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RESUMO 

Propõe-se nesta pesquisa fazer uma reflexão e análise sobre a prática de Contato Improvisação (CI) com ênfase no Projeto Sul em 

Contato realizado entre março e dezembro de 2009 em Porto Alegre. A pesquisa se desenvolve a partir da descrição de material variado 

- caderno de anotações de participação observante, blog do Sul em Contato, entrevistas semi-estruturadas com professores e 

participantes, folders, vídeos e fotos das atividades em aulas, jams e performances - além das motivações de concepção e de 

organização do evento. As principais referências teóricas são de autores seminais desta forma de movimento - Steve Paxton (1978, 

1979, 1987, 1997, 2018), Nancy Stark Smith & David Koteen (2008), Cynthia Novack (1990) - procurando um diálogo com autores e 

autoras da América do Sul como Marina Tampini (2012), Lela Queiroz (2009), Hugo Leonardo Silva (2012), Diego Pizarro (2011, 2015, 

2016) e Suzane Weber (2014). O Sul em Contato foi concebido pelo desejo de fazer crescer o número de praticantes de CI na cidade de 

Porto Alegre através do aprofundamento técnico nesta forma de dança e uma maior integração com os bailarinos, pesquisadores e 

professores da Argentina, Uruguai e outros estados brasileiros. Em sua primeira edição o projeto foi realizado na Sala 209 da Usina do 

Gasômetro em Porto Alegre, com financiamento do Fumproarte da Prefeitura Municipal. A descrição das oficinas estão agrupadas em 

três núcleos de abordagens que se penetram entre si - princípios, fundamentos e aprofundamentos em CI, educação somática e outras 

técnicas, composição e performance. O objetivo deste trabalho é fazer um registro histórico, crítico e reflexivo do evento buscando 

potências de movimentos e pensamentos que ressoaram a partir das práticas dos encontros, em processos individuais e coletivos da 

rede de praticantes de CI. 

Palavras-chave: Contato Improvisação. Dança. Sul em Contato. História. Porto Alegre. 



ABSTRACT 

It is proposed in this research to make a reflection and analyze the practice of Contact Improvisation (CI) with emphasis on the South in 

Contact Project held between March and December 2009 in Porto Alegre. The research develops from the description of the varied 

material - the observer participation notebook, the South in Contact Blog, semi-structured interviews with teachers and participants, 

folders, videos and photos of classroom activities, jams and performances - beyond the motivations of conception and organization of the 

event. The main theoretical references are seminal authors of this form of movement - Steve Paxton (1978, 1979, 1987, 1997, 2018), 

Nancy Stark Smith and David Koteen (2008), Cynthia Novack (1990) - looking for a dialogue with authors from South America such as 

Marina Tampini (2012), Lela Queiroz (2009), Hugo Leonardo Silva (2012), Diego Pizarro (2011, 2015, 2016) and Suzane Weber (2014). 

South in Contact was conceived by the desire to increase the number of CI practitioners in the city of Porto Alegre through technical 

improvement in this form of dance and greater integration with dancers, researchers and teachers from Argentina, Uruguay and other 

Brazilian states. In its first edition it was held in Room 209 of Usina do Gasometro in Porto Alegre, with funding from the Fumproarte of 

the City Hall. A description of the workshops is grouped into three overlapping approaches - principles, foundations and depths in CI, 

somatic education and other techniques, composition and performance. The objective of this paper is to make a historical, critical and 

reflective record of the event, seeking powers of movement and thoughts that occurred from the practices of the meetings, in individual 

and collective processes of the network of CI practitioners. 

Keywords: Contact Improvisation. Dance. South in Contact. History. Porto Alegre 
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INTRODUÇÃO  

 O Sul em Contato foi concebido como um projeto de oficinas, jams , vídeos e performances de Contato Improvisação (CI)  1 2

realizado entre março e dezembro de 2009 na Sala 209 da Usina do Gasômetro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, com 

financiamento do Fumproarte  da Prefeitura de Municipal de Porto Alegre. Foi criado pelo desejo de fazer crescer o número de 3

praticantes de CI na cidade através do aprofundamento técnico nesta forma de dança e uma maior integração com os bailarinos, 

pesquisadores e professores da Argentina, Uruguai e outros estados brasileiros. O projeto durou mais de nove meses e envolveu muitos 

participantes, teve registros de fotos, vídeos e depoimentos. Esses arquivos nunca foram exibidos publicamente ou analisados a 

posteriori. Portanto esta dissertação objetiva preencher esta lacuna de um recorte histórico da dança  de CI em Porto Alegre.  

 Depois de discorrer sobre demais objetivos, justificativas e escolhas metodológicas apresento um breve histórico da concepção e 

definições de Contact Improvisation em um dialogo com autores e autoras seminais desta forma de movimento, muitos deles artistas 

como Steve Paxton, Nancy Stark Smith, Cynthia Novack, Ann Copper Albright, publicações na revista Contact Quarterly  e também 4

 Jam, abreviatura de Jazz After Midnight (Jazz depois da meia-noite), usada por músicos para designar encontros ou sessões de improvisação e adotada aqui 1

pelos praticantes de Contato Improvisação para nomear seus encontros para livre prática da dança improvisada.

 Contact Improvisation foi cunhado em 1972 por Steve Paxton e colaboradores. Na tradução brasileira, Helena Katz chamou de Improvisação por Contato em uma 2

matéria sua publicada no jornal Estado de São Paulo (Disponível em:http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71232712949.jpg. Acesso em: mai. 2018). 
Porém no Brasil acabou por se popularizar como Contato Improvisação. Diego Pizarro (2011) optou por incluir o hífen Contato-Improvisação e até sugere a grafia 
como ContatoImprovisação a partir do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, e aprovado no Brasil pelo 
Decreto Legislativo n.54, de 18 de abril de 1995. Neste trabalho me referirei à esta dança ora como Improvisação por Contato, ora como Contato Improvisação, ora 
como Contato-Improvisação, ora como Contato, ora como Contact ora como CI respeitando a pluralidade de traduções.

 O Fumproarte foi criado como forma de apoio municipal à produção artística local. Em sua trajetória, financiou inúmeras produções das mais diversas áreas de 3

expressões artísticas, tornando a Secretaria da Cultura de Porto Alegre reconhecida nacionalmente por gerir um fundo que alavancou a vida cultural e artística da 
cidade. O Fumproarte foi um fundo de natureza contábil especial com finalidade de financiar projetos de bolsas de pesquisa e de produção artístico-cultural. Com o 
projeto de lei complementar (PLCE) 005/19 aprovado em 25/11/2019 que estabelece diretrizes para a criação e extinção de fundos públicos municipais, o 
Fumproarte poderá ser extinto. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_servidor/default.php?p_noticia=999206738. Acesso em: dez. 2019.

 Contact Quarterly - a vehicle for moving ideas. Traduzido aqui como:  Contato Trimestral - um veículo para ideias em movimento, é uma revista internacional de 4

dança, improvisação, performance e artes de movimento contemporâneas que existe desde 1975. Possui textos impressos e on-line, sobre as muitas formas 
emergentes de dança e improvisação, métodos de ensino, práticas de movimentos somáticos e processos criativos que intrigam e nutrem esta forma de arte. É 
editada por Nancy Stark Smith e Lisa Nelson.
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autores europeus com publicações específicas sobre CI, como Thomas Kaltenbrunner e Jörg Schmid. A seguir conto um pouco sobre 

minha trajetória em relação ao CI e como cheguei na concepção do Sul em Contato. Então apresento dados técnicos do projeto fazendo 

observações sobre termos utilizados na época de sua escrita. Depois disso descrevo, a partir de minhas memórias, registros textuais e 

visuais as oficinas e atividades do evento de 2009. Na sequência apresento brevemente as propostas das edições de 2012 a 2019. A 

partir de todo o conteúdo exposto proponho análises e reflexões sugerindo imagens metafóricas para esta forma de movimento, 

premissas fundamentais, perspectivas políticas dos corpos dançantes de CI, perspectivas de visões de mundo confluentes em discursos 

e práticas frequentes entre artistas e cientistas atuais. Aproximo-me também de autoras e autores sul-americanos como Marina Tampini, 

Lela Queiroz, Hugo Leonardo Silva, Suzane Weber, Heloisa Gravina e Diego Pizarro além das vozes dos professores e participantes do 

projeto. 

 A questão principal opera em torno de encontrar potências de saberes em relação à Improvisação por Contato a partir das 

experiências e conhecimentos compartilhados no Sul em Contato em sua primeira edição e ao longo dos 10 anos de sua existência. 

Como questões periféricas observamos ressonâncias, redes , encontros  e pensamentos sobre a prática que tenham uma relação mais 5 6

direta com o festival. 

 Interesso-me por escritas de quem dança, escritas que acompanham a experiência do movimento, entendendo ambas como 

práticas artísticas e formas de comunicação que seguem juntas no desenvolvimento do CI desde um período próximo ao seu 

surgimento como legítimas formas de expressão deste trabalho. Interesso-me também por paradigmas que operam em perspectivas 

inclusivas, cooperativas, ecologicamente profundas, lançando a proposta de um futuro aprofundamento teórico-prático entre CI com as 

práticas do ativismo quântico proposto pelo físico indiano Amit Goswami (2018) objetivando uma transformação social-cultural global.  

 O conceito de rede, embora polissêmico, com sentidos diversos, vem sendo tratado como dado. Porém pode ser analisado na sociedade contemporânea onde os 5

sujeitos estabelecem interações extrapolando limites temporais e espaciais como: um sistema de integração entre pessoas, mediante práticas de interação, em um 
sentido mais social; ou como um sistema de troca de mercadorias e bens materiais, em um sentido mais econômico; ou como trocas de informações e bens 
simbólicos, em um sentido mais cultural (ENNE, 2004, p. 272). Em uma perspectiva sistêmica a rede ou a teia é a estrutura de organização metafórica para a 
sustentabilidade da vida (CAPRA, 1996).

 Chamamos de encontros eventos organizados como laboratórios, festivais, residências e jams.6
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1. OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS E ESCOLHAS METODOLÓGICAS  

 Para iniciar justifico ao leitor e à leitora que a diagramação deste trabalho na configuração de página com orientação paisagem, 

visa aproximar a leitura da ideia de horizontalidade como princípio ideológico nas relações sociais em dança que a Improvisação por 

Contato elege em muitas de suas práticas. Inspiro-me também no livro Caught Falling: the confluente of Contact Improvisation, Nancy 

Stark Smith and other moving ideas, de David Koteen & Nancy Stark Smith (2008), que possui este formato.  

 Contato Improvisação é uma forma de movimento cuja técnica não está vinculada à uma escola formal, tais como nos modelos 

diretivos tradicionais, ou à uma instituição específica com certificação de professores autorizados nem marca registrada (LEITE, 2005). 

Seus criadores nos anos 70 nos Estados Unidos, não formalizaram uma instituição que graduasse um dançarino ou professor de CI se 

diferenciando, assim, de muitas práticas de movimento na época que aderiram a trade mark . A espontaneidade nesta dança é senso 7

comum, porém a produção literária publicada em revistas e artigos, especialmente a Contact Quarterly (CQ), foi e é ainda muito 

importante para a reflexão sobre os conceitos e princípios desta dança, assim como os encontros dos professores e praticantes em 

festivais sendo estes modos de legitimar o conhecimento produzido. O CI se aprende, de modo geral, em cursos livres, aulas de 

movimento ou dança em cursos de artes cênicas, oficinas, festivais e práticas nas jams. Com a perspectiva de também disseminar a 

forma de movimento no Brasil, publiquei em 2005 o artigo Contato Improvisação, um diálogo em dança (LEITE, 2005) quando pouco se 

podia encontrar sobre CI em português. Atualmente já podemos encontrar diversos livros, artigos e sites sobre CI em diversas línguas. 

Porém a realidade em Porto Alegre nos anos 2000 ainda se mostrava bastante incipiente no tangente à prática e ensino do CI e 

 Enquanto as outras técnicas de dança moderna têm as identidades consolidadas através de companhias lideradas por coreógrafos cujo nome dá também o nome 7

da companhia (como, por exemplo, a de Merce Cunningam, Martha Grahan, Hanya Holm etc), o Contato Improvisação consolidou-se através da prática em grupos 
e através dos escritos sobre isso. Pelo menos naquele período, o Contato era um exemplo de estrutura alternativa de organização em dança nos EUA. A revista 
Contact Quarterly proporcionou com sucesso uma conexão e um fórum de discussão sobre as atividades e ideias das pessoas. Veio para consolidar a existência 
de um movimento, de uma “comunidade” e de uma “rede de contato”. (LEITE, p. 97-98).
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enquanto uma significativa comunidade de contatistas . Não havia ainda um grupo coeso, um grupo de contateiros como já havia na 8

Argentina, por exemplo.   

 Desta forma, me perguntava, como poderia se formar uma comunidade de CI em Porto Alegre se na época havia apenas uma 

pessoa (eu) dando aulas regulares de CI? Como abranger a diversidade técnica se não havia diversidade de professores ensinando CI? 

Como Porto Alegre poderia se aproximar e fazer maior intercâmbio com a Argentina e Uruguai (para citar os países vizinhos mais 

próximos) criando aqui também um maior número de contatistas?  

 O Sul em Contato pode ser considerado o primeiro festival de CI que aconteceu em Porto Alegre pois não há registro de outros  

anteriores. Foi concebido sem referencial de formato semelhante, ou seja, com uma duração de tempo extensa (nove meses) e com 

aulas de revisão dos conteúdos abordados por cada professor e repassados entre uma oficina e outra. Dele participaram bailarinos da 

cidade, do interior e de outros estados brasileiros que puderam conhecer mais profundamente o CI e outras técnicas e linguagens que 

dialogam com esta forma de movimento.  

 Diante destes anos decorrentes do projeto inicial e acompanhando-o como festival anual, pergunto-me como a 

Improvisação por Contato, a partir das atividades do Sul em Contato, pode gerar potências em termos de práticas e 

pensamentos em relações com o corpo, movimento, arte e vida? Quais suas particularidades? Qual a potência política dos 

corpos em CI e quais seus limites? O que estamos sendo e fazendo no Sul em Contato?  

 Nos últimos anos surgiram o Curso Tecnológico de Dança da Ulbra, o Curso de Dança da UERGS, a Especialização em Dança 

na PUC, o Curso de Licenciatura em Dança da UFRGS (ESEFID), da UCS, da UFPEL, da UFSM (também com Bacharelado), o projeto 

de extensão improvisando no Campus da ESEFID, mais professores de dança no programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na 

UFRGS (Mônica Dantas, Suzane Weber da Silva, Flavia Pilla do Valle e Luciana Paludo) e um consequente aumento da produção 

intelectual sobre dança e sobre CI. Um trabalho sobre o Sul em Contato se faz necessário para a memória e produção de conhecimento 

 Comunidade de contatistas ou contateiros é como me refiro ao conjunto de pessoas de praticam CI em jams, que organizam jams, oficinas e encontros, que 8

investigam o CI como perfomance, como técnica de aprendizagem, que ensinam, que vão à festivais em outras cidades e países, que escrevem, enfim, que 
experienciam e se aprofundam nesta forma de movimento. Na língua inglesa encontramos contacters. O uso do termo comunidade de CI já vem sendo usado 
desde o importante livro de Cynthia Novack Sharing the dance: contact improvisation and american culture  (1990 p. 15).
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sobre um evento que ofereceu e segue oferecendo à comunidade porto-alegrense oportunidades de aprofundamento em Contato 

Improvisação. 

 Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo inserido no campo dos estudos de prática artística em dança. Como artista-

pesquisadora envolvo produção de dados etnográficos e auto-etnográficos, vozes de participantes e de professores em depoimentos 

gravados em vídeo, cadernos de anotações como participante observadora, textos, fotos e vídeos para compor a bricolagem  9

metodológica deste trabalho (FORTIN, 2009). Parto da prática de Contato Improvisação e do projeto Sul em Contato como fios maestros 

que se tramam para ir formando o tecido desta dissertação. Dados auto-etnográficos, as expressões de minhas experiências pessoais 

nas práticas no campo da dança Contato Improvisação, contribuem para a pesquisa sendo "eu" também sujeito-objeto deste processo 

criativo assim como "nós" todos participantes e autores . Me inspiro, no campo da dança, em Dantas (1999) compreendendo a 10

fenomenologia como diretriz metodológica que possibilita este olhar e percepção indissociável entre sujeito-objeto e descrições 

sensíveis dos fenômenos baseados na experiência vivida. Assim esta dissertação objetiva reunir dados, revisitar, contemplar, conversar 

e refletir sobre a prática de CI no Sul em Contato transcendendo ao projeto em si para refletir e analisar sobre a prática de CI em Porto 

Alegre e ressonâncias no sul do Brasil entendendo ser este trabalho também uma cartografia ao acompanhar percursos imersos no 

território existencial do CI, implicações em processos de produção e conexão de redes (PASSOS, 2015 p. 10-15). Não pretendo definir 

postulações, mas lançar reflexões, análises e levantar questões sobre as práticas dentro deste projeto que é o Sul em Contato cujo 

formato enquanto festival se modifica a cada ano trazendo temas pertinentes ao momento e contexto sócio-cultural que fazemos parte. 

 A seguir relato algumas ações importantes para produção e observação de dados. Para a pesquisa e também para oferecer 

disponibilidade pública fizemos o upload dos depoimentos dos professores e alunos que estão no DVD do Sul em Contato 2009 para o 

 Do francês bricolage, bricolagem é uma ideia inspirada pelo termo usado pelo antropólogo Claude Levi-Strauss (O Pensamento Selvagem, 1976) que consiste na 9

criação de um objeto novo a partir de fragmentos de outros objetos. Tais fragmentos pertencem a materiais que foram construídos para outros fins, porém o 
praticante, ou bricoleur, agora os remonta conforme a necessidade. O ato de bricolar comporta aspectos pessoais e relacionais, as escolhas não são feitas ao 
acaso, mas em consonância com o trajeto subjetivo do bricoleur. 

 A escolha da escrita ora em primeira pessoa ora na terceira pessoa do plural se deve à momentos de ação pessoal e outros de ações coletivas, sejam com 10

minha orientadora, sejam com os produtores e participantes do festival, com autores e ainda com a leitora ou leitor. Como escreve Morin (1977 p. 33) “Neste texto 
passo do eu ao nós, do nós ao eu. O eu não é pretensão, é tomada de responsabilidade do discurso. O nós não é majestade, é companheirismo imaginário com o 
leitor.” 
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canal do Sul em Contato no Youtube. Os vídeos estão listados em links nas referências e quando forem usados como citações haverá   

um QR Code , códigos de barras bidimensionais facilmente escaneáveis em aparelhos celulares, através dos quais o leitor e a leitora 11

acessam diretamente o vídeo em questão. Revisei e transcrevi parte das minhas anotações das aulas nas oficinas dos professores.  

Algumas perguntas foram elaboradas como guias para novas entrevistas semi-estruturadas e depoimentos realizados em 2018, como:  

a) Falar sobre sua história pessoal com CI;  

b)  O que no CI é importante para você?;  

c) O que você encontra como diferencial no CI que não encontra em outras práticas? E vice-versa?;  

d) O CI tem muitas vertentes e se associa com outras práticas. Como você se vê nesses amálgamas?; 

e) Algo a destacar na experiência do Sul em Contato? Como se teceu sua ponte de contatos após o Sul em Contato?; e 

f) O que o CI tem de características mais destacadas na América do Sul e no Brasil?  

  

 Como arcabouço teórico textual busquei publicações específicas sobre CI sendo este um posicionamento político a respeito da 

validação das produções de conhecimento em CI, as escritas e falas de quem dança (figura 1). Inspiro-me também em uma perspectiva 

paradigmática complexa com visões quânticas do mundo, especialmente a partir do autor Amit Goswami no livro Consciência Quântica 

(2018) para pensar o CI relacionando o campo da arte e ao campo da ciência, da política, da criatividade e da espiritualidade. Abordo, 

além da edição inaugural do projeto Sul em Contato, as singularidades das edições ao longo destes dez anos de produção observando 

as temáticas que surgiram, as formas de organização e composição do evento, atividades e registos imagéticos. As fotos e desenhos 

são dados importantes na iconografia do trabalho sendo elas por si mesmas dispositivos de informações para criação pessoal de 

impressões, sentidos e reflexões da leitora e do leitor.    

 Sugiro que você desfrute deste recurso através de um aplicativo leitor de QR code para ter uma experiência de visualização de imagens em movimentos, 11

especialmente as do Sul em Contato. 
15
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2. SOBRE O QUE É CONTACT IMPROVISATION E COMO TUDO COMEÇOU 

  

 

17
Figura 2 - Desenho de Steve Paxton (1993). 



Antes de começar a escrever esta seção  

houve uma grande pausa em mim.  

Penso: antes de escrever preciso dançar.  

E para dançar preciso parar… e sentir….  

Parar, somente estar, perceber o próprio corpo enquanto massa,  
líquidos, texturas e espaços de ar.  

Respirar mais profundamente, fechar os olhos, relaxar,  

soltar o peso, esvaziar-me, acalmar a mente e me perder no tempo.  

Observo sensações e pensamentos… tempo … 

Sorrio…sim… Agora sim posso começar a escrever.  

A partir da experiência falo e escrevo sobre Improvisação por 

Contato.  

 Referencio a partir de escritos e transcritos de quem dança. 

Encorajo a validação do texto ancorado no corpo da prática do corpo 

em movimento (DANTAS, 2016). 
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O que é Contact Improvisation?  

  

 Para responder à esta pergunta melhor seria fazê-lo dançando. É preciso reconhecer que não há uma definição única, e que 

qualquer resposta para o que seja Contato Improvisação será uma definição entre tantas (SMITH & KOTEEN, 2008, p. xii; SCHMIDT, 

2017, p.306). No entanto, é importante apontar princípios e características desta forma de movimento através de certos autores cruciais 

no que tange o CI. 

 Seguirei discorrendo sobre a questão baseando-me no capítulo intitulado What is Contact Improvisation do livro Caught Falling - 

the confluente of Contact Improvisation, Nancy Stark Smith, and other moving ideas (SMITH & KOTEEN, 2008)  porque Nancy é uma 12

figura da maior relevância no surgimento, desenvolvimento, propagação e profissionalização do CI, tanto como bailarina, professora, 

performer, quanto como autora e editora da Contact Quartely. Como sugerido por ela mesma, para aprofundamento histórico de sua 

versão, faço referência à transcrição de sua fala durante o Festival de Freiburg em 2005 (CQ, Vol 1. N2, 2006, p. 46-54) e também no 

artigo Drafting Interior Techniques , de Steve Paxton (1993).     13

 Em sua origem, CI é uma forma de dança em dueto baseada nos diálogos de peso, de equilíbrio, de reflexos e de impulsos entre 

dois corpos em movimento que estão em contato físico. Foi apresentada publicamente pela primeira vez com este nome em junho 1972 

na cidade de Nova Iorque em uma série de performances instigadas pelo coreógrafo norte-americano Steve Paxton com um grupo de 

jovens dançarinos e atletas convidados por ele. Este nome foi escolhido por ser preciso, por expressar bem esta arte física (PAXTON, 

1979, p.1). Porém aquilo que foi nomeado de Contact Improvisation para as performances acabou por ir além da ocasião experimental e 

seus princípios passaram a ser transmitidos pelos performers para outras pessoas, que por sua vez também foram ensinando da sua 

maneira os outros a faze-lo e hoje, mais de quarenta anos depois, é praticado no mundo inteiro.  

 Pegar caindo - a confluência de Contato Improvisação, Nancy Stark Smith e outras ideias em movimento. Todas as traduções de textos citados de língua 12

estrangeira, a menos que indique o contrário, me pertencem.

 Esboçando Técnicas Interiores.13
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 Da mesma forma que a definição de CI não é fechada e única, sendo portanto relativamente aberta e múltipla, sua história 

também envolve a versão de quem a conta, as suas perspectivas e as de seus contribuidores bem como se dispersa em trajetórias 

daqueles que a disseminaram pelo mundo. A versão relatada por Smith conflui e complementa a da bailarina e antropóloga Cynthia J. 

Novack em seu clássico Sharing the dance - Contact Improvisation and American Culture (1990) . Essa obra foi referencial de minha 14

monografia no curso de especialização em Pedagogias do Corpo e da Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LEITE, 

2004) e consequente artigo (LEITE, 2005) e é muito importante para diversas publicações posteriores sobre CI e sobre estudos de 

dança moderna e pós-moderna. Em relação ao período do surgimento do Contato, procurarei trazer observações e atualizações mais 

diretas ao foco deste estudo para que não fique a repetir demais informações já publicadas .     15

 Se o nome Contact Improvisation surgiu em 1972, as bases conceituais que o constituem remetem à um contexto anterior de 

práticas, pensamentos e questionamentos de modos e princípios tanto artísticos quanto científicos, sociais, políticos e éticos 

vivenciados nos anos 60. No final dos anos 50, o jovem Steve Paxton, nascido em Phoenix, no Arizona em 1939, já havia sido um 

ginasta e estudava dança moderna tendo ido para Nova Iorque em 1959 estudar na companhia de José Limón . Integrou a companhia 16

de Merce Cunningham  entre 1961 a 1964. Praticou ballet, yoga, Tai Chi Chuan e Aikido (em Tokyo em 1964 no Hombu Dojo e em 17

Nova Iorque com Yamada Sensei) (PAXTON, 2018).  

 Compartilhando a Dança - Contato Improvisação e a cultura norte-americana.14

 Para citar textos na língua portuguesa que contemplam a história do CI destaco: Leite (2005), Pizarro (2011), Silva (2014) e Schmidt (2017).15

 José Limón (1908-1972) foi um dançarino e coreógrafo que desenvolveu o que hoje é conhecido como "técnica de Limón". Na década de 1940, fundou a 16

Companhia de Dança José Limón e, em 1968, criou a Fundação José Limón para continuar seu trabalho. Suas danças apresentam grandes gestos viscerais para 
comunicar emoções. Inspirada em parte pelas teorias de sua professora Doris Humphrey sobre a importância do peso e da dinâmica corporal, sua própria técnica 
enfatiza os ritmos de queda e recuperação do equilíbrio e a importância da boa respiração para manter o fluxo em uma dança. Disponível em: <https://
en.wikipedia.org/wiki/José_Limón>.  Acesso em: 21 ago. 2018.

 Merce Cunningham (1919-2009) foi um dançarino e coreógrafo americano que esteve na vanguarda da dança moderna americana por mais de 50 anos. Ele 17

também é notável por suas freqüentes colaborações com artistas de outras disciplinas, incluindo os músicos John Cage e David Tudor, e os artistas Robert 
Rauschenberg e Bruce Nauman. Obras que ele produziu com esses artistas tiveram um impacto profundo na arte de vanguarda além do mundo da dança 
Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham>.  Acesso em: 21 ago. 2018.
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 Trago referências a seguir de um episódio fundamental para o surgimento de ideias norteadoras que levaram às proposições do 

CI. O músico John Cage  pediu a seu aluno Robert Ellis Dunn  que desse aula de composição no estúdio de Cunningham no outono 18 19

de 1960. Essa aula inaugural de composição foi lecionada até 1962 e é considerada como seminal para o surgimento da dança pós-

moderna norte-americana (SMITH, 2006, p.47; BANNES, 1993; SCHMID, 2017). Dunn estava interessado em constantemente estender 

barreiras perceptivas e contextos amalgamando ideias pessoais com às de filósofos existencialistas, zen budismo e taoismo deixando 

"espaço para para nada”, um estado mental onde coisas poderiam aparecer e crescer (BANES, 1993, p.5). Foram relevantes 

questionamentos como: que tipo de movimento pode estar em uma dança? Onde uma performance pode acontecer? De onde a platéia 

pode assistir? Que tipo de iluminação ou situação sonora estão envolvidas? A partir de perguntas como estas os bailarinos e bailarinas 

participantes foram encorajados a tentar coisas novas. Entre eles estavam além de Steve Paxton, Simone Forti , Yvonne Rainer , 20 21

Trisha Brown , Lucinda Childs , Deborah Hay  e outros. Naquelas aulas Paxton procurou exprimir todos os “porque nãos?” em uma 22 23 24

dança, lembrando a permissividade da época e onde dançar poderia ser sentar em um banco e comer um sanduíche (BANES, 1993, 

p.9). Lembra com admiração o estilo zen de Dunn ao ensinar de maneira a invocar o constante estado de mutabilidade. O grupo de 

 John Cage (1912-1992) compositor e teórico musical norte-americano considerado uma figura chave na vanguarda artística do pós-guerra foi importante 18

colaborador de Merce Cunningham. (BANES, 1993).

 Robert Ellis Dunn (1928-1996) foi aluno de Composição e música experimental com John Cage, acompanhou como pianista as companhias de Cunningham e 19

Martha Graham, entre outros. Foi casado com a bailarina Judith Dunn (BANES, 1993).

 Simone Forti (1935-), é uma artista, dançarina, coreógrafa e escritora pós-moderna ítalo-americana. Desde os anos 50, Forti expõe, executa e ministra 20

workshops em todo o mundo, incluindo apresentações no Louvre em Paris, no Museu de Arte Moderna de Nova York e no J. Paul Getty Museum em Los Angeles.

 Uma das figuras artísticas mais influentes dos últimos 50 anos, Yvonne Rainer (1934 -) é destaque em várias disciplinas: dança, cinema, minimalismo, arte 21

conceitual, arte feminista e pós-modernismo. Rainer atualmente vive e trabalha em Nova York.

 Trisha Brown (1936-2017), coreógrafa, dançarina e pedagoga, nasceu em Aberdeen, nos Estado Unidos. Considerada uma das fundadoras da dança pós-22

moderna e da Judson Dance Theater.

 Lucinda Childs (1940 -) é uma dançarina, coreógrafa e atriz pós-moderna norte-americana. Suas composições são conhecidas por seus movimentos 23

minimalistas e transições complexas. Childs é mais famosa por ser capaz de transformar os menores movimentos em uma intrincada obra-prima coreográfica.

 Deborah Hay (1941 -) é coreógrafa experimental norte-americana que trabalha no campo da dança pós-moderna, e um dos membros fundadores do Judson 24

Dance Theatre.
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artistas que frequentaram as aulas de Dunn decidiram apresentar seus trabalhos e entre 1962 e 1964 tiveram o ginásio da Judson 

Memorial Church  como sede para as performances que marcaram surgimento da dança pós-moderna: a Judson Dance Theatre . 25 26

Eles rejeitaram em particular movimentos técnicos de dança trazendo à cena os movimentos cotidianos e a abertura para qualquer 

pessoa que quisesse se apresentar. Havia uma grande troca e colaboração entre artistas da dança, do teatro, da música e das artes 

visuais. 

 Uma forte influência para muitos dos integrantes do coletivo da Judson foi dada pela bailarina Anna Halprin . A artista traz para o 27

centro e para o primeiro plano o processo colaborativo, a liberdade de movimentos seguindo a intuição e os impulsos em improvisação, 

e ainda questões sociais como aids, paz, racismo, dissolução da estrutura hierárquica entre coreógrafo e bailarino e aproximação com a 

platéia. Além disso trouxe as práticas junto à natureza buscando a consciência ambiental e a observação à saúde, anatomia e 

cinesiologia (BANES,1993, p. xvii). Pelo trabalho de sua vida recebeu oito doutorados honorários, e recentemente estreou um filme 

intitulado "Respiração feita visível" (Breath made visible). Embora não se considere terapeuta seu “Processo-Arte-Vida”  é muito 28

utilizado no contexto terapêutico (SCHMID, 2017, p. 313).  Ela desenvolveu também um guia para o processo na criação de solos e 

grupos abreviado de RSVP (Resources, Score, Valueaction and Perfomance ). A intenção de uma partitura (score), entre outras de 29

suas ideias, foi muito influente para as performances de CI, permitindo a tomada de decisões espontâneas e mudanças dentro de uma 

proposta que é definida mais pelo processo e qualidades, e cujo principal objetivo é o encontro dos performers com a plateia.  

 Congregação protestante liberal localizada no Washington Square no Greenwich Village em Manhattan, Nova Iorque, ativa em reformas políticas, direitos civis, 25

causas sociais e atividades artísticas.

 Dança Teatro Judson foi um coletivo de dançarinos de Nova Iorque que reivindicavam um corpo democrático abandonando qualquer vocabulário de dança 26

buscando simplicidade e aproximação com o público. Suas apresentações refletiam temas dos anos 60 como paz, equidade, amor livre, liberdade de expressão, 
etc. (BANES,1993)

 Anna Halprin, desde o final da década de 1930, vem criando direções revolucionárias para a dança, inspirando artistas em todos os campos. Richard Schechner, 27

editor do TDR: The Drama Review, chama-a de “uma das mais importantes e originais pensadoras da performance”. Disponível em: https://www.annahalprin.org/
biography. Acesso em: ago. 2018.

 Arte dá ímpetos à vida diária e a vida diária dá ímpetos à arte, aprofundando a experiência da vida e formado-a artisticamente (KALTENBRUNNER, 2004, p. 28

16-17).

 Fontes, Partituras, Valueaction é uma palavra misturada entre Evaluation and Action: Avaliação e Ação, e Performance.29
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 O “Continuous Project - Altered Daily”  proposto por Yvonne Rainer também é apontado como um evento significativo que Steve 30

Paxton participou e nos quais os ensaios faziam parte das performances. Para Paxton a história da dança moderna foi contaminada por 

cultos de personalidades que ele então procurou banir de seu trabalho. No projeto de Rainer, o aspecto da liderança era fortemente 

questionado e ao final ela não era mais uma líder, tornando-se um coletivo que evoluiu como Grand Union de 1970 a 1976. Este coletivo 

era um grupo de improvisação que fazia performances espontâneas com finais abertos e que variavam entre situações dramáticas e 

surreais através de jogos de movimentos até conversas íntimas (KALTENBRUNNER, 2004, p. 22). Em 1972 o Grand Union foi 

convidado para uma residência de um mês na Oberlin College, onde Nancy Stark Smith estudava. Cada membro do grupo dava uma 

aula de técnica pela manhã e uma aula de performance à tarde. Nancy participou da aula matinal de Steve que foi chamada de “soft 

class” (aula suave) onde eles fizeram a prática de ficar em pé parados observando o corpo se equilibrar (exercício chamado atualmente 

de pequena dança), fizeram exercícios respiratórios de yoga, assoaram o nariz, comeram frutas e assim finalizavam a aula. A aula da 

tarde foi somente para homens e resultou ao final do mês da residência na performance Magnesium , que ao término, Nancy disse a 31

Steve que se ele viesse a experimentar algo parecido com mulheres ela gostaria de participar. O treinamento com os homens havia sido 

em extremos de orientação e desorientação, pequenas e grandes quedas, a pequena dança de equilíbrio ao ficar em pé e rolamentos 

como os de Aikido. 

 Com o ganho de uma pequena subvenção, Steve reuniu um grupo de jovens dançarinos e atletas para um projeto de 

performances em Nova Iorque em junho de 1972. Ele convidou alunos de universidades por onde deu aulas, como da Oberlin College 

(Nancy e Curt Sidall), da Universidade de Rochester (Danny Lepkoff, David Woodberry e outros) e da de Bennington (Nita Little, Laura 

Chapman e outros), além de colegas seus de Nova Iorque. Chegamos agora ao momento em que as proposições de Steve com a 

colaboração dos artistas neste projeto foram nomeadas pela primeira vez de Contact Improvisation. 

 Projeto contínuo alterado diariamente.30

 Esta performance pode ser vista em fragmentos no vídeo Fall After Newton disponível em partes no youtube e para compras através do site 31

www.contactquarterly.com
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 Entre as coisas que eles faziam todos os dias por uma semana, Nancy destaca a prática por um longo período da pequena 

dança, durante a qual Steve trazia imagens do esqueleto, do fluxo de energia, da expansão dos pulmões e a identificação de pequenas 

sensações, o que indica desde já um diálogo com o ar do tempo em termos do desenvolvimento das práticas somáticas . Praticavam 32

em um pequeno tatame rolamentos nas mais diversas direções para estarem mais confortáveis nas quedas quando, em outra proposta, 

enquanto um estava parado, outro vinha e se lançava fazendo com que o primeiro lidasse com seu peso tentando pegá-lo, mas que 

podia fazê-los cair. Faziam isso várias vezes em todas as combinações de pessoas com diferentes tamanhos e pesos possível. Faziam 

também danças em duos com as cabeças em contato e seguiam explorando possibilidades de dançar improvisando juntos enquanto 

outros assistiam atentamente. Tudo era registrado em vídeo pelo videografista Steve Christensen, numa época em que esse recurso 

tecnológico começava a se tornar mais acessível às pessoas. Kaltenbrunner (2004) destaca que, no início dos estudos nas 

possibilidades de comunicação através do toque em movimento improvisado, intuitivo e não racionalizado, Steve pedia que se 

evitassem as formas de comunicação social como conversar e rir, pois este comportamento é geralmente uma distração aos 

sentimentos como medo, excitação e indignação. Para Paxton a exploração era sobre um fenômeno físico e dava à eles a permissão de 

entrar em áreas que evocavam coisas de natureza social mas sem serem obrigados a lidar com isso em um nível social.  Ele estava 

propondo a quebra de um tabu cultural quanto ao toque através da dança e queria evitar a evasão pela fala e risada. 

 O interesse pelo diálogo físico era definido pelas seguintes perguntas: O que acontece durante o contato físico e a entrega do 

peso? O que acontece quando nós pulamos sobre, suspendemos e carregamos uns aos outros? Como eu dou meu peso ao chão? 

Como eu posso utilizar as forças da gravidade em movimento? (KALTENBRUNNER, 2004, p. 24).  

 A educação somática é um conjunto de práticas corporais e métodos educacionais que visam a consciência do corpo através do movimento e que perpassam as 32

áreas da arte, da saúde e da educação. Elas tornaram-se conhecidas a partir de diferentes abordagens e experiências de educação do corpo pelo movimento e 
pela busca da unidade corpo-mente. Entre os exemplos de práticas no âmbito da educação somática temos os métodos desenvolvidos por Mathias Alexander, 
Moshe Feldenkrais, Imgard Bartenieff, entre outros. No Brasil, cabe destacar a atuação da família Vianna (Angel Vianna, Klauss Vianna e Rainer Vianna) e de 
Ivaldo Bertazzo. A criação da revista Somatics e a publicação do artigo What is somatics? de Thomas Hanna em 1986 foram marcos para o reagrupamento dessas 
práticas enquanto um campo de conhecimento com o foco na experiência do movimento vivido, considerando a importância da experiência da primeira pessoa 
através da observação subjetiva das sensações. Nessa dissertação, entendemos as técnicas e as práticas somáticas como modos de mobilizar, vivenciar e 
compreender o corpo em movimento circunscritos no âmbito da educação somática ou que dialogam com ela. Para uma maior compreensão da evolução do 
movimento somático, ver Eddy (2017). 
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 Depois de uma semana de trabalho seguiram com o tatame para a John Weber Gallery para performances diárias de cinco horas 

por mais uma semana. Além do cartaz anunciando as performances, Steve fez biscoitos da sorte onde dentro havia o papelzinho 

dizendo: “Come to John Weber Gallery - contact improvisations”  e entregaram para as pessoas na rua (SMITH, 2006, p.49). 33

 Após as performances, mesmo com a dispersão dos artistas para suas cidades, alguns gostariam de continuar explorando as 

propostas de Steve mas para isso era preciso de um parceiro e por isso começaram a ensinar como fazer. Steve seguiu viajando e 

propondo suas ideias por onde ele fosse chamado a ensinar e a se apresentar. Juntou novamente um grupo para em 1973 fazer 

performances na Califórnia chamadas “You Come We’ll Show You What We Do”  e uma turnê pela Europa onde a primeira 34

performance foi na Galeria L'Attico em Roma, Itália.  Em 1975 em outra turnê com Steve pela costa oeste do Estados Unidos, Nancy viu 

em uma parede de São Francisco um cartaz com um desenho da mulher maravilha dizendo: Contact Improvisation Class. Era de Nita 

Little. Então Nancy e Steve se juntaram com Nitta e Curt Siddall nomeando-se como a companhia ReUnion e passaram a se encontrar 

anualmente por muitos anos para dar aulas e fazer performances de Contact Improvisation pela costa oeste. Este teria sido o primeiro 

grupo profissional de Contato Improvisação. Outros grupos em seguida se formaram e uma comunidade de CI se desenvolveu. 

