujeitos se mesclam, se sintonizam na experiência do acontecimento, pois devem

colaborar uns com os outros nas ações coletivas, ou seja, o sujeito e o grupo se estabelecem em

experiências artísticas conjuntas sem, contudo, anular ou desconsiderar as singularidades. Abaixo

mais uma fotografia com as artistas Ana Alonso e Iris Fiorelli, criando composições em trânsito

urbano.
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Figura 15 – Exercício de improvisação/composição a partir
do dispositivo de vendas, Ana Alonso e Iris Fioreli

Fonte: Foto de André Olmos.

Essa atenção à vida que a dança implica revela-se em experiências temporais, quase tudo

que compõe o sujeito, em suas experiências vivenciadas, pois não há um sujeito que dança e outro

que vive a vida cotidiana, trata-se de uma integração, na perspectiva do dançarino. É estabelecido

um vazio que se cria através da própria cotidianidade e que se preenche com a criação de uma

realidade, que é possível ao dançarino e que se estabelece em sua vida, em seu tempo, na operação

de engajar seus corpos nas possibilidades de experimentação.

Cria-se aí uma rotina de vida, com capacidade de agir politicamente, ao mover as esferas da

subjetividade e identificar-se na dança novas maneiras de se encontrar com os limites e paradoxos

que envolvem os processos de subjetivação existentes em nosso sistema capitalista. A dança

interpela os impulsos do corpo, acentua as necessidades vitais e pode acionar novos caminhos ao ser

humano.
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3. MICROPOLÍTICAS NA DANÇA CI

Através da memória incorporada de trabalhar com a

gravidade, o Contato pode nos levar a uma resistência que não

só nos ajuda a sobreviver às quedas inevitáveis da vida, mas

também nos livrar da ascensão implacável e da luta pelo

sucesso que marcou o final do século XX.

Ann Cooper Albright

3.1 O instante que antecede a queda e a transformação humana pelos sentidos

A dança CI aciona o corpo para entrar em vários estados de pura conexão de si mesmo em

relação ao espaço e ao outro, assim, através da experiência, essa dança instaura vitalidade no corpo,

aumenta a potência de expressão e traz uma consciência de existir de forma atuante na dimensão

social e política. Na medida em que prepara o corpo para dar respostas possíveis a diversas

situações externas, ligadas ao meio e aos outros corpos, de maneira rápida, múltipla e o mais

consciente possível, conforme já vimos, essa dança favorece ação na esfera micropolítica . Torna-se

sempre necessário situar esse tipo de dança específica, que pretende em si, desde suas origens,

desestabilizar padrões de comportamentos e hábitos culturalmente condicionados pelo sistema

vigente. A dança CI, além de potencializar o corpo, traz junto à prática um processo simultâneo de

reflexão em relação ao que se aprende e percebe-se ao dançar CI, tendo em vista que o

conhecimento é corporal e esta sempre em relação ao outro, como na vida.

É certo que é preciso um bom tempo de prática até que os dançarinos possam perceber quais

movimentos do corpo são apenas reflexos de medos, inibições, tabus sociais e tensões musculares

excessivas. Esse tempo é relativo, pois, tem a ver com a capacidade individual de abrir o corpo para

a experiência, de soltar para si mesmo e para o outro; de se permitir entrar em territórios

desconhecidos, vertiginosos, de correr riscos e, principalmente, de soltar as tensões desnecessárias,

soltar o peso, soltar-se no espaço. Esse processo não necessariamente é fácil, tem haver com

romper barreiras físicas e mentais.

Essa capacidade de soltar-se pode ter relação com as memórias e experiências já vivenciadas

no decorrer da vida de cada dançarino, ao mesmo tempo em que quanto mais se pratica, mais se

aprende ou, ainda, quanto mais se pratica, mais necessidade há em reaprender maneiras distintas de

estar e agir no mundo, na vida cotidiana, o que pode intensificar o processo de abertura psíquico-
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corporal. Reaprender no sentido de compreender que o corpo tem a sua inteligência e é preciso

lembrar-se dela, ou buscar por relembrar.

Ao realizar uma dança em que se está muito tempo no chão, por exemplo, desconstrói-se a

ideia de verticalidade tão imposta em nossa sociedade, através das relações hierárquicas e

institucionalizadas. Além disso, abre-se espaço para a desconstrução de muitos pensamentos de

corpos ideais e perfeitos do universo de cada dançarino. Em que lugar da vida social, cotidiana, o

corpo pode experimentar estar apoiado em sua horizontalidade no chão. Somos verticalizados em

todas as dimensões da vida social, corpos sentados, automatizados e mecanizados por uma captura

própria do sistema, a partir de seus desejos. É exatamente no momento em que o desejo é

convocado a agir que se definirão suas políticas e aquilo que as distingue, as quais correspondem a

diferentes regimes do inconsciente pulsional (ROLNIK, 2018, p. 57).

O desejo de dançar do praticante já é em si uma atuação micropolítica, sua tomada de

decisão que carrega em si o ato de resistir ao status quo, logo, poderíamos dizer que os seres que

dançam possuem, em si, corpos despertos para uma certa experiência de vida. Considerando que o

desejo é o que age em nós e essa dimensão do desejo, que aciona posições políticas, é própria de

uma subjetividade que consegue sustentar-se na tensão entre as forças que delas emanam,

desencadeando os dois movimentos paradoxais que constituem o inconsciente pulsional. Nessa

micropolítica, o motor do desejo em suas ações pensantes é a vontade de conservação da própria

vida em sua essência (ROLNIK, 2018, p. 64).

Há também um aprendizado grande ao se compreender, dançando CI, de que é preciso soltar

e controlar o próprio peso de si e no outro, para que as transferências de peso aconteçam dentro e

fora dos corpos. Isso estabelece uma investigação que se dedica para além da apuração de uma

fisicalidade específica, através da compreensão de leis e dinâmicas que atuam nos corpos.

Empreende-se, também, em conhecimentos que vão na direção da máxima confiança em si mesmo,

na organização do esqueleto, nos apoios e nas alavancas, tendo em vista que, para soltar o próprio

peso sobre o outro, há de se estabelecer uma relação de profunda confiança mútua, uma vez que

treinamos para ter movimentos mais livres possíveis para dançar juntos, logo, isso implica não

segurar ou agarrar os corpos uns aos outros. Portanto, essa profunda confiança em entregar-se as

quedas, também exige confiança nas próprias capacidades que os corpos têm de se reorganizar em

situações de quedas.

Assumir os riscos de provocar naturalmente desequilíbrios para pesquisar como o corpo se

organiza nas quedas produz um aprendizado que se refere ao cair da maneira mais consciente
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possível, através das escolhas e da confiança mútua em si mesmo e nos outros, acionando-se um

estudo aprimorado da inteligência corporal. Nas palavras da dançarina Nancy Stark Smith: “Quando

eu comecei a cair por escolha, notei um ponto cego. Em algum lugar após o início e antes do final

da queda, havia escuridão” (SMITH apud ALBRIGHT, 2013, p. 60).

A dançarina revela, através da expressão “um ponto cego”, mais um dos princípios da dança

CI, entregar-se ao vazio existente na queda. Nesse sentido, de não se saber bem quando vai

acontecer a queda, o treinamento visa tornar possível a consciência nesse instante de “escuridão”,

suavizando os riscos, ao projetar as extremidades, por exemplo, como uma estratégia de

sobrevivência, ao invés de contrair imediatamente como fazem os movimentos reflexos, ou seja,

controlam-se esses impulsos reflexos e encontram-se novos movimentos em meio à desorientação

da queda. Nas palavras de Steve Paxton:

Se perder é possivelmente o primeiro passo para encontrar novos sistemas.
Encontrar partes de novos sistemas pode ser uma das recompensas para se perder.
Com alguns novos sistemas, descobrimos que estamos orientados novamente e
podemos começar a usar a polinização cruzada de um sistema com outro para
construir maneiras de seguir em frente. Se perder é proceder para o desconhecido.
Rejeitar o familiar, tão arraigado em nossos sistemas nervosos e mentes, requer
disciplina. A dificuldade é que temos que saber tanto para entender o que fazemos
e por que fazemos, para saber o que evitar. Não estamos tentando simplesmente
eliminar os sistemas conhecidos. São os hábitos de adaptação que nos manterão
reproduzindo o sistema. O sistema em si não é o problema, mas sim a capacidade
humana de imprimir inconscientemente um novo sistema em nosso sistema
antigo – ou incorporar os mapas de nosso conhecimento, por mais tênues que sejam.
Estamos perto da improvisação aqui. Quando perdidos, teremos que nos relacionar
adequadamente com condições desconhecidas e mutáveis. […] A dança é a arte de
tomar lugares. A dança improvisada encontra os lugares. (PAXTON, 1987, p. 129
apud LEITE; SILVA, 2018, p. 118)

Esses lugares que a dança improvisada encontra, conforme demonstra o dançarino, um dos

criadores da CI, tem a ver também com encontrar oportunidades de experimentar algo novo, ainda

não conhecido para os sentidos do corpo; orientar-se na desorientação, ou seja, quando se prepara o

corpo para a queda, se escolhe conscientemente, uma decisão é tomada, aí, no instante que antecede

a queda, sendo uma espécie de criação consciente de experiências através do movimento, que abre a

mente para novas ideias (ALBRIGHT, 2013).