 A partir de então o grupo passou a ouvir falar de pessoas dando aulas de CI e muitos relatos de machucados sérios. A questão 

da segurança física passou a preocupá-los e então surgiu o tema de regulamentar os direitos autorais do trabalho (Copyright). Porém 

finalmente optaram por não fazê-lo e nisto reside mais um aspecto importante e marca outro momento fundamental, o surgimento dos 

boletins Contact Newsletter que mais tarde se tornariam a revista Contact Quarterly - a vehicle for moving ideas , que ainda possui a 35

seção do boletim em suas edições até hoje. Naquela altura muitos já haviam praticado CI aumentando o número de contatistas e 

contribuído significativamente para o desenvolvimento desta forma de dança como dançarinos, professores e performers. Além disso 

muitas companhias foram formadas - como Mangrove, Contactworks, Catpoto, Fulcrum, Freelance e outras - cada uma trazendo sua 

abordagem para o corpo do trabalho. O objetivo do boletim era que qualquer pessoa que estivesse envolvida com CI pudesse escrever 

 Venha a Galeria John Weber - contato-improvisações.33

 Você vem nós mostramos a você o que nós fazemos.34

 Contato Trimestral - um veículo para ideias em movimento.35
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sobre o que estivesse aprendendo, o que estivesse ensinando, para que, ao invés de serem policiadas no sistema de registro de direitos 

autorais e de marca registrada, elas pudessem ser encorajadas a manter contato e se comunicar sobre o que estivessem fazendo. Foi 

uma decisão consciente na contramão do capitalismo e de muitas técnicas emergentes na época que se submeteram ao trademark. O 

grupo entendia que se as pessoas quisessem dançar elas iriam dançar mesmo sem certificação. 

 Os ensinamentos sobre o movimento e o corpo advindos das técnicas somáticas  representam forte influência no 36

desenvolvimento da dança norte-americana (SCHMID, 2017). O conhecimento expandido sobre a anatomia humana associando o 

embasamento científico à observação e treinamento da capacidade de perceber o corpo e as pequenas alterações em busca de 

movimentos mais eficientes agregaram importantes instruções e informações para a manutenção da saúde e segurança dos dançarinos 

e dançarinas. E estes estudos terapêuticos bem como influências de técnicas orientais como Yoga, Aikido e Meditação também 

influenciaram muito o treinamento na Improvisação por Contato pela atenção no foco interno da experiência. Ideias zen-budistas podem 

ser percebidas na prática de CI, conforme destaca Kaltenbrunner (2004, p. 29),  em alguns aspectos como:  

• Situações e circunstâncias são aceitas como são: nada é para ser forçado;  
• O movimento é determinado não pela vontade mas preferencialmente em harmonia com as forças que alcançam fora do corpo, como 

gravidade e força centrípeta;  
• O centro do corpo é a barriga: a pessoa é “aterrada" quando tem estabilidade com o chão. Uma aceitação da força de gravidade não 

uma luta contra ela, como a maneira balética de leveza e levitação; e 
• Somente através da unidade da mente-corpo uma pessoa, ou neste caso, um dançarino ou uma dançarina, pode ter um diálogo 

harmonioso e inspirador com seus arredores. (KALTENBRUNNER, 2004). 

 Uma das questões que surgiram a partir das primeiras performances foi se "aquilo é dança?”. Então esta questão sobre definir o 

que era CI passou a fazer parte das comunicações. Contact Improvisation surgiu de uma intenção e mentalidade em dança e arte num 

contexto de questionamentos de papéis estabelecidos de gênero, autoridade e de como a dança poderia ser criada coletivamente. Via-

se mulheres carregando homens grandes, homens sendo sensíveis com outros, desorientações causadas por pura fiscalidade, quedas 

 Para Schmid (2017) os ensinamentos designados como somáticos nos EUA são representados, por exemplo, pelos métodos desenvolvidos por F. Mathias 36

Alexander, Moshe Feldenkrais, Imgard Bartenieff, Bonnie Bainbridge Cohen (BMCTM), Mabel E. Todd (Ideokinesis), Mary Starks Whitehouse (Movimento Autêntico), 
entre outros.
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etc. A platéia ficava excitada e confusa com tudo aquilo. Simone Forti, após uma apresentação de Steve e Nancy no teatro The Kitchen 

em Nova Iorque, disse que parecia como um tipo de “arte-esporte” e este termo foi usado por muito tempo para solucionar o tema de 

definição - e ainda o é atualmente. Tanto Nancy quanto Steve também tinham experiência em ginástica e acrobacias.  

 Outra grande influência no desenvolvimento do CI foi o trabalho de Release  cujos principais objetivos podem ser listados em: 37

um alinhamento multi-direcional do esqueleto; diferentes planos de equilíbrio; uma autonomia de movimento das várias partes do corpo 

e movimentos eficientes com a mínima despesa de energia (KALTENBRUNNER 2004, p. 31).      

 Nos conta Nancy Stark Smith que nos primeiros dez anos dos boletins e, posteriormente, da revista, a cada edição havia uma 

definição para CI acompanhada de uma foto (KOTEEN & SMITH, 2008, p. xii). Esta proposta foi importante para encorajar tentativas de 

colocar a forma de movimento em palavras e também para desencorajar o apego a qualquer maneira de defini-la. E há muitas 

definições de autorias diversas publicadas desde então (KOTEEN & SMITH, 2008, p.xiii).  

 Veremos a seguir algumas definições centrais que mostram a evolução conceitual do CI. A seguinte, conforme destacada por 

Smith, foi muito apropriada no início para relacionar esta nova dança à outras atividades em duplas mais conhecidas e para aqueles que 

nunca viram uma performance, jam ou aula.   

Contato Improvisação é uma atividade relacionada a formas de dueto familiares, como o abraço, a luta, o surfe, as artes 
marciais e o ditterbug , abrangendo uma ampla gama de movimentos, de quietude a altamente atlético. As exigências da 38

forma ditam um modo de movimento que é relaxado, constantemente consciente e preparado e em fluxo. Como foco básico, 
os bailarinos permanecem em contato físico, apoiando-se mutuamente e inovando, meditando sobre as leis físicas relativas 

 Release Technique pode ser traduzido literalmente como Técnica de Liberação e compreende um movimento iniciado nos anos 60 nos EUA por Joan Skinner, 37

Masha Paludan e Mary Fulkerson (Kaltenbrunner 2004, p. 30).

 Danças de swing populares nos Estados Unidos.38
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às suas massas: gravidade, momentum , inércia  e fricção. Eles não se esforçam para alcançar resultados, mas sim para 39 40

atender a realidade física em constante mudança com posicionamento e energia apropriados. (PAXTON, 1997, p.66) . 41

 Definir também envolve a questão de perspectiva de quem faz e de quem assiste. A primeira frase da descrição acima facilita a 

imaginação do observador. A segunda parte e a descrição seguinte, atribuída a Curt Siddall em 1975, fazem menção ao trabalho de foco 

interno do bailarino. 

Contato Improvisação é uma forma de movimento, improvisado por natureza, envolvendo dois corpos em contato. Impulsos, 
peso e momentum são comunicados através de um ponto de contato físico que rola continuamente ao redor dos corpos dos 
dançarinos ... Como bolos [sic], fluidos e excentricamente pesados, os corpos dançando balançam, saltam, rolam e voam 
através e com um centro comum. (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xiii) . 42

 Outra noção considerada por Nancy como simples e ao mesmo tempo expansiva segue abaixo: 

Contato Improvisação é uma forma de movimento de duetos, originada em 1972 pelo coreógrafo Steve Paxton, baseada na 
comunicação entre dois corpos em movimento que estão em contato físico e sua relação combinada com as leis físicas que 
governam seu movimento - gravidade, momentum, atrito, inércia, força centrífuga etc. (KOTEEN & SMITH, 2008, p.xiii) .  43

 Momentum é o produto de massa e velocidade. 39

 Inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento.40

 No original: Contact Improvisation is an activity related to familiar dueto forms such as the embrace, wrestling, surfing, martial arts, and the ditterbug, 41

encompassing a wide range of movement from stillness to highly athletic. The exigencies of the form dictate a mode of movement which is relaxed, constantly aware 
and prepared, and on-flowing. As a basic focus, the dancers remain in physical touch, mutually supportive and innovative, meditating upon the physical laws relating 
to their masses: gravity, momentum, inertia and friction. They do not strive to achieve results, but rather, to meet the constantly changing physical reality with 
appropriate placement and energy. (PAXTON, 1997, p.66)

 No original: Contact Improvisation is a movement form, improvisational by nature, involving two bodies in contact. Impulses, weight, and momentum are 42

communicated through a point of physical contact that continually rolls across and around the bodies of the dancers… Like bolos [sic], fluid and eccentrically 
weighted, the dancing bodies swing, bounce, roll, and fly through and with a common center. (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xiii) 

 No original: Contact Improvisation is a duet movement form, originated in 1972 by choreographer Steve Paxton, based on the communication between two 43

moving bodies that are in physical contact and their combined relationship to the physical laws governing their motion - gravity, momentum, friction, inertia, 
centrifugal force etc (KOTEEN & SMITH, 2008, p.xiii).   
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 Sobre a questão de autoria de definições, métodos de ensino e estruturas de perfomances durante este tempo de 

desenvolvimento do CI desde a sua origem até os dias de hoje, Steve enviou um email para Nancy no qual ele aponta que o CI foi 

desenvolvendo a eles próprios e que o desenvolvimento coletivo era (e ainda é) uma questão importante. Ele comenta que a memória 

não é clara de quem propôs o quê e até pequenas sugestões cresceram em largas proporções - como lembra com gratidão a sugestão 

de Doug Winter  de fazer rolamentos de Aikido em 1972. Relaciona o CI como um tecido forte no qual cada um insere sua própria fibra, 44

um tecido que sempre foi e sempre será de natureza mista, que continuamos a tecer, e onde cada fibra é e sempre será importante, de 

outra forma não há este tecido (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xiv).  

   Há mais uma definição descrita por Nancy como uma de suas favoritas cuja autoria compõe um amálgama de vozes e escritos 

iniciais diversos (muitos de Steve) e que tocam em muitos aspectos práticos e conceituais do CI. 

Contato Improvisação é um sistema de movimento em evolução baseado na comunicação entre dois corpos em movimento que estão 
em contato físico e sua relação combinada com as leis físicas que governam seu movimento - gravidade, momentum e inércia. O corpo, 
para se abrir para essas sensações, deve aprender a liberar a tensão muscular em excesso e a abandonar uma certa qualidade de 
vontade para experimentar o fluxo natural do movimento. A prática inclui rolar, cair, estar de cabeça para baixo, apoiar e dar peso a um 
parceiro. O estado de alerta é desenvolvido para trabalhar em um estado energético de desorientação física, confiando nos instintos 
básicos de sobrevivência. É uma brincadeira livre com equilíbrio, auto-corrigindo os movimentos errados e reforçando os corretos, 
trazendo uma verdade física / emocional sobre um momento compartilhado de movimento que deixa os participantes informados, 
centrados e animados (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xiv).  45

 Sobre Doug Winter encontrei registros como fotógrafo nos seguintes links:http://www2.oberlin.edu/alummag/oamcurrent/oam_winter2002/feat_dance.htm e 44

<https://openspace.sfmoma.org/2018/02/body-to-body/>. Acesso em: ago. 2018. Isto sugere que e ele esteve na Oberlin College durante a residência da Grand 
Union e frequentou as aulas de Sete Paxton em 1972.  

 No original: Contact Improvisation is an evolving system of movement based on the communication between two moving bodies  that are in physical contact and 45

their combined relationship to the physical laws that govern their motion - gravity, momentum and inertia.The body, in order to open to this sensations, must learn to 
release excess muscular tension and abandon a certain quality of willfulness to experience the natural flow of movement. Practice includes rolling, falling, being 
upside down, supporting and giving weight to a partner. Alertness is developed in order to work in an energetic state of physical disorientation, trusting in one’s basic 
survival instincts. It is a free play with balance, self-correcting the wrong moves and reinforcing the right ones, bringing forth a physical/emotional truth about a 
shared moment of movement that leaves the participants informed, centered, and enlivened (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xiv).
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 Contato Improvisação continua a crescer e se expandir pelo mundo com grande diversidade em estilos e aplicações, por isso se 

faz importante ter uma noção objetiva de seus conceitos iniciais para orientar a mente daqueles que querem conhecê-lo. Em uma troca 

de e-mails com Steve, sem menção da data em que eles aconteceram, Nancy perguntou o que seria para ele a “proposição central” de 

CI e ele respondeu inicialmente que não sabia e depois de um tempo de reflexão escreveu: “Faça sob os outros como você gostaria que 

eles fizessem sob você” (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xv).    46

 O artigo de Steve de 1993 intitulado “Esboçando Técnicas Interiores” nos conta de um episódio no encontro europeu de CI em 

Berlim em 1988, em que se esquivou de responder a pergunta “O que é Contato Improvisação”. Incomodado com isto escreveu sobre 

seus processos para o desenvolvimento de definições e de um “modelo de trabalho”  para ensino e aprendizagem de Contato. Ele 47

sempre buscou a descrição corporal do fenômeno, porém reconhece uma complexidade pois a corporalidade resulta de informações 

sociais, físicas, geométricas, glandulares, políticas, íntimas e pessoais que não são facilmente interpretáveis (PAXTON, 1993, p. 256). 

Porém não queria fazer qualquer menção à sexualidade, psicologia ou espiritualidade. Era preciso não haver qualquer ambiguidade na 

imaginação e por isso o trabalho de foco mental era fundamental. A imaginação invocada na prática deveria ser “real" e observar a 

responsividade aparentemente inata do corpo às imagens (PAXTON, 1993, p. 256). Entretanto o interesse por precisões científicas e a 

ausência de teorias sobre a imaginação para dar suporte ao trabalho o fez buscar outras imagens, como por exemplo, imaginar fazer 

um movimento, mas não fazê-lo, e observar as reações do corpo. Através do exercício de ficar em pé parado (pequena dança) 

encontrou a possibilidade de desenvolver o hábito de uma consciência observadora fazendo um mergulho na percepção, ao invés de 

uma consciência errante, vaga. Há a explícita intenção de objetivar o trabalho e reconhecer que há momentos que não temos 

consciência, como por exemplo, algumas ações reflexas. Ele se interessou em buscar treinar a consciência para reconhecer estes 

momentos de brecha (gap), questionando a possibilidade disto, para desenvolver a segurança em momentos de dança mais 

adrenalizados. Ele estava interessado em aprender através da plena consciência nestes momentos de brecha onde as coisas 

acontecem em velocidade maior que o pensamento, entre dois aspectos do controle físico, o consciente e o reflexo. Faz um paralelo 

 No original: Do under other other as you would have them do under you (KOTEEN & SMITH, 2009, p.xv).46

 Grifado por Paxton 1993, p. 258.47
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com a continuidade visual intermitente com as piscadas quando na maioria das vezes estamos inconscientes disto. A visão é um grande 

recurso de orientação, mas quando giramos e rolamos muito podemos ficar desorientados pois, ao parar, nossos olhos seguem se 

movendo de maneira que parece que o mundo gira ao nosso redor. E não saber onde estamos provoca uma situação de emergência. E 

isto precisava ser trabalhado conscientemente pois o CI muda constantemente nossa orientação corporal e espacial. Se fez necessário 

escolher a atenção sobre o corpo no tempo real e ficar alerta na questão da fiscalidade para guiar a prática.  

  Para Paxton houveram momentos interessantes experimentados com parceiros no qual ambos reconheceram como serem 

acidentais, em movimentos fluidos, prazerosos, estimulantes e elementais. Como outros também encontraram isto, talvez estivessem 

diante de um modo de comunicação básico entre os reflexos das pessoas em contato físico enquanto se movem. Um fenômeno a dois 

que não deveria ter qualquer conotação indesejada como sexual ou de luta. Princípios simples que pudessem ser aprendidos para a 

segurança viriam então da concentração da atenção na sensação do peso, momentum, fricção, do toque no parceiro e no chão, na 

visão periférica do espaço enquanto em movimento. Recorda Steve que a segurança pode ser ensinada, mas a improvisação não, ela 

pode ser aprendida. 

 Entre algumas suposições, Paxton assume que o corpo, em milhões de anos de evolução, afinou-se primeiramente à questões 

do planeta criando seus potenciais e posteriormente às questões culturais desenvolvendo partes selecionadas destes potenciais e que 

isto estaria alinhado a algumas teorias dobre aquisição de linguagem . Então se pergunta: que potenciais físicos e corporais nossa 48

cultura estimula e quais foram negligenciados, suprimidos e que podemos então reivindicar? Como articulamos nossos gestos, posturas 

e comportamentos para sermos incluídos na sociedade? Como construímos e apresentamos nosso self? Sobre este aspecto salienta os 

modelos permitidos em normas controladoras  nas artes, nos esportes e nas escolas, por exemplo, frisando que nestes a 49

aprendizagem se dá através da tentativa de reproduzir movimentos, em contraposição, no CI a aprendizagem se dá por sentir os 

movimentos.    

 Não menciona que teorias seriam estas a que se refere.48

 O livro da argentina Marina Tampini Cuerpos e Ideas en Dança: una mirada sobre el contact improvisation, aborda de maneira profunda as ideias de Paxton em 49

CI com as de Foucault e Deleuze sobre o corpo. Desenvolverei o assunto mais adiante. 
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 Reconhecendo o quanto em nossa cultura ocidental ignoramos os toques com pessoas estranhas - como por exemplo nos 

transportes coletivos, nas lutas, danças sociais e com médicos - Paxton escapou do constrangimento de tabus quanto ao tato  não 50

enfatizando a natureza imprevisível da improvisação e sim sugerindo o estado estável de observar os reflexos e deixá-los descobrir 

como lidar com o imprevisível. Este método objetivou reivindicar possibilidades físicas que pudessem estar dormentes, sentidos que nós 

fomos treinados a desprezar. E pergunta: Para onde estas mudanças nos levariam? Quem nós nos tornaríamos?     51

 Os vídeos feitos por Steve Christiansen foram uma importante ferramenta para testemunhar o corpo-mente durante as práticas  

identificando os momentos de gap, momentos com reflexos de acorrentamento que não haviam sido vistos, momentos de desconfiança 

de algumas pessoas, medo, desorientação ou respostas habituais fixadas. Quando treinando rolos de Aikido, Paxton observou a 

dificuldade de alguns fazerem o percurso diagonal deste rolamento oriental. O habitual prevalecia fazer o rolo simétrico como nas 

cambalhotas aprendidas no ocidente. E muitos fechavam seus olhos durante o rolamento sem ter consciência disso. Então foi 

novamente através da sensação que seguiu facilitando a aprendizagem deste novo padrão de rolamento.  

 Outro aspecto relevado por Paxton para a transmissão do CI foi o uso de palavras que não fossem ambíguas ou ameaçadoras e 

sim informativas e genericamente compreensíveis, imagens cinéticas verdadeiras e apropriadas para o movimento. Os pequenos 

movimentos de estar em pé “parado” são reais, estão acontecendo, mas são imagens ou sensações? Pergunta-se ainda se, ao 

observá-los, eles seriam filtrados pela mente observadora e afetariam o corpo como as imagens fazem? O sistema nervoso e sua 

mediação da postura em relação à gravidade tem a possibilidade de ensinar a consciência, e a consciência tem a propriedade de 

amplificar e alargar esta mediação? Ele assume que sim. Que primeiro sentimos os movimentos e depois objetivamos os sensações em 

imagens e os momentos entre estas percepções são tão pequenas quanto um hífen. Tudo sugere uma enorme diferença entre saber-

perceber e perceber-saber.   

 As ideias de Paxton sobre a importância do tato e o seu papel cultural, a autora Annie Suquet aponta que teriam sido influenciadas pelo livro Tato, o significado 50

humano da pele, de Ashley Montagu publicado em 1971. (SUQUET, 2008, p. 535). 

 Este grifo em negrito está feito como destaque para ser relembrado ao final desta dissertação.51
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 Em suas palavras considera que estamos começando a trabalhar num método técnico, um trabalho que continua, e que o esforço 

em descrever o que é Contato Improvisação nos seus próprios termos como um fenômeno de movimento em dueto, bem como em 

termos pessoais de um estudante que pode, por exemplo, ter força física mas fraqueza espacial, ou habilidades de improvisação mas 

não consegue confiar seu peso para outra pessoa. 

 Finalmente reconhece que assumiu uma série de suposições e que todas elas afetam os resultados de uma improvisação.  

As orientações levaram-nos a considerar todo tipo de coisas como comunicação, emoção, psicologia, sexo, educação, 
desenvolvimento da infância, cultura, tabus, espaço, tempo e o self. Está bem dizer que cada um é responsável por si em 
uma improvisação, mas de fato, é um trabalho desconcertante nos seus detalhes. O trabalho de um improvisador nunca está 
acabado. Tudo isto para explorar a habilidade da consciência de abrir-se aos momentos do corpo e permanecer ali conforme 
o momento muda (PAXTON, 1993, p. 260). 

  
 Contato Improvisação traz consigo propósitos associados a princípios que nos levam a refletir para além da arte e incorporar 

ideias como a cooperação e comunicação (ao invés da competição) igualdade e hierarquia (a dança é a professora e somos todos 

professores e estudantes nas jams), relação entre autonomia e interdependência, permissividade ao tato como quebra de tabu cultural, 

minimização de papéis de gênero, informalidade, platéia participante e todos podem ser artistas e dançarinos pois não se trata de ser 

perfeito e virtuoso e sim de produzir outros modos de mover e de ter prazer em dançar. O trabalho pessoal e coletivo no seu 

desenvolvimento, especialmente a abertura para todos os participantes se aprofundarem na forma conforme seus desejos e 

curiosidades sem restrições ou coletas de direitos autorais (copyrighting), gera um grande empoderamento do trabalho. Eu, 

pessoalmente, sinto enorme gratidão pela generosidade deste sistema de movimento profundamente discutido com escuta de múltiplas 

vozes. Há sim o crédito para as ideias, iniciativas e proposições de Steve Paxton, para sua mentalidade revolucionária em ressonância 

com mudanças de sua época que norteou parâmetros para que junto com seus colaboradores e ainda outras pessoas conhecidas ou 

não, guiassem e se deixassem guiar pelos caminhos da criação de um sistema de movimento em evolução, em transformação e em 

expansão chamado Contact Improvisation. 
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Figura 4 - Revistas Contact Quarterly e outras publicações sobre Contact Improvisation na exposição Esboços de Técnicas Interiores na Fundação Culturgest em Lisboa, 

Portugal. 2019. Foto: Vera Marmelo. 



3. O CONTATO COM A IMPROVISAÇÃO POR CONTATO 

"Porque falar de mim? Não é decente, normal e sério que, quando se trata de ciência, de  conhecimento e de pensamento, o autor se apague atrás 
da sua obra e se desvaneça num discurso tornado impessoal? Devemos, pelo contrário, saber que é aí que a comédia triunfa. O sujeito que 

desaparece do seu discurso instala-se, de facto, na torre de controlo. Fingindo deixar lugar ao sol copernicano, reconstitui um sistema de Ptolomeu 
cujo centro é seu espírito… Não falo da segurança do alto de um trono. Pelo contrário, a minha convicção destila infinita incerteza.“  

(MORIN, 1977, p.26 e 27) 

 Falar de uma trajetória de dez anos do Sul em Contato (2009-2019) envolve visitar memórias e reconhecer esquecimentos. Muito 

foi perdido e há muito a lembrar e recriar além do que está registrado em fotos, vídeos, palavras ditas ou escritas. A proposição é fazer 

um registro, observar, refletir e analisar sobre movimentos passados e subsequentes. Porém, o recorte de uma década de trajetória 

reflete um caminho de ações que se iniciou bem antes e que será apontado aqui como relevante para o atual trabalho. Para tanto, nos 

parágrafos a seguir, escreverei sucintamente sobre minha história ao encontro, prática, estudo e disseminação do CI e as motivações 

que me levaram a criar o projeto Sul em Contato e as seguintes edições do festival. Pretendo com isto falar sobre uma trajetória de 

sensações, buscas e vivências como dados auto-etnográficos construtivos de pensamentos e ações desta pesquisa.  

 Steve Paxton destaca em seu poético livro Gravity (2018) duas atividades como disparadoras de reflexões e investigações sobre 

o corpo nas negociações com a gravidade: os loopings ou rolos no ar quando voava de avião com seu pai na infância e virar 

estrelinha . Paralelamente encontro em minha vida também as estrelinhas quando praticava ginástica olímpica e as manobras quando 52

 Estrelinha é um giro que se faz partindo de estar em pé passando pelo apoio das mãos ficando de cabeça para baixo e pés para cima até voltar aos pés 52

novamente fazendo um movimento circular do corpo sobre uma linha reta imaginária.
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surfava de body boarding , como 360o e el rollo . Na ginástica também girávamos muito no solo ou nas barras assimétricas e ainda 53 54

nos saltos no cavalo. Pendurava-me nas barras lembrando das brincadeiras em subir em árvores típicas da infância de muitas crianças 

e de nossos ancestrais símios. Porém usando mais velocidade, desafios formais, estéticos e por fim técnicos. Me dediquei dos seis aos 

dez anos de idade à ginástica, quando então a pressão pela iminente profissionalização e rotinas de preparos para competições ofuscou 

o enfoque lúdico que me encantava na prática. No bodyboarding encontrei uma prática junto à natureza, lidando com a imprevisibilidade 

das ondas do mar e diversas paisagens. Acabei tornando-me uma boa atleta de bodyboarding e novamente entrei no universo dos 

campeonatos, troféus, patrocínios, vitórias e derrotas. Mais uma vez senti vontade de mudança de horizontes. Seguindo buscas 

existenciais ligadas à ecologia e às minhas práticas corporais entrei para a dança contemporânea e para o teatro paralelamente aos 

estudos acadêmicos na faculdade de Biologia. Lembro de meu arrebatamento nas aulas de improvisação com Lisaura Souto  com 55

acompanhamento do violoncelista Ricardo Pereyra. A liberdade de movimentos e a comunicação com a música improvisada ao vivo e 

em relação com os dançarinos, acionou uma chave em mim que me conectou com o gosto pela arte da dança. Depois de algum tempo 

 Bodyboarding é um esporte praticado na superfície das ondas do mar em que o surfista usa sua prancha bodyboard (uma peça curta e retangular de material 53

sintético hidrodinâmico) e geralmente pés de pato para proporcionar uma propulsão adicional e controle da prancha.

 360o é uma manobra em que se gira em torno do eixo da prancha e el rollo consiste em rodar juntamente com a crista da onda virando por um instante de cabeça 54

para baixo.

 Lisaura Souto, bailarina, professora de dança e coreógrafa brasileira reside e trabalha em Viena. Começou seus estudos de dança contemporânea e teatro nos 55

anos 80, no Brasil, onde teve como professores Eva Schul, Penha de Souza e Klaus Viana, entre outros. Em Nova Iorque frequentou as escolas Alwin Nikolais, M. 
Cunningham, Marta Graham e Erick Hawkins e participou de diversos cursos em Feldenkrais, Alexander Technique, Release Technique, BMCTM, Contact 
Improvisation, Axis Syllabus. Em Viena especializou-se na área do trabalho corporal formando-se como praticante de Spiral Dynamik e estudando também várias 
técnicas manuais como Myofascial Release, Massagem Clássica e Tuina. Naquela cidade coreografou e atuou em várias performances de dança e música 
eletroacústica com os músicos Wolfgang Musil e Martina Zidek. (Künstlerhaus, wuk). Sua trajetória artística conta com a longa parceria com o violoncelista e 
compositor Ricardo Pereyra. Atualmente dedica-se a realização de workshops-performances com ênfase na produção de coreografias que integram bailarinos e 
não bailarinos.
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estudando com Lisaura segui para aulas diárias com Eva Shul  fazendo também parte da Ânima Cia de Dança por aproximadamente 56

dez anos. Paralelamente neste período integrei a Ato Sereno Produções do diretor Dilmar Messias  atuando e produzindo em diversos 57

espetáculos de teatro infantil e adulto. Para isto abdiquei do trabalho em pesquisa científica com recursos de bolsa de iniciação científica 

para trabalhar como atriz, produtora e bailarina. Mais adiante, atuei também no Circo Girassol, dirigido por Messias, atuando como 

palhaça e rememorando minhas habilidades como ginasta praticando acrobacias em solo, cama elástica, trapézio, tecido, lyra e 

banguee ballet . 58

 Em 1997 me formei em Licenciatura em Ciências Biológicas - embora já estivesse evidente para mim que era uma artista cênica 

mais que uma bióloga. A graduação significava para mim, além do gosto pela ciência, a possibilidade de futuramente seguir em estudos 

acadêmicos, o que realmente aconteceu quando fiz uma especialização lato sensu em Pedagogias do Corpo e da Saúde e este 

Mestrado em Artes Cênicas, ambos na UFRGS.   

 Eva Schul (1948 - ) Atua nas áreas de interpretação, concepção e criação coreográfica, políticas culturais e pesquisa em dança há mais de cinquenta anos, tendo 56

desenvolvido sua carreira entre Porto Alegre, Curitiba, Nova Iorque e Buenos Aires. Nos anos 1970 criou e dirigiu o Espaço e Grupo Mudança, alternando 
temporadas em Nova Iorque, Porto Alegre, e Curitiba. A partir de 1980 foi professora da Fundação Teatro Guaíra (FTG), em Curitiba, durante 10 anos. Recebeu o 
título de "Notório Saber" da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o qual permitiu fazer parte da primeira turma de professores do Curso Superior de Dança 
da FTG/PUC. Na época, dirigiu o Grupo de Dança da FTG/PUC criando um repertório de mais de cem coreografias. Em 1991 retornou a Porto Alegre, criou a 
Ânima Cia. de Dança e continuou suas atividades como professora em cursos livres de dança contemporânea. A companhia consolida sua trajetória no Brasil e na 
América do Sul e encontra-se em plena atividade. Eva Schul foi agraciada com inúmeros prêmios e financiamentos de editais, entre eles o Prêmio Estímulo Funarte 
pelo conjunto da obra, Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, Prêmio Fumproarte e Troféu Açorianos de Dança. Eva Schul foi agraciada com o Mérito Cultural 
Augusto de Campos e teve seu trabalho reconhecido também pelo Seminário Fronteiras do Pensamento e pelo Projeto Figuras da Dança, com um Documentário 
sobre sua obra realizado pela São Paulo Companhia de Dança.

 Dilmar Messias (1948 - ) Diretor e ator. Oriundo do teatro político dos anos 1970, Dilmar Messias desenvolve intensa e eclética atividade de encenador, tanto no 57

teatro para o público adulto como no infanto-juvenil. A linguagem circense é a principal referência para seu trabalho e essa característica se acentua no decorrer de 
sua trajetória artística. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109152/dilmar-messias. Acesso em: set. 2018.

 Combinação de elásticos presos à cintura (como banguee jump) e trapézio.58
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 Após a formatura, no final de 1998, fui à Nova Iorque estudar interpretação na The Lee Strasberg Theatre Institute  em um 59

programa de 3 meses. Nesta oportunidade fui no Movement Research  e com K. J. Holmes  fiz pela primeira vez aulas de Contact 60 61

Improvisation. Tamanho foi meu arrebatamento por esta forma de movimento que tive a certeza que queria praticá-la muito e por muito 

tempo. Lembro-me desta experiência com grande profundidade de sensações físicas que me remeteram à infância virando estrelinhas, 

surfando ou ainda sendo carregada por adultos em brincadeiras. Foram ativadas sensações e emoções antigas que acompanharam 

pensamentos que reverberam em meu corpo desde então. Tive a certeza de que ali, naquela forma de movimento, havia grande riqueza 

de conhecimentos a ser vivenciada, dada a conexão que senti. Era uma percepção de movimento a ser desbravada e revelada, um 

imenso campo de conhecimento a ser desenvolvido e explorado. 

 Partindo desta intuição, das sensações que não podia nomear e do entusiasmo pelo prazer sentido, encontro uma explicação 

vinda de Steve Paxton, em uma conferência realizada em Lisboa por conta de uma exposição em sua homenagem , onde fala sobre a 62

influência do psicólogo Daniel Stern em seu trabalho no início dos anos 70 enquanto trabalhava nos princípios do CI como toque, peso 

etc. Stern desenvolveu uma tese sobre a comunicação não verbal entre mães e seus bebês recém-nascidos chamada de Sintonia 

Afetiva .  Paxton menciona que estava trabalhando justamente neste evento inato de comunicação e como, enquanto adultos, se pode 63

sintonizar com o outro em uma improvisação. Para ele esta relação de compartilhamento intersubjetivo traça a estrutura do CI desde a 

 The Lee Strasberg Theatre Institute é uma escola de representação criada por Lee Strasberg em 1969, com o objetivo de ensinar e promover as técnicas do seu 59

método de ensino, uma releitura do sistema de representação teatral elaborado pelo diretor e ator russo Constantin Stanislavski.

 Movement Research (Pesquisa de Movimento) é um dos principais laboratórios do mundo para a investigação de formas de dança e movimento. O estúdio que 60

eu fazia as aulas era no Eden’s Expressway. 537, Broadway 4th Floor. Mais em https://movementresearch.org.

 K.J.Holmes é uma artista independente da dança, cantora, poetisa e atriz, baseada no Brooklyn, Nova Iorque. Formada também pela The School for Body-Mind 61

Centering™ (SBMC) com Bonnie Bainbridge Cohen (1999). Mais informações podem ser acessadas em: http://www.kjholmes.info/about/.

    Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jmaD6M08qmY&t=18s. Acesso em: jun. 2019. 62

 Affective attunement.63
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sua origem . E possivelmente houve em mim uma revisitação de experiências primárias de minha existência relacionadas à satisfação 64

por ter havido uma correspondência empática subjetiva através da improvisação entre eu e a pessoa com quem dancei naquela primeira 

vez. K.J. Holmes também iniciou a aula com elementos da técnica somática BMC™ que remetem ao desenvolvimento humano. Desta 

forma acredito que eu tenha acessado um estado mental ancestral que propiciou aquela epifania despertando em mim o interesse em 

seguir praticando e aprofundando os estudos em CI.       

 Ao voltar à Porto Alegre fui buscar fontes de estudo práticos e teóricos sobre CI. A coreógrafa Eva Schul, com quem trabalhava 

na época, me apresentou o livro de Cynthia Novack, Sharing the dance - Contact Improvisation and American Culture (1990). Nos 

processos criativos com a Ânima Cia de Dança usávamos o CI para criar coreografias, mas não tínhamos aulas específicas de CI nem 

praticávamos além do objetivo de encontrar a estrutra coreográfica para a obra que estávamos montando (De Um a Cinco). Nesta 

época (anos 1999 - 2000) as bailarinas e coreógrafas Tatiana da Rosa e Cibele Sastre também regressaram de Nova Iorque e estavam 

trabalhando respectivamente com as proposições de Trisha Brown e de Laban Bartenieff. A bailarina e coreógrafa Andrea Druck , com 65

quem também fiz aulas e participei de coreografias e performances, produziu e financiou um workshop com K.J. Holmes em Porto 

Alegre no Buraco Relações de Dança no início de 2000. Acredito que este workshop tenha sido o primeiro específico em CI realizado 

em Porto Alegre até então. 

 Logo em seguida, encontrei no Estúdio Nova Dança em São Paulo a bailarina Tica Lemos  e sempre que podia fazia suas aulas, 66

tanto em São Paulo quanto em festivais de dança que coincidia nos encontrarmos. No Nova Dança também tive acesso à várias 

 Afirmação baseada em comentário de Steve Paxton no comentário Humano Caracol * Steve Paxton disponível em: https://www.youtube.com/64

watch?v=4xxI2iBGK7k. Acesso em: jun. 2019.   

 Andrea Druck era atriz, bailarina e coreógrafa. Criou o Buraco Relações de Dança em Porto Alegre. Atualmente é empresária residindo em Florianópolis. 65

 Tica Lemos pode ser considerada introdutora do CI no Brasil e uma das fundadoras do Estudio Nova Dança em  1995 com Lu Favoretto, Adriana Grechi e 66

Thelma Bonavitta, e da Cia Nova Dança 4, onde exerceu a função de diretora, bailarina, orientadora corporal e professora (PIZARRO, 2015).
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edições da revista Contact Quarterly. Foi lá também que em 2006 estudei com Steve Paxton no 

workshop Material for the Spine  (Figuras 5 e 6). Lisa Nelson também estava lá trabalhando 67

Tuning Score , técnica de improvisação criada por ela. 68

 A partir destas experiências iniciais e de meu desejo de ter uma comunidade de 

contateiros em Porto Alegre fui criando estratégias e ações para que esta dança fosse sendo 

mais conhecida, praticada, compartilhada e apreciada. A ação inicial, depois de três anos com 

as vivências brevemente listadas acima, foi realizar a primeira jam em janeiro de 2001 . Depois 69

dela outras jams foram se sucedendo em diversos espaços culturais, salas e parques de Porto 

Alegre. Ofereci uma primeira oficina de CI na Casa de Cultura Mario Quintana e, depois desta, 

eu lecionei diversas outras oficinas e aulas regulares em outros espaços. 

 Em 2004 concluí o curso de Pós-Graduação em Pedagogias do Corpo e da Saúde na 

UFRGS e minha monografia foi uma revisão bibliográfica com todo o material que havia 

colecionado, especialmente o livro de Novack e edições da CQ, intitulada “A Improvisação por 

Contato (Contact Improvisation) - o ensino e a aprendizagem de uma dança”, sob a orientação 

da Profa. Dra. Mônica Fagundes Dantas. Na época constatei a carência de publicações em 

português sobre o assunto e, a convite da coordenadora do curso Silvana Goellner, publiquei em 

2005 o artigo “Contato Improvisação - um diálogo em dança” . 70

 Além da produção acadêmica, das aulas, jams e também da produção de workshops com 

 Material para a Coluna.67

 Poderia ser traduzido como Partitura de sintonização. Experimentei um pouco desta técnica com a bailarina 68

argentina Paula Zacharias.

 Nestas jams iniciais eu facilitava o começo da prática introduzindo exercícios para que os princípios do Contato 69

fossem entendidos por todos e então pudéssemos seguir dançando livremente sem qualquer condução.

 Disponível em:http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2870. Acesso em: set. 2018.70

40Figura 6 - Eu dançando com Diogo Granato no Estúdio Nova 
Dança em São Paulo em 2006. Foto: Gil Grossi

Figura 5 -Steve Paxton e Lisa Nelson em jam no Estúdio 
Nova Dança em São Paulo em 2006. Foto: Gil Grossi. 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2870


professores estrangeiros  que fui conhecendo e trazendo à Porto Alegre, senti a necessidade de criar um grupo de investigação. Com 71

meus amigos bailarinos criei o GrupoTATO  em 2005. Com ele, ficamos em residência na Usina do Gasômetro até 2010 dentro do 72

projeto Usina das Artes . Lá praticamos muito em aulas, jams, criamos performances apresentadas mensalmente e espetáculos .  73 74

 Em 2005 fui ao I Festival Internacional de Contato Improvisação de Brasilia organizado por Diogo de Carvalho. Na ocasião, uma 

professora não pode comparecer ao festival e eu acabei dando uma aula no seu lugar. Isto gerou a oportunidade de dar uma aula no 

Festival de CI de Buenos Aires a convite de Cristina Turdo . Em Brasília conheci figuras importantes na disseminação do CI no Brasil 75

como Fernando Neder  e Ricardo Neves . Quando fui ao Festival de Buenos Aires fiquei muito impressionada com a dimensão que o 76 77

CI tinha por lá. O festival, com duração de 8 dias tinha aulas concomitantes o dia inteiro, cada uma com enfoques diferentes de acordo 

com o interesse de cada professor, e duas jams ao mesmo tempo à noite, todas super lotadas. Além do festival as jams eram diárias ao 

longo de todo o ano na cidade. Esta realidade despertou em mim a urgência de estabelecer uma troca entre os países da América do 

Sul no tangente à prática do CI, botar o “sul em contato”. Como, se estávamos tão perto, não tínhamos um fluxo de comunicação e troca 

 Entre alguns nomes para quem produzi workshops na época cito Daniela Schwartz e Eckhard Müller (Alemanha) em março de 2007, Ralf Jaroschinski 71

(Alemanha/nômade) em abril de 2007, Camilo Vacalebre (Itália-BR-AR) em janeiro de 2008 e Ester Momblant Ribas (Espanha) em dezembro de 2008.

 A primeira formação do GrupoTATO foi Alexandre Bado, Vera Carvalho, Sandro Willig e eu.72

 Usina das Artes era um programa de residência e desenvolvimento de trabalho continuado para grupos de teatro e dança em salas do Centro Cultural Usina do 73

Gasômetro através de edital público anual da Prefeitura de Porto Alegre, dando aporte estrutural e financeiro aos grupos. Atualmente a Usina está fechada para 
reformas que todavia não começaram. Os grupos foram realocados para outro espaço na Rua Santa Terezinha, Bairro Santana.

 As aulas aconteciam duas vezes por semana, as jams eram semanais e as perfomances mensais. O espetáculos que criamos lá foram: BEATRIZ, a BEleza e A 74

TRIsteZa (2007), Ato ao Acaso (2009) e Depois do Acaso (2009).

 Cristina Turno é argentina, investigadora, professora e performer de CI há muitos anos. Professora titular da I.U.N.A (Universidade Nacional de Artes). 75

Organizava o Festival International Contact Improvisación na cidade de Buenos Aires. 

 Fernando Neder é carioca e um dos mais antigos professores de CI do Brasil. Criou o festival o Contact in Rio, dá aulas de CI em escolas municipais, tem 76

publicações sobre CI e entrevista com Steve Paxton no youtube.

 Ricardo Neves é bailarino e Aikidoca. Estudou inicialmente com Tica lemos em São Paulo e é organizador do Encontro Internacional de Contato Improvisação de 77

São Paulo e de Ilhabela, dirige e dança no NIC (Núcleo de Improvisação em Contato). Professor de CI requisitado em diversos festivais no Brasil e outros países. 
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maior entre Porto Alegre e Buenos Aires no tangente ao CI? Como desconhecíamos o que já acontece lá há tantos anos? Assim foi 

nascendo a ideia do Sul em Contato.  

 Antes disso, ainda em 2006, realizei um evento bastante relevante que foi a vinda à Porto Alegre de uma das mais importantes 

referências em CI: Nancy Stark Smith  e seu companheiro profissional Mike Vargas para um workshop de 10 dias com aulas, jams, 78

conversas e performances (figuras 7, 8 e 9). Na ocasião muitos argentinos e uma uruguaia vieram especialmente à Porto alegre para 

estudar com ela. No entanto muitos artistas locais ainda não sabiam bem de quem se tratava e da sua importância para o 

desenvolvimento do CI no mundo. Na abertura deste evento tive o privilégio de fazer uma performance com Nancy e Mike e, ao final, 

com todos os participantes, fizemos uma performance baseada na sua estrutura de improvisação, chamada Underscore , no terraço da 79

Usina do Gasômetro. Este evento teve financiamento do Fumproarte da Prefeitura de Porto Alegre e foi muito acessível em termos de 

 Nancy Stark Smith dançou nas primeiras apresentações de CI em NYC com Steve Paxton e outros e, desde então, tem sido fundamental para o seu 78

desenvolvimento como dançarina, professora, intérprete, organizadora e escritora / editora, trabalhando extensivamente ao longo dos anos com Paxton e outros. O 
projeto que fiz foi nomeado Nancy Stark Smith - a mãe do Contato Improvisação. O músico Mike Vargas a acompanhou neste workshop.

 Underscore pode ser traduzido como subpartitura e é uma estrutura para prática e pesquisa em improvisação em dança que guia os dançarinos através de 79

mudanças de estados e pode ser usado como uma maneira de se concentrar em uma jam.
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Figura 7 -  Sequência de quatro fotos. Da esquerda para a direita: perfomance com Nancy Stark Smith, Fernanda e Mike Vargas; retrato dos três; uma conversa com Nancy e público e performance de 
Underscore na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, 2006. Fotos: Rogério Jaques.
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Figura 8 - Programa do Workshop com Nancy Stark Smith e Mike Vargas em Porto Alegre em 2006. Lado 1  
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Figura 9 - Programa do Workshop com Nancy Stark Smith e Mike Vargas em Porto Alegre em 2006. Lado 2  



custo para os participantes.  

 Nos anos seguintes viajei como professora e performer à diversos festivais como o Encontro Internacional de Contato 

Improvisação de São Paulo, Contact in Rio, Festival de Contact de Montevideo, Chile e Freiburg (Alemanha). Também dei aulas em 

cidades interior do RS como Caxias do Sul, Santa Maria e Osório. 

 Em 2010 retornei à Nova Iorque através do edital de Bolsas Décio Freitas da Prefeitura de Porto Alegre com o projeto de 

pesquisa "ContactViewpoints - perspectivas para o treinamento do bailarino-ator”. Desta vez realizei um curso de cinco semanas com 

práticas de Suzuki e Viewpoints na SITI Company , bem como aulas de CI, especialmente no Movement Research com K.J.Holmes, e  80

jams. Esta pesquisa norteou novos formatos de aulas que pude compartilhar com atores e bailarinos em Porto Alegre, Chile, Freiburg 

(Alemanha) e também em Nova Iorque durante minha estada. Também foi muito importante para a metodologia de composição do 

espetáculo SINC, realizado em 2011 pelo GrupoTATO. 

 O projeto Sul em Contato foi escrito em 2008 e ganhou o processo seletivo do Fumproarte para ser realizado em 2009. A escolha 

dos professores foi feita por mim procurando abranger princípios, aspectos fundamentais e de aprofundamento em CI bem como 

técnicas somáticas que dialogam com CI além da composição e da performance. Trouxemos professores da Argentina, do Uruguai e de 

outros estados brasileiros. Na época não conhecia professores do Chile, nem do Peru e Paraguai para integrar o corpo docente.  

Criamos um blog para compartilhar informações sobre o projeto e que está ativo até hoje (www.sulemcontato.blogspot.com). Nos anos 

seguintes, a partir de 2012, o projeto continuou sendo realizado porém de maneira independente e em um formato de um encontro de 

aproximadamente quatro dias. Na seção seguinte discorrerei profundamente sobre o Sul em Contato na sua edição inaugural em 2009. 

 Os Viewpoints são uma filosofia traduzida em uma técnica para treinar performers, construir um grupo e criar movimentos no palco. Criada originalmente pela 80

bailarina Mary Overlie foi posteriormente desenvolvida e propagada no teatro por Anne Bogart junto à SITI Company. O Método Suzuki de treinamento do ator foi 
desenvolvido pelo diretor, Tadashi Suzuki e da Companhia Suzuki de Toga. Seu principal objetivo é restaurar a integridade do corpo humano para o contexto teatral 
e revelar habilidades inatas e expressivas do ator. 
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4. SUL EM CONTATO 2009 

 No ano de 2009 me dei conta de que, naquela época, dez anos depois de minha primeira experiência em Contato Improvisação, 

contava com um arquivo pessoal de vivências práticas com alguns daqueles que foram os gestores desta forma de movimento: Steve 

Paxton (2006, em São Paulo), Nancy Stark Smith (2006, em Porto Alegre), Daniel Lepkoff (janeiro de 2009 em Rosário, na Argentina), 

entre tantos outros contateiros que encontrei pelos festivais que frequentei. Com estas experiências acredito que tenha incorporado um 

pouco através da escuta, da experimentação de propostas de exercícios com focos específicos, técnicas utilizadas desde a origem do 

processo e tantas outras técnicas integradas. Escutei os pensamentos através da voz presente destas importantes criaturas vivas, 

ativas em seus processos pessoais na construção de suas práticas, pesquisas e performances. E mais importante de tudo, dancei com 

eles e elas, compartilhamos o toque, o peso, o chão, a inércia, o momentum, o calor do contato, do movimento e tantas subjetividades. 

Para mim, foi precioso conhecê-los e presenciar suas falas e danças, e considero estas oportunidades um grande privilégio. Foi preciso 

muito investimento pessoal de recursos e trabalho de produção para conseguir concretizar esses encontros e desfrutar de práticas com 

esses grandes artistas. 

 Em minha trajetória como atriz de teatro, embora não tenha relatado mais profundamente, aprendi muito sobre produzir, ou seja, 

elaborar projetos, orçamentos, fazer contatos profissionais para contratações, captação de recursos junto à empresas ou órgão 

públicos, divulgação para as mídias (aprendido também com meu pai que foi jornalista) etc. Este conhecimento contribuiu muito para a 

organização dos projetos de Contato Improvisação. Realizei projetos independentes de oficinas minhas, de bailarinos de outras cidades 

e países algumas vezes com colaboração em apoios logísticos de instituições - como o Instituto Goethe (para oficinas e performances 

com os alemães Ralf Jaroschinski, Eckhart Müller e a descendente de alemães Daniela Shwartz), com a Casa de Cultura Mario 

Quintana (do Governo do Estado do Rio Grande do Sul) com a Usina do Gasômetro (Prefeitura de Porto Alegre) entre outros - parcerias 

que ajudaram a viabilizar a produção artística em termos econômicos e logísticos.  

 Para os projetos de trazer Nancy Stark Smith com Mike Vargas e depois os doze professores do Sul em Contato contei com o 

trabalho da produtora profissional Inês Hübner. Inês já era bem experiente nos trâmites burocráticos do Fumproarte e conseguimos 
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aprovar ambos projetos, um em 2005/2006 outro em 2008/2009. O Fumproarte era uma excelente maneira de conseguir pôr em prática 

a vontade de que muitas pessoas tivessem acesso à bons professores de CI a um baixo custo ou até mesmo sem nenhuma despesa. 

Eu pensava: se aqui não há professores de CI vamos trazê-los para cá e compartilhar a experiência com mais gente de maneira que 

possamos dançar juntos depois. Meu objetivo era que mais pessoas se interessassem pelo Contato, viajassem pelo mundo para 

aprender, voltassem e contribuíssem para o crescimento da comunidade de contatistas de Porto Alegre.  

 A seguir farei observações sobre a descrição do projeto e, após, uma apresentação técnica do mesmo. 

4.1 Observações sobre a descrição do projeto 

 A descrição do projeto como o escrevemos em 2008 foi a seguinte: 

O Sul em Contact - Oficinas de formação em Contato Improvisação é um projeto para formação e aperfeiçoamento de bailarinos, atores 
e interessados na técnica de dança Contato Improvisação - CI. Ao longo de 6 meses um professor de larga experiência, especializado 
em CI do Brasil, Argentina, Uruguai e Alemanha, virá quinzenalmente à Porto Alegre para ministrar oficina de 3 dias (18h). Os alunos 
aprenderão múltiplos aspectos desta forma de movimento: os princípios, fundamentos, aprofundamentos, relações com outras técnicas 
como educação somática, teatro, música e artes marciais, até a apresentação, perfazendo um amplo percurso de formação técnica. 
Haverá mostra de vídeo e conversa de cada professor com o público, JAMs e performances dos alunos e/ou professores. Vídeo 
documentário com fotos será feito com imagens das atividades e depoimentos dos professores, alunos e público. Entre cada quinzena, 
haverá encontro semanal para prática de CI sob a coordenação da proponente para exercitar o conteúdo abordado pelo professor 
visitante criando uma rotina disciplinar. 
  

 Ao reler esta proposta sinto certo estranhamento com algumas palavras escolhidas, por isso farei a seguir observações críticas 

e sugerir substituições aos termos usados que estão acima sublinhados. Atualmente eu trocaria “formação e aperfeiçoamento” para 

“formação, práticas e aprofundamento”. Pois se trata de um processo formativo que se atualiza, visto que em CI, como já mencionado 

em seção anterior, a aprendizagem se dá com todos, professores e alunos relevando a importância intrínseca do coletivo nas vivências, 

sendo a dança, a Improvisação por Contato em si, a grande mestre que nos ensina e que segue ela mesma aberta e em 

desenvolvimento, não havendo um propósito de “aperfeiçoamento" no sentido de tronar-se perfeito ou finalizado.  
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 Sobre a “técnica de dança Contato Improvisação” entendo que não há somente uma técnica e sim múltiplos modos para 

desenvolver habilidades físicas, sensíveis e mentais importantes nesta forma de movimento. Absorvo aqui o conceito de técnicas do 

corpo de Marcel Mauss (2003) entendendo as técnicas corporais como processos inseridos em um contexto de educação social e 

cultural de um determinado lugar e época. Portanto é possível verificar propostas de experimentações que ajudam as pessoas a 

desenvolverem habilidades necessárias para dançar CI. Nas sessões seguintes vamos verificar algumas propostas e exercícios que 

foram elaborados pelos próprios professores do Sul em Contato ou ainda aprendidos em cursos com outros professores numa teia de 

transmissão de conhecimentos de como fazer determinados movimentos ou entrar em determinados estados de atenção. Veremos que 

pode haver mais de uma maneira de ensinar a fazer o mesmo movimento e até nomeá-lo, por exemplo, um carregamento sobre a bacia, 

que eu chamaria de "mesa alta". Tampini (2012, p.107) chama de "sustentação lateral" (sostén lateral) e Kaltenbrunner (1998, p.129 e p. 

137) chama "as costas como uma mesa" (the back as a table) ou ainda como uma das maneiras de "repousar de cabeça para baixo no 

seu parceiro" (lying upside down on your partner). Carregar sobre as costas pode ser ensinado 

de diversas maneiras e ter diferentes objetivos. Quando crianças muitos de nós devem ter 

aprendido com algum amigo ou em aulas de educação física, ginástica ou acrobacia a 

carregar sobre as costas uma pessoa através do gancho dos braços (figura 10). Em CI este 

padrão técnico não serve pois os braços ficam bloqueados restringindo a opção das pessoas 

irem para outra direção, ou seja, restringe sua liberdade e pode machucar os ombros e as 

costas, se elas estiverem arredondadas. Esta maneira de sustentação é frequente de 

acontecer entre as pessoas que vêm dançar pela primeira vez e então é preciso alertar que 

em CI este jeito não é recomendado pois contraria seus princípios ao impor uma limitação, um 

bloqueio ao outro.      
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Figura 10 - Carregamento sobre as costas com gancho 
dos braços. Foto: Frank Jeske. 



 Sob perspectivas filosóficas de Michel Foucault  e Gilles Deleuze , Tampini (2012) defende que o modo de operacionalização 81 82

da prática de CI como produtora de corpos e de danças não se nomeia como “técnica" e sim como "modo de aquisição” (p. 44) pois sua 

transmissão não responde a critérios de ordenamento e sistematização que requer a técnica enquanto disciplina com pretenções de 

objetividade e universalidade de pensamento científico, como parâmetros entendidos no sentido moderno (TAMPINI, 2012, p.45). Assim, 

para a autora, CI escapa ao modo de exercício de poder disciplinar. Antes de prosseguir já incluo nesta análise a auto-crítica às palavras 

“rotina disciplinar” utilizada no final da descrição do projeto Sul em Contato 2008 destacada acima.    

 Segundo argumentos de Tampini (2012), CI se apresenta como um campo que se abriu a partir de experiências físicas iniciais 

que impulsionaram as explorações e delimitaram territórios de práticas, sendo territórios caracterizados não no sentido geográfico e sim 

existencial (p.45). A proposta de manter-se aberto à interrogação constante de si, às possibilidades de descobrir novas arestas, novos 

usos, novas relações com outros saberes e a incorporar a experiência de novas pessoas que ingressam a praticar e pensar o CI, faz 

esta forma de movimento desapegar-se de ideais objetivos de "verdades" preconcebidas, determinadas e nem de encerrar-se de modo 

totalizador - forma de pensar que caracteriza a produção científica no paradigma materialista. Então essa forma de movimento, ainda 

que apresente uma gramática de movimentos reconhecível, se atualiza em cada ato de produção ou de transmissão pois requer a 

experimentação sensível de cada um dos praticantes, sem buscar imitações e sim seguir princípios a serem explorados sensivelmente. 

 Com a intenção de discutir a definição citada em seção anterior de CI ser um "sistema de movimento em evolução" (KOTEEN & 

SMITH, 2009, p.xiv) e a posição de Tampini de quem em CI "não se armam sistema" (TAMPINI, 2012, p. 46) recorro a referenciais 

teóricos, epistemologias e paradigmas distintos encontrando assim a não contradição entre as postulações. Entendo que o "sistema de 

movimento em evolução" supracitado se refira ao paradigma de pensamento complexo sistêmico que é parcialmente aberto e que o 

Michel Foucault (1926 - 1984) foi um filósofo francês, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da cátedra História dos Sistemas do 81

Pensamento Collège de France. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio 
de instituições sociais. Embora muitas vezes seja citado como um pós-estruturalista e pós-modernista, Foucault acabou rejeitando esses rótulos, preferindo 
classificar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Seu pensamento foi muito influente tanto para grupos acadêmicos, quanto para ativistas. 
Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault. Acesso em: jun. 2019.

 Gilles Deleuze (1925-1995) foi um filósofo francês. A sua filosofia é considerada como uma filosofia do desejo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/82

Gilles_Deleuze. Acesso: em jun. 2018. 
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“sistema" que não é armado se refira ao que é sistemático , que é fechado. Desta forma o campo teórico que se afina à produção de 83

conhecimento em CI seria relacionado à perspectiva de modelos baseados em organismos vivos, ou seja em sistemas complexos em 

constante interação, influência e regulação com o ambiente em que está inserido. No sistema fechado que também é aberto as 

mudanças, mutações que não são benéficas tendem a desaparecer e a benéficas tendem a se manter no sistema fazendo desta forma 

a autorregulação e a evolução. É uma abordagem orgânica onde é preciso considerar o intercâmbio constante entre matéria, energia e 

informação com o ambiente permitindo re-conceituar os fenômenos em uma abordagem global, permitindo a inter-relação e integração 

de assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza completamente diferentes. Esta visão de mundo, onde se inclui a Teoria Geral 

dos Sistemas (TGS) , Teoria da Complexidade (MORIN,1977), Teoria da Ecologia Profunda (CAPRA, 1996), a perspectiva quântica 84

(GOSWAMI, 2018) entre outras, surge em contraposição à perspectivas reducionistas e materialistas na ciência onde os sistemas são 

apenas fechados, não considerando influência nem influenciando o meio ambiente no qual estão inseridos. As teorias sistêmicas 

complexas pressupõem que existe uma nítida tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais e pode ser uma maneira 

mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais. É um pensamento 

que se aplica à diversas áreas do conhecimento humano, permitindo re-conceituar os fenômenos em uma abordagem global, com a 

inter-relação e integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza completamente diferentes. Entendo, então, que 

 O pensamento sistêmico se contextualiza nos novos paradigmas científicos cujos pressupostos são a complexidade, instabilidade e intersubjetividade. O 83

pensamento sistemático se contextualiza no paradigma tradicional de ciência, caracterizado pelos pressupostos da simplicidade, estabilidade e objetividade. O 
primeiro se contrapõem ao pensamento "reducionista-mecanicista" herdado dos filósofos da Revolução Científica do século XVII, como Descartes, Francis Bacon e 
Newton. O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e 
para descrição do universo material, e por isso deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais. Isto se 
deve à limitação do método científico e da análise quando aplicadas nos estudos de física subatômica (onde se encontram as forças que compõem todo o 
universo), biologia, medicina e ciências humanas. É visto como componente do paradigma emergente, que tem como representantes cientistas, pesquisadores, 
filósofos e intelectuais de vários campos. O pensamento sistêmico inclui a interdisciplinaridade. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento_sistêmico>. 
Acesso em: jun. 2019.

 A teoria geral de sistemas surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. Capra (1996) alerta porém que o o 84

pesquisador médico, filósofo e economista russo Alexander Bogdagov desenvolveu uma teoria sistêmica de igual sofisticação 20 ou 30 antes de Ludwig von 
Bertalanffy mas sem obter amplo reconhecimento fora da Rússia (CAPRA, 1996, p.51).
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pode-se pensar a prática de Contato Improvisação nesta perspectiva de um sistema complexo, interdisciplinar, inter-relacional, auto-

regulado e em expansão. 

 Ainda sobre a expressão do propósito de "exercitar o conteúdo abordado pelo professor visitante criando uma rotina disciplinar” 

que foi feito ao longo do ano de 2009 durante o Sul em Contato, sinto um grande desconforto no uso dos termos "rotina disciplinar" 

porque soa rígido, repetitivo, regrado e impositivo parecendo uma submissão aos desígnios de um professor ausente. Entendo que a 

intenção foi ressaltar que entre uma oficina e outra teríamos encontros para praticar e revisitar as propostas recém experimentadas para 

que pudéssemos nos familiarizar mais aos conteúdos. Uma maneira de seguir praticando para que os corpos não esfriassem demais no 

espaço tempo de duas semanas ou mais entre as oficinas, e uma maneira de intensificar o projeto no seu propósito. Todavia Tampini 

(2012)  sugere que o saber, a prática artística de CI pode ser tratada como uma pós-disciplina (p.55) já que em termos de pós-história a 

história não pode ser pensada em termos de progressão, as disciplinas tampouco podem dar conta da delimitação dos saberes. Então 

se eu pudesse voltar ao passado, ao invés da aulas de revisão, eu proporia laboratórios onde os participantes escolheriam o foco das 

experimentações naquele dia. Desta forma não estaríamos fechados em um determinado conteúdo e poderíamos atuar mais 

democraticamente na proposição da prática.    

 Sobre professores com larga experiência "especializados" em CI o termo remete a uma ideia de hierarquia de corpos. Entendo 

que eu quis dizer que se tratavam de artistas que atuavam regularmente como professores de dança e de CI e que eu pretendi, no 

emprego da palavra “especializado”, dar uma entonação profissional mais importante no texto do projeto. Atualmente eu retiraria esta 

palavra enfatizando apenas a “larga experiência” dos professores e professoras. 
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4.2 Apresentação técnica do projeto 

 Esta seção se propõe a apresentar alguns dados técnicos, nomes e números do projeto. Como uma síntese apresento que o Sul 

em Contato teve o orçamento total no valor de R$ 52.265,00 foi financiado em 78,8% por verbas públicas e 21,12% por apoio cultural de 

empresas e das inscrições dos participantes. Gerou renda direta para 19 pessoas, proporcionou educação artística em dança com baixo 

custo para mais de 50 pessoas e gratuito para 5 pessoas. Não podemos quantificar o público que frequentou gratuitamente as jams nem 

o número de pessoas que presenciaram as performances.  

 Como metodologia tivemos as etapas de produção e divulgação realizadas em três meses e a execução do projeto realizado em 

mais nove meses . Cada etapa envolvendo diversos profissionais das áreas de produção, criação visual, video, foto, bailarinos 85

professores além da direção geral do projeto. 

 Como proponente eu participava junto ao GrupoTATO do Usina das Artes, um projeto de ocupação e desenvolvimento de 

trabalho continuado em artes cênicas nas salas do Centro Cultural Usina do Gasômetro financiado pela Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre. Por esse motivo tínhamos a Sala 209  disponível e sem custo para realização do Sul em Contato. Uma realidade que desde 86

2017 não temos mais pois a Usina está totalmente fechada para uma reforma que ainda não dá sinais de início - e talvez nem 

aconteçam mais com propósitos de se manter como um centro cultural público e sim para fins de privatização.  

 Conseguimos também apoio de restaurantes para as refeições dos professores e produção, descontos em hotel e a minha casa 

para a estadia de alguns professores. As aulas dadas por mim como revisão de conteúdo de cada professor convidado foi considerada 

um apoio e não foi remunerada. Junto com os recursos advindos do pagamento dos inscritos conseguimos realizar o projeto com 

sucesso e remuneração de todos os envolvidos. 

 O valor da inscrição para todas as atividades do projeto foi de R$ 300,00 e representou proporcionalmente para cada inscrito R$ 

50,00 por cada oficina de professor convidado ou ainda R$ 1,04 a hora/aula sendo este valor inferior ao valor da passagem de ônibus 

 Originalmente seriam 6 meses, mas por questões de agenda acabamos por concluí-lo em nove meses.85

 A Sala 209 e o coletivo de bailarinos que lá trabalharam tornando esta uma sala de uso exclusivo para a dança, teve sua história documentada no filme 86

“Movimento à Margem” dirigido por Lícia Arosteguy e foi exibido em agosto de 2018 na Mostra de Curtas Gaúchos do 46o Festival de Cinema de Gramado.
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em Porto Alegre na época. Além disso foram dadas 5 bolsas para bailarinos escolhidos em comum acordo pela Coordenação de Dança 

do Município de Porto Alegre.   

 As inscrições foram feitas através de email com envio de currículo, carta de intenção e, se fosse o caso, pedido de bolsa, já que 

seriam concedidas cinco bolsas. Após a seleção foi pedido o depósito de R$ 100,00 e carta de comprometimento em participar de todas 

as atividades ao longo do projeto. Aos que não entraram na seleção foi enviado um email comunicando a suplência bem como a 

possibilidade de participar das aulas de revisão, das performances, jams, exibição de vídeos e conversas. Além disso todos seriam 

comunicados caso houvesse desistências. A oficina avulsa teve o custo de R$ 50,00 (incluindo aulas de revisão) e as aulas de revisão 

R$ 40,00/6h ou R$ 80,00/mês. 

 No blog escrevemos o seguinte texto sobre a seleção: 

As inscrições para o Sul em Contato superaram as expectativas. Tivemos 60 inscritos para 30 vagas e 24 pedidos de bolsa para 5 
contemplados. A seleção foi um trabalho bastante difícil. Então estabelecemos os seguintes critérios: 

1. Comprometimento com assiduidade em todas as oficinas por todos os dias; 
2. Propagação do conhecimento em dança; 
3. Aplicação artística; 
4. Ser representante de grupo de dança (coreógrafo ou bailarino/criador); 
5. Residência em Porto Alegre ou intercâmbio com a Cidade; e 
6. Data de inscrição. 
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 A seguir a lista dos inscritos que participaram de todo o projeto ou de algumas oficinas e suas cidades de origem: 

1. Laerte Cardoso (Porto Alegre) 

2. Joana Pimentel (Porto Alegre)   

3. Roberta Savian (Porto Alegre) 

4. Alessandro Rivellino (Porto Alegre) 

5. Luciano Tavares (Porto Alegre) 

6. Maria Cristina da Silva (Canela) 

7. Thais Alves (Porto Alegre) 

8. Thais Petzhold (Porto Alegre) 

9. Ana Alonso (Florianópolis) 

10. Flora Bulcão (Rio de Janeiro) 

11. Vitoria Meireles (Belo Horizonte) 

12. Eduardo Severino (Porto Alegre) 

13. Clarissa Silveira (Porto Alegre) 

14. Lindon Shimizu (Porto Alegre)  

15. Juliana Vicari (Porto Alegre) 

16. Luiza Moraes (Porto Alegre) 

17. Cibele Sastre (Porto Alegre) 

18. Carolina Garcia (Porto Alegre) 

19. Luiz André (Caxias) 

20. Íris Fiorelli (São Paulo/Aracaju) 

21. Robert Clark (Aracajú) 

22. Roberta Pedroni (Caxias) 

23. Manuela Schneider (Caxias) 

24. Daggi Dornelles (Novo Hamburgo) 

25. Letícia Guimarães (Caxias) 

26. Janaina Cruz (Caxias) 

27. Evandro Pedroni (Caxias) 

28. Luan de Lima (Caxias) 

29. Daniel (Caxias) 

30. Cristina (Caxias) 

31. Giovana (Caxias) 

32. Luciana Hoppe (Porto Alegre) 

33. Mariana Aurélio (Rio de Janeiro) 

34. Maria Albers (Porto Alegre) 

35. Flora Adams (Porto Alegre) 

36. Mariana Ramos (Maquiné) 

37. Suzi Weber (Porto Alegre) 

38. Débora Schaef  (Porto Alegre) 

39. Regina Rossi (Porto Alegre) 

40. Sarita Scarut (Porto Alegre) 

41. Lucenira Kessler (Porto Alegre) 

42. Rosa Groissman (Porto Alegre/Arg.) 

43. Tanira (Cidreira) 

44. Alexandra Dias (Porto Alegre) 

45. Alexandre Schiavoni (Porto Alegre) 

46. Samantha Lucconi (Porto Alegre) 

47. Juan Motta (Porto Alegre/Argentina) 

48. Laura Rosa (Porto Alegre) 

49. Edna Jacobus (Porto Alegre) 

50. Bibiana Altenbern (Porto Alegre) 

51. Heloisa Gravina (Porto Alegre) 

52. Daniela Boff (Porto Alegre) 

53. Michel Capeletti (Porto Alegre) 

54. Didi Pedone (Porto Alegre) 

55. Viviane Lencina (Porto Alegre) 

56. Sabrina Spier (Porto Alegre) 

57. Janaína Franco (Aracajú) 
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As oficinas e os 12 professores convidados e suas respectivas nacionalidades foram (figura 11):  

1) Introdução ao Contato Improvisação – Peso e Leveza. Andréa Fernandez (Argentina) 
2) Contato Improvisação – Fundamentos e Princípios. Cristina Turdo (Argentina) 
3) Contato Improvisação e o Sistema Consciente de Fedora Aberastury Eliana Bonard (Argentina) 
4) Contato Improvisação e Música Orgânica. Fernando Neder (Brasil - Rio de Janeiro) 
5) Contato Improvisação e Esferodinâmica. Carola Yulita (Argentina) 
6) Contato Improvisação – aprofundando a qualidade da dança. Gustavo Lecce (Argentina) 
7) Contato Improvisação, respiração e Aikido. Ricardo Neves (Brasil - São Paulo) 
8) Contato Improvisação – domínio do corpo. Pablo Medina (Argentina) 
9) As portas da Improvisação – Contato e Improvisação Cênica. Florência Martinelli (Uruguai) 
10) Contato Improvisação e Body Mind Centering – BMCTM. Lela Queiroz (Brasil - São Paulo) 
11) Contato Improvisação e teatro em espaços não convencionais. Claudio Rodriguez (Argentina) 
12) Contato, Improvisação e Composição. Ralf Jaroschinski (Alemanha) 
  

A ficha técnica do projeto foi a seguinte (veja o programa do projeto nas figuras 12 e 13): 

• Direção Geral, Divulgação e Professora Local: Fernanda Carvalho Leite  
• Produção: Inês Hübner 
• Assistente de Produção: Sandra Alencar 
• Design Gráfico: Frederico Eloy Messias 
• Fotos: Frank Jeske  

• Vídeos: Rodinério da Rosa 
• Trilha sonora dos vídeos: Guenther Andreas (com excessão da oficina de Fernando Neder que foi com trilha própria de Neder) 
• Apoio Cultural: Restaurante Flor de Maçã, Atelier das Massas, Restaurante Suprem, Bar do Beto, Hotel Açores 
• Realização: GrupoTATO e Usina das Artes 
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Figura 12 -  Programa do Sul em Contato 2009. Lado 1. 
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Figura 13 -  Programa do Sul em Contato 2009. Lado 2. 



4.3 As oficinas 

  

 Nesta seção abordarei um pouco sobre cada oficina 

de professor convidado, trazendo memórias dos conteúdos 

trabalhados e refletindo sobre as propostas praticadas, 

relembrando e recriando sensações e pensamentos a partir 

da experiência vivida.   

 Observando a programação do Sul em Contato 2009, 

percebo que pode-se formar um núcleo triplo  de 87

abordagens da prática de CI (figura 14):  

a) CI - Princípios, Fundamentos e Aprofundamentos 

(oficinas 1, 2, 6, 8) 

b) CI - Educação Somática e outras Técnicas  

      (oficinas 3, 4, 5, 7, 10) 

c) CI - Composição e Perfomance  
      (oficinas 9, 11, 12)    

  

  

 Trago a ideia do Sul em Contato 2009 ter uma proposta metafórica como elétrons se movendo em torno de um eixo (CI) para visualizar o envolvimento de 87

aspectos, técnicas, abordagens que orbitam compondo relacionalmente a prática do CI, dialogando na prática. Outros elétrons seguem surgindo e se aproximando 
da órbita pois CI tem em seu DNA a abertura para todos aqueles que o praticam e vão incluindo outras visões e tangências complexificando a forma cada vez mais. 
Ao final deste trabalho apresento uma imagem mais complexa a partir da figura 14 (figura 92). 
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Figura 14 - Ilustração sobre o agrupamento das oficinas no Sul em Contato 2009. 



 Este agrupamento das oficinas não seguiu uma linha exclusivamente cronológica e também, pela natureza mista, aberta e 

mutante do Contato Improvisação, podemos encontrar elementos de outros núcleos em cada oficina que se envolvem e se mesclam na 

prática. Esta classificação surge para facilitar a visualização de algumas influências e relações possíveis elencadas para o projeto de 

2009 e para discorrer sobre alguns aspectos mais relevantes em cada núcleo.  

4.3.1 Contato Improvisação - Princípios, fundamentos e aprofundamentos 

 Nesta seção abordamos um conjunto de quatro oficinas listadas abaixo que trouxeram o propósito de introduzir princípios 

básicos, fundamentos e aprofundamentos em CI. Falarei inicialmente das duas primeiras oficinas em conjunto e, a seguir, a sexta e a 

oitava oficina. 

 Oficina 1) Introdução ao Contato Improvisação – Peso e Leveza. Ministrada por Andrea Fernandes  (Argentina - Buenos Aires) 88

 Oficina 2) Contato Improvisação – Fundamentos e Princípios. Ministrada por Cristina Turdo  (Argentina - Buenos Aires) 89

 Andrea Fernandez é bailarina, professora e co-diretora do Projeto “Danza Sin Límites” cuja missão é favorecer a inclusão através da dança criando e 88

impulsionando projetos que promovam a expressão artística de todas as pessoas, mais além de sua deficiência, experiência ou cultura. Realizou seus estudos de 
dança em Buenos Aires – Argentina na Oficina de Dança Contemporânea do Teatro Municipal General San Martín e na Escola-Oficina Margarita Bali. Há mais de 
30 anos desenvolve uma ativa prática em Contato Improvisação, estudando com seu criador Steve Paxton e com numerosos professores de reconhecida trajetória 
em Buenos Aires e nos Estados Unidos.Sua formação inclui o Primeiro Treinamento Docente da América Latina no Método DanceAbility e numerosos seminários 
com Alito Alessi, Massagem Tradicional Tailandesa e atualmente está cursando o segundo ano de Formação em Integração Somática®.Desenvolve a tarefa 
docente em Buenos Aires no Instituto Universitário Nacional de Arte, Oficina de Dança Contemporânea do Teatro Municipal Geral San Martín, Brecha – Formação 
DMT (Dança, Movimento, Terapia) e em estudos privados de dança e teatro de Buenos Aires e interior do país.

 Cristina Turdo vive em Buenos Aires e está comprometida com o ensino, a prática e a investigação do Contato Improvisação desde o final dos anos 80. Ensina 89

na Universidad Nacional del Arte IUNA como titular da cátedra de Contato Improvisação. Oferece oficinas no Centro Cultural Ricardo Rojas, pertencente à 
Universidade de Buenos Aires, e seminários no interior e fora do país. Ensinou na Alemanha por ocasião do Contact International Freiburg Festival, professora 
convidada no Festival de Contact de Brasília, e deu aulas em Nova Iorque na Emma Willard School. Participou em duas oportunidades do ECITE, encontro de 
professores de CI, realizados em Berna, Suíça e na cidade de Viljandi na Estônia. Dança produzindo obras de "Performance de Improvisación" em colaboração 
com outros performers e músicos. Entre os quais estão Kirk Andrews, Andrew Harwood, Daniel Lepkoff, Janet Lott, Martin Keogh (EUA). Na sua formação com o CI 
estudou com diferentes mestres na Europa e EUA: entre eles Nancy Stark Smith, Dany Lepkoff, Lisa Nelson, Alito Alessi (EUA), Kurt Koegel (Bruxelas), Andrew 
Harwood (Canadá), Cathie Caraker (Holanda) e Martin Keogh. Facilitou diferentes eventos internacionais relacionados com o Contato Improvisação dentro e fora 
do país, entre os quais: a “New Year Jam” em Massachusstes, EUA; o "Score de Improvisación " evento realizado conjuntamente com outras cidades como Paris, 
Tokio, Massachussets, Berna, St.Petesburgo. É organizadora e curadora do Festival Internacional Contact Improvisación que acontece todos os anos na cidade de 
Buenos Aires. Colaborou em várias oportunidades para a revista "Contact Quarterly" e a revista de dança “Xoros”. Co-editora da revista "Punto de contacto".
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 Oficina 6) Contato Improvisação – Aprofundando a qualidade da dança. Ministrada por Gustavo Lecce  (Argentina - B. Aires) 90

 Oficina 8) Contato Improvisação – Domínio do corpo. Ministrada por Pablo Medina  (Argentina - Buenos Aires) 91

  

  

 O que podemos ressaltar nestas oficinas no tangente aos princípios e fundamentos? Quais seriam eles? Em que 

circunstâncias se daria o aprofundamento técnico? O que é aprofundamento técnico em CI e como se revelou nos oficinas? 

 Gustavo Lecce nasceu em La Plata em 1967. Pratica Tae Kwon-do e atletismo. Mais adiante se inclina para as artes, começando seus estudos em artes 90

dramáticas e linguagem corporal, no qual incluiria técnicas de dança contemporânea. Em 1990 começa seus estudos em Contact Improvisation, iniciando um 
trabalho de exploração, do qual faria sua prática e investigação. Estuda com Alma Falkemberg, Nancy Stark Smith, Alito Alessi (de quem toma elementos de 
Bodywork), Martin Keogh, Andrew Harwood e Camilo Vacalebre, entre outros professores da Argentina e Europa. Em sua exploração de C.I. busca orbitar ao redor 
da dinâmica pura, do movimento limpo, livre de formas. Indaga o amortecimento por reflexo e a força estrutural como disparadora da leveza. Atualmente, se dedica 
a prática e investigação em grupos de performers, com a intenção de não perder a essência do C.I. Desde 1994 ensina em diversos centros e instituições de Bs. 
As., La Plata, e Rosario. Recentemente foi convocado para dar uma série de oficinas intensivas no Centro Civico Barceloneta (2º festival anual de C.I. em 
Barcelona, Espanha). Trabalha na Catedra de Contato Improvisação no Instituto Nacional Superior del Profesorado de Danzas Marìa Ruanova da I.U.N.A

 Pablo Medina nasceu em 1963 em Buenos Aires. É ator, bailarino, pedagogo e terapeuta corporal. Estudou Contact Improvisation com Nancy Stark Smith, Martin 91

Keog, Andrew Harwod e Dany Lepkopf entre outros. Formado em Técnicas Corporais com Agustin Bellusci. Estudou teatro na ETBA e com Ricardo Bartis 
(1996-2000). É Professor Nacional de Educação Física e Danças (INEF 1985). Em 2004 dança no Teatro Kampnagel, Hamburgo, a obra "Die Niemands" com a 
direção de Ines Sanguinetti, além do duo "Toros" de Sanguinetti-Lesgart. Dança no Konex, C.C. Recoleta, C.C. Cooperacion. Em 1999, com a direção de Neill 
Gladwin interpreta "Verona" no Teatro Regio e no Teatro de La Ribera na abertura do Festival Internacional de Danza y Teatro. Foi contratado pelo "Descueve" e 
pela companhia de Marcelo Savignone como treinador de Contact Improvisation, tendo trabalhado também com o Grupo Krapp, com Gaby Prado e Eugenia 
Estevez, entre outros. Investiga diferentes técnicas de terapias manuais e atualmente estuda Osteopatia no Instituto Argentino de Osteopatia da Expressão 
Corporal no Centro Cultural Ricardo Rojas. Está comprometido em difundir a linguagem de Contact Improvisation desde o início dos anos 90.
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Figura 15 - Participantes da oficina com Andrea Fernandez no Sul em Contato 2009. Foto: Frank Jeske. 



AS PRIMEIRAS OFICINAS - PESO E LEVEZA, PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

 O texto apresentado por Andréa Fernandez para a oficina Introdução ao Contato Improvisação - Peso e Leveza  foi o seguinte: 92

Contato Improvisação é uma forma de dança baseada nas leis físicas do movimento. Duas ou mais pessoas se movem juntas 
compartilhando um específico ponto de contato, trocando peso e suporte. Em um contínuo processo de ceder e resistir se constrói uma 
linguagem intuitiva e espontânea. A partir das sensações de peso e toque os participantes terão a oportunidade de relacionar-se de uma 
maneira nova com seu próprio corpo e o corpo dos outros. Simples exercícios de movimento facilitarão o contato com as próprias 
sensações, a percepção do outro, do grupo e do espaço. Rolar, cair, sustentar e levantar serão explorados de maneira individual e em 
duos. Esta prática oferecerá uma experiência de fluidez, segurança e surpresa em comunicação com a gravidade e o corpo dos outro 
como suporte. 