O que seria “encontrar novos sistemas” senão o despertar do corpo-mente do dançarino para

novos caminhos e novas formas de pensamentos. Isso seria, conforme diz Steve Paxton, a principal

recompensa para o dançarino que se permite entrar no estado de desorientação, de estranhamentos,

em outras palavras, para acessar possíveis transformações dos condicionamentos sociais de
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comportamentos e dos movimentos corporais cotidianos, há de se adentrar em territórios

desconhecidos, que colocam os sentidos psicofísicos do sujeito em uma espécie de desorientação

vertiginosa. Daí, ao procurar por uma reorientação, pode-se, na melhor das hipóteses, estabelecer

novos paradigmas e, consequentemente, novas maneiras de se ver e de agir no mundo.

A queda como uma das premissas da dança CI, investida de consciência e da reflexão,

contribui para uma reversão de valores do status quo, ou seja, a queda pode ser vista na dança como

uma ascensão que se diferencia de uma visão geral de fracasso. Na dança, a potência ligada à queda

é descoberta, uma inversão de valor, a partir do momento em que se busca por uma livre escolha

dos dançarinos, uma desorientação e a perda do equilíbrio para que aconteça a queda. Ainda nas

palavras da dançarina Nancy Stark Smith:

Quanto mais eu caía, mais familiar se tornava a sensação de cair através do espaço,
e menos desorientada eu estava durante a queda. Ficando acordada desde o
primeiro momento da perda de equilíbrio, eu achei que a queda era em si um
equilíbrio dinâmico. Um equilíbrio no qual as forças em jogo- gravidade, impulso e
massa-estavam todas operando em sua ordem natural e, se a minha mente estava
comigo, eu poderia suavemente guiar aquela queda para um pouso suave. A
confiança veio com a experiência e logo o prazer tomou o lugar do medo e da
desorientação. (SMITH apud ALBRIGHT, 2013, p. 61)

A dançarina revela, através do seu depoimento, aspectos da micropolítica que envolve a

dança CI, ao acionarmos os nossos corpos para a queda, o mais consciente possível, transformando

uma relação condicionada socialmente como medo e fracasso em uma relação de prazer, alegria e

superação. Assim comenta a autora:

Quando perde o equilíbrio o corpo distorce o nosso senso de direção de modo que a
nossa noção do que constitui uma política de localização ou organização cultural
do espaço possa ser reformulada. Parece, então, que a queda oferece um novo
ponto de vista, por assim dizer, do binário em cima (up) e embaixo (down).
(ALBRIGHT, 2013, p. 60)

A autora constrói essa ideia de que, para uma reformulação do ponto de vista binário, ou

seja, para que aconteça uma reorganização nos nossos padrões culturais, uma hipótese é de que, ao

experimentar a queda em busca de uma reorientação, o mais importante é que nossa mente não se

desligue da sensação de estar caindo, ou seja, é preciso se conectar com a sensação de literalmente

perder o chão. Estar em um estado de desorientação completa.

A grande ênfase nessa reflexão é: o que fazer a partir da desorientação? Ou seja, é possível

sentir e perceber a desorientação como fenômeno natural ao estar caindo, porém, há possibilidades
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de compreender a queda como uma oportunidade de perguntar se dentro dessa desorientação há

chances de novas direções e se elas podem oferecer esperanças ou não (ALBRIGHT, 2013, p. 62).

Essa capacidade de estar o mais atento possível nos momentos de desorientação é

completamente ligada ao tempo de prática da dança CI, estando em treinamento contínuo, de repetir

e repetir a experiência, em ficar de cabeça para baixo, girar, cair em várias direções, bem como

girar e cair nas costas do outro etc. (ALBRIGHT, 2013, p. 62). Isso caracteriza também a dança

como um território de resistência política, onde os corpos se estabelecem através da prática que

modifica todo o processo psíquico-corpóreo.

Ao aceitar a desorientação como uma oportunidade de encontrar novos lugares, novas

direções, pode-se romper com paradigmas arraigados socialmente, como, por exemplo, se se está

em cima, não se pode estar embaixo, entre outros. Segue-se o comentário da dançarina Nancy Stark

Smith, ao falar de uma possível suspensão dessas ideias binárias:

Onde você está quando você não sabe onde está é um dos pontos mais preciosos
oferecidos pela improvisação. É um lugar a partir do qual mais direções são
possíveis do que qualquer outro lugar. Eu chamo esse lugar de Gap. (estar num gap
é como estar em uma queda, antes de tocar o chão). Você está suspenso no tempo e
no espaço – e você não sabe em quanto tempo vai estar de volta. (SMITH apud
ALBRIGHT, 2013, p. 63)

Nesse caso, o que a dançarina demonstra é que, ao alcançar momentos de suspensão, ou

gaps como ela diz, pode-se encontrar a possibilidade de acontecer a ampliação da própria percepção,

ou seja, não existe somente “em cima” e “embaixo” em uma queda, existem todas as direções ao

mesmo tempo. Por isso, a dança CI torna-se uma ferramenta cada vez mais potente e que atua

micropoliticamente, pois os praticantes podem acessar essa possibilidade de percepção de várias

direções, ao mesmo tempo atuando através dos vetores de forças e das tomadas de decisões

conscientes de movimento na dinâmica da dança.

Todo o desenvolvimento da prática em dança CI, desde suas origens, está interessado nos

aprendizados que a dança pode proporcionar aos corpos para atuarem na vida. Aprende-se muito em

estar no chão, ao sentir a organização do esqueleto em relação à gravidade; tudo isso provoca uma

ruptura aos modelos de corpos idealizados e super verticalizados que são construídos socialmente.

Entregar-se à gravidade e aprender a se mover através desta força implica na compreensão

de que a queda acontece na simples tarefa de caminhar. Há, nessa ação, os deslocamentos, as

transferências de peso e as pequenas quedas, os pequenos “pontos cegos”, a “escuridão”, todos a

serem iluminados pela própria inteligência e pela consciência do corpo.
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Nesta dança, esse movimento consciente de transferências de peso acontece quando nossa

atenção está em explorar a gravidade em interação com os outros e com o espaço, diferenciando-se

radicalmente de danças que atuam através da domesticação do corpo e impõem uma postura ideal,

afirmados em uma verticalidade ideal e almejada, como símbolo de perfeição.

Nesse campo da dança CI, onde o investimento tátil acontece em sua radicalidade, é

construído um espaço fértil para se pensar nas micropolíticas que envolvem essa prática. Ainda nas

palavras da dançarina Nancy Stark Smith:

A doação e o compartilhamento de peso criam um tipo de modelo. Você não pode
mentir sobre essas coisas; você não pode fingir nada. Há um tipo de objetividade
em relação ao seu corpo como uma entidade física – você tem peso, você tem um
esqueleto e, se você o organizar adequadamente, será mais fácil se mover. Você
está colocando seu corpo na linha, e há algum risco envolvido, alguma consciência
de segurança, e contato com as forças da gravidade e do momento – sentindo-os,
realmente sentindo-os, totalmente varrido por eles. Algo que eu tenho realmente
enfatizado nos últimos dois anos é desorientação, experimentando espaço esférico,
me perdendo nas forças.47 (SMITH apud NOVACK, 1990, p. 181)

Essa desorientação e todo o comentário da dançarina revela uma questão central da reflexão

deste terceiro capítulo. Essa referência à fisicalidade que acontece em transferências de peso, como

dimensão daquilo que é verdadeiro, daquilo que “não se pode mentir”, dispõe o corpo do dançarino

a um estado de presença alerta e aciona os mecanismos de sobrevivência. Ao associar desorientação

às questões de sobrevivência, chamamos a atenção para uma inversão dos modos como o corpo

opera de maneira condicionada.

Retomando o exemplo da experiência que se adquire ao pesquisar como o corpo responde às

quedas, nota-se que o primeiro movimento, reflexo do corpo, é fechar-se ou contrair-se

completamente ao cair, porém, conforme se avança na pesquisa, é possível inverter esse movimento

e, ao cair, aprende-se a abrir o corpo para redirecionar a queda, assim percebe-se que se pode

aproveitá-la para potencializar o próprio movimento. Quando se trata de sobrevivência, é necessário

aprender essa forma de cair, para sobreviver nessa dança. Assim também é na vida, quando

vivenciamos diversas “quedas”, físicas ou metafóricas, e é possível aprender, na dança, com as

respostas físicas dos corpos, como uma espécie de revelação de como atuamos nas negociações do

47 The giving and sharing of weight sets up a kind of template. You can't lie about that stuff; you can't fake anything.
There's a kind of directness in relationship to your body as a physical entity-you have weight, you have a skeleton, and,
if you arrange it properly, it will be easier to move. You're putting your body on the line, and there's some risk involved,
some awareness of safety, and contact with the forces of gravity and momentum-feeling them, really feeling them,
feeling totally swept over by them. Something I've been really emphasizing the last couple of years is disorientation,
experiencing spherical space, getting lost in the forces. (NOVACK, 1990, p. 181)
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cotidiano, de nossas vidas para além da dança. Boa parte desse treinamento está na substituição do

nosso julgamento de que cair é uma falha, pela sensação durante a queda e uma atuação consciente

nas tomadas de decisões necessárias a nossa sobrevivência na dança e fora dela (ALBRIGHT, 2013,

p. 59).

Para elucidar ainda melhor essa associação entre dança e vida, segue um trecho da fala do

dançarino argentino Gustavo Lecce, retirada de um documentário a respeito da dança contato

improvisação disponível no YouTube com o Título: Permisso para Bailar, realizada em Buenos

Aires, Argentina, entre os anos de 2004 e 2010:

Eu tenho uma opinião, para mim, proporcionalmente as crianças não são apenas
mais flexíveis que os adultos, proporcionalmente são mais fortes, eles sabem onde
está o chão, estão conectados com o momento presente. Quando comecei a estudar
contato improvisação, comecei a filtrar a minha vida, comecei a dormir de forma
diferente, a sentar-me de maneiras distintas, a caminhar de maneira diferente pela
rua, a salvar-me de acidentes com a bicicleta ou caminhando. Me dei conta,
claramente, que todo meu sistema reflexo tinha se modificado. Uma vez estava em
Mar del plata, descendo de um ônibus, estava com minha namorada, assim que
abriu a porta do ônibus para descer, eu vi um outro ônibus que vinha rápido e ia se
chocar com este ônibus que estávamos, não pensei, meu corpo fez o movimento,
saltei para fora, em seguida o choque. Um desastre, minha namorada quebrou o
quadril, e eu pensei, que isso? Meu corpo teve um reflexo rápido de sobrevivência,
não quis estar nesse local de perigo. Não pensei, se estivesse pensado
provavelmente estaria lá dentro no momento do choque48.

A fala do dançarino demonstra a potência do aprendizado que se pode adquirir dançando

contato improvisação e como esse conhecimento é naturalmente transportado para a vida. O que

aqui, neste subcapítulo, chamo de revolução pelos sentidos, consiste em, através da prática, aguçar a

percepção dos próprios sentidos dos corpos; na medida em que se pratica, aprende-se com as

sensações ligadas ao movimento; pode-se distinguir o que seria um movimento reflexo ligado a um

condicionamento mental, ou psicossocial, de um movimento reflexo ligado à sobrevivência real do

corpo, conforme comenta o dançarino com o exemplo de se salvar de um acidente no trânsito com o

salto para fora da situação de perigo.

Acionar essa capacidade corporal é uma revolução micropolítica, silenciosa, que desconstrói

padrões de pensamentos e comportamentos limitantes. No contexto desses movimentos e no debate

a eles associados se insere o potencial de transformação individual e coletiva, através do modo de

relação dos corpos inseridos em um sistema capitalista e de sua própria força vital, que em muitas

medidas são captadas pelo próprio sistema em que resiste o dançarino. Faz-se uma referência à

48 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7l8Ijq3Bc5o. Acesso em 20 jan. 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=7l8Ijq3Bc5o
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autora Suely Rolnik, que aposta numa prática analítica dissidente, que permita a reapropriação da

potência vital de criação e o desenvolvimento do que ela chama de “saber-do-vivo”.

A possibilidade de resistência micropolítica consiste em “sustentar o mal-estar” gerado, nos

processos de subjetivação, à introdução de uma diferença, uma ruptura, uma mudança, ou seja, uma

possibilidade de reestruturação do próprio processo de subjetivação (ROLNIK, 2018, p. 17). Pode-

se fazer uma alusão ao processo de primeiro desorientar-se na dança CI, para depois se encontrar

com novas possibilidades de se orientar no espaço através da compreensão das forças e do

funcionamento inteligente do próprio corpo, à medida que se libera espaço psíquico para isso e

criam-se formas no espaço que ampliam os pensamentos de quanto os gestos seriam genuínos em

um processo de composição. A escolha da ação não é em nenhuma medida neutra, pois, há uma

espécie de intenção despropositada, ou seja, na tomada de decisão há intenção mesmo que sutil.

3.2 A vulnerabilidade como estado de potência

A vulnerabilidade na dança CI está atrelada ao risco, já que expõe o corpo a ele, no entanto,

afasta-se completamente de uma ideia inicial ligada a uma possível relação de apenas fraqueza com

os estados vulneráveis. Nessa dança, a vulnerabilidade além de estar vinculada ao risco, também se

localiza no território de condição, de estado de dança, conectando-se a um processo de afetação

aguçada do corpo, que se expõe ao risco dadas as incertezas que a dança CI evoca.

A vulnerabilidade seria então uma condição essencial para a micropolítica da dança CI, pois

coloca em jogo a capacidade sensível na qual as forças do mundo atravessam o “corpo vibrátil”, em

processo de transformação permanente – o outro é uma presença viva feita de uma multiplicidade

plástica (estética) de forças que pulsam nossa textura sensível, tornando-se assim parte de nós

mesmos. Aqui se dissolvem as figuras do sujeito e do objeto e, com elas, aquilo que separa o corpo

do mundo (ROLNIK apud BARDET, 2015, p. 121).

Nesse sentido, a dança CI poder ser vista em potencial, a revelar diferenças entre o corpo

real e o corpo idealizado, moldado e condicionado socialmente. Atuando no campo sensível,

incorporando o estado de vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que proporciona resistência. Para

Rolnik (2018), para resistir é preciso compreender a capacidade de estabelecer resistência no

próprio campo da política de produção da subjetividade e do desejo dominante no regime em sua

versão contemporânea – isto é, dominante em nós mesmos –, o que não “cai do céu”, nem se

encontra pronto em alguma “terra prometida” (ROLNIK, 2018). Ao contrário, esse é um território

que deve ser incansavelmente conquistado e construído em cada existência humana que compõe

nosso dia a dia.



92

Esse estado de vulnerabilidade conectado com a relação gravitária, desenvolve uma
sensação de continuidade presente e ao mesmo tempo movente, forjando uma
estabilidade dinâmica. Existe uma estabilidade, que eu chamo de estabilidade
dinâmica, ou seja, uma estabilidade baseada na capacidade de mudar e de estar
atualizado nas mudanças, não mudar no sentido de fugir ou de escapar. E isso, isso
vem do próprio corpo, é muito claro, é desenvolvido e estimulado, por exemplo,
pelo trabalho de contato improvisação: você deve ter a capacidade de ir para a
esquerda, para a direita, de estar móvel, mas não móvel no sentido de perder aquilo
que está acontecendo, ou seja, a necessidade do momento. [...] Neste estado de
estabilidade dinâmica, você está firme em relação a um conceito, um pensamento,
um desejo, mas sabe que é somente através da mistura, tendo uma flexibilidade,
tendo talvez que deixar cair essa mesmo intenção, que ela poderá ter continuidade.
Portanto, todas essas coisas estão ligadas entre si: a imediatez e a atenção aos
detalhes que lhe mantêm atualizado da capacidade profunda que eu chamo de
estabilidade dinâmica. (BARDET, 2015, p. 206)

Essa estabilidade apontada como uma capacidade de estar com a atenção em várias direções

está intrínseca ao trabalho dos dançarinos com a gravidade, pois, é intimamente dinâmico e faz com

que o corpo desperte certa vulnerabilidade e isso requer uma atenção refinada da própria percepção,

acumulação de pequenos arranjos, atitude intimamente ligada aos jogos com os pesos e à

temporalidade das corporeidades em movimento. Adentrar na experiência gravitária é permitir que

o corpo vivencie a experiência de mudanças contínuas, intermináveis, criando vínculos com o

tempo que se amplia em sua dobra que desdobra, que estica, que encolhe, que se desenrola em uma

temporalidade específica do momento presente que se dança. Através do contato com o solo, com o

espaço, com o outro em diversas direções simultâneas. Esse trabalho gravitário cria uma suspensão

temporal e situa a experiência em sua duração no cruzamento da matéria consciente e do

inconsciente próprio do corpo (BARDET, 2015, p. 218).

Para refletir em uma possível reorganização da própria percepção, tomemos o peso dos

corpos conectados com essa vulneralibidade como referência. O peso é compreendido como um

conceito chave nas teorizações em relação ao movimento, que aparece bem antes dos anos 70, já

nos estudos de Rudolf Laban49, em que o peso aparece como um dos quatro fatores fundamentais

que estruturam o seu sistema.

A partir dos anos 1920, Laban faz da questão do peso do corpo e do seu
deslocamento o centro do seu modo de pensar o movimento. A maneira como cada
um gerencia a relação com seu peso – ou seja, a maneira como cada um organiza a
sua postura para se manter de pé e adaptar-se à lei da gravidade – é eminentemente
variável. É ao mesmo tempo tributária de pressões mecânicas, do vivido

49 Laban foi dançarino, coreógrafo, artista plástico, arquiteto, estudioso do movimento humano. Essas suas atividades
foram exercidas como pesquisas científicas sobre o ser humano e a urgente necessidade de uma melhor qualidade de
vida. Cf. LABAN, Rudolf von. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
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psicológico do indivíduo, da época e da cultura em que se inscreve (SUQUET,
2008, p. 528).

Laban pensa em quatro fatores, sendo eles: fluxo, tempo, espaço e peso. Nesse sistema,

esses fatores podem combinar entre si e resultariam em estados expressivos do corpo. Ao pensar

nessa combinação de peso e fluxo tão evidente na dança CI, pode-se chegar, através da experiência,

a momentos totalmente adrenalizados de transferências significativas de pesos, alinhadas ao fluxo

do movimento, mas o que se torna uma recompensa ao entrar nesse estado, conforme aponta Steve

Paxton, seria conseguir se manter em uma espécie de calmaria, mesmo diante desses momentos de

adrenalina.

Permanecer de pé se tornou uma de nossas disciplinas (referência ao exercício
original da “pequena dança”), manter a mente atenta ao momento presente do
corpo. Essa prática simples foi a preparação para as interações complexas que
surgiriam com um parceiro. Como eram as práticas de jogar e pegar que pediam
respostas imediatas, levando-nos a estados adrenalizados. O suporte necessário de
partes reflexivas inconscientes do cérebro é mais presente quando a mente
consciente não tem medo. A calmaria de permanecer em pé é estendida para a
queda50 (PAXTON, 1997, p. 142).