  
 Através de minhas anotações como participante observadora, dos depoimento das professoras, de vídeos e fotos, nomeio e 

descrevo a seguir alguns exercícios com o propósito de que se tenha um panorama do que foi trabalhado. Ressalto alguns aspectos das 

oficinas grifando em negrito alguns verbos e consignas que considero mais relevantes na abordagem. 

DESPERTAR AS SENSAÇÕES DA PELE - individualmente deslizar partes do corpo no chão (mãos, braços, tronco, pés, pernas, 

coxas, pélvis e cabeça) alternar entre abrir e fechar olhos. Passar a própria mão em partes de seu corpo que não tiveram contato com 

o chão (como a nuca e pescoço, entre os dedos, atrás dos joelhos).  

APOIO SOBRE OS OSSOS - começando a investigação sobre os ísquios, os ossos da bacia sobre os quais sentamos, como dar mais 

ou menos peso aos ossos em apoio, por exemplo, as omoplatas, costelas, crânio etc. Experimentar a conexão entre pés e quadris e aos 

poucos ir para a posição em pé e caminhar. Notar as sensações do corpo e os espaços livres da sala alterar velocidades de rápido a 

lento, e diminuir espaços para metade da sala, 1/4 da sala e novamente todo o espaço em alta velocidade e depois diminuir até parar e 

ficar parado em pé. 

 Disponível em:https://sulemcontato.blogspot.com/2009/.  Acesso em: ago. 2018.92
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CONTATO DE PELE SEM PESO E COM PESO - em duplas explorar o contato de pele sem peso variando papéis, tempo e fazer 

pausas. Trocar as duplas e explorar o contato desde a leveza da pele até aprofundando a conexão com músculos e ossos dando assim 

mais peso à outra pessoa. Imaginar o enraizamento na terra e o esvaziamento do peso no outro. Cuidar com os encaixes das 

articulações para aqueles que recebem o peso. Uma pessoa assume uma posição estável para que a outra entregue seu peso e 

depois retire-o a partir de um impulso em direção fácil daquela que fazia a base. Trocar sucessivamente de papéis até que as trocas se 

dessem sem perder o contato da pele, com transições suaves como em um relógio de areia ou ampulheta. 

  

CONTRAPESO CONCÊNTRICO E EXCÊNTRICO - peso compartilhado entre as pessoas com o peso indo para dentro ou para fora, 

fazendo contato e encaixes de mãos e outras partes do corpo entre duas, quatro, oito e dez pessoas e até todos juntos formando 

imagens e desfazendo conforme comando vindo de qualquer pessoa no grupo. Mais curiosidade do que ambição de fazer coisas.   

  
PASSIVIDADE E ATIVIDADE - um se deixa movimentar ou movimenta o outro.  

NÍVEL BAIXO - SURFING  - exploração de fricção entre as costas de duas pessoas, escolher parar ou mover junto de maneira que 93

segue para rolamentos de forma relaxada e controlada observando os tecidos macios do corpo, rolando um sobre o outro com os 

corpos perpendiculares. O surfing é um exercício que já faz parte do vocabulário em CI para entender como entregar o peso e transitar 

com sobrepeso, como aterrissar suavemente, como impulsionar-se em uma direção, como regular o tônus muscular etc, com a 

segurança de estar junto ao piso. Mesmo assim, já aqui, podemos nos deparar com subjetividades do tipo medo de machucar o outro 

com seu peso e de bater-se no chão de maneira abrupta por não saber como aterrissar. 

 Surfing faz referência ao surf, esporte no qual uma pessoa plana sobre as ondas do mar com uma prancha. 93
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NÍVEL MÉDIO - MESA BAIXA - em quatro apoios, joelhos e mãos no chão, disponibilizar as costas como base para apoio de outra 

pessoa. Trocar de papéis e experimentar entradas e saídas da mesa. Envolve entrega e suporte de peso, estabilidade, aterrisagem, 

rolamento, deslizamento, fricção e ainda os aspectos subjetivos como medo, confiança e padrões de reflexo nestas situações.  

  

NÍVEL ALTO - MESA ALTA - uma pessoa fica parada em pé (sendo a base) e outra dá peso com mão no topo da cabeça, depois nos 

ombros quadris e pés. Depois a base afasta um pouco as pernas e apóia as mãos nos joelhos, a outra pessoa entra entre os braços da 

que está em pé e dá peso nas coxas e depois rola ao chão quando a base retira os braços das pernas. Depois, nesta posição de mesa 

alta em pé com as mãos nos joelhos, outra dá seu peso nas costas da mesa e com sua ajuda e inclinação em direção ao chão desliza 

para rolar ao piso indo no sentido da cabeça. 

  

TÔNUS EM BRAÇOS DE AIKIDÔ - buscar tônus nos braços que os deixam arredondados e com uma leve projeção para longe e de 

direção circular e espiralada. A partir do contato entre as mão de duas pessoas, deslizar e rolar para outras partes do corpo deixando 

fluir para uma dança livre até que fosse convidados à se separarem.  

DESAQUECIMENTO PESSOAL E CÍRCULO PARA TROCA DE IMPRESSÕES E FEEDBACKS - cada um escolhe o que fazer para 

acalmar os batimentos cardíacos e resfriar se o corpo estiver muito suado para depois sentar e conversar com o grupo.  

AQUECIMENTO e DANÇA PESSOAL - chegar na sala e com tempo e espaço cada um faz o que precisa naquele momento. Sem 

interromper o que cada um está fazendo perceber a respiração em todo o corpo, sentindo o peso para a terra e a respiração para o 

espaço. Soltar o peso, mudar de posição, suspender algumas partes do corpo e, a partir de uma dança pessoal de aquecimento subir 

até ficar em pé.  
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SUBIR E DESCER EM ONDA - caminhar e olhar para cada pessoa que cruza e depois ao se olharem, descer ao chão juntos e subir 

depois cada um ao seu tempo. Mesma coisa mas com um ponto de contato, com dois pontos, com contrapeso excêntrico e concêntrico, 

mudando o ponto de contato na trajetória de descida e também de subida, agora compartilhando o peso. Descer e subir como uma 

onda, trocando o peso entre um e outro, inclinando até o chão e depois até em cima. 

ABRAÇO -  caminhar e abraçar diferentes parceiros. Desde o abraço socialmente comum, passar à um abraço percebendo a 

profundidade das estruturas de pele, músculos até ossos. Depois deixar seu peso cair, dobrando um pouco os joelhos e em outro 

momento, após repetidas trocas de papéis, trazer a intenção do centro do corpo, de trazer a bacia para cima levantando uma das 

pernas de maneira a fazer-se mais leve. Seguir no gesto do abraço porém agora com mais dinâmica podendo, conforme o grau de 

confiança, haver mais impulso e mudanças de direções. Os abraços podem se dar também de lado e de costas. Ênfase no estado 

de curiosidade mais que de ambição.    
  

ALONGAMENTO EM DUPLAS - a partir de uma exploração dos pés e pernas em contado, mover de um lugar profundo, sendo o que 

"um lugar profundo" signifique para cada um. E então através do contato dos pés e gancho das mãos fazer um alongamento e 

desaquecimento.  

MASSAGEM - em grupos de quatro pessoas, três fazem massagem em uma pessoa deitada e a cada dez minutos trocar de papéis.  

CAMINHAR CEGO - (figura 16) caminhar em duplas, uma pessoa na frente e outra atrás, de olhos fechados, com as mãos nos quadris 

da pessoa da frente, que está de olhos abertos experimentando o espaço e o tempo deste caminhar sem intenção de desorientar seu ou 

sua colega. Depois de troca de papéis feita de maneira fluida, sem abrupta interrupção e sem perder o contato, ficar parados juntos 

percebendo o movimento na quietude e a força da gravidade deixando que surja uma dança a partir daí. 
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SIM E NÃO - uma pessoa parada imagina uma direção para seu corpo ir, mas não vai. Outra entra em contato testando direções com o 

corpo todo. A pessoa parada quando pressionada em uma direção não escolhida responde resistindo como se dissesse não àquela 

direção que o contato oferece. Quando receber o contato na direção que imaginou então sim, deixa-se ir em movimento até escolherem 

fazer nova pausa e reiniciar o processo. Foi enfatizado a importância de não forçar o "não" para ser “sim”, ou seja, aceitar a 

resistência alheia. Depois a proposta seguiu para responder com seguidos “sims" até um “não”, trocas de papéis e na sequência uma 

dança livre.  

DESAQUECIMENTO COSTAS COM COSTAS - sentar no chão de costas com outra pessoa e uma dá peso para outra, mudar de 

posição alongando as pernas, costas e peito. 

  

CONEXÃO CENTRO E PERIFERIA - a partir de soltar o peso no chão para então empurrá-lo por diferentes partes do corpo encontrar 

projeções no espaço. Alongar através das extremidades das mãos, pés e cabeça, alcançando e soltando. Uma pessoa oferece 

suporte, contato de mãos e outras partes para que a outra empurre e mude de posição sem esforço demasiado. Buscar a conexão das 

extremidades com o centro do corpo neste trabalho. Em grupos de seis, uma pessoa fica deitada e as outras cinco se dedicaram a fazer 

contato através das mãos com as pernas, os braços e a cabeça da pessoa, segurando e “pedindo” para que a pessoa deitada soltasse 

o peso para elas. Depois a pessoa deitada começa a empurrar os contatos de modo que os outros oferecem suporte e o contato se 

desfaz e refaz novamente possibilitando uma exploração de movimento de uma pessoa sobre cinco. Trocar papéis seis vezes. 

  

DANÇA A PARTIR DA RESPIRAÇÃO - em duplas sentadas com as costas em contato, ter a respiração como o combustível para a 

dança. Foi dado um tempo para somente sentir a sua respiração e a do companheiro ou companheira para só depois começar a dançar 

e seguir por longo tempo. 
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MANDALA - desde um círculo deitados no chão com as cabeças ao centro fazer um percurso de rolar, sentar, subir, abraçar em roda, 

virar e, em pé, com os quadris juntos sentar no colo do outro ao mesmo tempo fazendo assim um círculo de pessoas sentadas umas 

nas outras. Depois com as mãos e braços para cima e para frente subir assim todos juntos ao mesmo tempo. 

  

ESPIRAIS - em trios trabalhar espirais através das extremidades com duas pessoas atuando sobre uma deitada, puxando, torcendo e 

mudando de direção.  

TRIOS - explorar a improvisação com uma pessoa se colocando em posição estável e outras duas dando peso. Qualquer uma pode 

iniciar o movimento de transição que pode ser com ou sem contato. Um também pode, ao invés de dar peso, ajudar o suporte ou o que 

estiver dando peso. 

SALTAR - após um tempo de caminhar sozinho, descer ao chão e subir, saltar através do centro do corpo, formar novos trios para que 

duas pessoas lado a lado recebam a outra que vem correndo e salta entre eles. Um exercício para amortecer o impacto.  

ROUND ROBIN  -  numa grande roda entraram quatro pessoas para dançar solos. Outras quatro entram para formar duos com a 94

aquelas. Então outras entram e interferem nos duos fazendo assim trios e então o primeiro que havia entrado, agora sai para observar. 
  

 Andrea Fernandez é uma professora que percebo ser de muita suavidade, simplicidade e fácil entendimento na maneira de se 

comunicar. Com um tempo calmo de falar e de transmitir as consignas conduziu os alunos ao estado de atenção propício para a prática 

de Contato Improvisação. Ela foi objetiva em seu cuidado com o corpo quanto ao aquecimento, alongamento e desaquecimento. Sua 

 É uma estrutura de improvisação foi assim nomeada pela primeira geração de CI e adotada eventualmente como uma convenção pelos participantes nas 94

performances para que todos participem dançando e observando (NOVACK, 1990. p.71).
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formação e interesse na acessibilidade de diversos corpos dançantes trouxe uma esfera de fácil compreensão das propostas e esta 

precisão nas direções é importante visto que muitas vezes não há demonstrações. 

 Em meu caderno tenho algumas anotações sobre comentários ao final das aulas que envolveram a questão da dosagem no uso 

da força e da importância da escuta, da economia e da eficiência. Para ela “a comunicação é a coisa mais importante na dança, a 

raiz”. Sobre isto entendo que a escuta pode ser considerada uma premissa básica em CI e discorrerei a respeito mais adiante. Andrea 

trouxe a ideia de frear o prazer para descobrir outras coisas, para manter viva a curiosidade, um interesse de investigar e experimentar. 

Falou das possibilidades da horizontalidade em uma cultura vertical, de ascensão e sobre a generosidade neste nivelamento espacial 

de todos incluindo assim uma perspectiva política através de nossos gestos e ações em Contato improvisação. 

 Em seu depoimento em 2009 , Andrea Fernandez declara:  95

O Sul em Contato é um projeto muito interessante e necessário para enriquecer-nos entre países, comunidades que praticam Contato Improvisação 
tão próximas mas que não se comunicam com tanta frequência. Um oportunidade de intercâmbio e de nutrição, de aprendizagem, de prática e de 
pensar sobre Contact e sobre nós mesmos. Contact é um espaço de arte, de dança, mas sobretudo uma aprendizagem de vida, de como estar 
presente, de como compartilhar e se comunicar com outros. (FERNANDEZ, 2009).  

  

 Seguirei agora para a oficina de Cristina Turdo. O texto apresentado por ela para a oficina Contato Improvisação – Fundamentos 
e Princípios  foi o seguinte: 96

Nesta oficina faremos contato com os princípios básicos do Contato Improvisação e desenvolveremos padrões de movimento como rolar, deslizar, 
arrastar, subir, entre outros. Abordaremos habilidades físicas: quedas, compartilhar peso, sustentar e ser sustentado, inversão de eixos, qualidades de 
toque. Concentrar-nos-emos em aprofundar a relação e o encontro consigo mesmo, com os outros e com o espaço. Cultivando a atenção e a escuta, 
criaremos um espaço de investigação para ampliar a intuição como ferramenta para a Improvisação. 

    FERNANDEZ, Andrea. Depoimento. [mar. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista 95

concedida para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 

 Disponível em:https://sulemcontato.blogspot.com/2009/. Acesso em: ago. 2018.96
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Figura 16 - Rosa Groissman e Daggi Dornelles. Foto: Frank Jeske. 

Figura 17 - Thais Petzhold e Luciano Tavares . Foto: Frank Jeske. 

Figura 18 - Andrea Fernandez com Didi Pedone (deitada). Da esquerda para a direita Bibiana Altenbern, 

Flora Adams e Sarita Scarut. Foto: Frank Jeske. 



 A oficina de Cristina Turdo foi iniciada com algumas palavras suas sobre os princípios do Contact, principalmente quanto à 

integração, que todos são bem vindos e no quão importante é conexão consigo mesmo e com os outros. Disse Cristina: "A 

sensação sobre as partes do corpo que tocam o chão e a respiração são as chaves para manter a atenção no aqui e agora." 

AQUECER E CONECTAR - caminhar pelo espaço, alongando e afrouxando o corpo, usando a voz, o movimento da língua e ir para 

todas as direções e em variadas velocidades até correr. Depois deitar no chão, fechar os olhos e observar os movimentos cardíacos e, 

se nossa mente se dispersa, trazê-la novamente para a atenção ao coração e à respiração. Mudar de posição, deixando que o corpo 

faça esta escolha do que mudar no calor da ação, e não pela mente reflexiva. Perceber e ter consciência da sensação de quando 

move e quando está quieto. Ao diminuir as pausas de quietude formar duplas sem fazer contato mas seguir juntos em movimentos e 

pausas buscar a conexão quando próximos ou bem afastados. Conexão consigo mesmo e com o outro através dos olhos, da dinâmica, 

do espaço. Depois conectar entre quatro pessoas aproximando duas duplas que se identificam, pausam, respiram e reiniciam o jogo 

primeiramente bem próximos e depois mais distantes conforme a confiança e qualidade da conexão. Finalizar juntos em quietude.  

MASSAGEM COM PESO - uma pessoa deitada de barriga para baixo e a outra deitada em cima dela de barriga para cima apoia os 

quadris nas coxas da base e os pés apoiados no piso. Rolar com a cabeça fazendo uma massagem entre as escápulas. 

ABRAÇOS - caminhar e trocar abraços sem falar ou sorrir, tendo o abraço como um encontro físico que atesta a presença. Explorar 

outras formas de abraçar podendo também não retribuir o abraço, apenas receber e observar como entrar e sair do contato com o outro. 

Caminhar abraçando a cintura de outro, observando ritmo e às vezes fechar os olhos. 

DA MESA ALTA À DANÇA - com alguém de tamanho parecido experimentar dar peso com as mãos nas cristas ilíacas do outro ou 

outra, e depois nos ombros. A seguir, de costas, ambos conectam suas bacias, seus centros, sentindo o encontro, o potencial de 

diálogo corporal, a conexão, a conversação, o jogo, o "não fazer força" e respirar. Deixam-se mover um pouco. Então uma pessoa 
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afasta as pernas baixando seu centro, pega os braços levantados da outra na altura dos cotovelos convidando-a a vir sobre suas costas 

na mesa alta. Trocar de parceiros algumas vezes e depois deixar acontecer uma dança partindo do exercício anterior de apenas estar 

em contato pelas costas. Procurar deixar a improvisação suceder sem intencionalidade e sem perder a conexão. Depois de um tempo 

deixar separar, deitar, fechar os olhos, observar a respiração e os batimentos cardíacos, repassar na mente o que foi trabalhado e 

anotar algumas palavras do que foi feito. 

ROLAR ABRINDO PORTAS - deitar e trazer a atenção para a pélvis, suspendendo braços e pernas sem esforço, com a imagem de fios 

puxando os membros para cima. Rolar abrindo a axila para o piso e deitar a cabeça sobre o braço deixando as pernas estendidas ou 

flexionadas. Buscar a consciência perceptiva do movimento tomando o tempo próprio para fazê-lo. 

ANCORAR - em duplas um senta e a partir da cabeça, sem perder a atenção no centro, na pélvis, fazer o percurso lateral deslizando 

pela mão e rolando pelas costas e depois subindo pela outra lateral. Para isso outra pessoa ajuda a “ancorar” o centro fazendo 

resistência ao descer e depois empurrando o quadril ao piso para facilitar a subida.  

DESLOCAR ROLANDO - fazer deslocamentos rolando pela sala a partir do centro de maneira que este sempre esteja em contato com 

o piso, também deslizando e fazendo pausas. Depois rolar tocando sempre as pontas dos dedos das mãos, depois dos pés e depois 

tirando um pouco os quadris do chão evitando dar grandes impulsos e tendo muita atenção durante o trajeto. Observar os outros tendo 

os colegas como professores. 

CENTRO E DIREÇÕES - caminhar buscando a conexão com os centros das outras pessoas, tocando ou não, mas evitando qualquer 

manipulação e, sim, apenas acompanhar. Depois mudar a direção através do toque no quadril de outra pessoa, puxando, empurrando, 

baixando, girando e acompanhando.  

 Em um circulo Cristina nos pediu que falássemos "em uma palavra o que é Contato Improvisação”. Palavras que tenho anotadas: 
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O QUE É CONTACT EM UMA PALAVRA? 

disponibilidade templo paciência  concentração conexão         perfeito encontro  corpo  

 clareza  pensamento            poesia centro  pedaços oi contemplação despojamento 

escuta  entrega calma  jogo          empatia   leveza  respeito generosidade consciência  

 a casa  segurança           amor  peso  tempo  espaço companheirismo  dialogo 

sutileza  prazer  percepção energia  diferença presença minimalismo   permitir desfrute 

fluxo  estar  integração e interação  porém  improvisação   respiração ser  tudo  

 fluidez  vibrátil  tudo é nada  descoberta     quietude     equilíbrio brincadeira  percepção  

encontro  descoberta     contemplação permissão          flexibilidades  centro  ceder  lucidez  

coexistência  aterrizar  voar  interdependência  intenção pele  viajar  fluir   

 dádiva  espiral  possibilidade  liquidez  formas sagrado composições  desenhos  

comprimir  natural  ossos  chão  despedir  entrar  sair  descobrir  

divertimento  espera alcançar   ar       terra            desenvolver  oferecimento  dança  coreografia         

 alegria    ímpeto intuição carinho        reconhecimento       descontração      família  trio  grupo  

saudade  convivência  surpresa conhecimento barreiras generosidade cuidado dores            

 respeito      luz          atenção órgãos                dureza                sensação                   (silêncio) 
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ABRINDO PORTAS - (figuras 19 e 20) em duplas sentadas de lado de pernas abertas. Uma levanta seu braço/porta para a outra entrar 

com a cabeça e corpo, rolando pelas costas entra as pernas da outra enquanto esta facilita a passagem com as mãos nos quadris da 

que rola. Depois sentar um na frente do outro, em contato de barriga com costas, olhando para o mesmo lado. A pessoa da frente faz o 

mesmo rolamento de antes (cabeça desce pelo lado, costas e lado até sentar, enquanto a outra rola pela barriga até sentar novamente). 

DANÇA - tempo de dança a partir do contato de costas no chão.  

ALONGAMENTO E DESAQUECIMENTO - alongamento improvisado em duplas e desaquecimento sozinho.  

  

AMACIAR O CORPO - no chão busca as partes macias do corpo, as "almofadas do corpo”, reconhecendo-as e massageando-as de 

diversas formas, inclusive as vísceras na barriga. A respiração ajuda a abrir espaços no corpo.  Empurrar o chão através das partes 

macias do corpo "saindo da terra" e voltando. Amaciar o corpo com vibrações e sacudidelas.  

CURIOSIDADE SENSÍVEL - em duo uma pessoa passiva, de olhos fechados, e outra ativa, de olhos abertos, tocar com curiosidade 

das crianças, explorando diferentes toques, como um brinquedo novo, algo que não conhece. Atitude de respeito com a sensibilidade 

do outro ser humano, sendo que respeitar não significa “não fazer” ou ter medo, e sim, fazer com atenção, com a escuta aberta e 
sensível. Fazer o trabalho para si mesmo também, como na Massagem Tradicional Tailandesa . Depois de um tempo a pessoa que 97

esta passiva começa a responder como quiser, com movimentos e/ou resistência até trocar de papéis e depois seguir esta investigação 

sem papéis definidos e finalizando em quietude.  

 Massagem Tradicional Tailandesa (Nuad Bo-Rarn Ancient Massage of Thailand - Northern Style) é um trabalho de manipulação feito no chão sobre um 97

colchonete, com roupas confortáveis, usando o peso do corpo mais do que a força muscular para a transmissão de pressão, força ou energia com efeitos 
terapêuticos. Se parece mais com técnicas como Rolfing, Alexander Technique, Shiatsu, Quiropraxia, etc (Informações obtidas do livro da escola ITM- International 
Training Massage School, de Chiang Mai, Thailand. Para mais informações ver www.itmthaimassage.com)
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Figura 19 - Laura Rosa rolando com Daggi Dornelles em oficina com Cristina Turdo.  

Foto: Frank Jeske. 
Figura 20 -  Página de meu caderno de anotações com desenhos do exercício de rolar abrindo portas. 



INVERSÃO ESPACIAL - uma pessoa deitada e a outra com as palmas das mãos nos calcanhares de outra pessoa explorar esta 

relação de ter um apoio para os pés além da terra em baixo, ou seja, apoio em diversas posições no espaço.  

ROLAMENTOS - desde a posição em quatro apoios, nos joelhos ou sentados, rolar individualmente para trás e para frente tratando de 

sempre liberar o pescoço de qualquer peso sobre ele.  A seguir rolar com aterrissagem sobre outra pessoa deitada, sendo que esta a 

empurraria ajudando ambas a subirem terminando juntas sentadas. Na sequência, a partir da posição sentada costas com costas, uma 

pessoa desliza ao lado e deita enquanto a outra rola sobre a que deitou terminando ambas sentadas. Subir juntas em contato. 

DANÇA SUAVE - em duplas fazer um contato muito suave e leve na lateral do corpo, como se fosse uma folha de papel ou vidro que 

pudesse romper. De olhos fechados iniciar uma dança tranquila, a partir da sensação do ponto de contato e não do desejo de fazer. 

Tempo longo de dança e aos poucos aumentar a entrega de peso e abrir os olhos. Aproximar de outro duo formando um quarteto e 

depois uma nova dupla com mais tempo de dança até que juntos cheguem ao final.  

RELAXAMENTO - uma pessoa deitada e a outra sustenta sua cabeça, apenas isto: estar aqui. Se surgir movimentos nas pontas dos 

dedos, tudo bem. Depois pousar a cabeça suavemente e apoiar as mãos nos ombros, trocar de papéis. 

  

CORPO X - abrir todo o corpo no chão com um “X” observando a respiração, as sensações e a relação entre o centro do corpo e as 

extremidades. Alcançar longe com as extremidades de mãos e pés. Em trios, duas pessoas exploram a relação em diagonal no corpo 

de uma pessoa deitada, sentindo ossos, articulações e deslizando e “penteando" sobre linhas de trajetórias em seu corpo. Depois de  

trocar papéis seguir em uma dança conectada, escutando, seguindo, podendo dar peso ou não até juntas chegarem em um lugar 

cômodo e, quem sabe, respirando juntas. Cada trio conversa sobre a experiência. 
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COMO ENTRAR NA DANÇA - improvisação em trios iniciando com um solo. Outra entra se perguntando “como entro na dança do 

outro?”. Depois entra a terceira pessoa e a seguir a que iniciou o solo sai, mas mantém a atenção no duo, dando suporte com sua 

presença. Até que pode novamente entrar e a estrutura pode seguir ou ser rompida. 

  

FINALIZANDO EM CONEXÃO - entrar todos no espaço em quietude. Mudar de posição e entrar em contato com outra pessoa, e com 

outra, formando uma grande rede e observar. Encontrar duas mãos diferentes e armar um grande círculo. 

DANÇAR COM A TERRA - deitar e perceber tudo o que tocamos e nos toca: roupas, ar, chão. A terra é nossa primeira companheira de 

dança e devemos cultivar este vínculo. Nunca estamos sós, sempre estamos com ela, a redonda terra que nos recebe com muito amor. 

Perceber, sentir a magnitude da terra, a pele da terra, sua forma esférica. Nós também somos esféricos, nossa cabeça é esférica e 

tocamos a terra com ela. Abraçamos a terra entregando nosso peso e nossa gratidão. Sentir a cada inalação o oxigênio entrando em 

cada célula, sentir a totalidade do corpo, e que isto não é uma ideia, é uma sensação mesmo. Sentir também nosso corpo como 

uma estrela de seis pontas (duas mãos, dois pés, cabeça e coccix) alongando quando o ar entra e relaxando com a exalação. 

Observar o quanto a parte de nosso corpo que está em baixo, em contato com a terra, relaxa enquanto outra se expande para o espaço. 

Uma parte do corpo aterra e outra voa. Pausar e depois que começar a mover e não parar mais seguindo em uma dança fluída, 

contínua com a terra no nível baixo, médio e alto.  

OLHAR SEM JULGAR - em duos uma pessoa dança e outra olha com amor evitando julgamentos, buscando a esfera, a água no 

movimento, evitando golpes. Perceber a totalidade do organismo, a respiração, os líquidos e o ar. Observar quando o corpo se fecha e 

quando tem medo. O primeiro medo do ser humano é de cair, por isso nos fechamos. Então agora queremos abrir e soltar, pois nos 

permitimos cair.  
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PEQUENA DANÇA - caminhar pelo espaço e depois parar voltados cada um para a direção da sua casa. Pés abertos e relaxados, topo 

da cabeça para o céu, braços relaxados, joelho disponíveis, não travados nem flexionados demais. Perceber os reflexos que o corpo faz 

para não cair. Imaginamos um passo, mas não damos. Observamos o que o corpo faz com essa imaginação. Depois caminhamos 

realmente. 

TEMPOS -  descer ao piso e subir em 8 tempos, 6 tempos, 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, e novamente 1, 2, 4, 6 e 8 tempos em 

contagem em voz alta. 

TRIO EM TRÊS NÍVEIS - trios em que um deve estar e se mover um nível baixo, outro médio e outro alto. Qualquer um pode mudar e 

todos devem acompanhar a mudança para manter a estrutura. Atenção sobre se estamos mais provocando ou escutando e então 

mudar nosso padrão e praticar mais a percepção e a sensação do que o pensamento.  

FINALIZAR EM CÍRCULO DEITADOS - (figura 21) deitados em círculo com as cabeças para o centro, depois levar o braço esquerdo 

acima da cabeça, virar de lado e repousar braço e perna sobre a pessoa em frente abraçando-a.   

   

POSSIBILIDADES E PREFERÊNCIAS - em trânsito pelo espaço explorar apoios das seis extremidades do corpo. Se encontrar outra 

pessoa pode ficar quietos um pouco, encontrar estruturas mais estáveis, dar e receber peso. Onde eu prefiro estar? Sendo estrutura 

estável, base? Ou dando o peso? Criar oportunidades e armar estruturas de 2, 3 ou 4 pessoas. Aos poucos ficar em um duo 

LIVRO - duas pessoas lado a lado em quatro apoios. Uma sobe seu quadril e rola pelas costas da outra em pequenos vôos, como um 

livro que abre e fecha. Depois em pé, costas com costas, uma desce na mesa alta e a outra vai junto e depois sai pelo lado.  
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JOÃO BOBO - em trios de pessoas com tamanhos semelhantes, uma pessoa no centro entre outras duas, ao sentir um toque de mãos 

deixa-se cair para elas com seu corpo como um bloco só. Assim, de olhos fechados, cair para frente e para trás ganhando confiança 

na queda. O toque das mão quer dizer "estou aqui, pode vir". Buscar a sensação de ir para cima e cair. Não agarrar, usar várias partes 

do corpo para avisar que está aí. 

JARDIM DE ESCULTURAS - a turma é dividida em dois grupos. Um grupo se coloca em posições estáveis e o outro grupo transita 

pelas estruturas experimentando maneiras de subir e descer com diferentes dinâmicas.  

DANÇA FINAL - fazer um círculo contenedor para dar suporte às danças no seu interior. Entrar quatro duos ou trios. O círculo se adapta 

para não deixar muitos buracos. Lembrar de aspectos que trabalhamos: respeito, respiração, ar, terra, “a escuta é o que mantém a 

dança viva”… Todos entram para dançar cuidando de como entrar, por onde, até encontrar um final e deixar que seu crânio encontre 

uma barriga para descansar.  

MANDALA DE RELAXAMENTO - (figura 22) um círculo sentados com a perna esquerda para dentro e massagear a pessoa da frente 

ate á cabeça trazendo-a depois para seu colo. E depois levando-a para cima através do suporte da cabeça dela e repousando à frente. 

Respiramos e descansamos todos juntos. 

CÍRCULO PARA TROCA DE IMPRESSÕES E FEEDBACKS - conversa 

   As oficinas ministradas por Cris Turdo e Andrea Fernandez trouxeram algumas práticas que são resultado das proposições da 

geração inicial do CI, como por exemplo, a pequena dança e round robin que podem ser consideradas centrais tanto para a fiscalidade 

quanto para uma estrutura de improvisação para todos. Deram tempo para danças mais longas e contemplações que  oferecem suporte 

visual enfatizando o "não julgamento". As palavras que as pessoas escolheram para dizer o que é CI trouxeram um panorama que abriu 
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margem para visões específicas e também abrangentes e subjetivas. Tivemos muitas conversas sobre os estados do corpo-mente, 

impressões, sensações e dúvidas durante as rodas de feedbacks, uma prática também muito importante em CI, falar sobre a 

experiência, afinal, falar sobre a prática é uma maneira de melhor compreendê-la.  

 Cris e Andréa, além dos precisos exercícios técnicos abordando a fiscalidade dos corpos, aproximaram a Improvisação por 

Contato com a vida. A conexão com elementos da natureza, uma dimensão planetária, política e amorosa foi incluída em diversos 

momentos. Cris disse: "Gravidade é amor, força que conecta. Invoca a vivência da experiência e, a partir da experiência, a 

transformação do mundo." E junto a este discurso amoroso trabalhou as quedas observando padrões e superações de medos com 

ganho de confiança para esta ação de cair com maior segurança como, por exemplo, disse: "o primeiro medo do ser humano é de cair, 

por isso nos fechamos. Então agora queremos abrir e soltar, pois nos permitimos cair."  

 Esta abordagem se aproxima às ideias de Albright (2013) sobre a perspectiva da queda como uma graça e não uma desgraça e 

será desenvolvida mais adiante. Cristina e Andrea também trouxeram a busca do estado de presença, de atenção plena através do foco 

na respiração, na escuta e nos pontos de contato. Observei que além de incluir estes aspectos que são básicos para a segurança na 

prática, elas os estenderam, nas estruturas simples de improvisação que propuseram ao final de cada oficina, aproximando assim os 

aspectos fundamentais de CI com os de perfomance. E em muitos momentos pode-se notar também as experiências das professoras 

em educação somática. São camadas que se comunicam e conectam aos princípios e fundamentos do CI propiciando o 

aprofundamento cada vez maior.  

 Sugiro como uma possível resposta às duas primeiras perguntas em negrito da página 61 (O que podemos ressaltar nestas 

oficinas no tangente aos princípios e fundamentos? Quais seriam eles?) que a abordagem sobre os princípios e fundamentos do CI 

nestas duas oficinas que somaram 36h/aula envolveram propostas de dinâmicas de movimento explorando fiscalidade das sensações 

do corpo e em conexão com os outros, estados de escuta, práticas somáticas, vocabulário afetuoso, precisão nas consignas, 

performance e vida. 

80 Figura 25



81

Figura 21 - Círculo com participantes da oficina com Cristina Turdo. Foto: Frank Jeske. 
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Figura 22 - Desenho de Rosa Groissman feito na oficina de Cristina Turdo. Foto: Frank Jeske.



APROFUNDAMENTOS EM CONTATO IMPROVISAÇÃO 

 Discorrerei a seguir sobre a sexta e a oitava oficina que estão agrupadas como aprofundamentos na forma de movimento. A 

seguir a proposta das oficinas apresentadas pelos professores e disponíveis no blog do Sul em Contato, anotações e considerações 

sobre as práticas, depoimentos dos professores e fotos. 

 Oficina 6) Contato Improvisação – Aprofundando a qualidade da dança. Ministrada por Gustavo Lecce (Argentina)  

Trabalharemos habilidades de C.I. como dar e receber peso, linhas de força, de como aterrissar e voltar a decolar e pontos de contato 
em viagem. Localizar, ativar e dinamizar o centro do corpo. Recriando nossa dança, mais ligeira e leve. Buscaremos e indagaremos 
nosso próprio movimento fluído, levando-o aos estados que nos conduzem até a dança de C.I. 

  

PREPARAÇÃO INDIVIDUAL PARA DANÇAR CONTATO - Aquecimentos, alongamentos, inversões (como a bananeira ou parada de 

cabeça com apoio da cabeça e mãos no chão),  

ROLAMENTOS - rolamentos individuais diversos (como rolos banana ou croissant, espirais, para frente e trás) e maneiras de rolar 

sobre outra pessoa no nível baixo, médio e alto. Exercitar tecnicamente detalhes de rolamentos e de carregamentos.  

ATERRISSAGEM - Trabalhar o controle muscular em uma aterrisagem após uma transição num nível alto. Imaginar peso (como terra 

e formas sólidas)  e leveza (como ar, luz e voar) explorando diferentes qualidades na dança.  

TRANSFERÊNCIA DE PESO - entre mãos e pés, corpo mais aberto e corpo mais encolhido e a flutuação dos quadris no espaço 

como possibilidade de fazer-se mais leve. A soltura das articulações e a velocidade de movimentos e deslocamentos como recurso 

para a dinâmica entre peso e leveza, esforço e fluidez.  
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IMÃ - imagem de imã como uma maneira de evitar fazer ganchos ou 

agarrar-se às outras pessoas em uma dança. 

OLHAR - atenção ao olhar, tanto nos trabalhos individuais no 

direcionamento do movimento, quanto uma perspectiva periférica em 

relação ao espaço todo e ao grupo.  

TÔNUS E VELOCIDADE - experimentar ideias de um corpo vazio de 

tônus (como se não tivesse ossos, como uma lula) ou cheio de tônus 

mantendo a velocidade em improvisação solo e depois em duplas 

regulando estas qualidades. Variações de tônus em diferentes partes 

do corpo, como por exemplo, desde a posição em quatro apoios, um 

lado “desmaia” para o chão, enquanto o outro lado empurra para rolar. A 

parte que empurra é tônica, e as outras macias. 

ESTRUTURAS DE ENCAIXES - (Figura 22) estruturas em grupo como 

uma "aranha" em quatro pessoas onde cada uma repousa a cabeça na 

barriga da outra, deitadas no chão, apoiando os pés, suspendem juntas 

os quadris de tal maneira que formam um quadrado suspenso e móvel 

no espaço. 

   

QUEDAS E SUBIDAS - cair “em câmera lenta” nos 2 cm antes de 

chegar ao chão. Atenção também foi dada ao sair destes 2 cm. Lecce 
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Figura 23 -  Caderno de anotações evidenciando no quadrado o desenho de estruturas de 
encaixes. Arquivo pessoal. 



trouxe a referência de Steve Paxton de que ele havia dito que os 

acidentes acontecem nestes 2 cm. 

  

 Em sua oficina Gustavo facilitou práticas confluentes em outras 

aulas como fazer massagens para relaxar o corpo, aliviar tensões e ao 

mesmo tempo alongar, aquecer e se conectar com outra pessoa. A 

escuta do outro, da mesma forma, foi lembrada como atenção 

importante na relação da Improvisação por Contato. Experimentar uso 

do espaço como um todo, trabalhos em solo, duos, trios, quartetos e o 

grupo todo em conexão para exercícios e danças. Lecce trouxe a 

possibilidade de, em uma dança, se perder o foco, trabalhar a pressão 

sobre a outra pessoa pois isto pode nos fazer voltar a atenção 

facilmente. Da mesma forma propôs a ideia de imaginar os ossos do 

outro também serem nossos. Se deixar sair do eixo, apoiar-se no outro 

e ao mesmo tempo observar diversas linhas de força nos corpos.  

 Em seu depoimento  Gustavo Lecce conta: 98

Me interesso muito em trabalhar como habitar a gravidade, como poder descansar, como ter mais amortecimento, como fazer-se mais 
leve… Um trabalho de relação de forças e delicadezas para ambas irem juntas….  Eu comecei a trabalhar sozinho, em La Plata, pois lá 
era distante de Buenos Aires, e haviam poucas pessoas dançando Contact e era muito difícil formar um grupo para dançar juntos… 
Trabalhava horas e horas sozinho e passei a sentir necessidade de compartilhar minhas descobertas (LECCE, 2009).  

 LECCE, Gustavo. Depoimento. [jul. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida para 98

vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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Figura 24 -  Gustavo Lecce em performance no Sul em Contato 2009. Foto: Frank Jeske



 Em conversa final aproximou a perspectiva da observação dos outros na prática, dizer o que vê, bem como o trabalho sozinho 

ser de grande valia para o autoconhecimento, e conhecimento do chão, do seu corpo em relação ao chão, o olhar, o cálculo e ajustes 

de tempos e espaços. Considerou a regulação do tônus ser fundamental. Como sugestão para práticas em grupos indicou que cada vez 

um dê o aquecimento, a pauta do trabalho e os exercícios, e que a longa duração da prática traz aprofundamento. Disse ainda no 

mesmo depoimento:  

CI é parte da minha vida… faz bem para mim e para muita gente. Inclusive para quem assiste Contact promove algum tipo de 
benefício… as pessoas se acalmam, se entusiasmam, reanimam, recuperam a vontade de algo… Trabalho com pessoas que 
fazem palhaço, atores, dança contemporânea, tango e acho que todos aproveitam algo de Contact para seu trabalho… 
Geralmente sinto que todos se beneficiam, que acaba por ser terapêutico, que pessoas se curam com o Contact (LECCE, 
2009).  

86Figura 25 -  Bibiana Altenbern à esquerda no chão, Lindon Shimizu de calças brancas, Gustavo Lecce, de cabeça para baixo, eu e Íris Fiorelli em jam. Foto: Frank Jeske. 



 Oficina 8) Contato Improvisação – Domínio do corpo. Ministrada por Pablo Medina (Argentina) 

  

 A proposta da oficina apresentada por Pablo conforme descrita no blog  foi a seguinte:   99

Conteúdo da oficina: 
- Anatomia: conhecimento teórico e prática vivencial; 
- Domínio do corpo nos três níveis: baixo, médio, alto e o vôo...; 
- A escuta: no solo, duo, trio e na dança em grupo; 
- A composição como elemento principal, constante e presente na nossa dança. 