Assim, os dançarinos de contato improvisação buscam por não se afiliar com as emoções de

medo, um estado mental de foco e atenção nas sensações físicas do corpo, fazendo uma espécie de

reprogramação mental, compreendendo que as emoções já são uma sobreposição da própria

sensação. A atenção e o foco na gravidade evidenciam o corpo, respondendo ao conectar-se com

essa força. Assim, ela passa ser a sustentação dos dançarinos e abre-se um espaço na dimensão

psicofísica. Desse modo, podem-se recusar alguns hábitos dos movimentos cotidianos e estabelecer

um movimento que seja mais genuíno em relação ao que o momento da fisicalidade do corpo

inserido no presente, apresentado como possibilidade, o que resulta na reorganização da percepção,

ou ainda, alcança-se um estado de refinamento dos movimentos conectados com a vulnerabilidade,

em uma estabilidade dinâmica.

A atenção plena nas sensações desempenha um papel fundamental na dança CI e destaca em

pesquisa da meta-atenção, isto é, atenção sobre a própria atenção. Esta manifestação do estado

mental de meta-atenção se constrói fundamentalmente quando se traz a compreensão de que o

50 Standing became one of our disciplines, Keeping the mind attentive to the body`s present moment. This simple
practive was preparation for the complex interactions that would arise with a partner. As were the throwing and
catching practices that called for instant response, introducing ourselves to adrenalized states. The suport needed from
the unconscious reflexive parts of the brain is more present when the conscious mind is no afraid. The calmness of
standing is extended into the fall.
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processo de estar presente é um procedimento envolvido na experiência de observar as próprias

percepções se movendo, ou seja, a atenção deve ser percebida como um estado de movimento.

Naturalmente, não é uma tarefa tão simples fazer da percepção objeto da própria atenção, isso exige

um treinamento disciplinado.

Para o dançarino experiente de contato improvisação o comprometimento com a atenção é

anterior à própria ação, e isso é também uma das premissas da dança CI. Depois de um longo

percurso de treino, os praticantes que optam por mergulhar nas investigações mais complexas dessa

prática, assim como essa ideia de meta atenção, podem ter a oportunidade de observar que a

“bagagem” de conhecimento sensório-motor propicia a experiência particular que se revela o eu-

corporal no aqui e agora, enquanto condição em que se atesta como o próprio estado de

improvisação. Essa condição não necessariamente dispõe o praticante a experimentar estados de

união uns com os outros, ou ainda um estado de vulnerabilidade na qual o outro torna-se presença

viva em nossos corpos, mas a dança apresenta potencialmente essas descobertas. No comentário da

autora:

Contato Improvisação pode oferecer uma experiência de conexão profunda, muito
pessoal, mas, muitas vezes também em um nível estranhamente impessoal.
Podemos conhecer e dançar com as pessoas por anos a partir do contato, nos
sentirmos unidos a elas, e podemos compartilhar momentos íntimos juntos, sem
saber nada ou muito sobre sua família, trabalho ou vida em geral. Isso se relaciona
com o conceito de communitas, desenvolvido por um antropólogo e pesquisador de
performance Victor Turner (1969-1995), referindo-se a um sentimento de laços
comunitários que existem fora das divisões sociais e econômicas. Communitas
refere-se a um senso de unidade e união temporária, um senso de unidade,
companheirismo livre de exigências e restrições da vida diária. Está ligado ao
comportamento ritualístico, ocorrendo no "espaço subliminar" separado da
realidade cotidiana nas sociedades tradicionais. Nas sociedades industriais, um
espaço similar é frequentemente ligado a atividades de lazer. Ele se encaixa bem na
comunidade de CI, onde as pessoas se ligam profundamente, mas muitas vezes
temporariamente51. (JUSSILAINEM, 2015, p. 118)

Nesse sentido, notam-se os agenciamentos políticos que o corpo aciona ao construir

realidades temporárias, nas quais os corpos se tocam muito e se descobrem nesse contexto dos

51 CI can offer an experience of deep connection, yet often in a strangely impersonal level. We might know people for
years from the contact jam, feel bonded with them and share intimate moments together, yet knowing noth- ing or much
about their family, job or life in general. This relates to the concept of ‘communitas’, developed by an anthropologist
and performance researcher Victor Turner ([1969] 1995), referring to a feeling of community bonds that exist outside
of social and economical divisions. Communitas refers to a sense of temporary unity and togetherness, a sense of
oneness, comradeship free from demands and constraints of daily life. It is connected to ritualistic behaviour, taking
place in the‘liminal space’ separated from everyday reality in traditional societies. In industrial societies a similar
space is often connected to leisure activities. It fits well into CI community where people bond deeply but often
temporarily.
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encontros, festivais, jams, retiros, residências de contato improvisação. Há uma expressão utilizada

entre os praticantes latino-americanos – “realidade temporária predileta”, que revela também uma

proposição paradoxal, assim como no processo de subjetivação.

O corpo, por um lado, acessa lugares diferentes, que se perdem e se reencontram em novos

sistemas, novas possibilidade de se ver e agir no mundo, mas sua sobrevivência se distingue

completamente em contextos distintos. É instaurada uma realidade suspensa criada por um grupo de

pessoas interligadas por uma prática corporal e que é produzida em alguns contextos específicos, de

certa classe social, econômica e cultural, que, ainda assim, estarão atrelados aos processos

dominantes de saber e de poder instaurados pelo sistema. Vale lembrar, contudo, que, ao sair desses

contextos de práticas, esse corpo tenderá a se manter em resistência, mas pode se enfraquecer

quando afastado da zona de prática contínua.

Para Rolnik, dentro desse engendramento em que os corpos se encontram, não basta agir na

esfera macropolítica, uma vez que a resistência, hoje, passaria por um esforço de reapropriação

coletiva dessa potência para com ela construir o que tais autores chamam de “o comum” (ROLNIK,

2018, p. 33).

No processo de subjetivação, revela-se o sistema capital vigente como um regime que

redireciona a potência da força vital ao trabalho, e não necessariamente à criação de uma ética da

existência. No entanto, essa reapropriação da construção de algo comum e coletivo não está dada a

priori e surge como potência micropolítica nas práticas artísticas que, segundo Rolnik, se

encontram hoje destituídas em favor de uma “cafetinagem” pelo capital, que tem nesse domínio

uma fonte privilegiada para sua expropriação.

Diante disso, não se trata de retomar a potência vital dos corpos por um simples decreto da

vontade ou tampouco por meio da consciência, por mais lúcida que esta seja. É preciso resistir no

próprio campo da política de produção da subjetividade e do desejo, um território que deve ser

incansavelmente alcançado, todos os dias. Pode-se dizer que “as realidades temporárias prediletas”,

entre os dançarinos de contato improvisação, ocupam um lugar comum de resistência, assim como

outros movimentos artísticos, que priorizam a desestabilização dos padrões, porém, nunca ocupam

o corpo da sociedade como um todo, pois ele se faz e se refaz implacavelmente no embate entre

diferentes tipos de forças e poderes (ROLNIK, 2018, p. 36).

A compreensão mais ampla da capacidade de se tornar vulnerável, mesmo que

temporariamente, nos contextos da dança, fortalece o sistema psicofísico pela qualidade de

modelar-se ao ambiente; cria-se uma qualidade de maior equilíbrio psíquico, auxiliando os sujeitos

no processo de individuação, enquanto um princípio e um processo a que tende todo sujeito e que é
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subjacente a toda atividade psíquica. A tendência da psique de se mover para a totalidade e o

equilíbrio é um postulado fundamental da psicologia de Jung (HOPCKE, 2011, p. 75-76).

Em CI, foca-se no toque entre os corpos como protagonistas do processo de se

vulnerabilizar e se expõe o corpo como um todo conectado a uma dimensão que é totalmente tátil,

que diz do som que toca os ouvidos, das imagens que tocam os olhos, dos cheiros que despertam o

toque no nariz etc. Estabelece-se uma perspectiva em que “tudo se torna contato”, à medida que

todos os sentidos são tocados pelo mundo e pela vida, sempre em relação a algo, a alguém,

tornando-os corpos positivamente vulneráveis a tudo isso que os envolve, ao potencializar e alterar

a micropolítica dos desejos em curso, provocando uma fricção entre o sujeito e o mundo.

Em Micropolíticas do desejo, os autores Suely Rolnik e Félix Guattari expõem que o desejo

se deixa guiar por aquilo que lhe indicam os embriões de futuro, de mundo, que o inconsciente é

essa fábrica de mundos, onde se vai germinando esses embriões. Momentos em que o mundo vai

fecundando, causando desestabilização e, para a percepção dessas experiências, torna-se necessário

que os canais estejam desobstruídos.

Nesse contexto, a dança CI aciona os corpos na medida em que se trabalha em desobstruir

os canais, potencializando a liberação dos movimentos necessários para que o desejo possa ser

guiado por suas vontades, para a criação de embriões futuros de mundos novos e regenerados,

através do corpo conectado à força vital de si e do planeta.

É como se, estando separados dessa fábrica de mundo que é o inconsciente, essa dança mais

consciente e inconscientemente possível como é a CI proporcionasse a abertura de mundos

embrionários que se transportam nos gestos mais conscientes possíveis, trazendo a materialidade

aos corpos em estados vibracionais alterados, ou de vulnerabilidade, potencializando o sujeito que

se envolve com a prática e persiste na resistência aos hábitos já constituídos na vida cotidiana. “É
que a vulnerabilidade é a condição para que o outro deixe de ser um simples objeto de projeção de imagens

preestabelecidas e possa se tornar uma presença viva, com a qual construímos nossos territórios de existência

e os contornos cambiantes de nossa subjetividade” (ROLNIK, 2007, p. 479).