 Para não repetir exercícios semelhantes aos já descritos destaco os que se diferenciaram. 

COLUNA / ESPINHA - trabalhar sobre cada vértebra em cada região da coluna investigando, com ajuda através do toque, os 

movimentos da coluna, evitando fazer movimentos usuais, mas usar braços e pernas como alavancas 

IMPROVISAÇÕES COM RESTRIÇÕES E CRIATIVIDADE - mover sem tirar mãos do chão, depois pés e depois cabeça com a intenção 

de acionar a criatividade a partir dos limites.  

CINESFERAS - explorar a própria cinesfera, a própria esfera de movimento, e depois deslocando pelo espaço, tocando as outras 

pessoas, o grupo como um todo, acompanhando, mudando de direção e pausando, como uma forma de ter atenção, de escutar todo o 

espaço e o grupo. Observar maneiras de entrar em contato nas danças como uma forma de escuta. Fazer contato e, ainda sem troca de 

peso, pausar, acompanhar ou modificar o movimento da outra pessoa. 

VÔOS - exercícios preparatórios para vôos. Individualmente saltar de diversas formas usando todo o espaço e depois fazer uma 

sustentação segurando na cintura de outra pessoa. Receber outra pessoa carregando-a no colo como o noivo carrega a noiva 

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=pablo. Acesso em: set. 2018.99
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trabalhando sobre o amortecimento do impacto quando a pessoa salta. Este amortecimento se dá permitindo que a base siga a direção 

do salto (para trás de si e girando), tranferindo em movimento a energia da velocidade e do peso. Aquele que salta no colo direciona um 

pouco seu corpo para cima e para o corpo da base. Saltar com uma perna para cima  com a base segurando entre as pernas.  Salto de 

costas com o corpo em diagonal com braços e pernas abertas rolando em espiral.Transferir o carregamento do colo para o ombro sem 

parar de mover com a base sempre girando (figura 26). A pessoa que salta segue a intenção de rolar o corpo em espiral. 

MOMENTUM - Explorar a sensação de momentum fazendo aviãozinho: uma pessoa deitada com pernas para cima e outra pessoa 

apoia seu quadril nos pés da pessoa deitada de forma que é totalmente sustentada por ela. Procurar se fazer leve, relaxado mas com 

tônus suave. 

CAMINHADA COMO QUEDA E RECUPERAÇÃO - observar a queda e recuperação na caminhada, a perda do equilíbrio e a retomada 

do eixo em solo e em duos. Em pé, receber sutilmente o peso do outro através do centro. 

JAM COMO AMBIENTE DE COMPOSIÇÃO EM GRUPO - improvisação em duplas, trios, quartetos e grupo todo investigando tempos, 

pausas, níveis, linhas no espaço, com propostas para composição, como ajustes de esforço, de tônus. Lembrar a qualidade da escuta 

para a conexão eficiente na dança. 
  

 Em seu depoimento  Pablo Medina fala sobre o espaço de jam: 100

 MEDINA, Pablo. Depoimento. [set. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida para 100

vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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Um espaço onde as pessoas se encontram para praticar Contato e a ideia é chegar em seu estado e se conectar com todos e com o 
espaço, tentar não exilar-se e ter em conta todos que estão dançando e há uma composição nisso. Fizemos exercícios para melhorar a 
escuta, e a escuta é estar presente, estar aqui a gora, escutando o que está acontecendo com o corpo, com o movimento, com as 
imagens e com as palavras… Estar presente é não adiantar com a mente a ideia do que está por vir, é não saber o que vai acontecer no 
próximo momento, é surpreender-se todo o tempo. E para isto é preciso estar relaxado permitindo-me estar presente, treinar o corpo 
para que possa resolver distintas situações e estar livre na dança, resolver qualquer dificuldade (MEDINA, 2009).   

  

 Esta oficina nos levou a um aprofundamento técnico e à um entendimento maior de como nos conectarmos em um ambiente de 

prática livre, de jam, onde se encontram contateiros com as mais diversas experiências. No conjunto de suas proposições, Medina 

ressaltou a importância da escuta do grupo e de que sempre estamos fazendo uma composição.   

 Nestas duas oficinas a questão do aprofundamento passa pelo tempo de prática e pelos experimentos de um indivíduo que o faz 

mais preparado para danças de maior risco e desorientação. Ao mesmo tempo a ênfase na conexão com o grupo todo, na percepção de  

todo o espaço para a integração num ambiente de composição e jam se mostrou como aspectos importantes para que o dançarino não 

se isole com seu parceiro em uma dança introspectiva.  

 As quatro oficinas descritas até agora (de Andrea, de Cristina, de Gustavo e de Pablo) estão circunscritas no núcleo de “Contato 

Improvisação - princípios, fundamentos e aprofundamentos" conforme apresentado no lado esquerdo superior da figura 14 na página 

59. Na sequência deste conteúdo seguiremos agora para o núcleo das relações entre CI, somáticas e outras técnicas. 
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Figura 26 -  Pablo Medina carregando Mariana Aurélio. Foto: Frank Jeske. Figura 27 -  Mariana Aurélio carregando Pablo Medina. Foto: Frank Jeske. 



4.3.4 Contato Improvisação – educação somática e outras técnicas 

 Esta seção será dedicada às oficinas que explicitamente aproximam a Improvisação por Contato de práticas somáticas e de 

outras técnicas. Como outras fontes de conhecimento agregam informações que contribuem para a prática de CI? O que cada 

técnica pode, ao olhar para ela mais atentamente, gerar um outro olhar sobre CI e ressignificá-lo? Como contribuem as 

práticas como as somáticas, as artes marciais, as bolas e a música? Aqui também poderia estar a oficina 11 que conversa com 

teatro em espaços não convencionais, porém optei por incluí-la no grupo de composição e performance pela experiência que tivemos na 

rua e com a relação com o público transeunte. 

 Vamos observar individualmente e depois em conjunto as seguintes oficinas: 

3) Contato Improvisação e o Sistema Consciente de Fedora Aberastury. Eliana Bonard (Argentina - Buenos Aires) 

4) Contato Improvisação e Música Orgânica. Fernando Neder (Brasil - Rio de Janeiro) 

5) Contato Improvisação e Esferodinâmica. Carola Yulita (Argentina - Buenos Aires) 

7) Contato Improvisação, respiração e Aikido. Ricardo Neves (Brasil - São Paulo) 

10) Contato Improvisação e Body Mind Centering – BMCTM. Lela Queiroz (Brasil - São Paulo) 

Oficina 3) Contato Improvisação e o Sistema Consciente de Fedora Aberastury . Ministrada por Eliana Bonard  (Argentina) 101 102

 Fedora Aberastury (1914-1985) foi pianista e pedagoga chilena-argentina, viveu em Nova Yorque na década de 40-50. Lá trabalhou com Edgar Varèse em 101

composição e análise musical. O dançarino Eric Hawkins (da escola de Martha Graham) a iniciou em técnicas orientais antigas. Ela explorou o mundo do teatro 
com Erwin Piscator e refletiu sobre espaço e interpretação cênica. Ela também acessou as teorias revolucionárias de Wilhelm Reich.

 Eliana Bonard é bailarina, coreógrafa e professora. Formada no Sistema Consciente de Fedora Aberastury com Ana Labat. Começou a improvisar movimento 102

em 1983 e desde então estudou dança contemporânea, ballet, composição, improvisação, yoga, atuação, clown , dança- teatro, na Escola de Margarita Bali, em 
IUNA, e com mestres argentinos e estrangeiros. Dança Contato Improvisação desde 1987. Estudou esta dança na Argentina com Alma Falkenberg, Daniel Trenner, 
Nancy Stark Smith, Dany Lepkoff, Lisa Nelson, Alito Alessi, Andrew Harwood, e nos EUA com Martin Keogh, Ray Chung, K.J. Holmes. Dirigiu e dançou em vários 
espetáculos e performances de improvisação bem como produziu oficinas e deu aulas em festivais pelo mundo.
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 A seguir a descrição da oficina e conforme disponível no blog : 103

Sobre a oficina: 
Desenvolveremos durante os três dias as bases de ambas as disciplinas para chegar ao movimento e a improvisação pessoal e 
compartilhada com sutileza, soltura e prazer. Despertaremos os centros de energia para habilitar o livre fluxo da mesma, habitando todo 
o corpo no desenvolvimento da nossa dança pessoal. Treinaremos a mobilidade da coluna vertebral ampliando seus espaços a partir da 
conexão medular cabeça-centro, o qual aplicaremos na dança de contato, espiralando, subindo e descendo com uma medula 
flexível.Trabalharemos a saída ao espaço e a expansão da dança individualizando os dedos das mãos e pés e seus canais de conexão 
internos. Ensaiaremos modos de rolar e deslizar em contato com o solo, e diferentes dinâmicas de vôo baixo, para treinar caídas 
eficientes e cômodas.Focaremos na dança de duo, na rolada do ponto de contato, a consciência do centro do corpo e modos de utilizar o 
centro na dança, dando e recebendo peso. Aprofundaremos a conexão extremidades-centro desde um trabalho sutil de espirais 
articulares, começando em forma passiva e levando logo ao espaço de forma ativa, ampliando nossa linguagem de movimento. Na 
dança compartilhada ensaiaremos diferentes pautas para habilitar a dança, nos níveis da pele, dos músculos e dos ossos, treinando 
qualidades de deslizar, entrar e sair do contato, a exploração das partes macias sobre as quais rolar, e passagens de peso dinâmicas 
aprendendo a qualidade sólida para o suporte. Evocaremos a qualidade da água para escorrer, amaciar, cair e moldar-se a diferentes 
superfícies. Abordaremos a presença e o jogo grupal com pautas baseadas no Underscore de Nancy S.Smith. Incorporaremos o jogo 
dinâmico entrando e saindo de danças grupais. Praticaremos diferentes estímulos táteis como informação para nosso movimento e 
desenvolvimento da intuição. Habilitaremos o círculo contendedor da dança ou round robin para dar um marco de contenção e atenção a 
improvisação, e treinar a presença dentro e fora dele. 

Breve definição do Sistema Consciente para a Técnica de Movimento de Fedora Aberastury (SCFA). 
Buscamos despertar centros de energia desde o pensamento consciente, e deste modo habilitar o livre fluxo da energia para abordar a 
dança e o movimento com sutileza, soltura e prazer, equilibrando nossa totalidade corpo-mente. Estes centros se relacionam com alguns 
"chakras" reconhecidos pela medicina chinesa e outras disciplinas do Oriente: centro alto ou topo da cabeça, centro do pensamento ou 
expansão do entre - olhos, centro da língua, plexo cardíaco -respiratório, centro de gravidade ou tantien, centros das mãos e pés, e 
dedos das mãos e pés individualizados. A energia profunda que nos habita se abre e gera movimento. Observando e acompanhando 
seus caminhos redescobrimos nossas possibilidades à medida que se desfazem couraças musculares e tensões. Trabalhamos sobre o 
alinhamento postural, a respiração, a flexibilidade, o equilíbrio, o tônus justo, a projeção do movimento, as dinâmicas, e o desenrolar da 
nossa linguagem pessoal de movimento. Partindo dos códigos registrados, abrem-se caminhos ilimitados e infinitos. 

 Eliana iniciou a oficina falando sobre consciência e palavra, o que se pensa se transforma em ação e que iria trabalhar sobre 

fluxos de energia e centros de energia. A seguir as práticas mais diferenciadas: 

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/2009/. Acesso em: set. 2018. 103
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JOGO DE INTEGRAÇÃO- jogo de nomes e olhares passando uma bola para integração do grupo.  

SOLTAR - pensar na palavra soltar e soltar o peso desde os dedos das mãos e deixa-los pendular. Lançar por cada um dos dedos uma 

bola imaginária em diferentes direções acompanhando com o olhar. 

  

TOQUE NOS CHAKRAS - em duplas tocar no topo da cabeça, entre os olhos, pescoço (abrir a língua como uma esponja cheia), peito, 

região do estômago, ventre e deslizar até a sola dos pés.  

MOVIMENTO A PARTIR DOS DEDOS -  subir e descer os braços pelas laterais do corpo iniciando por cada um dos dedos de cada vez, 

sincronizando os movimentos com a respiração, inspirando ao abrir braços e expirando ao fechá-los. Improvisar desenhando no 

espaço a partir dos dedos buscando o prazer e necessidades pessoais, projeção de energia e respiração conscientes observando 

caminhos para subir e descer, deslizar e rolar deixando-se levar pelos dedos. Depois de um tempo solo aproximar-se das cinesferas de 

outras pessoas e tocando a testa de outra pessoa deixar-se mover pela sensação. Percorrendo dedos pelos braços, costas e frente, 

deixar-se levar para uma dança em contato com todas as partes do corpo. 

DANÇA PELOS CHAKRAS - deitar no chão tocar os centros de energia e depois fazer movimentos de estrela (expansão dos membros 

e cabeça) e recolher, lagartear, engatinhar e deslocar com diferentes apoios improvisando e observando quais centros de energia estão 

mais despertos. Duos com uma pessoa tocando acompanhando a dança da outra. Primeiro com pouco peso e depois com o corpo todo, 

depois trocar de papéis dançar sem papéis definidos. 

MEDULA ESPINHAL - deitar no chão e imaginar micro curadores no corpo. Suspender braços e pernas movendo-os para os lados sem 

tirar a espinha do chão. Com as mãos dadas fazer pressão uma contra a outra massageando as costas num movimento de balanço das 

mão subindo e descendo ao longo do tronco. Ficar em quatro apoios e mover a coluna de maneira fluida, lembrando uma serpente. 
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Depois descer com mãos e pés no chão, quadris para cima, olhando no meio das pernas. Em duplas, uma pessoa toca o topo da 

cabeça e o cóccix da outra acompanhando seu movimento, depois trocar de papéis e dançar sem papéis definidos (figura 30). 

IMPROVISAÇÃO DO RIO E SUA MARGEM - improvisar em duplas com a seguinte imagem: “Sou um rio e o outro é a minha margem.” 

Invocar a ideia de ser água fluindo e alguém sendo nossa margem, tentando não agarrar, vivenciando a sensação de fluidez da água. 

ACROYOGA MASSAGEM - massagem, nas costas feita a partir da posição de uma pessoa deitada dando suporte com seus pés nos 

quadris da outra que deixa seu tronco cair ao longo das pernas da que dá suporte (figura 31).  

TRIOS - uma pessoa deitada e outras duas manipulando suas extremidades fazendo compressões, extensões e espirais até a 

pessoa subir e descer novamente ao chão.  

ESPIRAIS A PARTIR DOS DEDOS - em pé, tocar seus centros de energia e depois respirar em sincronia com movimentos de rotação 

dos dedos e braços, subindo e descendo e depois deslocando no espaço, descendo ao chão e subindo com todo o corpo, girando e 

espiralando sempre a partir dos dedos. 

  

DANÇA PELA CABEÇA - em duplas, uma pessoa deitada e a outra sustenta com as mãos sua cabeça e a move deixando que o corpo 

inteiro responda  a este movimento. Fazer percursos até o alto, propondo carregamentos, suportes com outras partes do corpo e retorno 

ao chão partindo da sensação do peso da cabeça. Pausa com mão na cabeça e troca de papéis.  

  

MESA ALTA COM RESILIÊNCIA E ESPIRAL - imaginar a coluna com um junco comprido e flexível na sua verticalidade. Sentir esta 

extensão desde a cabeça até o cóccix. Uma pessoa tocando o peito da outra, testa sair e voltar do eixo vertical. Segurar o pulso da 
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outra e fazer um carregamento com o quadril em que a pessoa de cima gira em espiral a partir do dedão do pé indo novamente a pisar 

no chão. 

IMPROVISAÇÃO PELO TOPO DAS CABEÇAS - duas pessoas em quatro apoios tocando os topos das cabeças, engatinhar juntas 

sem perder o ponto de contato e explorar todos os níveis, buscando espirais, giros, pausas, percebendo as direções sugeridas pela 

outra levando a uma dança. 

ABRIR A VISÃO PERIFÉRICA - mover pelo espaço e manter uma pessoa no campo de visão, depois outra nas costas e mais outra no 

campo de visão. Depois de uma pausa fazer nova caminhada e ter encontros de contato e danças curtas com todos até finalmente 

desenvolver uma dança mais longa com uma pessoa desde o toque leve de pele até com mais peso.  
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Figura 31 - Acroyoga massagem. Foto: Frank JeskeFigura 30 - Dança pela cabeça com Luciano Tavares e Rosa 
Groissman Foto: Frank Jeske

Figura 32- Performance solo com músico Guenther Andreas. 
Foto: Frank Jeske



CAMINHAR E VIRAR JUNTOS - formar de uma linha onde todos encostam seus ombros e caminham juntos de um lado da sala para 

o outro. Juntos viram e voltam. No meio do caminho alguns podem cair e ficar improvisando uma dança até que novamente todos se 

aproximam e aqueles que ficaram dançando no espaço se juntam novamente ao grupo. 

  

 Nesta oficina foi enfatizada a intenção do pensamento consciente e da cura bem como a ampliação do foco sobre a medula 

espinhal, e também as pontas dos dedos, evocando imagens com qualidades da água como maneira de fluidificar a dança. Vejo estas 

práticas como importantes para pensar na saúde e longevidade na dança. Reconheço que sobrecarregamos o corpo com tensões 

emocionais e posturas que prejudicam a integridade de nosso sistema motor. Cada pessoa tem um histórico de hábitos 

comportamentais, posturais, estruturas ósseas e articulares características e únicas que cabe a cada uma reconhecer, conhecer e 

aprender a sentir-se, trabalhar-se, organizar-se e poder dançar com segurança observando suas necessidades e cuidados. Ao final de 

sua oficina Eliana facilitou duas estruturas de improvisação aproximando sua prática somática, com a dança e a performance e assim 

encontramos as noções mecânicas e cinestésicas do corpo evidenciando o potencial somático do CI. Na noite de sábado ela 

apresentou um solo que seguiu em jam acompanha do músico Guenther Andreas (figura 32). 

 Eliana comenta no seu depoimento  que o Sistema Consciente para o Movimento de Fedora Aberastury busca: 104

…através da consciência, desde o pensamento consciente, despertar os centros de energia para habilitar o livre fluxo da energia por 
todo o corpo, a energia que cura. Fedora estudou Wilhelm Reich, as couraças musculares que são lugares onde a energia está 
demasiada, estancada e não circula da mesma forma que as debilidades estão onde falta a energia. A ideia é, desde os centros de 
energia, habilitar o livre fluxo por todo o corpo, para a saúde, para encontrar uma postura dinâmica, orgânica e sã para cada um e para a 
expressão das múltiplas artes que alguém possa praticar. (BONARD, 2009) 

 BONARD, Eliana. Depoimento. [mai. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida 104

para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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97Figura 33 - Eliana Bonard e eu dançando em jam. Flora Adams ao fundo Foto: Frank Jeske



 Oficina 4) Contato Improvisação e Música Orgânica. Ministrada por Fernando Neder  (Brasil - Rio de Janeiro) 105

 Fernando Neder apresentou o seguinte texto sobre a proposta da oficina conforme disponível no blog : 106

Ponte entre a Música Orgânica - MO e o Contato Improvisação, o Contato Orgânico se aprofunda desde os fundamentos comuns de 
ambas as abordagens. Pode-se dizer que a MO é o correspondente, em música, ao CI, no movimento. Nos dois sistemas, percebe-se a 
importância do silêncio, da escuta, como resgate dos sons e movimentos orgânicos, adormecidos no fundo de nosso ser criativo. 
Palavras caras e raras, oásis para os sentidos. Liberando-nos das pressões exercidas pelos padrões culturais e da hiper-estimulação 
dos sentidos, criados pela vida moderna. Integração de voz e movimento, na busca da fluidez, na democratização do fazer artístico, no 
refinamento das percepções, a descoberta de uma comunicação mais autêntica, profunda e integral. 

 Meus registros sobre esta oficina no caderno de anotações são bastante esquemáticos e de poucas páginas, de forma que, para 

mim, é mais difícil a recordação precisa dos exercícios. Portanto, as referências técnicas serão mais genéricas, porém as impressões 

relativas às memórias sensoriais das experiências estão mais vivas em meu corpo. Acredito que eu tenha tido um envolvimento 

profundo com as propostas de maneira mais sensível e emocional e permiti-me fruir dos estados alcançados ao invés de seguir para a 

tarefa  de descrever os exercícios feitos. 

PERCEPÇÃO SONORA -   de olhos fechados escutar o som de um sino e cada pessoa levanta o braço quando achar que o som tenha 

terminado. Depois andar pelo espaço ainda de olhos fechados e ir em direção ao som de um apito e parar quando achar que o som 

estiver cessado.  

 Fernando Neder é licenciado em Artes Cênicas pela UNIRIO, pós-graduado em “Terapia Através do Movimento” na Faculdade Angel Vianna. Há mais de 25 105

anos, envolvido no ensino e divulgação do Contato Improvisação, foi um dos precursores mais ativos da técnica no Brasil. Ao longo desse tempo, participou como 
professor, em festivais, workshops, treinamento de companhias de Dança e Teatro, organização de cursos e jams em diversas cidades do Brasil e também no 
exterior. Criador e organizador do Festival Contact in Rio em 2008. Co-fundador da Intrépida Trupe e do Núcleo Com Tato. Criador do Espaço Corpo Seguro, 
espaço de referência do Contato Improvisação no Rio de Janeiro. Regente coral, com abordagem específica na técnica de Música Orgânica, com formação e 
colaboração desde 1986 junto ao criador da abordagem, Ricardo Oliveira. Facilitador de Música Orgânica e Contato Improvisação desde 1991, com oficinas 
realizadas no Brasil, Espanha, Israel, Itália e Holanda.

 Disponível em: <https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=fernando+neder>. Acesso em: 16 set. 2018.106
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TOQUE E RITMOS - no chão fazer no outro toques, massagens e 

escovações ritmadas.  

BERÇO - em duplas sentadas no chão onde uma pessoa é “berço” para 

outra, dando colo e entoa canção de ninar. 

ACORDE LIVRE -  sons das vogais na sequencia de i, u, i, e, o, a. 

Fernando relaciona a vogal "i" com a direção para cima; a vogal "u" com 

foco; a vogal "e" com alegria; a vogal "o" com união e a vogal "a" com 

liberdade. Depois de fazer três vezes apenas as vogais seguir para 

movimentos livres juntos.  

IMPROVISAÇÃO COM VOGAIS - de olhos fechados no espaço se 

relacionar emitindo sons de vogais.  

TAI CHI CHUAN - fazer uma base de pernas abertas e movimentar braços, 

tronco e pernas sincronizados com a respiração.  

CIRANDA - em circulo de mãos dadas andar e cantar. 

INSTRUMENTO E INSTRUMENTISTA - (figura 34) uma pessoa/

instrumentista  toca a pessoa/ instrumento e esta emite um som.  
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Figura 36

Figura 34 - Instrumento e instrumentista com Fernando e Lindon . Foto: Frank Jeske.



VOGAIS E CONSOANTES - em duplas sentadas com apoios nas costas, após inspirar, uma pessoa solta o peso com som de vogal 

abrindo o peito e a que recebe o peso, solta o ar com uma consoante fricativa (s, f, x, r, v). Após várias trocas e mudanças de posições e 

níveis, deixamos fluir para uma dança. Não ter “ataques de futuro”, uma expressão que quer dizer uma antecipação ao que estaria por 

vir, uma ação decorrente de uma vontade racional.  

O MAR E O GOLFINHO - em uma roda em movimento em cânone (o coro, o fundo do mar) onde uma pessoa entra para dançar, sendo 

o solista, o golfinho. "Soltar a voz escutando”.  

MANDALAS MUSICAIS - improvisações vocais e corporais (figura 35). 

 Neder falou sobre princípios da linguagem, o lugar do silêncio para a escuta, a escuta grupal da massa sonora unificada e 

polifônica. Ele sugere que o som da voz venha do sentir e falou também sobre formas de composição, melodias, harmonia, cânones, de 

solistas e de coro. Lembrou de músicas de trabalho de pescadores, de agricultores em cafezais. Comentou que no universo tudo pulsa 

e os pulsos interagem entre si. 

 Fizemos diversas práticas em contato para promover a soltura e abertura do corpo, a relação e a escuta do outro, a expressão de 

sons da voz deixando-a acontecer tentando não emitir julgamentos. Trabalhamos em grupos grandes inspirados pelas qualidades dos 

elementos água, ar, terra e fogo. Ficamos parados em pé, espreguiçamos, fizemos contrapeso excêntrico e concêntrico, exercício de Tai 

Chi, jogo de sons com palmas e voz em roda gerando grande conexão de jogo, o exercício do berço ninando, movimento autêntico com 

uma pessoa dançando de olhos fechados e outra testemunhando, danças livres com sons compondo juntos e conversamos muito ao 

final.  
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 O depoimento de Fernando Neder  sobre seu trabalho traz elementos interessantes que vou discorrer aqui. Ele comenta que:  107

… Contato Orgânico é justamente a fusão de CI com Música Orgânica… No Contato, na origem … na old school não se usa música pelo 
fato da música ser um estímulo muito forte e a dança do Contato prima pela escuta, então um elemento externo ao diálogo, ao dueto, é 
considerado como um elemento perturbador… Só que na Música Orgânica … a gente trabalha dentro do mesmo conceito …  aprender a 
lidar com esta interação. Como o som entra na dança, como eu sou capaz de produzir este som, principalmente nas jams (NEDER, 
2009). 

 Sobre sonoridades no CI, nas jams geralmente não há música, mas se há, são improvisadas por músicos ao vivo, ou são 

músicas que não são tão rítmicas e são como uma paisagem sonora . Pode haver uma participação de DJ que influencie mais o 108

ambiente com músicas provocativas e então a dança pode seguir por outros estilos e estéticas além do CI. De qualquer forma os 

próprios contatistas emitem sons vocais, suspiram, riem, cantarolam, colidem seus corpos que soam entre si e com o chão. As 

conversas não são encorajadas no ambiente de jam. Esta socialização quando feita é em volume muito baixo ou em outro lugar fora 

dali.  Algumas jams no Sul em Contato tiveram a participação de músicos improvisando em interação com os bailarinos (figuras 32 e 

38).  

 Ao longo das 18h de oficina muitos exercícios foram feitos e, embora não listados por completo aqui, trago a memória sensorial 

de um encontro interessante e profundo entre os corpos e sonoridades produzidas pelo parceiro ou parceira da dança e por todos e 

todas no espaço. A escuta sonora sentida vibrando por todo o corpo vinda de dentro ou de fora, intensificou a atenção e a generosidade 

 NEDER, Fernando. Depoimento. [mai. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida 107

para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 

 Paisagem sonora vem do neologismo em inglês Soundscape cunhado pelo compositor canadense R. Murray Schafer e sua equipe de investigação na Simon 108

Frayser University na década de 60 e que seria: “o ambiente sonoro. Tecnicamente, qualquer porção do ambiente sonoro vista como um campo de 
estudos.” (Schafer, 1997, p. 366 apud TOFFOLO; OLIVEIRA e ZAMPRONHA).
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do silêncio de sons e movimentos para a harmonia geral da dança. Acredito que o trabalho conjunto de atividades relacionando 

movimento, escuta e vocalização geraram um estado de integração e sensibilidade diferenciado em relação às outras oficinas, 

sobretudo no que se refere à sonoridade. 

 

102

Figura 52

Figura 35 - Improvisação a partir de Mandalas Musicais . Foto: Frank Jeske.



Oficina 5) Contato Improvisação e Esferodinâmica. Ministrada por Carola Yulita  (Argentina) 109

  

 A quinta oficina foi de Contato Improvisação e Esferodinâmica com a argentina Carola Yulita. A seguir a proposta de aula e 

currículo da professora conforme disponível no blog . 110

A combinação entre estas duas disciplinas permite articular técnica e criatividade na dança. Exercícios específicos oferecerão 
ferramentas para lidar com a gravidade, o equilíbrio, a queda, o impulso e o vôo. Será treinada a habilidade para mover-se em distintas 
superfícies como o chão, as bolas e outros corpos. O objetivo é adquirir maior disponibilidade física que possibilite entregar-se ao jogo 
da improvisação, incorporar novas habilidades físicas e desenvolver a escuta e a comunicação. Trabalharemos a relação do corpo com 
a gravidade a partir das possibilidades que nos brindam as respostas de equilíbrio, as reações de correções e os reflexos. Buscaremos 
percorrer o caminho que vai da queda a recuperação, da quietude ao movimento, da improvisação à dança. 

 Esta oficina teve como grande diferencial o uso de bolas grandes, com uma média de raio de 65cm. A professora trouxe mais de 

20 bolas, o que possibilitou que cada pessoa pudesse trabalhar com uma bola individualmente.  

EQUILIBRAR O TÔNUS MUSCULAR - deitar de barriga para a bola, tocando mãos e pés no chão, relaxando e soltando o peso, 

transferindo o peso para frente, para trás, para os lados, em diagonal, em circulo. Rolar com a bola para frente até deixar só o apoio dos 

pés e o corpo tonificado como uma prancha e depois voltar para trás, relaxando. Rolar e apoiar as pernas sentando com ajuda de outra 

pessoa que dá apoio nas costas. Rolar de todos os jeitos por toda a sala, rolando e deslizando também pelo chão, trocando de bolas até 

separar-se das bolas formar duplas, dançar e terminar em pequena dança.   

 Carola Yulita é performer, bailarina e atriz, professora de Expressão Corporal em diversas instituições e universidades de Buenos Aires, Integradora Somática, 109

Docente de Esferodinamica e de Contact Improvisation. Tem formação em Movimento Autêntico, Dance Ability, Técnica Susan Klein, teatro e sensopercepção. 
Estudou CI com Karen Nelson, Alito Alessi, Martín Keogh e outros. Publicou artigos sobre  Esferodinâmica nas Revistas: Kiné, Tiempos de Danzas , Jornais: Nación 
- Vía Libre, Clarín.

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=carola. Acesso em: 17 set. 2018.110
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CONEXÃO GLOBAL UNDERSCORE - todos em pé parados fazendo a pequena dança, celebrando o solstício de inverno no hemisfério 

sul e de verão no hemisfério norte, quando algumas comunidades de CI em diferentes cidades do mundo praticam ao mesmo tempo o 

Underscore. 

DOSAR A ENTREGA DO PESO -  em duplas, uma pessoa entrega o peso ao chão enquanto outra pessoa pega partes do corpo e 

movimenta, sendo que a pessoa no chão dosa a entrega do peso em 30%, 50%, 80%, 100% controlando desta forma diferentes tônus 

musculares.  

  

TORÇÕES, ALONGAMENTOS E IMPROVISAÇÕES NA BOLA -  (figura 36) rolamentos em contra-lateral e torção, entrando e saindo 

do contato com a bola. Sentar e alongar a coluna enrolando as costas, depois desenrolando e alongando a parte anterior do corpo. Usar 

as paredes da sala como um apoio vertical para testar outras posições e empurres. Virar ponte, movimento de curvar o corpo para trás e 

transferir o apoio dos pés para as mãos até voltar aos pés, usando a bola e ajuda de outra pessoa. Alongar as pernas curvando a 

cabeça para baixo e apoiando as costas na bola e a bola na parede. Explorar movimentos com a bola na parede. Sentar e desequilibrar 

deixando-se deslizar e brincar com várias posições. Surfar em duas ou três bolas. Improvisar em duas pessoas com uma bola (figura 

37) e também sem bola. 

TATO SUTIL - metade da turma fica em pé parada distribuídas no espaço e de olhos fechados enquanto a outra metade dança 

movimentando o ar em volta, tocando com leveza nas pessoas, depois com pressão sem tirar a outra pessoa do equilíbrio. Depois pega 

pela mão e a leva pelo espaço ainda de olhos fechados até trocar de condutor sem brutalidade. Trocamos os papéis. Com este 

exercício experimentar as sensações sutis da pele e a confiança no tato como orientação sem o recurso da visão. 

  

CABEÇA, QUADRIL E BOLA - uma pessoa sentada na bola e a outra em pé atrás dando suporte para a cabeça, deixa-a ir a frente, 

atrás e para cima. Contrapeso excêntrico com uma pessoa sentada na bola deixando seu peso cair à frente enquanto a outra, 
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segurando nas cristas ilíacas, deixa seu quadril ir para trás. Explorar individualmente, o contato dos ossos da bacia na bola (púbis, 

ísquios, ilíacos, trocanters). 

  

CINCO A UM - cinco pessoas e uma bola sendo uma em contato com a bola e as outras quatro em contato com a pessoa na bola, 

dando apoio, suporte, movimento.  

TRIOS - Em trios com uma pessoa em contato com a barriga (centro) na bola e as duas pessoas dando suporte nas mãos e pés 

permitindo que a pessoa pule na bola pela barriga. Improvisação de uma pessoa com duas bolas, como se fosse um trio de pessoas.  

ESVAZIAR - dançar com uma bola e depois abrir sua tampa e deixando-a esvaziar. Experimentar a qualidade da bola mais murcha, 

tapando-a eventualmente, sentindo outra consistência e pressão, até esvaziá-la por completo com nosso peso sobre ela.  

 Carola fala no seu depoimento  que a Esferodinâmica é um termo que foi trazido por Alma Falkenberg, quem introduziu o 111

Contact na Argentina. A técnica investiga linguagem de movimentos pelo uso das bolas de diferentes tamanhos e que: 

… As bolas são um elemento facilitador para despertar sensações e isto permite o aumento  da propriocepção do corpo, nos permite ter 
um registro das variações do tônus muscular, desenvolver noções de peso, de apoios e volume. Treinamos respostas de equilíbrio, 
ações de endereçamento e de reflexos. Por ser um objeto instável nos permite treinar o inesperado, o imprevisto, o espontâneo…. 
Procuramos aprofundar as noções de empurrar, de pressionar, as noções de distintas porcentagens de peso em relação à terra, às bolas 
e aos outros. Trabalhamos as projeções do corpo, através dos distintos empurres, dos desequilíbrios encontrando novos equilíbrios e 
desequilíbrios e encontrando distintas dinâmicas de movimento… Me parece importante trabalhar com as esferas … porque ajudam a 

 YULITA, CArola. Depoimento. [jun. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida para 111

vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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despertar o centro do corpo e sobretudo a relação que o corpo estabelece com a gravidade e a relação inusual com as diferentes partes 
do corpo que estabelecem esta relação com a gravidade, onde o corpo se desorienta e começa a funcionar usando toda a espacialidade 
em 360O , e não somente em direções diretas, trabalhando com a possibilidade do esférico de um corpo e do espaço (YULITA, 2009). 

 Foi uma oficina muito prazerosa, lúdica e ao 

mesmo tempo desafiadora pela instabilidade e 

velocidade de movimentos que a bola em certas 

ocasiões proporcionou, gerando uma sensação maior de 

desorientação. Desta forma pudemos trabalhar 

profundamente a confiança em situações mais 

desorientadoras e vertiginosas. Considero as bolas e os 

exercícios com elas um instrumento muito útil na 

preparação do corpo dançante de Contato Improvisação.   
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Figura 39 Figura 40

Figura 36 - Alongamentos na bola. Foto Frank Jeske.

Figura 37 - Improvisação duas pessoas em uma bola. Foto Frank Jeske. Figura 38 - Jam com músicos Paula Bujes, no violino, e Pedro Huff, no violoncello. Foto Frank Jeske.



Oficina 7) Contato Improvisação, respiração e Aikido. Ricardo Neves  (São Paulo - Brasil) 112

 A sétima oficina do projeto foi ministrada pelo paulista Ricardo Neves que também participou como convidado no espetáculo "Ato 

ao acaso" do GrupoTATO na Sala 209 da Usina do Gasômetro. Segue proposta da oficina conforme publicado no blog :  113

A oficina tem como proposta a investigação e preparação para quedas e vôos dentro da linguagem do Contato Improvisação partindo do 
estudo da coordenação motora (Madame Beziér e Piret), rolamentos do Contato Improvisação, do Aikido e a respiração Sokushin 
(respiração pela sola dos pés). No primeiro dia trabalharemos quedas do Aikido. No segundo dia trabalharemos os vôos. E no terceiro 
dia faremos a ponte destas ferramentas com a dança do contato. Todos os dias realizaremos exercícios respiratórios e de relaxamento, 
como referência para toda a oficina. 

RESPIRAÇÃO SOKUSHIN - (figura 39) visualizar como se 

estivesse respirando através das solas dos pés (pelo seu 

ponto central). Quando inalar, visualizar que o Ki (conceito 

oriental de energia explicado mais adiante) que está sendo 

sugado da terra indo acima dos pés passando pela coluna até 

que alcance a parte superior da cabeça. Prender 

delicadamente a respiração por alguns segundos e recomeçar 

a inalar enquanto visualiza o Ki viajando para baixo através da 

face, garganta, tórax e abdômen superior para uma área três 

dedos abaixo do umbigo (tanden). Uma vez lá, agora expirar 

lentamente ao dirigir o Ki para baixo através dos pés e para 

 Ricardo Neves é bailarino, ator, produtor, professor de CI e faixa preta no Aikido. Concebeu e organiza o Encontro Internacional de Contato Improvisação de São 112

Paulo e de Ilha Bela. Estudou CI por dez anos com Tica Lemos. Fez performances com: Tica Lemos, Daniel Lepkoff, Giovane Aguiar, Cristina Turdo, Tal Avni, 
Fernando Neder , Fernanda Carvalho Leite e Camila Vinhas entre outros. Participou como professor e performer de diversos festivais na América do Sul.

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=neves. Acesso em: 24 set. 2018.113
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Figura 39 - Respiração Sokushin. Foto; Frank Jeske.

https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=neves


fora das solas para a terra. Aqui, o termo Sokushin refere-se o ponto 

central único, onde o Ki entra e sai. 

KARIM - balançar os braços para um lado e para o outro em torno do 

eixo do corpo.  

DESLOCAMENTO PLANO MÉDIO - deslocar abaixados com o tronco 

ereto, pés apoiados sobre os metatarsos e joelhos onde os ísquios se 

conectam com os calcanhares do mesmo lado do corpo. 

“BRAÇOS DE AIKIDÔ” - usar também a imagem de lâmina do braço, 

sendo os dedos mínimo e anelar como parte desta lâmina. 

ROLAMENTOS DE AIKIDO - (figura 40) rolamentos para frente e para 

trás em diagonal do corpo, iniciando próximos ao chão e também de 

pé. 

 

CONEXÃO CENTRO-MÃOS - em pé em duplas segurar os antebraços 

explorando a projeção do centro às mãos e até a outra pessoa, 

conectando, desta forma, o centro do corpo às extremidades buscando 

a consciência da respiração abdominal.  

DESEQUILÍBRIO PELA CABEÇA - deslocar em desequilíbrio através da projeção da cabeça no espaço.                
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Figura 40 - Ricardo fazendo rolamento de Aikido. Foto; Frank Jeske.



VÔOS E ATERRISSAGENS - experimentar vôos desde um rolamento no chão, surfando, buscando um momento de tirar totalmente 

mãos e pés do chão mantendo apenas o contato do centro com a pessoa na qual rola; rolar sobre o outro desde a mesa alta até os 

ombros com a pessoa que faz a base (a mesa) mudando de posição da mesa (costas horizontalizadas) para em pé (costas 

verticalizadas). Os vôos foram muito exercitados, bem como as aterrissagens. Neves leu um texto sobre a sustentação ser 

perpendicular ao sentido do vôo e ressaltou a importância de mandar energia para os braços, as asas.  

  

 Em seu depoimento , Ricardo Neves fala da importância da técnica de respiração Sokushin para sua dança e sua vida: 114

… Esta respiração começou a me trazer uma integralidade maior do corpo…. A metodologia que eu aprendi CI foi a fragmentação, a 
gente tocava a tíbia, o fêmur, e partir da imagem desses ossos você parte para o movimento. Isto me trazia um eixo, um “parado" legal, 
um equilíbrio. Mas um desequilíbrio estava faltando… E a respiração começou a desobstruir espaços que para mim estavam fechados 
há muito tempo… por tensão… O relaxamento e um lugar funcional para colocar a mente, que é o caminho da respiração dentro corpo, 
me ajudou a trazer uma presença, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, me ajudou a trazer para o meu centro (NEVES, 2009). 
  

 A oficina de Ricardo ofereceu um grande suporte técnico aproximando o Aikido e a respiração Sokushin com a prática de Contato 

Improvisação. Ambos se mostraram como ferramentas muito úteis para auxiliar na experiência de desorientação tanto nas quedas 

quanto nos rolamentos em quedas, nos desequilíbrios e no estado de tranquilidade mental nestas ocasiões. O professor, ao mesmo 

tempo que trouxe as disciplinas das técnicas orientais, nos alegrou com seu jeito brincalhão de ser, tanto em aula como em performance 

cênica. Em seu depoimento Ricardo fala sobre a quantidade de festivais de CI no mundo inteiro como um reflexo do quanto as pessoas 

estão precisando desta prática e do aumento da capacitação de praticantes para ensinar no Brasil. Reconhece a importância do Sul em 

Contato na abertura desta região para a formação de uma comunidade de CI por aqui.  

 NEVES, Ricardo. Depoimento. [ago. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida 114

para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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Figura 49

Figura 54



Oficina 10) Contato Improvisação e Body Mind Centering – BMCTM. Ministrado por Lela Queiroz  (São Paulo) 115

 A décima oficina do projeto foi ministrada pela paulista Lela Queiroz e na ocasião houve o lançamento do livro de sua autoria 

Corpo Mente, Percepção, Movimento em BMCTM e Dança, Ed. Anablume / Apoio FAPESP. Segue o conteúdo da oficina conforme 

publicado no blog  e o destaque para alguns exercícios realizados: 116

Conteúdo: 

1ª parte - Desenvolvimento de movimentos: Neste curso, continuando a exploração do movimento pelos princípios básicos do BMCTM, 
participantes/praticantes poderão entrar em contato e buscar pela experiência direta com os sistemas do organismo fazer um mergulho 
de descoberta pessoal nas várias dimensões do movimento do corpo em busca da eficiência de movimento funcional e criativo. Dentro 
do vasto método de BMCTM parte da fundamentação é dedicada à exploração do desenvolvimento de movimentos em escala evolutiva a 
partir da herança de movimentos de outras espécies aquáticas, anfíbias, répteis e mamíferas. Através dos processos do início da vida 
BMCTM defende que movimentos são os responsáveis por organizar os princípios e padrões neurológicos basais do organismo. 
Envolvendo uma introdução aos aspectos evolutivos do movimento desde a gênese embriológica, os processos de formação neurológica 
e padrões funcionais subseqüentes, os processos de embodiment permitem que repertórios internalizados se transformem e brotem 
novas descobertas dos sistemas internos em movimento & contato, como sistematizados pela SBMC - Escola Corpo & Mente Centrados. 

2ª parte - Desenvolvimento de movimentos & Contato: 
Neste trabalho, faremos um preparo de princípios específicos do BMCTM voltados e aplicados ao campo do contato improvisacional, 
dentro de uma perspectiva de percepção integrada, escuta e presença na reconfiguração dos estados mútuos propondo estados de 
alerta. Processos de criação no corpo: organicidade, gestual, resolução de conflitos, risco. Corpo solto, liberto, com tônus balanceado, 
prontidão, dança de movimentação livre, espontânea, intuitiva, cerebral, intencional... Temas: exploração dos sistemas, escuta do corpo, 
respiração celular, princípios de prana, posturas dinâmicas estáveis e mobilidade. Metodologia: através do processo direto de 
embodiment - através da percepção sensório motora - por exploração e improvisação de movimentos. 

 Lela Queiroz é artista performer, Pesquisadora na área de dança, temas de cognição e conscientização. Ministrou cursos pelo Estado nas Oficinas Culturais e 115

pela Prefeitura nas Casas de Cultura entre 1990 e 2002. Mestre e Educadora certificada em Educação Somática pela SBMC EUA(1999-2002). Instalação 
Imanências 1999 no Museu Casa das Rosas (inspirado no Truman Show). Prêmios Sesc Movimentos de Dança 1989 e 1993. Prêmio Dança Contemporânea SP/
2003-2004. Residência c/ performance no FSM 2005 e Congresso Mundial de Dança 2005. Coordena o Estúdio Dança Integrada (São Paulo). Extensão 
Universitária UFPA (Pará)1999, UEA (Manaus)2003, UFRGS 2005, 2007(Porto Alegre), FMU (São Paulo) 2006, Professora assistente da formação certificada 
SBMC (Alemanha) 2005, Unipaz 2007, UFBA, 2008.

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=lela. Acesso em: out. 2018.116
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MOVIMENTO DE BEBÊS - no chão, deitados, sentir 

e observar o corpo, áreas de contato e não contato 

com o piso, fazer movimentos de expansão e 

recolhimento, respiração abdominal abrindo bem as 

costelas e umbigo até extremidades. Experimentar 

posições de bebês investigando a relação entre 

cabeça e cauda, ou seja, considerando uma extensão 

do cóccix (cauda) e a cabeça como uma vértebra 

extensiva da espinha. Ainda deitados de barriga para 

baixo, movemos como gangorra subindo e descendo 

cabeça e cauda. Seguimos para movimentos 

homólogos aos lados. 

  

COMPRESSÃO ÓSSEA - compressão óssea desde os dedos das mãos sentindo até a cintura escapular. Relacionar dedos mínimos à 

região a baixo da escápula, dedo anelar à escápula, dedo médio à cabeça do úmero, dedo indicador à clavícula e dedão ao externo. 

Empurrar e ceder ao chão através da pressão dos dedos criando alavancas e sustentação à cabeça. Depois seguir para uma dança em 

duplas explorando o que foi trabalhado. 

  

EMPURRAR, CEDER, ALCANÇAR E PUXAR - experimentar os movimentos de empurrar, ceder, alcançar e puxar indo desde 

movimentos rastejantes remetendo aos répteis até engatinhar e caminhar (figura 41).   
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Figura 41 - Movimento réptil com Lindon Shimizu. Foto: Frank Jeske.



TÔNUS PELO TOQUE - atenção ao tônus muscular e suas possibilidades através do toque em duplas movendo em torções a partir do 

calcanhar bem como rolamentos ao longo do corpo. Fazer rolamento banana, com o corpo mantendo uma curva, e estrela do mar, com 

braços e pernas abertos em diagonais.  

MOVIMENTO CIRCULAR - movimentar com esforço suave, o mínimo possível, balançar os membros gerando desequilíbrio, ou 

equilíbrio precário lembrando que nosso corpo é curvo acionando assim o movimento circular. 

DANÇAR PELOS SENTIDOS - dançar sentindo cheiros aproximando o nariz, buscar com o olhar objetos espalhados pela sala, 

aproximar a boca ou levar os objetos à boca, ao ouvido.  

CORPO DE TRIÂNGULOS - imaginar o corpo como dois triângulos sobrepostos em posições invertidas relacionando cabeça com bacia 

e pés no triângulo com base para o chão; e relacionando cóccix e púbis com omoplatas e mãos no triângulo invertido, com a base mais 

larga para cima. Assim explorar as conexões cauda - mãos e cabeça - pés.  

  

OLHOS NOS OLHOS - dançar mantendo o olhar nos olhos de outra pessoa e estimular com ideias de dar bote, farejar, caçar, comer 

nos movendo pelos olhos, nariz, boca e ouvidos em quedas, rolamentos, mudanças de direções.  

SUPORTE - dar suporte à outra pessoa para ela levantar e deitar com o mínimo esforço. 

“RABEAR” - pode ser entendido também como um chicotear dos quadris transitando por todo o espaço. O samba foi lembrado para 

esta ação, bem como a capoeira.  

RODA DE DANÇA -  juntar todos os elementos trazidos na oficina em uma grande roda de dança. 
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 Em seu depoimento , Lela nos fala sobre BMCTM e sobre o que trabalhamos nesta oficina: 117

BMCTM são práticas com sistemas do organismo, tem a escala evolutiva nisso, de a gente ter um enorme manancial de princípios de 
movimento que a gente herda das espécies (a filogenia) e a ontogenia que é o estudo do movimento a partir de todo o processo do 
útero, embriológico, e de desenvolvimento dos padrões de movimento no primeiro ano de vida que acontece com o bebê que é um dos 
grandes eixos de observação que a Bonnie se baseou para criar o que a gente chama de BMCTM. E a outra parte é estudo dos sistemas 
o conhecimento das qualidades e de como os sistemas corporais se comunicam através do movimento do contato. Nesta oficina a gente 
escolheu trabalhar questões do desenvolvimento que ligam estas questões com o contato. De como as transições nos ajudam, 
trabalhando princípios de movimento topo-cauda, que tem a referência aquática, de como o peixe se propulsiona na água… 
Trabalhamos questões de tridimensionalidades, os eixos que vão sendo organizados, os espaços no corpo…. Trabalhamos o que eu 
chamo de "planeta movimento" tem uma parte que a gente chama de movimento sozinho que é o máximo de economia, o mínimo de 
esforço e mais eficácia. Trabalhamos os eixos homólogo, homolateral e contraletral que vem de uma relação do BMCTM com Bartenieff e 
de toda a kinestesia. De como essas transições dão uma maior disponibilidade do organismo de encontrar saídas para seus desafios, 
poder ter mais escolhas para ampliar o repertório (QUEIROZ, 2009). 

  

 As práticas no sistema de BMCTM têm uma íntima relação com as práticas de CI desde os primórdios. O livro de Bonnie 

Bainbridge Cohen Sentir, Perceber e Agir - Educação Somática pelo Método Body-Mind CenteringTM (2015) resulta de dezesseis anos 

de colaboração entre a autora e bailarinos co-editores da revista Contact Quarterly, especialmente Nancy Stark Smith e Lisa Nelson, 

que assinam também o prefácio do livro. No prefácio elas dizem que: 

 “A nossa colaboração surgiu naturalmente de uma crença compartilhada na unidade da arte e da ciência do corpo em 
movimento…. O nosso apetite e a nossa habilidade para viajar no interior do corpo, manifestando espontaneamente o 
movimento e depois discutindo as nossas descobertas, tornaram o diálogo com Bonnie mutuamente esclarecedor… O Boby-
Mind CenteringTM é um trabalho seminal, um jornada fantástica pela mente do corpo, pela inteligência de cada célula, de 
cada sistema em constante interação. Meticuloso em seus detalhes e abrangente no seu campo de ação, o BMCTM oferece 

 QUEIROZ, Lela. Depoimento. [out. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida 117

para vídeo documental do Sul em Contato 2009.
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uma estrutura para o estudo da complexidade do corpo vivo, em movimento, em todos os aspectos da vida. Os nossos 
interesses particulares como bailarinos e indivíduos serviram de lente para focalizar o material do BMC para o público leitor 
da CQ -  como fonte e recurso para novas experiências, aplicações e compreensão do movimento” (COHEN, 2015. p.14 e 
15).      

 Minha experiência com BMCTM e CI iniciaram juntas no primeiro dia que participei de uma aula de Contato com K.J.Holmes. 

Tenho nas minhas anotações a observação de Lela de que o conhecimento começa no corpo e reconhece a sensibilidade como 

processo cognitivo. E, nas palavras de Cohen “Parece que qualquer técnica ou filosofia volta, no final, ao axioma: Conhece a ti 

mesmo” (COHEN, 2015. p. 40). Cohen (2015) relaciona o treinamento do bailarino com filosofia budista no aspecto de sentir as 

mudanças a todo momento onde “cada momento deve ser um diálogo de resposta e mudança” (p.40). Ela acredita que o conhecimento 

oriental expresso nas artes marciais e no yoga, por exemplo, já trazem a consciência de energias internas (chakras, ki etc) e que em 

BMCTM há uma espécie de tradução para o vocabulário ocidental para este entendimento ancestral oriental. Cohen reconhece que seu 

trabalho é de observação do processo da mente e relaciona a mente com o vento e a areia com o corpo. Observando como os padrões 

da areia/corpo se formam, desaparecessem e ressurgem então pode-se acompanhar o padrão do vento/mente. A mente trabalhando 

sobre sistemas que vão além dos músculos-esqueléticos, o sistema nervoso central e periférico, mas também o sistema nervoso 

autônomo, sistema endócrino, sistema neuro-endócrino (relacionando glândulas com chakras), os fluidos corporais (sangue, linfa, fluido 

cerebroespinhal, fluido articular sinovial, tecido e fluido celular), processos perceptual-motores que envolvem boca, nariz, orelhas, olhos, 

pele. BMCTM trabalha com todos esses sistemas por meio do movimento, do toque e da manipulação e da repadronização (COHEN, 

2015. p.39). Há um diálogo, uma interação dos aspectos consciente e inconsciente na mente fluindo em ambas direções todo o tempo.  

“Consciente e inconsciente são um continuum da mente… É na mudança ou na alternação entre papéis de ouvir e expressar 
dentro do continuum que conhecemos a nós mesmos e nos sentimos fortes e livres em mente/emoção/espírito. A criatividade 
flui do nosso inconsciente - um desconhecido dando à luz o conhecimento enquanto nossa mente escuta. A nossa mente 
consciente pode então descobrir a forma ou padrão que emerge da revelação do processo criativo. Esse insight no padrão do 
processo pode, ainda, abrir e expandir os caminhos da expressão do inconsciente… É o diálogo e a onda entre os dois que 
criam a trama completa do nosso self individual, criativo e conhecedor”. (COHEN, 2015. p.44).       
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 Em seu livro Lela (2009) traz o conceito de inconsciente cognitivo (que difere do inconsciente psicológico freudiano) desenvolvida 

pelo filósofo George Lakoff  que reúne toda sorte de operações inconscientes ligadas aos sistemas de percepção, conceituais, de 118

significado, inferência e linguagem (p.57) e que este abrange 95% dos processos que ocorrem conosco. 

O entendimento de inconsciente cognitivo modifica o modo como lidamos diretamente com o corpo. Possibilita modificar o modo como 
percebemos o mundo a nossa volta, as coisas que estão envolvidas, as correlações de nossas ações, gestos, atitudes e 
comportamentos. As consequências desse entendimento primeiro dizem respeito à não dualidade mente-corpo e refutam o dualismo de 
propriedade. Com base nisso, podemos viver levando em conta que os corpos se comunicam por movimentos, sons, contato, gestos e 
ações. Uma vez entendido isto, suas consequências também podem ser sentidas como modificação qualitativa no modo como os 
corpos, percepção e experiência de mundo podem fazer a diferença como micropolítica nos vários processos de vida. (QUEIROZ, 2009. 
p. 109)  

 As técnicas e práticas somáticas, incluindo as experimentadas nestas oficinas, têm exercitado forte influência no desenvolvimento 

da dança e especialmente do CI. A integração desse conhecimento do corpo na dança capacitou os dançarinos a encontrarem 

movimentos mais anatomicamente funcionais e é hoje designado como movimento somático (SCHMID, 2017. p. 315). Os movimentos 

somáticos podem ser facilitadores para que os dançarinos vivenciem o fluxo  na dança. O fluxo corresponde a uma qualidade de 119

movimento fluída e contínua, onde, por exemplo, o foco de sensação na pele e no contínuo rolar dos pontos de contato possibilitam que 

o movimento direcionado passe a ser um inconsciente “deixar acontecer” do fluxo do movimento (SCHMID, 2017. p. 188). O fluxo está 

em oposição às formas plásticas diretivas de movimentos que se baseiam na cópia de uma imagem externa “correta”. Este corpo-mente 

focados nas suas percepções de contato e movimento comum estão a todo tempo lidando com situações não planejadas e subitamente 

desafiadoras confiando que juntos encontrarão um caminho para reagir sem passar por uma reflexão consciente. Desta forma a 

experimentação pessoal de acessar sistemas corporais inconscientes podem possibilitar tanto a fruição da improvisação quanto a 

 Os filósofos estadudinenses George Lakoff e Mark Johnson formularam sua tese no livro “Philosophy in the Flesh” (Filosofia na carne) publicado em 1999 pela 118

Basic Book de New York.

 Não existe uma fórmula universal para entrar no fluxo. Para uns pode ser a música, para outros correr, para outros respirar. A porta de entrada mais rápida para 119

o fluxo depende de preferências e das condições de sensibilidade individuais e acontecem por acaso. E nem toda dança leva ao vivenciar do fluxo e nenhuma 
técnica garante isso. Aliás vivenciar o fluxo profundo é algo excepcional. E algumas resistências internas e estranhamentos também pode ser um campo de 
descobertas criativas. (SCHMIDT, 107. p. 189)
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segurança nas situações de risco, além de auto-conhecimentos que 

transcendem os estúdios de dança.    

 Vimos nesta seção as oficinas agrupadas no núcleo de "Contato 

Improvisação - Educação Somática e outras técnicas" localizado no lado 

superior direito da figura 14 na página 59. Podemos destacar neste 

núcleo a atenção à integralidade e à saúde do corpo-mente inspiradas 

em culturas orientais. Nas oficinas com o método de Fedora Aberastury 

e de BMCTM os chakras (termo criado na cultura hindu que representa 

sete centros de energia vital associados ao funcionamento biológico dos 

órgãos e sentimentos afins) foram abordados, invocados pela 

imaginação, por ações, gestos e movimentos. A boa saúde nas culturas 

orientais depende de um bom fluxo energético nestes centros. O 

conceito de Ki, termo da cultura japonesa, chinesa (Chi) e ainda hindu 

(Prana) que significa energia primordial que dá origem à matéria, energia 

quântica que sustenta a matéria, força cósmica que criou e permeia todo 

o universo, foi envolvido nas práticas propostas na oficina de Aikido e 

respiração Sokushin.  

 O autoconhecimento que as somáticas propõe para o cuidado da 

saúde de si trazidas nestas oficinas têm muito a contribuir para a prática 

longeva de nós contatistas. As experiências vividas nestas oficinas foram 

alimentadas com conceitos orientais integrativos, com uso das bolas 

como elementos desestabilizadores e com o uso da voz complexificando as relações, e juntas agregaram conhecimentos e ferramentas 

para um aprimoramento da consciência corporal tão importante para a dança de Improvisação por Contato. 
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Figura 42 - Thais Petzhold grávida e Flora Adams improvisando. Foto: Frank Jeske.



5.3.5 Contato Improvisação - composição e performance 

Eu seguro minha mão na tua, uno meu coração ao teu, para que juntos possamos fazer aquilo o que sozinho não consigo. 
Frase que o ator Leonardo Machado (Bagé, 1976 - Porto Alegre, 2018) costumava falar antes de entra em cena. Refere-se à oração da serenidade. 
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Figura 43 - Mãos dadas. Foto: Frank Jeske.



 Nesta seção serão apresentadas as oficinas que desenvolveram questões referentes à performance cênica, a improvisação junto 

ao público presente especialmente para assistir à apresentação ou junto ao público casual presente no espaço em que os performers 

circulam. Como se preparar e estruturar uma performance junto ao público? Que tipo de estrutura se faz necessária? 

 Fazem parte as seguintes oficinas: 

Oficina 9) As portas da Improvisação – Contato e Improvisação Cênica. Ministrada por Florência Martinelli (Uruguai) 

Oficina 11) Contato Improvisação e teatro em espaços não convencionais. Ministrado por Claudio Rodriguez (Argentina) 

Oficina 12) Contato, Improvisação e Composição. Ministrado por Ralf Jaroschinski (Alemanha) 

Oficina 9) As portas da Improvisação – Contato e Improvisação Cênica. Ministrada por Florência Martinelli  (Uruguai) 120

 O conteúdo da oficina conforme apresentado pela professora e disponível no blog do Sul em Contato  foi: 121

Ferramentas da técnica de Contato Improvisação onde, o peso, as relações com o solo, e a atenção se exercitam de maneira direta e 
espontânea em relação ao outro. Entrar e sair do contato com outro, incluindo o espaço nesta relação. Individualmente buscaremos 
diversas fontes de inspiração na criação do movimento. Improvisação cênica entendida como a capacidade de compor 
instantaneamente. Treinamento da capacidade de compor desta maneira com o espaço-tempo como ferramenta. Quais são as fontes 
de inspiração de nosso movimento? Onde está a atenção quando nos movemos? Quais são as estratégias que empregamos na hora 
de elaborar movimento? Reconhecer a possibilidade de que uma improvisação nos abra portas de significados. Trabalho em equipes, 
criação de estruturas nas quais o individuo forma parte do todo, existe em relação ao funcionamento do grupo. A capacidade de compor 
espontaneamente em grupo, podendo criar uma composição que se sustente. Trabalharemos fundamentalmente na busca da construção 

 Florência Martinelli, no Uruguai integrou durante cinco anos o grupo ”Contradanza”; dirigido por Florencia Varela. Se formou em Jerusalém, Amsterdã, Nova 120

Iorque e Barcelona participando também de diversas produções como bailarina. Estuda particularmente Improvisação cênica e Contact com professores como 
Julyen Hamilton, David Zambrano, Alito Alessi, Daniel Lepkoff, Martín Keogh, Kirstie Simson, Jennifer Monson. É docente de Danceability; criado por Alito Alessi, 
dança de integração dirigida a todos; pessoas com capacidades diferentes integradas a investigação e desenvolvimento do movimento. Produz o evento de 
improvisações cênicas “flower power” desde 1999. Dançou com o grupo “Contradanza” e para coreógrafos como Alexis Eupierre, Marcelo Evelín, Carolina 
Besuievsky, Ayara Hernández; entre outros. Cria obras coreográficas como “el faro / luz que vuelve”, “la conquista”, “egocéntrica”, “trust me”. Dirige junto à Carolina 
Besuievsky e Mariana di Paula “La Pista” um espaço de dança e investigação do movimento que oferece cursos e oficinas. É baixista integrante da banda “Trip”. 

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=martinelli. Acesso em: 25 set. 2018. 121
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nas improvisações grupais. A construção de significados, criação de acordos tácitos entre os improvisadores. Investigando na energia, no 
estar disponível e na capacidade de ler intenções nos outros, propor, gerar acordos claros no que surge no momento entre os 
improvisadores. O caos e como trabalhar nele até encontrar uma ordem. O descobrimento da ordem que surge. Trabalharemos na 
criação de estruturas claras que nos dêem mapas até a improvisação cênica. 

 Conheci Florência Martinelli assistindo-a dançar com seu grupo independente Contradanza fundado em 1986 em Montevideo, 

Uruguai, junto das bailarinas Andrea Arobba, Mariana di Paula e da diretora Florencia Varela no palco do Theatro São Pedro, em Porto 

Alegre, na ocasião do Festival Conesul Dança em julho de 2005. Elas apresentaram o espetáculo Trust me. Também ofereceram uma 

oficina onde trabalharam improvisação com elementos de contato. A seguir descrevo algumas práticas diferenciadas que fizemos com a 

sua facilitação no Sul em Contato em 2009.   

  

PERGUNTA E RESPOSTA - uma pessoa move desde a sua sensação e pausa. A outra observa e move em resposta e assim 

sucessivamente usando tempo e espaço e não necessariamente em contato. Inclusive experimentar a resposta cinestésica de olhos 

fechados, sem ver o movimento do outro, mas sentindo que ele se moveu e movendo a partir desta sensação. 

INICIAR E TERMINAR JUNTOS - a partir de uma posição definida como sendo a posição inicial, a dupla começa a mover junto e 

terminam junto na mesma posição inicial. Ser precisos quando iniciam e terminam. 

   

ONDE ESTÁ A ATENÇÃO NO CORPO? - em duplas uma pessoa se movimenta a partir desta pergunta, constrói uma frase de 

movimento a partir de uma decisão e termina. A outra observa e dá feedback. Tomar decisões tem muito a ver com peso e escutar o que 

acontece, o que ressona,  como as ondas expansivas geradas por uma pedra jogada na água. 

DANÇAR PARA E COM O OUTRO - uma pessoa fica em uma posição confortável e outra dança com ela e para ela na sua periferia, 

sem tocar, podendo se afastar mais além da periferia. E a que está parada resiste em olhar.  
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DANÇA COM O ESPAÇO - em duplas uma pessoa observa o espaço, escolhe um lugar para interagir, vai e pausa. A outra observa as 

escolhas, movimentos e pausas da outra. 

QUARTETOS - um trio dança e uma pessoa olha. O trio busca mover-se juntos no espaço. Deixar o espaço compor junto. Isto já é 

cênico. 

  

REGRAS - em grupo colocar regras para algumas improvisações e também estruturas definindo, por exemplo, quantas pessoas, quanto 

tempo, como entram no espaço (com rapidez ou lentidão), se haverá contato ou não etc.   

"UM" INTERESSANTE - em duplas investigar a observação e identificação de algo interessante dizendo a palavra “um”, tanto quem 

move (de olhos fechados), quanto quem observa. A troca se dá quando as duas pessoas falam juntas. Em outro momento, após 

encontrar o “um” desenvolve mais a dança e depois dizer quando for o “meio”, depois “chegando ao fim” e o que assiste diz então o 

“fim”. Esta mesma proposta porém em dois grandes grupos: um grupo entra, encontra o “um”, desenvolve a dança e quando está no 

ápice o outro grupo entra e ou primeiro sai. 

 Lembro de que, ao fazer este exercício do “um" me movendo de olhos fechados, demorou muito para minha parceira encontrar 

algo interessante e dizer “um”. Me recordo de sentir uma sensação de impotência e de desistência. Foi aí que ela disse “um”. Esta 

situação me trouxe a noção de que quando pretendo fazer algo, quando tenho muita intenção de ser atraente, este esforço acaba por 

não ser interessante. E que quando existe uma sensação corporal ou um sentimento profundo, aí sim isto é revelado e chama a atenção 

do observador. Acredito que tenha algo a ver com pretenção, ideia desconectada de sensação e emoção. E quando há integralidade 

entre pensamento, sensação e emoção, o performer se torna mais potente cenicamente aos olhos do público.   
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 Florência trouxe muitas informações sobre como podemos fazer uma estrutura de improvisação, e ainda perguntas que podemos 

nos fazer para ajudar a criar alguns focos e regras para a composição. Nos colocamos muito no lugar de observador onde também há 

grande aprendizagem bem como saber-se observado. Em seu depoimento , Florência comenta: 122

A gente trabalhou sobre conteúdos de improvisação em geral pensando no treinamento para fazer improvisações cênicas, para você 
ficar hábil na hora de compor no momento, de compor espontaneamente, de compor em cena. E também a gente trabalhou sobre formas 
do CI, sobre pontes entre formas de treino na improvisação cênica em geral com as formas do Contact… Comecei estudar improvisação 
cênica com o maestro inglês Julyen Hamilton … fiquei fascinada com a possibilidade de ser muito espontânea e ao mesmo tempo 123

muito hábil na composição na hora, no momento… e ao mesmo tempo conheci CI…. dançando em contacto percebi muita informação 
sobre minha própria dança e também o fato de que cada vez que você dança com outra pessoa você recebe um espelho de você 
mesma mas também tem experiências diferentes. E o fato de que o movimento não vem de como a gente fazia antigamente, de aulas 
técnicas onde te falam o movimento que você vai fazer, se não que em ambos dois treinamentos, formas, você tem a liberdade de criar. 
Os docentes te dão consignas, te dão material e você cria sua própria linguagem, sua própria maneira de fazer (MARTINELLI, 2009).   

 Sobre observar-se, o medo do palco e o entretenimento em Contato Improvisação, Paxton, na transcrição de sua fala intitulada 

Why Standing (Porque ficar em pé), defende: “ Eu acho que estamos condenados a ter que olhar para o que fazemos. E nós estamos 

menos [condenados] se pudermos analisar o tempo suficiente para conseguir extrair material interessante. Então fique em 

pé” (PAXTON, 2015. p.37) . Ele se refere ao quanto bailarinos que são ótimos improvisadores no estúdio se tornam monótonos e 124

previsíveis na frente de uma platéia e o quanto a presença de observadores nos faz temerosos, como numa relação predador (platéia) e 

presa (performer). Para ele a solução para isto é treinar os reflexos na prática de ficar parado em pé observando-se (a pequena dança). 

 MARTINELLI, Florência. Depoimento. [set. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista 122

concedida para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 

 Biografia de Julyen Hamilton disponível em:http://www.julyenhamilton.com/bio.html. Acesso em junho de 2019. 123

 Do original: “I think that we are doomed to have to look at what we do. And we’re less [doomed] if we can look at it long enough to be able to derive interesting 124

material out of it. So, stand around.” (PAXTON, 2015. p.37).
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Justifica: “Ficar em pé porque está no extremo oposto da alta atividade; é solo em vez de dueto; é uma coisa incrivelmente humana de 

se fazer. É um dos nossos eventos arquetípicos básicos. Ficar em pé porque é uma chance de observar sistemas no corpo” (PAXTON, 

2015. p.38).  Ele comenta que a performance muda nosso estado quimicamente e que quando tem alguém nos olhando nós queremos 125

provocar efeitos e acaba parecendo falso. Quando fazemos a pequena dança estamos relaxados, deixamos nossos braços caírem, 

nossa espinha ir contra a gravidade e observamos os reflexos do corpo trabalhando para ficarmos em pé, e temos onde focar a mente. 

Com o tempo a mente percebe mais nuances porque está imersa em muitas sensações, nas correções que o corpo faz para não 

desequilibra-se. E observando algo tão rápido e seguro o cérebro treina para procurar este nível de movimento que é muitas vezes mais 

rápido do que grandes movimentos em uma Improvisação por Contato. Paxton considera que em um dueto um tempo de conexão de 20 

minutos seria ideal para ambos sentirem os reflexos do outro em pé, perceber a menor unidade de tempo que a consciência pode 

seguir, para só depois partir para uma dança segura, leve e linda.  

 As imagens das aulas onde vemos um quarteto improvisando (figura 44), um grupo fazendo as combinações para a estrutura da 

improvisação (figura 45) e uma jam com presença de crianças com suas mães (figura 46) revelam muita alegria neste processo. A 

alegria como elemento de criação e a presença das crianças revelando tanto a atmosfera lúdica da jam quanto mais um índice de 

equanimidade nas relações sociais pelo fato de uma mulher, mãe, estar a noite fora de casa dançando junto com seus filhos. Estas 

perspectivas serão revisitadas mais adiante.   

 Do original: Standing because it’s at the opposite extreme of the high activity; it’s unique instead of duet; it’s an incredibly human thing to do. It’s one of our basic 125

archetypical events. Standing because it’s a chance to observe systems in the body. (PAXTON, 2015. p.38)”
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Figura 44 - Quarteto. Foto Frank Jeske.

Figura 45 - Combinações para improvisação. Foto: Frank Jeske. Figura 46 - Jam com crianças. Foto: Frank Jeske.



Oficina 11) Contato Improvisação e teatro em espaços não convencionais. Ministrado por Cláudio Rodriguez  (Argentina) 126

 Nesta oficina o professor organizou o conteúdo da seguinte maneira, conforme publicado no blog : 127

Dia 1 -  Aula 1: A terra. O centro. A sustentação. Consciência da ação da gravidade. Respiração. Trocas de dentro e fora. Percepção   
  do espaço –  corpo – consciência. 
  Aula 2: A pele. O tato. As superfícies. Deter-se. Consciência do ponto de contato. A superfície do corpo do parceiro como   
  geografia. 
Dia 2 -  Aula 3: Configurações do corpo. Os limites do corpo. A detenção-consciência. A forma. O grupo como espaço de    
  consciência. A respiração grupal. 
  Aula 4: Continuidade das superfícies, continuidade do movimento. A velocidade. Aceleração. Energia. A gravidade. 
Dia 3 -  Aula 5: Configurações do espaço. Espaço interno e externo. Os limites do espaço. Os umbrais (as soleiras das portas). As   
  distâncias. Os objetos. Centros e eixos do lugar. Investigação do lugar como cenografia. 
  Aula 6: Configurações do grupo. Espaço-grupo. O grupo como órgão de percepção. Câmera lenta. Profundidade da    
  paisagem. 

 Cláudio Rodriguez dividiu as aulas duas partes: uma para trabalhar CI e outra para trabalhar a performance. Lançou perguntas 

sobre como transitamos entre o espaço na vida cotidiana com o espaço de aulas e jams de CI? Qual a relação, o diálogo? Que 

conexões encontramos? Como incluir elementos e códigos da cultura e como posso negociar a proximidade, o espaço íntimo? 

O que quero compartilhar? Até onde deixo os outros entrarem? Compreender as pessoas pela pele-consciência e integrá-las, estimular 

sua reflexão.  

 Cláudio Rodriguez é Professor, diretor e investigador em Treinamento Corporal para Atores, Contato Improvisação, Performance e Teatro há 27 anos. Participou 126

do "European Contact Improvisation Teachers Exchange" (ECITE - Berna, Suiza 2001) e do "Freiburg Contact Improvisation Festival" (Freiburg, Alemanha 2001). 
Estudou Contato Improvisação com Alito Alessi, Karen Nelson, Martin Keogh, Ray Chung, Andrew Harwood, Francis Savage (Salic), Gabriela Entin e Agustín 
Belusci. Nancy Stark Smith. Deu um Seminario de "Performance em espaços não convencionais" em Buenos Aires na primavera de 2003 com registro fotográfico, 
textual e em video. Este video fez parte do projeto "Momentum" uma edição Suiça que recolhe experiências de Contato Improvisaçaõ e Performance de todo o 
mundo. É Coordenador de Práticas Corporais com orientação em Yoga pelo Governo da Cidade de Buenos Aires. Estudou atuação durante mais de 10 anos com 
Raúl Serrano e Franklin Caicedo, entre outros. Foi, durante 5 anos, treinador do ator Walter Santa Ana (Premio Moliere do Governo da França, Premio Podestá 
pela trajetória artística da Associação Argentina de Atores).

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=claudio+rodriguez. Acesso em: jul. 2019. 127
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 Encorajou que todas as pessoas “mordessem a consigna”, se aprofundassem na proposta para ela entrar no corpo como uma 

informação sobre o movimento e a consciência, sendo que "a informação é uma experiência vivida e não somente uma ideia” (fonte do 

caderno de anotações). 

QUANTO PESO POSSO DAR? - em duplas dizer ao outro para dar mais peso, ou menos, sim, não etc, em cada lugar onde o peso 

esteja sendo depositado.  

ESPAÇO SALA E USINA- explorar sensivelmente o espaço, atravessar a porta da sala como um portal, lentamente. Olhar e se 

relacionar com o espaço, com os caminhos, inspirar-se, divertir-se, usar a gravidade, os outros como espaço e o espaço de dentro da 

Usina do Gasômetro. Improvisar olhando o horizonte pela janela durante 7 minutos. 

ESPAÇO ENTORNO DA USINA -  explorar as inclinações, bordas, volumes, apoios, esforços, pendurar partes do corpo, localizar o 

corpo, deixar que o corpo siga formas, impulsos, saltos, quedas, rolamentos.  

ESCULTURAS - formar esculturas em quietude em grupos de 3 ou 4 pessoas, como uma modelação do espaço, memória de um 

espaço, configuração. Respirando e sentindo. Simples e pequeno.  

ESPAÇO MAIS DISTANTE - TRAJETO USINA - BIENAL NOS ARMAZÉNS DO CAIS DO PORTO - com roupas diversas para compor 

um figurino colorido performar desde um lugar a outro explorando tudo o que foi trabalhado. Passamos por praça, rua, e instalações 

artísticas (figuras 47 e 48). A intervenção na Bienal do Mercosul foi proposição nossa e não foi comunicada com antecedência à Bienal.  

 Após o trajeto e performance conversamos sobre a validação da arte, que valor se dá e quem valida? Museus, curadorias, 

prêmios, filmagens, fotografias… Este trabalho também é uma forma de validação do trabalho artístico que fizemos. Por que não? 
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 Claudio Rodriguez em seu depoimento  comenta: 128

Me interessa o tema das questões sociais. De que maneira há uma interação um diálogo entre o social e o artístico? De que maneira se 
pode fazer uma reflexão mas não somente uma reflexão mental, escrevendo um livro. Se não uma reflexão aqui e agora a cerca do 
espaço que ocupamos, da maneira que o ocupamos, que possibilidade temos, de que maneira podemos abrir novos espaços sociais?… 
Esta atividade tem a ver com conhecer os espaços com explorá-los, fazer-se cargo das histórias que aparecem, então é uma experiência 
muito mais enriquecedora, eu sinto uma experiência muito mais humana, de compartilhar valores humanos importantes… 
(RODRIGUEZ, 2009). 

 RODRIGUEZ, Cláudio. Depoimento. [nov. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista 128

concedida para vídeo documental do Sul em Contato 2009. 
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Figura 47 - Performance na praça. Foto: Frank Jeske. Figura 478- Performance na Bienal do Mercosul. Foto: Frank Jeske.



O que pode reverberar no público ao ver pessoas dançando Contato 

Improvisação na rua?  

O que pode significar uma mulher carregando outra mulher ou um homem?  

Em que medida gera estranhamento pessoas andando de quatro apoios, 

rolando, deitando no chão, se carregando umas às outras e se 

pendurando? 

 O que gera nos outros ao ver adultos em brinquedos de criança numa 

praça? Subindo em árvores? 

Como Contato Improvisação pode instabilizar códigos sociais em relação 

ao corpo? 

A segurança pública se vê ameaçada com nossa dança? 

O que fazemos incomoda? Diverte? É indiferente? 

Como nos sentimos fazendo performances de Contato Improvisação no 

espaço urbano? 

Qual a diferença entre dançar Contato em um estúdio e junto ao público na 

rua, numa praça, numa exposição de arte? 

  

 Estas são perguntas que ficam no ar à espera de respostas, em 

suspensão. Algumas respostas tenho em mim e variam. Outras não serão 

apenas minhas, serão múltiplas e igualmente variáveis. São perguntas cujas 

respostas ficarão no campo das possibilidades.   

127
Figura 47 - Homem observando-me em performance na praça. Foto: Frank Jeske.



Oficina 12) Contato, Improvisação e Composição. Ministrado por Ralf Jaroschinski  (Alemanha) 129

 Ralf apresentou a seguinte proposta para sua oficina, como divulgada no blog : 130

Esta oficina tem o enfoque em encontrar a voz pessoal do bailarino/a e coreógrafo/a, como artista - a voz tão única e diferente de todas 
as outras. No início vamos desenvolver a consciência para a improvisação em solo e em pares com a ajuda da improvisação por 
contato. A busca pelo verdadeiro impulso interno será o nosso começo da dança e depois a expressão autêntica dele externamente, em 
cada movimento. Depois disso vamos examinar os detalhes de nossa conexão com o nosso parceiro na dança (em duo e em grupo) e 
entender as ações e reações dos outros e aquelas de nós mesmos também durante o dançar. Vamos desfrutar muito dessa dança 
porque seremos envolvidos inteiramente - todos os aspectos do nosso ser vão fazer parte, tanto nosso corpo, as nossas emoções, 
nossas ideias e nosso espírito. Ao mesmo tempo nosso mundo interno invisível será expresso externamente e então não ficaremos 
presos dentro dele, mas vamos ser libertados pela possibilidade de poder sentir união com o grupo, com nosso parceiro e também com 
a expressão inteira de nossa dança individual. Vamos sentir a liberdade na expressão espacial de nossa dança sem limites e também a 
dinâmica forte dela, e ademais o suporte grande que vem de dançar em comunicação com nosso ser e com os seres de outras pessoas. 
Essa comunicação autêntica vai ajudar a progredir da improvisação à criação. Posteriormente vamos usar os momentos mais deliciosos 
para ser recriados e compostos de jeitos interessantes durante o processo de inventar e sublinhar o seu linguajar único na arte 
coreográfica. Todo esse processo será acompanhado e também será visto de vários ângulos em conjunto com todos os participantes. 

 Foram revisitados nesta oficina diversos exercícios com os princípios da Improvisação por Contato. Destaco a seguir aqueles que 

se diferenciaram e também aqueles que se referem às particularidades das propostas nessas aulas. 

MOVIMENTO AUTÊNTICO - uma pessoa dança de olhos fechados como quiser e outra pessoa testemunha com olhar de cuidado e não 

de julgamento. 

 Ralf Jaroschinski, natural da Alemanha, viveu no Rio de Janeiro na infância. Formado em ballet, dança moderna e em várias técnicas da dança contemporânea 129

em Nova Yorque (EUA). Encontrou a Contato Improvisação em 1994, seus professores mais importantes foram Daniel Lepkoff, Alito Alessi, Martin Keogh, Brenton 
Cheng e Nancy Stark Smith. Foi diretor e coreógrafo da Companhia de Dança do Teatro da Cidade de Hildesheim, Alemanha, de 1998 até 2002, e foi coreógrafo 
convidado para vários ballets nacionais da Alemanha e da Tailândia. Criou mais de 100 coreografias que foram apresentadas na América, na Europa, na Ásia e na 
Austrália. Da aulas e oficinas de Contato Improvisação mais regularmente desde 2004 e ensinou várias vezes em muitos festivais, escolas, universidades e 
companhias de dança nesses continentes. Em colaboração com bailarinos, músicos e pintores também produz várias obras baseadas inteiramente em Contato 
Improvisação na Alemanha, na Suécia, na Colombia, no Perú e nos EUA.