3.3 O corpo na dança CI enquanto experiência e as sugestões de descolonização do
inconsciente como matriz da resistência micropolítica

Mover-se é um ato biomecânico, fisiológico e cultural, ao mesmo tempo. Aprende-se a

andar, sentar, correr etc. por imitação e repetição, e isso deveria ser apenas o estágio inicial do

nosso desenvolvimento, conhecido como desenvolvimento motor. Na vida adulta, sabe-se que é
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bom praticar atividades físicas, mas não se aprende a mover-se livremente, a conectar sensações

internas, emoções, pensamentos aos movimentos; a maioria das práticas corporais que são mais

conhecidas em um espectro da cultura de massa, seguem a ideia da repetição e imitação. Tampouco

se aprende a refletir a respeito do corpo e seu movimento, ou ainda, compreender que mente e corpo

fazem parte de um único sistema psíquico corpóreo.

Pensar o movimento de corpos a partir da dança CI, possibilita a conexão com muitos

aspectos que se desenvolvem nesse mesmo corpo, que é o sujeito em seu todo multifacetado, que

tem seu processo de subjetivação capturado nesse contexto do capitalismo globalitário,

financeirizado e que refina-se a cada dia, corroborando com o abuso perverso da força vital

(ROLNIK, 2018, p. 77).

Para compreender esse abuso da força vital, trazido por Suely Rolnik, como parte de uma

colonização do inconsciente, torna-se necessário olhar para o funcionamento de um sistema que

prioriza o consumo de produtos supérfluos, a acumulação de capital, o domínio da produção

cultural totalmente midiatizada.

Essa é uma nova dobra do sistema contemporâneo, que perversamente reduz a subjetividade

do sujeito, de modo que as ações do próprio desejo do sujeito alimentarão a produção das

subjetividades, em prol da acumulação de capital, financeiro e cultural, bem como alimentando a

forma de articulação do poder. Cria-se, assim, a ilusão de que a força vital, ou ainda pulsional, é

supostamente autogerida.

As subjetividades se disparam incessantemente, todos os dias, pois somos bombardeadas em

imagens de mundo e narrativas que atingem nossos sistemas psico-corpóreos, construindo de

maneira sutil, micropoliticamente, estados de “mal-estar”, seja por não possuir ou por não ser

totalmente parte dessa construção virtualizada. Cria-se necessidades subjetivas de que alguma coisa

qualquer “possa deter esse mal-estar”, instaura-se assim um consumo perverso, sem fim, de

produtos, lazer, diversão e prazer que podem amenizar ou anestesiar a sensação de estranheza e

mal-estar.

O que já vimos é que as sensações, estranhas ou familiares, realizam-se em operações da

existência. Somos parte de uma geração cujas sensações criam e se ampliam na fisicalidade e

virtualidade, e, também, na efemeridade e na velocidade das criações em rede e na capacidade de

retornarmos a um pensamento circular, ou ainda, rizomático. Os dançarinos, em muitas situações,

buscam pelas operações de estranheza, na medida em que se quer chegar ao desconhecido. Esse
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desconhecido tem a ver com permitir que as forças possam mover os corpos. Nas palavras do

dançarino:

Quando uma maçã caiu na sua cabeça, Issac Newton foi inspirado a descrever três
leis do movimento. Estas se tornaram a fundação de nossas ideias sobre a física.
Sendo essencialmente objetivo, Newton ignorou o que se sente ao ser a maçã.
Quando nós colocamos nossa massa em movimento, nós assomamos sobre o
constante chamado gravidade na direção do convite circular e balançante da força
centrífuga. Dançarinos brincam e jogam com essas forças. Além da terceira lei de
Newton52, nós descobrimos que para cada ação, várias reações opostas e iguais são
possíveis. Nelas reside uma oportunidade para a improvisação. (CQ/CI Sourcebook
I, 1997, p. 142-143)

Na verdade, não há a ideia de balanço para Newton, o dançarino revela aí, talvez, o ícone de

sua pesquisa, a “small dance”, a pequena dança, esse exercício de encontrar o constante balanço

que o corpo precisa fazer, simplesmente por existir. São inúmeros movimentos involuntários que o

corpo aciona para se manter parado e na posição em pé. Esse jogo em que o dançarino entra na

dança CI traz à tona o conhecimento de que estamos executando pequenas quedas infinitamente, de

maneira continua, e podemos ampliar essa percepção e nos manter aí presentes no momento

presente, em que o corpo encontra-se em situações de alto risco, ou seja, em grandes quedas.

Na dança, caímos sozinhos e juntos, ao misturar os pesos de dois ou mais corpos através de

um ponto de contato cambiante. É físico, químico, energético e libertador quando se aciona esse

verdadeiro jogo de troca de pesos e quedas, através de um único centro gravitário compartilhado.

Compreender a dança CI como ferramenta de resistência micropolítica aos processos de

subjetivação e colonização do inconsciente, imposta pelo sistema vigente, nos faz pensar em um

corpo que integra sua experiência mais encarnada e presente possível na dança em sua vida, e nos

processos da experiência de estar vivo e em relação aos outros, sendo capaz de rever seus próprios

comportamentos sociais, isso porque acessam um estado de presença, ou um estado de presente, que

a própria dança instaura, e que é anticapitalista, pois não produz nem acumula nada que não seja

conhecimento.

Imagine: um bastão é mergulhado numa lagoa parada. A sua ação rompendo a
superfície da água chama nossa atenção. Mudando nossa visão para incluir a lagoa
inteira, nós notamos que as ondas que se movem para fora estão se abrindo na
lagoa em velocidades mais lentas. Essas ondas, como emoções, desaceleram

52 A terceira lei de Newton ficou conhecida como a “lei da ação e reação” no corpo de teorias fundantes da física
clássica publicadas pelo inglês Sir Issac Newton (1643-1727), em 1687, no seu trabalho Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica. Sua formulação é a seguinte: “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade,
ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas”. (SILVA, 2014, p.
81)
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conforme se expandem pela lagoa. Dançarinos se movem e articulam na margem
que é o bastão em movimento. Aí “estados de sensação” tonais movem
rapidamente. A atenção de nossas mentes pode ser posicionada em qualquer ponto
dessa lagoa ou pode englobar a lagoa toda num só instante. (LITTLE, 2008 apud
SILVA, 2014, p. 156)

Essa imagem que a dançarina traz da lagoa e do bastão é uma espécie de síntese em relação

à presença, que demonstra uma ideia tanto de pontos de atenção concentrados como de pontos

expandidos. Continua Little:

O dançarino movedor, ao estar presente no momento físico, move sensações e
consciência na velocidade do bastão articulando na água. Aqui, bastão e água são
uma ação. Desse ponto de movimento as ondas de respostas emocionais formam
uma teia complexa de padrões em interação, cada onda movendo em sua própria
velocidade, influenciando toda a lagoa. Quando nós movemos neste trabalho, nós
não fazemos nada com respeito a água, mas nós, de fato, mudamos nossa atenção,
notando os resultados dos variados níveis. Atenção exclusiva na margem (do
bastão com a água) é mais útil sob algumas condições do que na lagoa inteira que
poderia nos permitir “sentir” as ondulações. Entretanto, é sábio não perder a
atenção sobre o bastão em movimento enquanto estiver em um estado “ estendido”,
uma vez que é a localização onde as ações estão acontecendo: uma ferramenta
mental que eu chamo de “rastreamento”. (LITTLE, 2008 apud SILVA, 2014, p.
157)

Esta seria como uma sugestão da dançarina para que os praticantes possam ter a experiência

de mover-se na velocidade da sua atenção, ainda que, por uma escolha consciente, possam estender

a percepção para pontos menos rápidos e mais periféricos de sua presença, do que os limites

imediatos de sua estrutura física, ou seja, no seu próprio sistema psíquico-corpóreo, onde as

informações transitam em alta velocidade entre o corpo e o ambiente. Esse rastreamento permite

que, possamos conhecer um processo da nossa própria subjetividade, à medida que podemos,

através da atenção, reconhecer complexas interações emocionais (emoções psíquicas) e estados,

sensações, sem ter que necessariamente fazer algo diante disso, ou seja, essa forma de estar presente

é totalmente anticapital, na medida em que se aprende a vivenciar experiências diretas sem

interferências, treinando para um estado menos reativo e aberto para a receptividade.

Diante disso, podemos olhar a dança como estratégia de flexibilização de padrões dos

comportamentos reativos e imediatos tão comuns nos condicionamentos sociais. Em oposição aos

corpos virtualizados e mecanizados, a CI propõe a construção de corpos que se engajam nas práticas

e que se interessam por esse tipo de experiência própria do ser vivente e que cria mundos.

Na esfera de uma micropolítica consciente, podemos trazer à tona essas questões que a

dança CI potencializa, porém sem perder de vista que não há um fim, ou uma realização completa
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no sentido de uma emancipação do sujeito, de sua própria condição social, mas há sim, uma

abertura no processo subjetivo e uma possível transformação a nível existencial ao longo da vida

daqueles que se dedicam a essa prática.

A professora, pesquisadora e escritora Debora Bolsanello (2005) investiga um conceito que

soma na compreensão do engajamento do corpo na dança CI: corpo enquanto experiência. Esse

conceito seria, em alguma medida, o que conecta todas as práticas somáticas53. Há uma discussão

acerca da dança CI, se esta poderia ser ou não considerada uma técnica de educação somática, tendo

em vista que muitas características que envolvem as técnicas reconhecidas como somáticas

aparecem também em Contato Improvisação.54 Ao apresentar algumas das premissas da dança CI,

aparecem relações com conceitos e pedagogias das práticas somáticas, vejamos no caso desse

conceito de corpo enquanto experiência, apresentado pela referida autora.