 Disponível em: https://sulemcontato.blogspot.com/search?q=ralf. Acesso: julho de 2019. 130
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DERRETER - duos onde um faz uma estrutura e o outro dá peso e depois derrete. Depois a pessoa que faz a estrutura derrete também.  

Depois misturando papéis. 

ELEVADOR - uma pessoa em quatro apoios e a outra vai dando peso. Aos poucos a base desce devagar até o piso.  

VIAGEM DE 4 APOIOS - duas pessoas sentadas com apoio nas costas. Uma vai dando peso e a outra sobe na mesa baixa. 

QUEDA PARA A MESA ALTA - uma pessoa suspende-se subindo na ponta dos pés desequilibrando-se e a outra entra de lado para 

carregá-la na mesa alta (quadril) deslocando. 

CARREGADA NO OMBRO - uma pessoa suspende-se subindo na ponta dos pés desequilibrando-se e a outra entra oferece o ombro 

para suporte. 

DUO PELO CENTRO - abrir periferias (estrela) e não agarrar 

DUO MEMBRANA - sentados um no colo do outro. A base faz uma forma com certa tensão e o de dentro faz movimentos de expansão. 

Duplo trabalho de contenção e expansão em resiliência. 

MOMENTUM OU QUANDO O MOVIMENTO TE LEVA - uma pessoa desequilibra-se e a outra aproveita sua queda para oferecer apoio, 

mudar de direção, etc. 

CAMADAS - primeiro dançar só com os centros do corpo e aos poucos integrando coxas e dorso, depois pernas e braços e depois 

mãos, pés e cabeça. 
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DUO ATIVO E PASSIVO - 0%, 10%, 50%, 80%, 100%, 500%.  

SALTO MATRIX -  trio de mãos dadas, um vai à frente e coloca seu centro nas 

mãos dos outros, afundam e salta para trás deslocando. 

DANÇAR COMO GATO - com qualquer interpretação do que seja dançar como 

gato 

SOLO COM INSPIRAÇÕES -  dançar com afetos e ideias, por exemplo: 

ganhei na loteria, quero sexo, filhotes de cachorro, lâmpadas que fazem 

formas… Metade da turma assiste a outra dançar. O que se percebe quando 

assiste? 

DUOS COM ASPIRAÇÕES - exemplo: um quer sexo outro quer ganhar na 

loteria. 

CRIAR NOVOS TEMAS - exemplos: duo no canto da sala caindo; duo dançar 

olhando só as mãos e a cabeça; entrar no espaço vazio do outro; entrar em 

contato com o outro sem vontade de tocar; uma pessoa com 100 anos e um 

palhaço; um quer limpar e o outro quer agarrar e conter; como o tempo 

transforma a areia; como chamar mais ou menos atenção; um gato e um 

filósofo; um quer contar um segredo e o outro está apressado; escutar e 

ignorar; tirar a roupa e vestir a roupa do outro dançando (figura 51).  
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Figura 69

Figura 51 - Dança trocando de roupa comigo e Camilo Vacalebre. Foto: Frank 



COMPOSIÇÃO - sequencia de body surf, viagem 4 apoios, elevador, contrapeso, queda e carregada mesa alta, carregada ombro  e 131

improvisação sobre isso incluindo momentum, qualidade de areia e vento, derreter, entrar e sair do espaço, lugar do espaço, 

semelhanças e diferenças, velocidades (pressa e calma).… 

 Ralf em seu depoimento disponível no mesmo vídeo citado na NR 131 comenta: 

Eu gosto muito de abordar a dança e a composição de vários lugares… Nas composições eu ofereci improvisações que vem de 
elementos físicos como quedas, puxar empurrar… Inspirações do BMC que é uma expressão corporal bem direta, como dançar o mar 
intersticial.. outro caminho que usei foi via imagens bem concretas como cachorrinho; depois trabalhei com estados de mente como 
afetos ou tristeza e também situações como alguém que ganhou na loteria… (JAROSCHINSKI, 2009)  

 Encerra-se aqui a revisão das três oficinas que compõem o núcleo de "Contato Improvisação - composição e performance” 

localizado na parte inferior da figura 14 na página 59. O diferencial das propostas trazidas neste núcleo está na relação entre os 

dançarinos com o olhar do outro que assiste a dança. Trabalhamos sobre diferentes focos de atenção na improvisação integrando as 

sensações do corpo com o corpo do outro e com o espaço, com elementos do espaço, com propostas vinculadas à contextos e 

sentimentos para inspirar as danças.  

 Os três núcleos de abordagens das oficinas do Sul em Contato que foram sobre princípios e aprofundamentos, técnicas 

somáticas e performance, são compostos de esferas cujos conteúdos são parcialmente comuns e outros são específicos e 

diferenciados. Todos têm no centro compartilhado o Contato Improvisação e tem, no movimento de expansão, a afinação com ao menos 

três possibilidades: o que pode ser o aprofundamento técnico; o que pode ser a perspectiva junto ao movimento somático e à outras 

  JAROSCHINSKI, Ralf. Depoimento. [dez. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista 131

concedida para vídeo documental do Sul em Contato 2009. A sequência pode ser vista neste vídeo.
131Figura 60



técnicas e o que pode ser performances em Contato Improvisação. Estas 

possibilidades seguem abertas, múltiplas e as descrições trazidas aqui, as 

memórias alcançadas são como, metaforicamente, alguns versos de uma 

poesia maior que foi o Sul em Contato 2009.  

 A escolha pelo mergulho memorial sobre o primeiro ano do Sul em 

Contato se deu por ter sido este o mais longo, com mais horas de 

atividades e meses de duração - e por isso com maior potência de 

formação - por ter contado com financiamento público e com a vinda de 

diversos professores da argentina pela primeira vez à Porto Alegre e, por 

colaboração, também à Santa Catarina.  A seguir apresento respingos das 

edições dos anos seguintes de 2012 a 2019 para então seguir com 

análises e reflexões sobre o festival e a prática da Improvisação por 

Contato.       
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Figura 52 - Performance comigo e Camilo Vacalebre. Foto: Frank Jeske.



5. SUL EM CONTATO DE 2012 A 2019 

 2012:  Neste ano voltamos a produzir o Sul em Contato e, como já dito anteriormente, a partir de então não tivemos nenhum 

apoio financeiro além dos pagamentos das inscrições dos participantes e apoios logísticos com alimentação, divulgação e 

infraestruturas públicas e privadas. Com o dinheiro arrecadado com as inscrições pagamos as despesas de transporte, alimentação e 

cachês dos professores e, depois disso, dividimos o que restou entre os produtores. Esta foi a maneira que administrados os recursos 

de 2012 a 2015). Nesta edição celebramos 40 anos de Contact Improvisation (1972-2012) e os produtores foram eu, Juliana Vicari, 

Priya Mariana Konrad e Sahaj. O festival foi realizado na Sala Cecy Frank da Casa de Cultura Mario Quintana, um centro cultural do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta edição tivemos três oficinas com duração de 9h cada, mais jams, performances e 

debates. Buscamos uma representatividade sul-americana de professores com foco na Argentina, Uruguai e Chile além da oportunidade 

de termos um norte-americano da segunda geração do CI conosco.  Foram as seguintes oficinas e professores concentrados em quatro 

dias de encontro : 132

PROFUNDAMENTE SUPERFICIAL, com Catalina Chouhy (Uruguai) 

COM-TATOS SUTIS, ESPAÇOS EXPANDIDOS, com Rocío Rivera (Chile) 

RECEBER, MEDIAR, DAR – TRANSMITIR, com Gabriel Greca (Argentina) 

 No fim de semana seguinte tivemos mais dois dias com o artista norte-americano Ray Chung. Ele deu a seguinte oficina: 

O DESAFIO DE CAIR E VOAR, com Ray Chung (Estados Unidos) 

  

 As descrições das oficinas e currículos dos professores das edições a seguir (2012 a 2019) podem ser lidas no blog disponível em: https://132

sulemcontato.blogspot.com/search?q=2012 Acesso em: jul. 2018.
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Figura 56 - Catalina  Chouhy e Rocío Rivera. 2012. Foto: Pedro Friedman.

Figura 53 - Sahaj e Priya. 2012. Foto: Pedro Friedman.

Figura 54 - Gabriel Greca e eu. 2012. Foto: Pedro Friedman.

Figura 55 - Matéria em jornal sobre o Sul em Contato.



 2013: O festival foi sediado na Casa Cultural Tony Petzhold, um centro cultural privado, e durou quatro dias. Tivemos três oficinas 

com professores sul-americanos com 6h cada, além de jams e rodas de conversas. Foram as seguintes oficinas e professores: 

DIÁLOGOS MULTIDIRECIONAIS, com Javiera Sanhueza (Chile) 

APROFUNDANDO NA PRÁTICA DO CONTATO IMPROVISAÇÃO, com Ivan Baucia (Argentina) 

ANIMAL DE LINGUAGEM, com Carolina Silveira (Uruguai) 

THAI MASSAGEM - Carolina Chouhy (Uruguai) 
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Figura 57 - Participantes do Sul em Contato 2013. Foto: Guadalupe Raush.



 2014: O Sul em Contato passou a ter um caráter imersivo, pois os participantes e professores tinham como opção dormir todos 

juntos no mesmo local, a Casa Cultural Tony Petzhold . O grupo de produção contou também com uma ajudante para cozinhar os 133

alimentos. Os participantes colaboraram com a compra dos insumos e a limpeza. Foram quatro dias de convivência, oficina intensiva, 

laboratórios e jams. Nesta edição tivemos um workshop intensivo de 9h com Ralf Jaroschinski da Alemanha, o professor da última 

oficina do Sul em Contato 2009. Nesta edição já tivemos como facilitadores de laboratórios de 2h os porto-alegrenses Alessandro 

Rivellino e Juliana Vicari que foram participantes também em 2009 e já vinham dando suas próprias aulas de CI na cidade. Com a 

intenção de valorizar os profissionais da região sul do Brasil convidamos também Iuky Doi, de Curitiba e Ana Alonso de Florianópolis. 

Ana também foi participante em 2009. Também esteve conosco mais uma vez a uruguaia Catalina Chouhy na prática de encerramento. 

Além das oficinas, labs e jams fizemos um percurso performático pela cidade. 

 As práticas tiveram os seguintes nomes: 

PALPÁVEL - Workshop intensivo com Ralf Jaroschinski (Alemanha) 

GROUNDING - RAÍZES PARA VOAR - Laboratório com Juliana Vicari (Porto Alegre - RS) 

ONDE O MOVIMENTO ACONTECE? - Laboratório com Ana Alonso (Florianópolis - SC) 

A IMAGINAÇÃO DO PONTO E SUA REVERBERAÇÃO NO CORPO - Laboratório com Yiuki Doi (Curitiba - PR) 

DANÇAR O TEMPO - Laboratório com Alessandro Rivellino (Porto Alegre - RS) 

MASSAGEM TAILANDESA, UMA EXPERIÊNCIA SENSÍVEL DE ENSINO - APRENDIZAGEM - Com Catalina Chouhy (Uruguai) 

  

 SHIMIZU, Lindon. Vídeo feito com imagens do festival de 2014 mostrando momentos de convivência e outras práticas. A data de 2015 foi 133

colocada com intuito de divulgar o evento do referido ano. 
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Figura 69Figura 58 - Participantes do Sul em Contato 2014. Foto: Lindon Shimizu

Figura 59 - Ralf e Catalina. 2014. Foto: Lindon Shimizu Figura 60 - Ralf carregando Alessandro Rivellino. 2014. Foto: Lindon Shimizu



 2015: O workshop intensivo foi com o norte-americano Gabriel Forestieri e os laboratórios foram com gaúchos Didi Pedone, 

Sahaj, Priya, André Olmos, Marcia Berselli e novamente com a uruguaia Catalina Chouhy. Nesta edição, além das jams, fizemos a saída 

para a praia de Ipanema junto ao Lago Guaíba na zona sul de Porto Alegre visitando e dançando em um espaço chamado Terra Íntegra, 

onde fizemos uma oficina de Integral Bambu  com Filippo Cauac. Também fizemos uma improvisação estruturada em toda a Casa 134

Tony. Neste ano todo o dinheiro arrecadado nas inscrições foi usado para cobrir o pagamento de despesas de transporte e cachês dos 

professores não sobrando nada para remunerar o trabalho de produção. Então para o ano seguinte decidimos que, após pagar as 

despesas, dividiríamos o dinheiro igualmente entre os produtores e professores buscando mais equanimidade na remuneração.  

 As atividades foram as seguintes: 

O MUNDO É MAIS QUE UM DUO - Intensivo com Gabriel Forestieri (EUA) 

CRIAR EM CONTATO: COMPOSIÇÕES NO TEMPO PRESENTE - Laboratório com André Olmos e Márcia Berselli (Porto Alegre) 

ESPAÇO QUE NOS AFETA: DESENVOLVENDO A ESCUTA - Laboratório com Priya e Sahaj (Porto Alegre) 

AVENTURA ARTICULAR: SISTEMA DE SUPORTE - Laboratório com Didi Pedone (Porto Alegre) 

CAMINHO DOS TRÊS PROFESSORES: O CORPO, O BAMBU E O OUTRO - com Filippo Cauac (Porto Alegre) 

CONTEMPLANDO A SENSAÇÃO - Laboratório com Catalina Chouhy (Uruguai) 

 A metodologia do Movimento Integral Bambu foi criada em Brasília, pelo educador físico Marcelo Rio Branco, e tem como propósito o “cuidar da vida”. Ela 134

aborda a importância da consciência do corpo e seus movimentos naturais, o contato com a natureza e a sustentabilidade. É praticado em pirâmides feitas de 
bambu como apoio em exercícios que vão da sustentação ao relaxamento. Disponível em: http://gramfisio.com.br/conheca-o-movimento-integral-bambu/. Acesso 
em: 22 ago.2108. 
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 2016: Inspirados na mobilização estudantil , nos engajamos com um propósito de ocupar a cidade desde as ruas e parques, até 135

ônibus e instituições públicas ameaçadas pela situação política do país. O festival passou então a ter um tema: OcupaCidade. Neste 

ano tivemos pela primeira vez um representante do Peru e um da Bahia. Este ano contamos com um grupo de estudantes de fotografia 

que registraram jams e uma performance pela cidade (figuras 61, 62, 63, 64 e 65). Como já dito anteriormente, nas edições de 2016 a 

2018 todo o dinheiro arrecadado com as inscrições (após pagamento de despesas) foi divido igualmente entre professores e produtores. 

 As aulas foram as seguintes: 

GESTUALIDADE DO CORPO COLETIVO - com Renzo Zavaleta (Peru) 

ARTE DA EXPERIÊNCIA - com Hugo Leonardo Silva (Bahia) 

ARTE DA ESCUTA - com Alessandro Rivellino (Porto Alegre) 

CORPO EM REDE - com Ana Alonso e Íris Fiorelli (Florianópolis e São Paulo)  

 A mobilização estudantil no Brasil em 2016, corresponde a uma série de manifestações e ocupações de escolas secundárias e universidades em diversos 135

estados do país. A mobilização visava barrar projetos de lei e medidas dos governos estaduais e do governo do presidente Michel Temer, que assumiu a 
presidência após impeachment de Dilma Russeff.
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Figura 61 - OcupoaCidade 2016. Foto:  Fernando Kokubun
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Figura 62 -  - Leo, Sissi e Guada.. OcupaCidade 2016. Foto: Simone Rodrigues.

Figura 65 - Na grade para bicicletas. OcupaCidade 2016. Foto: Simone Rodrigues. 

Figura 64 -  OcupaCidade na Praça do DMAE 2016. Foto: Simone Rodrigues.

Figura 63 - Na faixa de pedestres. OcupaCidade 2016. Foto: Simone Rodrigues. 



 2017: O tema do festival foi Mindfulness, Dancefulness, Lifefulness , questionando como a atenção plena em nossas práticas 136

pode nos ajudar a lidar com violências diversas da vida. Atenção plena da nossa mente-corpo-emoções na dança e na vida. O convite 

foi para experimentarmos um lugar de conexão entre o que pensamos e sentimos através do CI agregando práticas de meditação como 

ferramenta de potencialização da presença não só na nossa dança mas também na vida cotidiana, social e política. Assim como o CI é 

uma dança de relações, nos perguntamos como está minha relação comigo mesmo, com o outro, com minha cidade, estado e país? É 

preciso parar, perceber para agir consciente, falar consciente, entendendo nossos automatismos, nosso padrões reativos e escolhas 

que podem estar limitando nossa dança, nossa visão de mundo, nosso estar no mundo, nosso ser. Além das aulas, labs e jams fizemos  

a performance ExperienCidade provocando a praticar todo este aprendizado e consciência em relação ao ambiente urbano. 

 As aulas e professores foram os seguintes: 

CONTATO  IMPROVISAÇÃO - A ARTE DA ATENÇÃO: UMA PRÁTICA PARA A ABERTURA, A ESPACIALIDADE E O CONTATO - 

com Cristina Turdo (Argentina) 

TÉCNICA ALEXANDER E CONTATO IMPROVISAÇÃO: DOIS ESTUDOS EM INTERSECÇÃO. GRAVIDADE, EQUILÍBRIO, HABITO E 

PERCEPÇÃO - Com Camillo Vacalebre (Itália) 

DANÇANDO COM A MASSA DOS INSTINTOS, DOS AFETOS E DA MENTE - com Fernanda Carvalho Leite (Porto Alegre) 

ENTREGA - CAMPO INTERNO PARA O EXTERNO - Com Priya Mariana Konrad e Sahaj  (Porto Alegre) 

MINDFULNESS  -  com Angélica Adamoli (Porto Alegre) 137

COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA  - com Tiago Bueno (Porto Alegre) 138

 Atenção plena, dança plena, vida plena.136

 Mindfulness é um estado psicológico onde estamos atentos ao presente de forma intencional e com esforço gentil de não-julgar nossa experiência. Assim, 137

percebemos pensamentos, sensações corporais e emoções no momento que eles ocorrem, sem reagir de maneira automática ou habitual. Com isso, mesmo em 
circunstância difíceis, abre-se espaço para que possamos fazer escolhas mais conscientes e funcionais, influenciando positivamente na maneira como lidamos com 
os desafios cotidianos. Disponível em: https://www.iniciativamindfulness.com.br/oque. Acesso em: 22 ago. 2018. 

 Comunicação não-violenta é um processo de pesquisa contínuo desenvolvido por Marshall Rosemberg para resolução de conflitos através da comunicação 138

eficaz e empática. Ver ROSEMBERG, 2006.
141

https://www.iniciativamindfulness.com.br/oque


142

Figura 66 - Participantes do Sul em Contato 2017 fazendo a Pequena Dança. Foto: Junior Alceu Grandi.

Figura 67 - Participantes do Sul em Contato 2017 meditando. Foto: Junior Alceu Grandi.



 2018: O tema foi Contato Improvisação - Criança Inspiração abordando tanto as nossas crianças interiores, ou seja, o lado lúdico 

na dança, quanto a inclusão mais incisiva das crianças nas práticas. Para isso convidamos a argentina Marisa Fernandez para dar o 

intensivo de 9h destinado aos adultos e as aulas para bebês e crianças. As três outras professoras foram de Porto Alegre e o 

encerramento foi na orla do Guaíba com a prática de Contatoeira, mistura de CI e Capoeira, facilitada por Sahaj. 

 A seguir as aulas e professores de 2018: 

DESPERTANDO CONEXÕES PARA A DANÇA - com Marisa Fernandez (Buenos Aires- Argentina) 

BABY CONTACT - com Marisa Fernandez (Argentina) 

CIRCO EM FAMÍLIA - com Fernanda Boff (Porto Alegre) 

DESENHANÇA  - com Guadalupe Rausch (Porto Alegre) 

MÚSICA EM CONTATO - com Juliana Sapper (Porto Alegre) 

CHICOS A BAILAR - CONTATO IMPROVISAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS - com Marisa Fernandez (Buenos Aires- Argentina) 

CONTATOEIRA - com Sahaj (Porto Alegre) 
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Figura 68 - Marisa Fernandez com Lorenzo. Baby Contact. 2018. Foto: Junior Alceu Grandi. Figura 69 - Inaiê. Baby Contact. Foto: Junior Alceu Grandi.
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Figura 70 - Juan e Edu em Chicos a bailar. 2018. Foto: Junior Alceu Grandi. Figura 72 - Desenhança. 2018. Foto: Junior Alceu Grandi. 

Figura 73 - Circo em família. 2018. Foto: Junior Alceu Grandi. Figura 71 - Famílias em círculo. 2018. Foto: Junior Alceu Grandi. 



 2019: Ao concluir esta pesquisa a edição de 2019 do Sul em Contato, celebrando 10 anos de vida do festival, ainda não tinha 

sido realizada. Porém, logo após a defesa, o momento das revisões finais se deu em seguida ao evento. Sendo assim, pude agregar 

ainda algumas informações. O tema deste ano foi #CInterconexõesPossíveis e o local foi no Centro Cultural da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul nas datas de 05 a 10 de novembro. O festival foi composto por atividades facilitadas por artistas que enviaram suas 

propostas via ficha e inscrição depois de uma convocatória pública nas redes sociais. Nossas remunerações vieram das inscrições com 

contribuição espontânea dos participantes e também de alguns facilitadores. Buscamos com isto o chamado à consciência de todos em 

colaborar e contribuir dentro de suas possibilidades evitando que qualquer pessoa fique de fora por questões financeiras. Pudemos 

usufruir da ampla infraestrutura do Centro Cultural da UFRGS como salas e espaços com acessibilidade, piano, projetores de vídeo, 

equipamento de som, folder de divulgação, etc. 

 Iniciamos o encontro com uma roda de conversa e a seguir contamos com as seguintes propostas de atividades que tiveram  

uma média de duração de 3h cada uma sendo que algumas aconteceram nos mesmos horários em salas diversas: 

1. A Onda – Cadeias Musculares em Contato. Pascal Berten (Maquiné-RS) 

2. Estado de Escuta - Permanecendo em Prática. Thaís Petzhold (Porto Alegre) 

3. Estado de Fluxo no CI. Rodrigo Cardoso (São Paulo) 

4. Dança Meditativa. Priya Mariana Konrad (Porto Alegre) 

5. Produção: Contatos & Improvisação. Mi Chan Tchung (São Paulo) 

6. Contato Improvisação na Dança com Bambolês. Camila Matzenauer (Santa Maria) 

7. Diversos Corpos Dançantes. Daniel Elizeu (Canoas) 

8. Prática de liberação e integração para fluidez do movimento. Raissa Martinez Sandoval (Porto Alegre) 

9. CineClube TraveCia. Curta Conexões Sustentáveis - Contato Consciência. De Flor Castilhos (Rio de Janeiro) 

10. LabCi - Corpo e Imagem. Coletivo TraveCia (Rio de Janeiro) 

11. CineClube TraveCia. Filme Five Ways in. Co-diretores: Mike Poltorak (UK), Sonja Bruhlmann (Switzerland), Alyssa Lynes (USA) 
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12. Entremeios: Dança, Teatro, Música, Política e Rua (Parte 1 e Parte 2) Arthur Haag (Porto Alegre)  

13. Conteúdo e continente na dança em contato: Body-Mind Centering™ em Contato-Improvisação. Diego Pizarro (Brasília) 

14. Escrito con el cuerpo. Mariana Casares (Montevideu - Uruguai) 

15. O Jogo da Louca Sabedoria em Contato. William Fossati Rodriguez (Porto Alegre) 

16. Conversa Sul em Contato (Fernanda Carvalho Leite-RS, Ana Alonso-SC e Diego Pizarro-DF) 

17. Consciência pelo Movimento - Método de Educação Somática Feldenkrais. Gabriela Guaragna (Porto Alegre) 

18. Contato em Caminhos. Sarah Leão Lopes (Pelotas) 

19. Gênero e Corpes Dissidentes. Cauê Dietrich, Ubi Vieira, Felipe Ferreira Ferro e Ana Alonso (SC) 

20. Em direção ao vôo: estados de atenção a partir de um convite físico.  Roberta Fofonka e Janaína Ferrari (Porto Alegre)  

21. Dança e Improvisação: Contato entre “Peles”, oficina para crianças. Romíria (São João del Rey)  

22. Brincadeiras em contato para crianças e adultos. Guadalupe Rausch e Juliana Sapper (Porto Alegre) 

23. Contato Improvisação e Capoeira. Janaína Moraes Franco (Aracajú) 

  

 Ficamos surpresos com a grande quantidade de propostas apresentadas e também com a disponibilidade de as pessoas 

viajarem de longe para participarem do Sul em Contato, investindo na presença no festival sem saber em quanto seriam remuneradas. 

Sentimos que esta edição comemorativa de dez anos foi muito especial desde a formação da programação até às colaborações. A 

escolha de termos atividades concomitantes, nos deixou com um gostoso sentimento de dúvida entre fazer esta ou aquela oficina que 

aconteceram na mesma hora. Foi uma dúvida que coube a cada um responder de acordo com seu interesse maior no momento. Esta 

situação se assemelha a de grandes festivais como o de Freiburg, na Alemanha, e de Buenos Aires, na Argentina. Houveram 

interessantes rodas de conversa sobre perspectivas e trajetórias históricas bem como atenção às sombras ou desconfortos no universo 

do CI - como situações de assédio, de preconceitos, de alguma sensação de rejeição ou medo, de silenciamentos - que não poderão 

ser revistadas aqui com mais profundidade porém serão permeadas mais adiante. 

 Vamos a seguir singrar por algumas reflexões que o Sul em Contato nos provoca. 
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6. CONTATO IMPROVISAÇÃO - REDES DE MOVIMENTOS E PENSAMENTOS 

“Um festival, por pior que seja, é sempre um ponto de conexão informativa, como é um 

congresso para cientistas: atualiza referências, mobiliza reflexão crítica, desafia hábitos de 

pensamento. Mas, acima de tudo, cria demanda - aponta novas perspectivas de investigação. 

Por isso mesmo, o alcance dessa vocação propulsora dos festivais será tanto maior quanto mais 

comprometidos estiverem com o princípio de continuidade. Diferentemente da mera 

regularidade no calendário de eventos culturais, continuidade é questão de gerar condições para 

a expansão de ideias - que de outro modo, silenciam.” 

Fabiana Dultra Britto  

Dança e Política: uma questão de tempo. 2004 

 A seção a seguir analisa algumas práticas vistas e descritas a partir das vivências no Sul em Contato fazendo conexões com 

outros autores, artistas e pesquisadores. Trago algumas perspectivas críticas retornando o olhar sobre a concepção de dez anos atrás 

sem repetir as que já foram feitas na descrição do projeto em seção anterior. Agrego propostas de aproximações metafóricas em termos 

de imagens simbólicas para o CI associadas à alguns pensamentos ou visões de mundo atuais no campo do conhecimento científico; 

sugiro a escuta como uma habilidade sutil fundamental no diálogo de movimento em CI; abordo a ressignificação da queda como um 

gesto político em CI, bem como aproximações com a capoeira; incluo vozes dos participantes como ressonâncias do Sul em Contato 

para falar sobre tempo, sobre o tato como um tema cultural, cooperações e colaborações, equidades e feminismos; discorro sobre 

algumas derivações do CI e, finalmente, faço um flerte com o ativismo quântico, criatividade e espiritualidade.  
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6.1 Pureza em Contato Improvisação? Contato Improvisação purista? 

 Entendo que, na construção do projeto Sul em Contato, eu buscava no grupo das oficinas de princípios, fundamentos e 

aprofundamentos uma certa “pureza" no ensino e aprendizagem de CI, ou seja, sem que houvesse explicitamente uma interferência de 

outras técnicas nomeadas. Sabendo que CI já surge de encontros entre performance, aikidô, yoga, ginástica artística, dança moderna, 

movimentos cotidianos (NOVACK, 1990 p. 23) além de reflexões científicas e filosóficas, me pergunto se há em CI "uma qualidade 

pura". Excertos de uma discussão na rede social Facebook sobre o assunto foram editados por Colleen Bartley e publicados na CQ sob 

o título “What is CI Purist?” (CQ/CI Sourcebook III, p. 268-270) buscarei responder esta questão baseada nos depoimentos ali descritos. 

O texto de Nancy Stark Smith “Contact Improvisation Intersections - Fricctions and Illuminations” (CQ/CI Sourcebook III, p. 261) também 

versa sobre o assunto.   

 O termo puristas talvez não seja o mais adequado para CI pois tem como significado um indivíduo que é adversário de 

modificações de usos, normas, padrões, contrário a alterações em uma ortodoxia. E pureza representa algo que não tem mistura, que 

não se altera.  Sobre isto Paxton pondera:  

Se algo baseado na improvisação pode ser considerado puro é uma grande questão. Como isso funcionaria? Como a pureza 
é avaliada? Este não é um metal ou uma cor ou um tom musical com o qual estamos preocupados. Acho que estamos 
lidando com a subjetividade humana em uma manifestação física e a tentativa contínua de instruir e tornar o aprendizado 
seguro. E estamos lidando com reflexos, imaginação, empatia, sobrevivência. "Puro" pode não ser o mais exato.”  139

(PAXTON, 2018. p. 270).   

 A Improvisação por Contato tem uma história de definições compartilhadas e diálogos com diferentes formas de movimento, 

assuntos e intenções. Para Nancy a preocupação seria não perder o que ela considera a premissa básica do CI: 

 "Whether something based in improvisation can be considered pure is a big question. How would that work? How is the purity assessed? This isn’t a metal or a 139

color or a musical tone we are concerned with. I think we are deal- ing with human subjectivity in a physical manifestation and the ongoing attempt to instruct and 
make learning safe. And we are dealing with reflexes, imagination, empathy, survival. “Pure” might not be the most juste.”
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Uma comunicação de dança improvisada entre dois ou mais corpos em movimento (ou relativamente parados) que estão em 
(e às vezes fora de) contato físico, onde o “sujeito” da conversa que esses corpos-mente estão abordando é: como as forças 
físicas atuam em nosso corpos físicos e seus movimentos e como meu corpo-mente pode responder e estar em diálogo com 
essas forças físicas em conjunto com outro corpo-mente fazendo o mesmo? Como podemos aprender, desafiar e brincar/
jogar com essas condições juntos como seres físicos, mentais e culturais e, assim, manifestar uma dança de improvisação 
por contato única e específica no momento?  (SMITH, 2018 p. 261) 140

 Kathleen Rea (CQ/CI Sourcebook III, p. 270) sugere a ideia de CI ser como uma árvore com raízes e um tronco a partir do qual 

brotam ramos diversos e que usar “raízes do CI” ao invés de puro, tradicional ou clássico seria mais apropriado. Eu particularmente 

entendo que esta metáfora arbórea é cartesiana, piramidal e hierárquica (GOSWAMI, 2018, p. 44) . Como destaca Novack, na 141

estrutura dos anos iniciais o movimento de CI literalmente incorporou ideologias sociais de contracultura que rejeitou papéis tradicionais 

de gênero e hierarquias sociais (NOVACK, 1990, p.11). Sendo assim, prefiro uma metáfora de rede ou teia espiralada (sendo a espiral 

um movimento frequente em CI), que é também uma imagem comum na natureza como no DNA (figura 82), numa teia de aranha (figura 

83), na cóclea do ouvido humano (figura 84) ou em uma constelação (figura 85).  Entendo assim o CI como um sistema permeável que 

se compõe de "hierarquias entrelaçadas" , formado por ligações entre as premissas físicas básicas ancoradas na ética de “não fazer 142

mal” (a Regra de Ouro citada por Paxton) em torno do qual aproximam-se em sintonização outras formas de movimento e outros 

campos relacionados à vida e ao contexto cultural (por exemplo saúde, ecologia, economia, política, justiça social) e que também 

existem como sistemas independentes do CI mas que podem intersectar com ele. 

 "An improvised dance communication between two or more moving (or relatively still) bodies who are in (and sometimes out of) physical contact, where the 140

“subject” of the conversation that these bodyminds are addressing is: how do the physical forces act on our physical bodies and their movement and how can my 
bodymind respond to and be in dialogue with these physical forces in concert with another bodymind doing the same? How can we learn about, challenge, and play 
with these conditions together as physical, mental, cultural beings, and thus manifest a unique and specific contact improvisation dance right now?

 Decartes escreveu que "Toda filosofia é uma árvore. As raízes são a metafísica, o tronco é física e os ramos são todas as outras ciências”. Desta forma ele 141

hierarquizou a física como modelo e metáfora para todas as outras ciências. (CAPRA 1996, p. 29)

 Hierarquia entrelaçada ou emaranhada é um termo físico para explicar a lógica circular de sistemas como do aparato de percepção do cérebro e seu aparato de 142

memória. A percepção exige memória e a memória exige percepção (GOSWAMI, 2018, p.44). O biofilósofo Humberto Maturana chamou de “autopoiese" este 
sistema de autogeração da vida e este conceito foi abordado na tese do contateiro-pesquisador Hugo Leonardo Silva (2014).
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6.2 A escuta como premissa fundamental em Contato Improvisação 

 Ao revisar os conteúdos trazidos pelos facilitadores das oficinas e verificar a recorrência do uso do verbo "escutar", entendo ser a 

escuta uma premissa fundamental em Improvisação por Contato. Para além do ouvir todas as vozes participantes, do sentido da 

audição como uma prática que aconteceu ao final de quase todas as oficinas, me refiro sobre a escuta no sentido de percepção geral 

aprofundando a atenção sobre o próprio corpo, o corpo do outro e o ambiente. Este corpo próprio que é único de cada um dos 

envolvidos e tem características singulares e circunstanciais do momento presente. Refletindo sobre como um corpo escuta, abordo a 

escuta também como um ato psicológico requerindo envolvimento mental ao objeto e objetivo bem como na relação de espaço entre os 

sujeitos onde "eu escuto” quer dizer ao mesmo tempo “escuta-me" (BARTHES, 1990).  

 Como se pode perceber nas práticas, nas fotos e vídeos do Sul em Contato e também na transcrição de aulas de Steve Paxton 

(PAXTON,1986, p.107), a Improvisação por Contato é uma forma de movimento que não tem o sentido da visão e de modelos diretivos 

estabelecidos como predominantes na aprendizagem, como no caso do ballet e de outras danças modernas. Não é, de maneira geral, 

copiando do professor que aprendemos, muito menos repetindo passos ou conferindo linhas do corpo através do espelho. A visão é 

mais um sentido usado para conexão e sobrevivência do que para desenvolvimento estético em CI. A ênfase na aprendizagem é dada à 

percepção das sensações físicas com as consignas verbais dos professores (NOVACK, 1990, p. 150).  
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Figura 84 - Ouvido e espiral da cóclea. Figura 85 - Espiral da galáxia.Figura 82 - Espiral do DNA. Figura 83 - Espiral da teia na folha.



 O tato e a sinestesia, ou propriocepção, são os sentidos preponderantes nesta arte relacional entre dois corpos em movimento. A 

pele, órgão sensorial do tato e também o maior órgão do sentido de nosso corpo, tem sua origem embrionária comum ao sistema 

nervoso, a ectoderme. Por isso pode-se dizer que a pele é o nosso sistema nervoso externo e exposto (MONTAGU, 1988, p.23). Da 

ectoderme também se diferenciam cabelo, dentes e órgãos dos sentidos do olfato, paladar, visão e audição, ou seja tudo que informa o 

organismo sobre o ambiente em que ele se encontra. É através da pele neste trânsito fora-dentro-fora e dentro-fora-dentro, no entre que 

se obtém muitas informações para a composição da dança em CI. 

 Na prática, muitas vezes de olhos fechados, abrimos a percepção às sensações do corpo: o tônus muscular mais ou menos 

relaxado, as texturas e temperaturas com as superfícies de contato, as diferentes pressões das partes do corpo, as relações de peso no 

chão, o ar que entra e sai na respiração, o fluxo dos pensamentos e a busca constante de trazer a atenção para o corpo no momento 

presente. Procuramos desta forma escutar o que nosso corpo diz, olhar para dentro . Por exemplo, percebemos que o corpo está com 143

ombros tensos, se a articulação do tornozelo está dolorida, se estou calma ou ansiosa, como está a minha respiração etc. Em 

descanso, em inércia, sem grandes movimentos, de olhos fechados, ouvindo as consignas do professor ou fazendo um solitário auto 

escaneamento corporal, buscamos colocar-nos em estado de escuta, em silêncio de nosso corpo-mente.  

 Faço aqui uma correlação entre estar parado e o mais relaxado possível - a pequena dança,  com o estar em silêncio escutando. 

Relaciono movimento com fala e estar parado com silêncio. De maneira alguma encontro um estado absoluto de silêncio ou ausência de 

movimento, pois se estamos vivos nosso coração bate, os pulmões inflam, o sangue flui e todas nossas funções vitais seguem seu 

fluxo. Assim, estamos sempre basicamente vibrando em sons e movimentos mesmo que em silêncio e parados. Todavia, estar parado, 

em silêncio, o mais relaxado possível, prestando atenção no próprio corpo, pode, ao longo do tempo de prática e concentração, facilitar 

um estado de calma, consciência, escuta, disponibilidade e atenção plena (SHMID, 2017). 

 Trago aqui uma informação biológica interessante sobre o corpo. Isto para validar ainda mais objetivamente a referência da 

escuta através do contato. É que em nosso tecido conjuntivo, tanto na pele, na camada da endoderme, quanto também em músculos, 

 Jussara Miller nos conta que seu livro “A escuta do corpo”, traça um caminho de observação que é como um eco do que diz Jung:"Quando você olha para 143

fora, você sonha, quando olha para dentro, acorda.” (MILLER, 2005, p. 33).
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articulações, ligamentos, tendões e vísceras, possuímos os Corpúsculos de Paccini, que são mecanorreceptores sensíveis à pressão e 

à vibração. Ou seja nossa pele e outros órgão são capazes de responder tanto a estímulos táteis quanto sonoros (MONTAGU, 1988 p. 

293). Desta forma, mesmo que nos falte a sensibilidade auditiva, nosso corpo percebe sons, escuta também através da pele, dos 

músculos, articulações e vísceras em diferentes limiares. Os mecanorreceptores são importantes fontes de informação proprioceptiva, 

assim como o sistema vestibular que está no aparelho auditivo interno. O tônus muscular relaxado facilita a comunicação e a 

responsividade entre os meios intra e extra-corpóreos. Por isso, e por objetivos de fluxo cinético, que se tem na prática de Contato o 

objetivo de estar o mais relaxado possível, ou com um tônus ideal à disponibilidade de movimentos que possam acontecer na 

improvisação em resposta ao outro, ao parceiro na dança. Como Paxton afirma frequentemente: “a tensão mascara a sensação”. 

 Na Improvisação por Contato duas pessoas se tocam e se encontram em suas pequenas danças. A tarefa agora está em 

conectar-se ao outro de forma que não haja um condutor do movimento, ou que apenas um "fale" e outro "escute”, ou que um conduza 

o outro. Há o desejo que se estabeleça um diálogo ponderal (SUQUET, 2008) através do contato e do movimento atuante junto à força 

da gravidade. Não se quer impor ou pré-estabelecer um movimento, ambos descobrem juntos e ao mesmo tempo o que vai acontecer 

na relação entre os dois corpos dançantes. Para isso, como vimos nas oficinas, há vários exercícios praticados a fim de que se aprenda 

a perceber padrões em níveis de reações reflexas de comportamentos frente a determinadas situações, como por exemplo o exercício 

do abraço de Andrea Fernandez (p.66) e o aquecimento conduzido por Cristina Turdo (p. 71 e 72). Assim uma pessoa pode ter padrões 

de majoritariamente se deixar levar, ou aceitar ou não resistir à qualquer pressão. Este padrão é um tanto passivo e impede que o jogo 

entre os parceiros se estabeleça com mais dinâmica, e, para evitar isso, o exercício do "sim e não” (p. 67) foi bastante elucidativo. Seria 

como se esta pessoa só escutasse o que o outro falasse e não propusesse nenhum som, ou fala. Isto acaba sendo cansativo e 

monótono. Por isso Andrea Fernandez em sua oficina invocou um senso de experimentação e curiosidade (p.66) para além de fixar-se 

no prazer do movimento (p. 69). 