Trata-se de um profundo questionamento epistemológico anunciado pela fenomenologia e

que se agrega a uma ideologia holística e ecológica que anuncia o ser humano como totalmente

capaz de se autorregular, como todo ser vivo, ou seja, de buscar um estado de equilíbrio físico,

psíquico, social e em suas relações com o meio.

Isso muito tem a ver com as práticas de meta-atenção, onde refletimos a respeito das

subjetividades e, ao mesmo tempo, não negamos a objetividade , trata-se do conhecimento

integrado e indissociável da consciência como fala a educadora Débora Bolsanello. O corpo

enquanto experiência torna-se uma possibilidade de perceber o corpo e seu potencial, ao abrir-se

para qualquer coisa que possa emergir de uma dança, compondo com o momento e o espaço

presente, eliminando julgamentos mentais de certo ou errado ao máximo possível.

Tendo em conta que o processo de aprendizado na educação somática visa validar
a experiência subjetiva de cada aluno como fonte de conhecimento, o professor
evita julgar o discurso que seus alunos têm sobre seus próprios corpos ou de impor
seus valores sobre a estética ou a eficácia do corpo. Seu papel é sobretudo o de
guiar o aluno em suas descobertas somáticas, suscitar uma reflexão sobre a

53 É unânime entre os professores de educação somática de diferentes linhas a visão de que o corpo humano é um
organismo vivo indivisível e indissociável da consciência. O termo somático vem da palavra grega soma e nos fornece
uma pista para compreendermos o conceito de corpo como experiência. Hanna (2003, p. 50) distingue os conceitos de
corpo e soma: “[…] soma é o corpo subjetivo, ou seja, o corpo percebido do ponto de vista do indivíduo. Quando um
ser humano é observado de fora, por exemplo, do ponto de vista de uma 3ª pessoa, nesse caso, é o corpo que é
percebido”. São técnicas que pensam o corpo de maneira integrada, as que mais se destacam são: Técnica de Alexander,
Feldenkrais, Antiginástica, Eutonia, Ginástica Holística.

54 Não pretendo validar essa discussão, mas reconheço a necessidade de se avaliar, tendo em vista que existem
parâmetros e sistematizações apropriadas para cada técnica.
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corporeidade e formar nos alunos um senso crítico sobre os valores socioculturais
de estética e saúde (BOLSANELLO, 2005, p. 102).

Para que se possa validar esses processos de aprendizagens e guiar os alunos em suas

descobertas somáticas, segundo a autora, existem pedagogias específicas, entre elas: o aprendizado

pela vivência; a sensibilização da pele e a flexibilidade da percepção. Mais uma vez, nota-se a

aproximação com a dança CI nos seus processos de ensino e aprendizagem.

Essas três pedagogias que são apontadas, exemplificam de maneira direta o caminho que os

corpos podem percorrer para aprender a respeito de seus processos subjetivos de maneira mais

ampla e corroborando com o que a autora Suely Rolnik tem nos trazido até aqui.

O sujeito não deve ser encerrado em si, ao se tratar da experiência de estar vivo. É como se

houvesse um poder oculto em nós, que poderíamos chamar de “intuição”, ou para usar um termo da

autora “um saber do vivo” que extrapola os desejos do regime vigente. Esse poder, que alcançamos

através e só através da experiência direta pode ser totalmente anticapitalista, à medida que não visa

o acúmulo de nada, também pode auxiliar na capacidade humana de troca de informações e

conhecimentos e, ainda, conecta-se à consciência e ao corpo, revendo hábitos humanos nocivos por

uma alusão aos desejos mais profundos de realização e prazer, que são transferidos ao consumo

desequilibrado dos recursos vitais do planeta.

Acionam-se os corpos através dessas experiências de mundos, em que o outro deixa de ser

externo, como uma imagem representada de algo que sou capaz de julgar e passa a habitar-me. Eis

aí uma das chaves nessa esfera da micropolítica dos afetos, também apresentada pela autora Suely

Rolnik.

Ao final, essa prática se mostra favorável a instaurar um forma de se mover na qual não

necessariamente importa o objetivo ao qual se move, ou seja, o mais importante é como esse

movimento acontece, como ele se modifica, à medida que se investiga e se descobre novas

conexões existentes no sistema músculo-esquelético, por exemplo, e consequentemente nesse

aparelho psiquico-corpóreo que somos. A dança CI radicaliza essas descobertas de aberturas ao

colocar o outro como necessidade primeira para que a dança aconteça, ao se colocar em relação

direta com outros corpos, potencializamos a escuta de si sempre em relação ao outro, o que a torna

uma dança muito próxima da vida, tendo em vista que somos seres associáveis.
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À medida em que o outro habita o meu próprio corpo, existe uma desconstrução constante

do que somos enquanto sujeitos socialmente condicionados, tendo em vista que o toque é um tabu

instaurado pelo desconforto, pelo medo, ou ainda pelo processo condicionante educacional.

Em CI, vivencia-se uma atitude diferenciada a medida que se trata de experiência, tendo em

vista que socialmente existe certa pobreza de experiências, se olharmos pela ótica da corporeidade

contemporânea e seus recursos tecnológicos que informam os corpos. O autor Jorge Larrosa

Bondía aponta alguns motivos que caracterizam essa pobreza de experiência atualmente:

Em primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E
mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da
experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase contemporânea na
informação, em estar informados, e toda a retórica destinada a constituirmos como
sujeitos informantes e informados; a informação não faz outra coisa que cancelar
nossas possibilidades de experiência. O sujeito da informação sabe muitas coisas,
passa seu tempo buscando informação, o que mais o preocupa é não ter bastante
informação; cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa
obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de “sabedoria”,
mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça.
(BONDIA, 2002 , p. 22)

No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência e,

também, faz com que nada nos aconteça. Desde pequenos até a universidade, ao largo de toda nossa

travessia pelos aparatos educacionais, estamos submetidos a um dispositivo que funciona da

seguinte maneira: primeiro é preciso informar-se e, depois, há de opinar, há que dar uma opinião

obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que quer que seja. A opinião seria como a dimensão

“significativa” da assim chamada “aprendizagem significativa”. A informação seria o objetivo, a

opinião seria o subjetivo, ela seria nossa reação subjetiva ao objetivo (BONDIA, 2002 , p. 23).

Diante disso, voltamos a pensar na prática da dança CI como possibilidade de reversão e

flexibilização dos padrões, como o da obsessão pela opinião, por exemplo, e ao julgamento externo

de certo ou errado. Os corpos que estão engajados na dança CI entram em estado de dança à medida

que se entregam para a experiência em si e ampliam a sua potência e capacidade de existência.

Ao se tratar de existência, retomamos um ponto central desse estudo, as matrizes da

micropolítica dos desejos, ligadas à esfera do poder e sua atuação, a qual diz de uma certa produção

de subjetividades intrínsecas a uma estratégia do sistema vigente e que, por agir na esfera

micropolítica além da macropolítica, abusa da vida enquanto força vital, de criação e transmutação.

Isso inclui a potência vital em todas suas manifestações. Nas palavras da autora:
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O intuito do abuso é destituir a subjetividade de seu poder de conduzir sua potência
vital e da liberdade de escolha de seus destinos. Isso se faz por meio da obstrução
do acesso a tal potência e do indispensável conhecimento de suas dinâmicas que se
deveria desenvolver ao longo da vida para melhor protegê-la na direção do seu
destino ético. (ROLNIK, 2018, p. 164)

Essa nova dobra do sistema vigente, na qual os modos operantes atuam não somente para

tornar os corpos dóceis e submissos, como em décadas passadas, além disso, o intuito agora é quase

se não o contrário, estimular a potência, acelerar a produtividade, extraindo a força de criação e

pulsional para a criação de “novidades” cada vez mais criativas e que possam suprir os desejos

desviados por uma produção micropolítica dos desejos, com novos produtos, cujas imagens nos

bombardeiam todos os dias com a ideia que de precisamos, cada vez mais, desses novos produtos e

entretenimentos. Há então uma questão central em relação à força vital e à potência dos corpos,

sendo estimulada e ao mesmo tempo desviada, ou seja, a potência vital passa a ser usada para a

reprodução do status quo, apenas muda-se criativamente, suas peças e lugares, fazendo variações

sobre o mesmo (ROLNIK, 2018, p. 164).

Podemos olhar esse princípio micropolítico de poder sobre a produção de subjetividades e

conscientemente diagnosticar possíveis deslocamentos e flexibilizações, em que o corpo seria o

centro disso, por exemplo, no caso da dança, que surge como prática de deslocamento e de

reestruturação da forma de atuação do poder e da variação das formas e forças.

Se no sistema “capitalístico” a política de subjetivação se alimenta do movimento pulsional,

cuja energia canalizada cria novas formas de vida, construindo mundos segundo seus desígnios: a

acumulação de capital econômico, cultural etc. (ROLNIK, 2018, p. 107); na dança CI, há uma alta

observação do movimento pulsional e suas ressonâncias. Conscientizar-se dessa energia na esfera

psicocorporal pode ser então visto como uma flexibilização e um deslocamento, contribuindo com a

ampliação da experiência de estar vivo e conviver com o “ mal-estar” instaurado no nosso tempo, em

função dos processos macropolíticos, como, por exemplo, a crise econômica, o golpe do estado, a

ascensão dos governos conservadores, a redução dos direitos para as minorias etc.

Claro que, nesse complexo conjunto de operações micro e macro políticas que envolvem as

existências, não se trata de olhar para a dança CI como possível saída, ou receita de uma salvação.

Mas, ao olhar para a prática como saídas micropolíticas de reversão ou flexibilização no processo de

subjetivação vigente, alçamos um olhar de enfrentamento e resistência, principalmente ao

conectarmos a prática com as 10 sugestões que a autora Suely Rolnik apresenta como práticas para

uma contínua descolonização do inconsciente, são elas:
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1- desanestesiar nossa vulnerabilidade às forças, 2- ativar o saber do corpo ao
longo de nossa existência, 3- desobstruir cada vez mais o acesso à tensa
experiência do estranho familiar, 4- não denegrar a fragilidade, 5- não interpretar a
fragilidade desse estado instável e seu desconforto como “coisa ruim”, 6- não ceder
à vontade de conservação das formas de existência, 7- não atropelar o tempo
próprio da imaginação criadora, 8- não abrir mão do desejo em sua ética de
afirmação a vida, 9 – não negociar o inegociável, 10- praticar o pensamento em sua
plena função. (ROLNIK, 2018)

Não se trata aqui de um aprofundamento em relação às 10 sugestões que a autora apresenta,

mas é cabível avaliar que essas sugestões trazem em si um trabalho de artesania pessoal, do qual

depende e desperta para a descolonização na esfera micropolítica, implicada em um esforço

constante que jamais atinge sua plena e definitiva realização (ROLNIK, 2018, p.174).

Ao longo de nossas vidas seguimos oscilando entre as políticas do desejo que se alteram

entre seus extremos, de um lado nossos personagens habituais e corroborando com as relações de

abuso de poder, e de outro, um trabalho sem fim para reapropriação dos nossos desejos e

desconstrução desses personagens habituais e consequentemente a criação de outros, que possam

estar mais à altura da vida e da alteridade em relação aos outros.

Compreendendo assim que a macro e a micro política estão imbricadas e uma só existe

porque a outra existe e, ainda, que, no processo das operações complexas das subjetividades, um

mesmo sujeito pode operar de maneiras distintas, ou seja, macropoliticamente estar engajado em

processos que defendem causas socias que envolvam a minoria e em sua vida privada,

micropoliticamente seguir reproduzindo preconceitos e padrões colonizantes etc. Não há como

medir e tampouco encontrar uma maneira de compreensão completa desse processo, o que há são

pistas e possibilidades de se perceber o corpo como o protagonista dessas operações e processos que

envolvem o individual e o coletivo, o privado e o público.
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4. (IN) CONCLUSÕES

Em tempos como os nossos, de violência, atrocidades, conturbações, desagregações,

consumismo, destruição dos recursos naturais, individualismo, massacres, guerras etc., torna-se

necessário falar a respeito de tudo e qualquer coisa que toque a consciência humana em relação à

vida. O que mais lhe agrada na experiência de estar vivo?

A dança CI tem se tornado mais um dos meios possíveis e disponíveis, na medida do

possível, atualmente, serve também para aqueles que buscam por ascensão da consciência e

expansão do ser, que gostam de viajar, de conhecer pessoas, de aprender através da interação uns

com os outros, de estar em contato com a natureza, interessados nas artes do movimento, em

alimentação saudável, vida comunitária, criação de comunidades que dançam de maneira

temporária e, também, continuada. Essas são algumas características que mapeiam um certo tipo de

público entre artistas, entusiastas e curiosos em relação à prática, que frequentam os espaços de

encontros, festivais, jams e outros espaços onde a dança acontece. Com uma certa frequência,ou de

maneira esporádica, etc.

Importante também, nesse movimento, é reconhecer que, na experiência do diálogo,
a palavra do outro vem tocar em nossas significações, e, ao pertencermos ao
mesmo “mundo cultural”, posso considerar que coexistimos, pois vi outros como
semelhantes, no momento em que reconheci, na minha corporeidade, uma
significação transferível, dando legitimidade ao outro. (KRISCHKE, 2012, p. 133)

Ao permitir entrar em contato com as múltiplas possibilidades da experiência de estar vivo,

que Suely Rolnik chama de saber-do-vivo, que é um saber intensivo, potente e que poderíamos

chamar de intuição, a existência do próprio sujeito se aviva, quando alcança as experiências de estar

dentro e fora dele mesmo, em um sentido amplo de perceber e não de se identificar diretamente com

padrões culturais, com condicionamentos sociais e com suas expectativas de mundo. Descentraliza-

se a atenção superficial da imagem do outro, que deixa de ser um objeto e passa ser parte da própria

existência. Essa é uma questão realmente importante, por conectar a prática com a micropolítica dos

afetos.

De maneira geral, socialmente, aprendemos a desenvolver um tipo de atenção específica, de

concentração em uma coisa de cada vez. A prática convida a deixar que a atenção possa incluir

várias coisas coexistindo, acontecendo juntas, com o mesmo grau de valor. Acontece uma espécie

de descentralização no próprio corpo, por exemplo, para se estar verdadeiramente mais seguro em

uma queda, deve se expandir, sentir as direções possíveis, sentir a proximidade do chão em relação

às extremidades, isso modifica significativamente o entendimento geral da relação de centro (bacia)
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e periferia (braços, pernas, mãos, pés, cabeça), por meio da qual se inicia a descentralização da

própria bacia, ao mesmo tempo em que todas as partes do corpo podem ser ativadas.

O corpo em estado de dança, de presença, que acontece de maneira ativa através da

dinâmica na transferência dos pesos, nos movimentos das massas, o corpo em sua fisicalidade

concreta e paradoxal, traz a sensação de que, em mim, há espaço para o outro, paradoxalmente, ao

perceber o outro como convite à abertura de novos mundos possíveis, ao mesmo tempo, quando

vejo o outro, ele já está à margem do meu olhar, torno-o um objeto pela experiência imediata. Ainda,

ao mesmo tempo em que ressignifico a própria existência, conforme aprofundo na experiência da

dança com o outro que modifica meu próprio corpo e tempo, essa ressignificação amplia-se para

outros níveis da experiência, criando paradoxos e contradições entre a vida e arte.

O outro é conhecer a si e se desconhecer ao mesmo tempo, o outro é o meu mundo, ele

habita o meu corpo, à medida que o recebo nesse meu mundo, através da mistura entre aceitação do

momento presente, com a menor intenção possível, em um desdobramento dos meus próprios

desejos. Isso acontece quando podemos juntos focar nas forças e nas dinâmicas dos nossos centros,

descentrados, em relação à gravidade, a nós e ao jogo da abertura a estados de prazer, alegria e

comunhão, um fato combinado a uma espécie de produção de corpos anticapitalistas em um

processo de resistência micropolítica.

A problemática até aqui (in)conclusiva seria encontrar a forma de garantir que o outro seja

legítimo, sem a projeção de minhas próprias imagens que mantêm o outro somente nessa projeção,

ou seja, como estabelecer uma relação de sensibilidade e escuta ao outro de maneira efetiva e

possível ao ensino dessa dança? A importância da transmissão e o compartilhamento dos saberes

entre os praticantes.

Um processo de transformação contínuo de noções do que podem ser as relações uns com os

outros, a compreensão do corpo sempre em relação, que se conscientiza através da prática e alcança

uma sincronização possível com outros, ou uma sintonização vibracional, em direção ao

entendimento de que corpos se atraem, se repelem e também se sintonizam, retirando uma densa

ideia de absoluto, ou de único em relação a nossa própria existência. Para se dançar CI, torna-se

necessário fazer da própria corporeidade, uma situação transferível, abrir-se para possibilidades de

perceber outros de nós mesmos. São aberturas possíveis, nas palavras de Ana Maria Krischke:

Sendo assim, a noção de conhecimento do mundo e do outro, suscitada na
experiência do Contato Improvisação e seu desdobramento no ensino da dança, não
é uma noção a priori de conhecimento do mundo e do outro. Uma vez em que se
baseia na relação entre os sujeitos envolvidos e dela depende, está em permanente
construção e transformação. Valores como curiosidade, vazio, coexistência,
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compartilhar, são postos em jogo no processo de conhecer. Identificamos a
percepção e a sensação – que são aprimorados e valorizados no Contato
Improvisação – como fundamentos de conhecimento do mundo e do outro. O
desdobramento no ensino da dança será o de favorecer uma abertura para a
construção do conhecimento e da relação com o outro, considerando os sujeitos
envolvidos de forma concreta e efetiva, participantes da experiência. (KRISCHKE,
2012, p. 131)

Nesse desdobramento apontado pela a autora, da experiência dançada, e nas propostas de

ensino que envolvem a construção do conhecimento nessa prática, surgem nas relações e a partir do

contexto de cada grupo que vive a experiência, isso, nos convida a retornar ao processo laboratorial

que se estabeleceu durante esta pesquisa e trouxe à tona valores e contextos distintos.

No primeiro processo, no contexto do DEART, a disciplina eletiva trouxe reverberações

mais imediatas e aberturas iniciais, a maioria dos participantes tiveram seu primeiro contato com

essa dança nesse formato da disciplina.

Passamos por vários estágios, enquanto um processo coletivo e de investigações múltiplas

do corpo em relação, tanto no sentido da prática em si, que foi vista como grande desafio em

relação ao tabu com o toque, relatado por alguns participantes, como também do ponto de vista das

provocações que como facilitadora compartilhei, nesse espectro do meu próprio interesse de

enfocar na dimensão tátil e micropolítica da prática.

Levantamos muitas questões potentes para se testar nas dimensões da própria dança, ao

mesmo tempo em que focamos no trabalho dos princípios básicos de soltura, abertura, relaxamento

muscular, respiração, comunicação do centro com as extremidades, conexões ósseas, ou seja,

vivenciamos um processo de conscientização e corporificação que amplia a capacidade de perceber

o que estamos fazendo, como nos envolvemos uns com os outros, como estamos estabelecendo

nossas relações de troca e finalmente nossas expectativas em relação ao outro.

É possível sair do jogo de poder, e tornar-se divertido, ou então permanecemos nos jogos de

poder e força, que também aparecem na prática, mas existem muitas outras maneiras de se mover

fisicamente, e é importante essa descoberta de que a relação não precisa ser de força e poder.

Abaixo um relato colhido em forma de escrita, durante o processo de avaliação final da

disciplina eletiva, processo laboratorial para a pesquisa, demonstrado aí questões que envolvem

possíveis mudanças nessa esfera micro que enfocamos durante o percurso:

Contato improvisação mudou a minha visão sobre tato, o meu próprio corpo,
minha comunicação, minha relação comigo e com o mundo. O meu jeito de andar
mudou, minha disposição mudou também nas outras aulas do curso. O meu corpo
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parece outro. Eu sinto um outro corpo, é como se eu tivesse acordado alguns
pontos no meu corpo.

Esse recorte, ilustra de maneira concreta, possíveis mudanças na corporificação dessa pessoa

participante do processo laboratorial e fortalece a visão das possíveis transformações que vão

ocorrendo à medida que se pratica. Também traz, em palavras simples, a mudança como uma nova

visão sobre o toque, que traz à tona a intenção dessa prática desde suas origens, no que toca a arte e

a vida, o jogo de experimentar corporalmente possíveis mudanças físicas, psíquicas e sociais.

Já a experiência de troca com os participantes no segundo espaço laboratorial, que foi a

residência permeável corpo artístico, aconteceu em um contexto completamente diferente e nota-se

aí a importância de olhar para a experiência em formato de imersão, com sua potencia

transformadora, apontando para outra maneira de aprendizagem, distinta do processo do ensino

público, sendo uma das clarezas necessárias ao olhar de necessidades básicas de mudanças nas

formas de educação de um pais. Quais são os conhecimentos dados fora do corpo? Ainda que não

exista algo fora do corpo.

Onde que a dança e convívio foram pesquisados e, também, a construção do processo de

maneira coletiva, pois facilitei as aulas juntamente com outras artistas e professoras. Apresento um

recorte, colhido durante o processo de residência:

Quando o CI gera experiências artísticas/estéticas? Qual é a cena própria do
contato improvisação? O que significa pra mim estar co-criando com as
professoras? Na experiência de ontem, durante a Jam, notei que tinham
observadores na porta e então alterei a minha dança, era como se tivéssemos um
público e essas questões surgiram. Também fiquei refletindo sobre o laboratório
na parte da tarde, quando trouxeram a ideia de explorar uma dança que você cai
para o outro e para fora dele ao mesmo tempo, isso mudou a minha perspectiva,
eu começei a dançar com o meu parceiro e com todos os outros corpos ao mesmo
tempo.

É possível demonstrar, através desse recorte, o enfoque artístico e de criação suscitado

durante esse processo e essa noção de estar fora e dentro, que aparece como possibilidade de

expansão da experiência subjetiva. Observou-se, ainda, que estamos desenvolvendo, enquanto

comunidade, o conhecimento de experienciar as relações intra-subjetivas que se diferem das inter-

subjetivas, ou seja, eu preciso ser habitado pelo outro, ao ponto de mover e ser movido. Os

processos que foram vivenciados nessa residência podem auxiliar no despertar para com a

autenticidade somática, onde se investiga seus próprios corpos com verdadeira curiosidade. O

movimento do corpo é alimento (BOLSANELLO, 2005) e, como tal, constrói nossa identidade no

mundo. As práticas corporais não competitivas acalmam o sistema nervoso, ao mesmo tempo em
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que desenvolvem a consciência corporal ao ativar músculos adormecidos, clarificar eixos de

conexões, ativar a propriocepção55 dos ossos, dos músculos e da pele.

O fato de viver uma experiência laboratorial com iniciantes e outra com iniciados traz o

tempo de prática como um sinalizador de possíveis acessos, ou seja, quanto mais tempo se pratica

essa dança, mais se adquire experiência, ou seja, mais capacidades e habilidades psíquico-corpóreas

são despertadas além de criar uma realidade temporária possível totalmente extra-cotidiana,

evidenciando a estabelecendo uma aproximação da prática com a produção de comunidades. O que

também traz a tona a questão macro e micro, implicadas, em uma artesania de si, para usar um

termo de Suely Rolnik, em relação a a própria experiência. Tendo em vista que, a instituição e os

processos que envolvem a experiência em sua micropolítica estão imbricadas e uma depende da

outra.

Responder à pergunta "como eu me sinto"? É a capacidade de se reconhecer, de referir a si,

através de uma escuta ampla, sempre em relação, logo, parte-se do próprio corpo como meio de

atenção a fim de responder ao mundo, isso faz com que a prática artística pensada a partir do

convívio flexibilize cada vez mais as fronteiras arte vida. Como eu me sinto é um limiar entre

aquilo que se é e o que o mundo faz ser. A pesquisa em dança CI informa aos corpos estas

capacidades múltiplas de percepções a medida em que se dança, em que se pratica, em que se

coloca em jogos de movimentos e, ainda, situa a experiência somática em uma radicalidade e

intensidade a partir do toque entre os corpos.

Neste estudo, podemos apontar a dimensão tátil como um ponto de intersecção que abrange

as principais micropolíticas que envolvem essa prática, transformando a experiência de estar em

relação, ampliando os canais de comunicação, desobstruindo os canais para a experiência do “saber-

do-vivo” e que pode estabelecer relações de comunhão em prol a vida comum. Flexibilizando as

relações comumente estabelecidas a partir do jogo do poder saber já pré-estabelecido pela sociedade

contemporânea que a priori potencializa os modos individualizantes, segregados e hierarquizados.

A prática, ao contrário, potencializa os corpos para as experiências compartilhadas, colocando os

corpos em sua experiência de transferir-se ao outro ao mesmo tempo que se recebe a transferência

do outro. Um jogo paradoxal, uma maneira de se conhecer conhecendo o outro.

Ademais, esse estudo até aqui, que, além de evidenciar os processos laboratoriais, nos quais

o tempo foi dedicado ao ato de dançar, utilizou-se também de leituras que auxiliaram em

55 É o sentido da posição relativa das próprias partes do corpo e a força do esforço sendo empregada em movimento. Às
vezes é descrito como o "sexto sentido". Em humanos, é fornecido pelos proprioceptores nos músculos e tendões
estriados esqueléticos e na membrana fibrosa nas cápsulas articulares.
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apontamentos de uma possível compreensão do funcionamento da dança CI como dispositivo

anticapitalista, dando conta de seu marco histórico cultural, que emerge tomado pelo ponto de

partida dessa escrita, ao mesmo tempo que cria a contradição se olharmos que a grande maioria dos

praticantes estão inseridos em um contexto de classe média, brancos e com certos privilégios no

contexto social.

É possível dizer que, atualmente, o cenário da prática contato improvisação tem se

consolidado com a formação de comunidades, que estão se construindo e desenvolvendo seus

próprios conhecimentos em uma arte relacional, conforme os próprios contextos culturais e sociais

em que se encontram essas comunidades. Portanto, há sempre diferenças, contradições, paradoxos e

aproximações entre as comunidades, sendo a própria prática que envolve a entrega do corpo, a

entrega da gravidade e as dinâmicas das forças, ao lidar com o outro, um eixo. A maneira com que

os conhecimentos são transmitidos tem sido, de maneira geral, através dos diversos festivais,

encontros, workshops e residências espalhados pelo mundo, circulando entre pessoas de um

“mesmo mundo cultural”.

Esse “mesmo mundo cultural” tem haver com o fato de os praticantes desenvolverem uma

forma específica de se comunicar corporalmente, estabelecendo assim uma comunidade que dança e

que se encontram em contextos e tempos próprios.

Vale lembrar que esse processo esta ainda em construção, pois por mais que nos espaços de

transmissão da prática se viva o espírito inclusivo e que existam formas específicas do fazer, as

quais a própria comunidade da qual faço parte tem buscado e encontrado maneiras, como, por

exemplo, gerar uma economia mais solidária, participativa e auto-gestada, durante os festivais, e,

praticar valores mais econômicos e mais acessíveis possíveis, criando também bolsas para

participantes sem condições financeiras, pode ser observado, quanto ainda é pequena a participação

real desses corpos que estejam em contextos sociais e culturais diferentes, tanto economicamente

falando como na produção de diferenças, por exemplo, corpos gordos, negros, transgêneros etc.

A partir disso, podemos olhar a produção de subjetividades macro e micro politicamente,

que acontecem ao mesmo tempo. Indissociavelmente e não necessariamente seus agenciamentos

são complementares ou opostos. O que faz com que os mecanismos sociais e culturais, aos quais

estamos envolvidos, possuam uma espécie de enredamento na medida em que se compreende o alto

grau de complexidade, flexibilização e sofisticação perversa, próprio do modo de existência

neoliberal e suas estratégias de poder que se articulam na produção das subjetividades macro e

micro politicamente.
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Por fim, como compreender as trocas de lugares em relação aos poderes dentro da própria

prática da dança CI, e quais estratégias serão necessárias para manter assegurado os princípios que

envolvem a descoberta do potencial que encontramos através das relações de comunhão,

cooperação mútua, respeito à vida, jogo sem caráter competitivo, transferência consciente de peso,

cuidado consigo mesmo e com o outro? Por último, como manter esse estado de atenção e

conscientização que se alcança na esfera micro, entre a comunidade que dança, e expandir cada vez

mais as relações macro da vida social?
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