 Entendo a escuta também como um processo de educação. Para dançar CI precisamos aprender a escutar. Em seu artigo 

Developing Listening Bodies in the Dance Technique Class, Rebecca Enghauser (2007) se refere à abordagem somática como opção 

para nomear escuta do corpo (somatics or body-listening) (ENGHAUSER, 2007, p.33). Desta forma as técnicas de educação somática, 
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como vimos principalmente nas oficinas de Andrea, de Cristina, de Eliana e de Lela no Sul em Contato, são práticas muito utilizadas por 

professores nas suas aulas de CI como ferramentas para os dançarinos fazerem seus movimentos a partir das sensações do corpo. A 

consciência corporal é fundamental em CI pois eventualmente há riscos na dança, já que lidamos com sobrepesos, quedas, rolamentos, 

saltos e é necessário ter reflexos bem treinados para suportar tamanhos desafios, sendo este treinamento muito abordado nas oficinas 

de Carola, de Gustavo, de Pablo e de Ricardo.  

 Então reafirmo que para entrar em uma Improvisação por Contato a escuta do corpo é uma premissa fundamental, assim como a 

escuta do outro corpo dançante e que a dança é algo que acontece entre os dois escutando-se um ao outro. Este estado de escuta 

requer constante atualização dos parceiros para que, instante a instante, haja atenção no momento presente dos corpos-mentes e 

ambiente, compondo todos juntos entre si a paisagem sensorial da performance de Improvisação por Contato.   
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6.3 Elogio à queda - o amor à gravidade e o corpo político em Contato Improvisação 

 Esta seção  discorre sobre como o Contato Improvisação, a partir da relação com o chão, com a queda e com a 144

horizontalidade, pode nos ensinar outros modos de estar no mundo. Como vimos, um caminho para dançar CI se dá pelo campo do 

sensível, da propriocepção, da escuta e da sobrevivência. Essa perspectiva aprofunda os processos de percepção de si, do outro e do 

espaço, e de como a força da gravidade age sobre os corpos e a maneira como esses corpos se organizam em relação à verticalidade. 

Esquiva-se da narrativa hegemônica da cultura socioeconômica, que elogia o alto, a ambição de estar no “topo”, bem como os 

comportamentos sociais habituais de tentativa de controle da verticalidade. Na busca por tornar este vetor mais flexível, a prática do CI 

propõe o exercício da desorientação, da queda e do amor à gravidade e à horizontalidade, como Cristina Turdo falou em sua oficina 

(p.80). Desse modo, essa prática pode proporcionar uma condição de resiliência que nos ajuda a sobreviver às inevitáveis quedas, 

sejam elas reais ou metafóricas. Essas práticas cotidianas no corpo de quem dança CI compõem poéticas que inscrevem ações 

políticas alternativas ao referido status quo.   

A conferência realizada no Brasil por Ann Cooper Albright intitulada “Caindo na Memória”  é também uma grande inspiradora do 145

tema desta seção. Albright (2013) relaciona memória e queda, e como ambos representam deslizamentos através do tempo e do 

espaço, antes e depois, sentidos no presente, reorientações de estar em cima ou embaixo. Para a autora norte-americana, a queda das 

torres gêmeas, o World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, a queda de status sociais, bem como as quedas na 

economia, a queda de partes dos corpos, como os seios das mulheres, entre outras tantas quedas, são exemplos que nos levam a rever 

as expectativas de como o corpo pode estar no mundo, literalmente ou metaforicamente. A partir do destaque de experiências físicas de 

queda e memória, ela propõe a prática de Contato Improvisação como uma forte ferramenta para aprender a "cair com graça em vez de 

cair em desgraça” (ALBRIGHT, 2013,49).  

 Parte desta seção foi publicada como artigo na Revista Repertório (LEITE & SILVA, 2018).144

 Artigo transcrito a partir de conferência apresentada no VII Congresso da ABRACE em 2012, Porto Alegre. Ver Albright (2013).145
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Cabe destacar também que, ao elegermos o CI e a queda do corpo como referências, acreditamos flexibilizar alguns valores 

associados às posturas do corpo construídas ao longo dos séculos em torno da verticalidade. A verticalidade do corpo, que a arte do 

balé clássico  representa de modo exemplar, está afinada com uma cultura hegemônica construída a partir do século XVII, que 146

superestima o ideal de corpo a partir da verticalidade e da "elegância" do corpo. Isso é reflexo de uma herança social e cultural 

ocidental, construída ao longo do tempo através do que veio a ser designada educação do corpo. Uma grande parte das restrições ao 

corpo no Ocidente inicia-se na sociedade de corte, considerada por Norbert Elias (1990) o berço da fábrica do homem civilizado e 

moderno.  

A dança, enquanto meio dócil de domesticação do corpo e postura ideal, símbolo de distinção da nobreza, em que a verticalidade 

do corpo é realçada e almejada, colaborou de modo significativo para esse processo civilizatório de “etiqueta” do corpo. Os 

comportamentos ditos civilizados foram difundidos a partir de Luís XIV, época em que se deu o nascimento de uma rede de processos 

colonizadores. Para Elias (1990), a ascensão do conceito de civilidade nas sociedades da monarquia europeia marca o início da 

condenação dos exageros corporais até então valorizados na sociedade tradicional da época, dentre eles a embriaguez, a comilança e 

até a beleza da gordura dos corpos, símbolo de prosperidade.  

A partir dessa perspectiva, começa, na sociedade, a se delinear o corpo ideal do homem moderno: considera-se então o corpo 

contido, refinado e altivo. Os respingos dos valores dessa aristocracia europeia em ascensão fizeram-se valer nas colônias europeias, 

como é o caso do Brasil . Esse ideal europeu de postura e conduta corporal, com a valorização da verticalidade, ainda funciona como 147

modelo fortemente valorizado na sociedade e, de certo modo, perdura em grande parte das artes cênicas enquanto ideal de práticas 

corporais (ROMANO, 2013). É nesse sentido que, nesta seção, referimo-nos à hegemonia de valores associados à verticalidade 

 O ballet clássico busca nos iludir de que a gravidade foi superada através seus saltos, giros e equilíbrios em pontas, tendo aí sua força enquanto gesto virtual 146

(LANGER, 1980). De modo algum, queremos dizer que os bailarinos clássicos não sabem cair, ou não desenvolvem senso proprioceptivo eficiente pelo fato de não 
trabalharem especificamente com práticas das quedas e buscarem sua força na altivez do corpo. Acreditamos que qualquer técnica de dança, se bem apreendida, 
desenvolve grande senso perceptivo, motor e proprioceptivo, e nesse sentido temos um corpo melhor preparado para as quedas.

 No período do Brasil Império, com a vinda da corte portuguesa para cá, aparece um dos primeiros Maitre a Danser (mestres da dança) na cidade do Rio de 147

Janeiro, Louis Lacombe (RIBEIRO, 2013). 
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enquanto domínio ideal do corpo. No caso do CI, há uma busca de flexibilidade frente a esse vetor de verticalidade: trata-se da 

exploração da queda com a observação do sentido de desorientação, e ainda a reflexividade na noção de queda, tanto em termos 

simbólicos, como demonstra Albright (2001, 2013), quanto em termos de valores somáticos, como aponta Steve Paxton (1987, 1997, 

2015). Reside nesses aspectos simbólicos e somáticos a reflexão aqui proposta tendo a queda no CI como um dos temas principais.  

RESSIGNIFICANDO A QUEDA 

 Temos a lei da gravidade como uma lei constante em nossa vida: estamos submetidos a ela enquanto estivermos na Terra. 

Vivemos nesse movimento de descer e de subir, de deitar e de levantar, de cair e de recuperar a verticalidade todo o tempo, 

inconscientemente por ser onipresente. O próprio caminhar é uma queda e uma recuperação constante. A dança é a arte que tem como 

uma das principais características a relação com a gravidade, pois “cada movimento é, na verdade, uma dança com a 

gravidade” (ALBRIGHT, 2013, p. 58). Rudolf Laban , entre os importantes nomes que "abriram terreno” para o movimento somático  148 149

(EDDY, 2009), compreendeu de modo precursor a relação do homem com a gravidade e a organização da transferência de peso do 

corpo como origem do "projeto motor", tanto de modo individual quanto cultural. Para Suquet (2008) a grande intuição de Laban foi 

 Rudolf Laban (1879-1958), nascido na Bratislava na época Império Austro-Húngaro, desenvolveu seu trabalho na Alemanha e na Inglaterra. Criou importante 148

método para análise do movimento, internacionalmente abreviada por LMA (Laban Movement Analysis), usada para descrição do movimento cênico ou cotidiano, 
utilizada também como técnica do corpo no teatro, na dança e na dança terapia.  Criou também um sistema de sinais gráficos elaborados para registrar os 
movimentos do corpo – labanotation. Os diagramas do labanotation são linhas verticais, horizontais, diagonais, pequenos círculos vazios ou cheios, que descrevem 
esquemas das ações do corpo de modo isolado ou em conjunto. Esse sistema também indica direções, níveis espaciais e duração do movimento. As principais 
instituições de disseminação das pesquisas de Laban são o Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance no Reino Unido e o Laban-Bartenieff Institute of 
Movement Studies (LIMS) (Nova Iorque). Para mais detalhes ver Fernandes (2002).

 Martha Eddy (2009) lista François Delsarte (1811–1871), Emile Jacques-Dalcroze (1865–1950), Rudolf Laban (1879–1958), Isadora Duncan (1878–1927) e 149

Mary Wigman (1886–1973) como artistas que ajudaram a preparar o terreno para o surgimento do movimento somático como uma força vital em nosso mundo 
atual. Segundo a autora, eles moldaram a cultura na qual os pioneiros somáticos primários estavam trabalhando; a autora destaca também a importância de 
Margaret H'Doubler (1889-1982), por seus estudos de danças no solo e estudos de biologia. Além disso, a autora considera o contexto cultural da época em 
diferentes áreas. Além disso, intelectuais, como Dewey, Merleau-Ponty, Freud e Whitehead, entre outros, favoreceram um terreno propício para o que Eddy (2009) 
denomina movimento somático. 
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articular a memória com relação às leis da gravidade. Do outro lado do oceano, a filósofa americana Susanne Langer (1980) , nos 150

anos 1950, na busca por entender a especificidade do gesto na dança, já apontava a gravidade como algo primordial à dança se 

comparada a outras artes. Para a autora, a gravidade é um desafio a ser conquistado por parte do dançarino, uma relação de 

particularidade que resta atual para pensarmos a dança e suas manifestações enquanto gesto e movimento.  

No dia a dia com a gravidade, nós, dançarinos, aprendemos a confiar no nosso senso proprioceptivo, preparando o corpo para 

respostas possíveis às diversas situações em que ele possa se encontrar. As técnicas e práticas somáticas buscam valorizar a 

conquista do autoconhecimento através da experiência vivida, sentida, ou seja, a nossa habilidade de perceber e influenciar nossos 

processos internos como relevantes do corpo em movimento. Em outras palavras, são práticas que promovem técnicas corporais e de 

movimento capazes de evidenciar a qualidade de nossas sensações e de nossas dinâmicas cinestésicas favorecendo assim uma 

prática reflexiva. Em consonância com a educação somática, a aprendizagem e a estética em CI, conforme já mencionado, recusou o 

olhar ao outro ou a si através do espelho, como o fazem, de modo geral, algumas técnicas corporais de dança, que trabalham com 

modelos visuais, modelos diretivos, tal como o ballet e muitas das práticas de dança moderna. No entanto, a título de excessão, na 

Técnica de Alexander o espelho é eventualmente usado como mais uma informação no processo contínuo de buscar uma percepção 

sensorial mais precisa. Propondo um modelo alternativo aos modelos diretivos, a gênese da técnica de CI trabalha com a sensação do 

corpo, com a percepção de seus sistemas e suas estruturas internas  conforme se configuram em relação a si próprio, ao outro e ao 151

espaço. Tal como uma das premissas do movimento somático (EDDY, 2009), trata-se de uma ênfase no corpo como um processo físico, 

objetivo e, ainda, atentivo ao processo subjetivo da consciência a partir da experiência vivida. Segundo Martha Eddy (2009) o propósito 

da educação e da terapia do movimento somático é melhorar os processos humanos de consciência e funcionamento psicofísico 

através da aprendizagem do movimento. Essas práticas fornecem as condições de aprendizagem para que o indivíduo possa:  

 O livro Feeling and Form, de Suzanne Langer, foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1953. 150

 Schmid (2017) destaca que o espírito dos anos 1970 foi marcado pelas artes marciais, pelas danças de pés descalços e por formas de terapia com ênfase no 151

movimento e no corpo, os quais, nos países de língua inglesa, foram designadas como somáticas, ou movimento somático. O nascimento do CI cresceu junto com 
essas práticas e é fortemente influenciado por elas. 
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[…] concentrar-se no corpo como um processo físico objetivo e como um processo subjetivo da consciência vivida; refinar a 
sensibilidade perceptiva, cinestésica, proprioceptiva e interoceptiva que apoia a homeostase e a autorregulação; reconhecer 
padrões habituais de interação perceptiva, postural e de movimento com o meio ambiente; melhorar a coordenação de 
movimentos que suportam integração estrutural, funcional e expressiva. As experiências envolveram sentido de vitalidade e 
ampliaram as capacidades de vida. (EDDY, 2009, p.08). 

Outro aspecto da gênese do CI é a sensação do peso de si e do outro, ou seja, o diálogo ponderal realizado frequentemente pelo 

duo, que acontece por meio de sensações dinâmicas de troca de peso, entre meu corpo e o(s) do(s) outro(s), envolvendo diálogos 

corporais (SUQUET, 2008). Por isso, muitas vezes, no CI são utilizados os olhos fechados ou a visão relaxada para uma perspectiva 

periférica, a relação do corpo com a gravidade é examinada não só no eixo vertical, mas também em experiências de deitar, agachar, 

sentar, rolar, aguçando outros sentidos, especialmente o tato, para orientar o corpo. O alinhamento corporal está mais próximo das 

relações internas de posições e de esforços do corpo do que em relação à verticalidade com o foco de uma determinada orientação de 

visão. Neste aspecto, Suquet (2008) entende o corpo dançante como um laboratório da sensação, da percepção e da propriocepção. 

Também, ressalta o tato como um sentido revolucionário do CI, uma dança desenvolvida na época de difusão da contracultura norte-

americana nos anos sessenta e setenta e também no período de organização dos métodos intitulados somáticos.  

 Assim como K. J. Holmes, expoente da segunda geração do CI, tem uma sólida formação somática de Body-Mind Centering™, 

muitos são os professores de CI que, como vimos nas oficinas do Sul em Contato, fazem uso de conceitos e ferramentas de técnicas de 

educação somática em suas aulas. Aprendemos muito com estar no chão, sentir nosso esqueleto, soltar o peso e as excessivas tensões 

musculares, observar as posições dos ossos, as articulações, os reflexos e as inibições. Essa aprendizagem, muitas vezes, requer um 

longo tempo para que consigamos sentir e entender aquilo que é consciente ou não.  

É preciso reconhecer e inibir certos movimentos que muitas vezes são inconscientes e condicionados pela cultura em que 

estamos inseridos e pela história comportamental de cada um. E tanto eu, que estou dançando e escrevendo esta dissertação, como 

provavelmente você, que a está lendo, somos criadas e criados dentro de uma cultura capitalista, que nos incentiva a querer um 

acúmulo de riquezas, a subir degraus, a chegar ao "topo" – o que exige uma tensão crescente reflexa em nosso corpo. Desta forma, 
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para soltar o peso, ajustar o tônus muscular e realinhar nossos ossos e articulações, precisamos aprender a desaprender e a 

reaprender . Suquet (2008) também menciona que os pressupostos do CI "implicam uma visão poética, mas também política, da 152

relação ao outro… O corpo do contacter atesta que ele não quer apoderar-se dos seres e das coisas, e essa atitude é emblemática de 

todo um setor da dança contemporânea" (SUQUET, 2008, p. 535).  

 A Improvisação por Contato não é a única técnica em dança a praticar a queda; técnicas contemporâneas, como o butoh, o hip 

hop, entre outras, valorizam o uso do solo e as quedas do corpo. É importante destacar que algumas técnicas de dança moderna, como 

as desenvolvidas pelas coreógrafas expressionistas alemãs Mary Wigman  e Hannya Holm , entre outras, tinham a queda como 153 154

parte de seus ensinamentos, o que já demonstrava novos valores trazidos pela Dança Moderna na busca por romper com a 

verticalidade da cena teatral. As coreógrafas da dança moderna americana Doris Humprey  e Martha Graham  também são 155 156

exemplos do uso da queda nos seus diferentes níveis no espaço. Segundo Novack (1990), Thrisha Brown coreografou Light-fall (1963), 

uma criação que estudava a noção de queda e tinha Thrisha e Steve Paxton como dançarinos. Essa criação teria certamente 

 Nos inspiramos aqui em Mignolo, em sua colocação de que "a opção descolonial significa, entre outras coisas, aprender a desaprender (como tem sido 152

claramente articulado no projeto de aprendizagem Amawtay Wasi, voltarei a isso), já que nossos (um vasto número de pessoas ao redor do planeta) cérebros 
tinham sido programados pela razão imperial/colonial" (MIGNOLO, 2008, p. 290).  "Aprender a desaprender e a reaprender" é o terceiro de cinco níveis de 
aprendizagem na Pluversidad Amawtay Wasi (Universidade Intercultural das Nacionalidades e Povos Indígenas Amawtay Wasi localizada no Equador). Para mais 
informações, ver ROSA (2016). 

 Mary Wigman (1886-1973) coreógrafa, dançarina e pedagoga, nasceu em Hanover na Alemanha. Wigman foi uma das principais representantes da corrente 153

expressionista, partidária da dança livre. Discípula e colaboradora de Rudolf Laban, Wigman publicou, entre outras obras, A Linguagem da Dança (1963). Em um 
dos seus famosos solos, A Dança da Feiticeira (1926) a coreógrafa se apresenta de frente para o público, sentada ao longo de toda a coreografia, introduzindo em 
cena uma forma de horizontalidade ousada para a época. 

 Hanya Holm (1893-1992) coreógrafa, dançarina e pedagoga. Nasceu em Worms na Alemanha e muda-se para NY em 1931 para abrir a escola de Wigman, de 154

quem foi aluna.   

 Doris Humphrey (1895-1958), coreógrafa, dançarina e pedagoga, nasceu em Oak Park e cresceu em Chicago, nos Estados Unidos. Desenvolveu na dança 155

uma exploração de níveis do corpo conhecidos como queda e recuperação (fall and recovery).

 Martha Graham (1894-1991) coreógrafa, dançarina e pedagoga americana, nasceu em Pittsburg, nos Estados Unidos. A técnica de Graham se utiliza de 156

inúmeras posições na horizontalidade, concentrando-se na respiração entre contração (contraction) e expansão (release). Outro princípio dominante é a espiral do 
torso ao redor do eixo da coluna. 
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influenciado Paxton, conforme as autoras Novack (1990) e Banes (1987). Mas qual é o diferencial do CI no estudo da queda frente à 

outras práticas de dança? Acreditamos que o CI, além da prática de cair de inúmeras maneiras, desde o mínimo rolamento da pele até 

os grandes movimentos acrobáticos e de impacto, agrega a reflexão sobre as ações de queda.  

Os textos de Steve Paxton e Ann Cooper Albright aqui citados, bem como inúmeros artigos de outros autores da Contact 

Quarterly e alguns conteúdos propostos em oficinas do Sul em Contato (exemplos nas páginas 63, 66, 84, 88, 108 e 109) constituem 

uma fonte de riqueza reflexiva para compreender a ação de cair. Nesse sentido, a comunidade do CI destaca-se em refletir sobre sua 

prática através de seus festivais, encontros e publicações, constituindo-se, assim, como a busca de uma prática corporal em dança de 

pretensão reflexiva com ênfase no movimento vivido, experimentado, explorado.  

PRIMEIRAS QUEDAS  

Para ilustrar um pouco do que quero dizer relacionado a reaprender, falarei a partir de minha experiência com meu filho, Juan, 

quando ele iniciava suas aventuras de movimentos autônomos de engatinhar, tentar ficar em pé, andar, apoiar-se para subir e cair, 

experiência que influenciou as propostas da edição de 2018 do Sul em Contato (Contato Improvisação - Criança Inspiração, p. 143). 

Desde seu nascimento, interesso-me tanto pelo desenvolvimento de sua psicomotricidade quanto pela minha relação corporal com ele. 

Uma conversa com o bailarino Itay Yatuv  foi iluminadora quanto à quedas. Itay ficou conhecido mundialmente após um vídeo seu 157

dançando CI com sua filha Sophie , na época com 2 anos, haver viralizado na internet. A partir de tantos pedidos de pais para que lhes 158

ensinassem a dançar com seus filhos, ele foi desenvolvendo o que chamou de ContaKids. Eu o conheci em 2011, no Freiburg Contact 

 Artista israelense, diretor da Escola de Dança Hakvutza, Itay tem praticado e ensinado CI por 15 anos (também liderando oficinas de CI para terapeutas e 157

casais). Coreografando de forma independente durante os últimos 10 anos, tem liderado projetos internacionais de performances improvisadas.  Treinou Aikido nos 
últimos 10 anos, uma prática que ele usa em sua dança e no ensino. Nos últimos anos, vem desenvolvendo ContaKids, com crianças e pais dançando juntos. Ele 
esteve como professor, em fevereiro de 2018, no Festival Transformando pela Prática, que reúne em torno de 150 participantes na Praia da Gamboa em Santa 
Catarina.

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zkreiRt8GEY. Acesso em: dez 2019.158
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Festival (Alemanha) e, quando, dois anos depois por uma conversa por Skype, eu perguntei-lhe sobre como praticar Contato com outros 

pais e bebês, ele me falou que eram os pais que precisavam ser ensinados a transmitir confiança e permitir que seus filhos caiam.  

Em sua fala no TEDxBGU , Yatuv (2012) conta um episódio, em espaço público, quando estava a uma certa distância de sua 159

filha observando-a explorar seus movimentos na tentativa de tentar ficar em pé sozinha. Certa vez, quando ela estava quase caindo, 

imediatamente dois adultos foram a ela com olhar de terror para salvá-la. Ele achou divertido não só os olhares, sem dúvida repressivos 

dirigidos a ele por "negligenciar a segurança de sua filha”, mas a atitude de indiferença de Sophie ao tentar subir mais uma vez e muitas 

outras vezes cair. Ele relata que, observando as brincadeiras com interações físicas entre pais e filhos, percebeu que, quando os pais 

estavam confortáveis com o jeito com que se moviam, os filhos também estavam confortáveis e se divertindo com a situação. Porém, 

quando os pais estavam apreensivos ou estressados, os filhos sentiam cada uma dessas reações. Então, ele discorre sobre como se dá 

a comunicação não verbal em CI e sobre a necessidade de decisões instantâneas na improvisação, que revelam muito de nossos 

hábitos comportamentais, produtos da nossa experiência de vida. Segundo Itay, por exemplo, se uma pessoa costuma ser muito falante, 

propositiva e criativa, provavelmente sua dança também será assim, com muita proposição de movimentos. Ou, se uma pessoa é boa 

ouvinte, hábil em se conectar com os outros, provavelmente ela poderá ter danças de maior complexidade. Ele defende que, no CI, 

podemos reconhecer nossas próprias tendências por meio da passividade, da iniciativa, da manipulação, do jogo, da busca do fluxo 

harmonioso ou da tendência de quebrar certas direções e buscar por surpresas. Com essa percepção, podemos estar conscientes 

desses padrões de comportamento e até brincar com eles. Conclui que nós podemos aprender com as respostas físicas como 

ferramenta efetiva positiva no jeito como nos comunicamos e nos comportamos com o mundo.  

 Refletindo sobre isso, sigo praticando um olhar atento e curioso em relação ao meu filho, oferecendo suporte corporal para que 

brinque e se apoie quando quiser e permitindo-lhe cair livremente enquanto explora sua fisicalidade. Procuro não transmitir medo ou 

estresse frente a uma queda segura, alertando-o dos riscos, e atendê-lo carinhosa e calmamente frente a um eventual machucado. 

 TED (acrônimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, Entretenimento, Planejamento) é uma série de conferências realizadas na 159

Europa, na Ásia e nas Américas pela Fundação Sapling, dos Estados Unidos, sem fins lucrativos, destinadas à disseminação de ideias – segundo as palavras da 
própria organização, "ideias que merecem ser disseminadas". Suas apresentações são limitadas a 18 minutos, e os vídeos são amplamente divulgados na Internet. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/TED_(conferência). Acesso em: mai. 2018.
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Passei, da mesma forma, a observar outras relações parentais e os comportamentos tranquilos ou frustrados em relação às quedas das 

crianças. Cair faz parte da vida e não precisa significar um problema, um erro, uma falha. Inclusive, pode ser intencional e divertido, 

como reconheci que meu filho, agora com seis anos, brincava de cair para puxar risadas e conquistar amigos. Cair, para ele, pode ser 

uma graça, uma alegria e um sucesso social (figura 86 e 87). 
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Figura 86 - Eu e meu filho Juan em jam no Sul em Contato 2017. Foto Junior Alceu Grandi. Figura 87 - Eu e Juan em jam no Sul em Contato 2017. 



 Para Bonnie Bainbridge Cohen, a maneira como lidamos com nossos filhos quando crianças reflete a maneira como fomos 

criados. "Não é apenas por instinto, mas por hábitos de movimentos aprendidos – a sua própria padronização" (COHEN, 2015, p. 206). 

Ressalta que, para a criança, o importante é o prazer que os pais têm com ela. Se os cuidadores expressam entusiasmo com os 

movimentos da criança, ela irá se sentir bem consigo mesma. Se os pais a olharem e chamarem a sua atenção por causa do que 

consideram ser seus problemas, a criança irá pensar que está fazendo coisas erradas para estar gerando tanta preocupação e tensão. 

Cohen (2015) discorre ainda sobre a importância, para o desenvolvimento psicomotor do bebê, de os pais se colocarem no chão junto 

ao filho para sua satisfação social e, assim, a criança desejar sentar e se verticalizar como os adultos fazem. De outra forma, se os 

adultos sempre estiverem lá longe, no alto, e a criança no chão, sendo colocada sentada ou sempre movida de um lugar para outro, ela 

poderá não se mover com uma sequência padrão eficiente (COHEN, 2015, p. 208).   

  O exercício da queda é uma prática fundamental no CI, sejam quedas muito pequenas, como na pequena dança, sejam elas 

mais vertiginosas, como cair do alto do ombro de alguém.  Muito do que queremos aprender em CI é transpor a calma de estar apenas 

observando os reflexos do corpo se mantendo em pé para momentos de queda e treinar o corpo para que amplie seus membros e 

distribua mais as áreas de impacto (como no rolo de aikido p.108), e ainda inibir ações, como nos agarrar, contrair ou prender a 

respiração quando perdemos o chão . Boa parte deste treinamento está na substituição do nosso julgamento de que cair é uma falha, 160

pela sensação na queda (ALBRIGHT, 2013, p. 59). E, se temos em vista que caímos muito quando criança, perdemos nossa 

performatividade da queda, ou seja, a queda enquanto um valor de se explicitar, de mostrar-se, de se permitir cair, enfim, o 

consentimento da queda.  

A sensação dará informações para que nosso corpo responda da forma mais eficiente para sobreviver às quedas. A eficiência 

pode ser resultado da percepção e da consciência do corpo, do estado mental e da canalização do impulso de uma descida vertical em 

um percurso horizontal. Com o exercício voluntário da queda, com o hábito de cair conscientemente, o corpo vai aprendendo a ter 

 Na transcrição do vídeo Fall After Newton narrado por Steve Paxton ele analisa uma queda de Nancy S.Smith: "The calmness of standing is extended to the fall" 160

(A calma de estar em pé é estendida à queda). E ainda "It is useful to re-train the reflexes to extend the limbs, rather than contract them during the fall”. (É útil 
retreinar os reflexos para estender os membros ao invés de contraí-los durante a queda). (PAXTON, 1998, p. 143, tradução nossa). Para uma atualização desta 
ideia ver Paxton (2015). 
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reflexos mais tranquilos com a situação, e cair deixa de ser uma ameaça ou uma desgraça. Parte da técnica de CI pode ser uma 

oportunidade de inverter certos padrões e perceber que a queda pode ser um evento frequentemente prazeroso para quem pratica, tal 

como são capazes de fazer as crianças, rindo de si e de seus desequilíbrios e quedas. E que possamos ter uma atitude de incentivá-las 

e assim nos inspirarmos. 

APROXIMAÇÕES ENTRE DESORIENTAÇÕES E QUEDA NO CI E NA CAPOEIRA 
  

 Albright ressalta que, na desorientação, na perda do 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. 61).  

Entendemos este como um lugar de fluxo, transitório, de rever orientações no espaço e de como estar em cada um desses 

lugares sem ter necessariamente um julgamento sobre isso ser bom ou ruim. Steve Paxton, em seu texto Improvisation is a word… 

(1987), alerta-nos de que são os momentos de desorientação que nos levam a novos caminhos, que nos permitem desestabilizar certos 

condicionamentos psicofísicos.  

 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 
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condições desconhecidas e mutáveis. […] A dança é a arte de tomar lugares. A dança improvisada encontra os lugares. 
(PAXTON, 1987, p. 129, tradução nossa ). 161

A partir de uma proposição sua em aula de dança, Albright (2013) relata-nos uma atividade interessante que dialoga com essa 

possibilidade de estar no universo. Ela propõe imagens corporais que convidam o mundo a entrar pelos poros da pele dos bailarinos, 

pelos olhos e, dessa forma, ampliar a visão periférica. Assim, a consciência do espaço ao redor se aguça e permite cada um ver a si no 

mundo, não apenas ver o mundo a partir de si. Consideramos essa uma reorganização psíquica que, a partir dessa imaginação 

somática, pode alterar a noção de individualidade. Contrapondo à perspectiva colonialista do indivíduo – no qual ele é impulsionado a 

dominar o mundo, deixar suas marcas –, com esta outra noção, o self se percebe uma parte interdependente que flui pelo e com o 

mundo, assim como o ato de respirar é uma troca constante entre uma pessoa e o ambiente (ALBRIGHT, 2013, p. 59). 

 O momento da desorientação pode ser uma oportunidade de transformação, de tomada de novas direções. Para Albright, 

trabalhar o corpo para estar desorientado, rolando, de cabeça para baixo, caindo de costas e girando proporciona experiências físicas 

que podem abrir portas para novas ideias que a mente sozinha poderia ter dificuldades de encontrar (ALBRIGHT, 2013, p. 62). Há, para 

ela, além das implicações físicas nessa prática, implicações psíquicas também. Então, se estamos neste lugar de queda, neste espaço 

entre, neste corpo do entre antes e depois da inevitável queda, a questão é como cair. A resiliência é uma qualidade evocada como 

resposta adequada ao corpo para se recuperar de uma queda, ter capacidade de sobreviver e manter sua integridade física.  

 No original: Getting lost is possibly the first step toward finding new systems. Finding parts of new systems can be one of the rewards for getting lost. With a few 161

new systems, we discover we are oriented again, and can begin to use the cross pollination of one system with another to construct ways to move on.  Getting lost is 
proceeding into the unknown. To reject the familiar, so rooted in our nervous systems and minds, require discipline. The difficulty is that we have to know so much to 
understand what it is we do and why we do it, in order to know what to avoid. We are not attempting to simply eliminate the known systems. It is the habits of 
adaptation which will keep us reproducing the system. The system itself is not the problem, but rather this human capacity to imprint unconsciously anew system 
upon our old system - or to embody the maps of our acquaintance, however tenuous. We are close to improvisation here. When lost, we will have to relate 
appropriately to unknown and changing conditions. […] Dance is the art of taking places. Improvisational dance finds the places.  (PAXTON, 1987, p. 129).
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 Em se tratando de capoeira  e CI, que no Sul em Contato 2018 chamamos esta combinação de Contatoeira em oficina facilitada 162

por Sahaj, Albright (2001)  reconhece o quanto essas técnicas vêm influenciando fortemente a imaginação cinética de bailarinos 163

contemporâneos do mundo todo, apesar de guardarem entre si diferenças socioculturais e históricas. A autora, através de sua própria 

prática de capoeira e de Improvisação por Contato, busca ressaltar certas semelhanças entre elas, o quanto são capazes de promover 

atos frente ao desconhecido por meio de trocas entre pessoas. Ann Cooper Albright não é a primeira pesquisadora em dança a buscar 

na prática da capoeira brasileira aspectos de desorientações, de queda e de inversões do corpo como valores positivos de conduta, de 

postura e de criação através de movimento. A pesquisadora norte-americana Barbara Browning , grande conhecedora das 164

manifestações culturais brasileiras, no artigo Headspin: Capoeira’s Ironic Inversions (2001), compreende a capoeira como uma prática 

que é capaz de subverter certas condutas, a partir de cambalhotas, rolamentos rápidos, apoios com as mãos, inúmeras inversões do 

corpo que demonstram a capacidade emblemática da capoeira de ver o mundo de cabeça para baixo.  

Esse aspecto dessas duas práticas, capoeira e CI, mostra o potencial de alteridade que elas são capazes de promover em nossa 

experiência somática, uma possibilidade de transgressão frente à diferença. Tanto na roda de capoeira, quanto nas jams de CI, 

dançamos e jogamos muitas vezes com desconhecidos, potencializando, dessa maneira, os jogos e as relações de improvisação 

contidas nessas práticas. Para Albright (2001) essas duas práticas possuem fortes heranças culturais de resistência. Na mesma direção, 

Gravina (2015), assim como Albright, dançarina, capoeirista e pesquisadora no campo dos estudos culturais, também busca contrastes 

e semelhanças entre essas práticas. Gravina (2015) sintetiza que a capoeira surge no Brasil como estratégia de resistência física e 

simbólica no contexto da escravidão dos povos negros. Já a fisicalidade do CI emerge em meio aos movimentos sociais norte-

americanos, nos anos 1960, buscando dar voz a uma juventude que almejava uma sociedade mais igualitária e atravessada por valores 

 Para saber mais sobre a capoeira e as artes cênicas, ver a pesquisa de mestrado de Evani Tavares Lima, intitulada Capoeira de Angola como Treinamento para 162

o Ator (UFBA, 2002); ver também Gravina (2015).

 O artigo intitulado A corps ouverts, changement et échange d'indentités dans la Capoeira et le contact improvisation (Com corpos abertos, troca e intercâmbio 163

de identidades na Capoeira e no contato com improvisação) desenvolve as proximidades e diferenças entre essas práticas corporais. 

 Barbara Browning, pesquisadora norte-americana e professora da NYU, escreveu inúmeros artigos sobre a cultura brasileira e desenvolveu parte de seus 164

estudos de doutorado na cidade de Salvador; destaca-se sua obra Samba: resistance in motion. Indianapolis: Indiana University Press, 1995.
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ecológicos. É bastante notório que as duas práticas, de modo recorrente, desenvolvem uma relação de improvisação através de duos, 

frequentemente em uma roda. São formas que favorecem o risco, o imprevisível, o jogo com o outro. A fluidez no "coração da 

força" (ALBRIGHT, 2001) é o que alimenta essas duas práticas.  

As duas formas também representam, e cada vez mais, fenômenos globais. O contato improvisação e a capoeira surgiram a 
partir de momentos de confusão e efervescência histórica e cultural, e as duas formas conservam ainda hoje em suas 
estratégias físicas elementos desses momentos de resistência e de rebeldia. E, no entanto, ambas as formas também 
continuaram a se reinventar, incorporando, em um sentido forte, preocupações contemporâneas em seus vocabulários de 
movimento. E o mais importante é que ambas as formas contribuíram para o questionamento das noções convencionais de 
identidade e de geografia, criando uma experiência somática que reconstrói de dentro as noções que temos de alteridade. 
(ALBRIGHT, 2001, p. 40 ) 165

Para Albright (2001) as duas práticas promovem, em suas técnicas, fortes aspectos de desorientação e uma curiosidade de se 

defrontar com o outro, efetuando, desse modo, experiências somáticas capazes de suspender o sentimento de identidades fixas. 

Inspiradas por Albright (2001), no que se refere às características cinestésicas da capoeira e do CI, consideramos que se destacam: a 

atenção concentrada no jogo espacial e tátil, o prazer experimentado nos momentos de suspensão e de queda, a espontaneidade de 

movimentações complexas; a fluidez, junto a fusão intuitiva de energias; o afrontamento a situações abertas, a visão periférica aguçada, 

o investimento em inversões da verticalidade convencional do corpo, o jogo constante do desequilíbrio e aceitação da vertigem que isso 

pode produzir. Essa disposição de aceitar estar despreparado, desamparado, assumir riscos, colocar-se em situações inusitadas, está 

relacionada ao que constitui a dimensão da improvisação própria na Capoeira e a Improvisação por Contato. (ALBRIGHT, 2001, p. 

47 )  166

 No original: Les deux formes représentent aussi, et de plus en plus, des phénomènes globaux. Le contact improvisation et la Capoeira ont surgi de moments de 165

confusion et d’effervescence historique et culturelle les deux formes conservent encore dans leurs stratégies physiques des éléments issus de ces moments de 
résistance et de rébellion. Et pourtant, les deux formes ont aussi continué de se réinventer, en incorporant, au sens fort, des préoccupations contemporaines dans 
leurs vocabulaires de mouvements. Et le plus important, c’est que les deux formes ont contribué à la remise en question des notions conventionnelles d’identité et 
de géographie, créant à la place une expérience somatique qui reconstruit de l’intérieur les notions que nous avons de l’altérité. (ALBRIGHT, 2001, p. 40.)

 Do original: Cette volonté d’accepter d’être pris au dépourvu, sans défense, de courir des risques, de se mettre dans des situations inhabituelles, est liée à ce qui 166

constitue la dimension de l’improvisation proprement dite dans la Capoeira et le contact improvisation. (ALBRIGHT, 2001, p. 47).
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Para seguir na exploração de possibilidades de respostas, trazemos aqui um termo que usamos quando temos um insight, 

quando nos damos conta de uma ilusão, quando se “cai em si” ou se "cai na real". Embora o termo se relacione também ao 

reconhecimento de um erro, é mais apropriado para a metáfora que propomos: a ideia de "cair em si" como uma tomada de consciência 

de que antes havia uma ilusão. Acreditamos que somos influenciados cotidianamente pelas diversas fontes de dimensões moleculares 

da política, com ideias ilusórias de conquista de estabilidade, de manutenção do corpo jovem, de uma trajetória de vida que nos leve ao 

topo, uma busca de ascensão profissional, econômica etc. No entanto, a gravidade nos mostra que mais cedo ou mais tarde as coisas 

caem, mudam, se movimentam.  

Como nos sentimos com esse fato? Há os que têm uma reação de pavor e luta constante contra a perda (do dinheiro, da beleza, 

da jovialidade), há os que se rendem e apenas esperam o fim chegar, e, entre tantos outros, há os que brincam com essa força terrena, 

transformando sua energia em outros movimentos: dançando, surfando, jogando com os esforços para resistir e se render à gravidade. 

Entendemos como uma aceitação. Sim, vamos cair. Vamos "cair em si"? Vamos "cair na real"? Que tal então ter uma relação amorosa 

com a queda em vez de tê-la como inimiga ou ameaçadora? Por que não “caímos de amor”  com a gravidade, como sugeriu Cristina 167

Turdo na segunda oficina do Sul em Contato? Por que não a usamos a nosso favor, como uma professora que tem algo a nos ensinar, 

como uma energia a respeitar – a qual, somada à nossa energia humana e aos desejos – pode nos levar a outras direções? Albright 

(2013) reconhece que, embora muito do trabalho profissional no CI seja celebrado no virtuosismo do up, nos carregamentos e giros no 

alto, o potencial verdadeiramente radical do Contato – para a autora – está no treinamento físico do down, do estar deitado, rolar, 

rastejar:  "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 livra da ascensão implacável e da luta pelo sucesso que marcou o 

final do século XX." (ALBRIGHT, 2013, p. 66). 

 A prática da pequena dança em CI – quando, mesmo em pé, sentimos nosso corpo cair e se recuperar enquanto tentamos estar 

o mais relaxados possível, deixando que nossos músculos anti-gravitacionais (ligados diretamente ao nosso estado emocional) 

trabalhem involuntariamente tensionando e relaxando na tomada e na perda do equilíbrio –  mostra-nos muitas coisas. Hubert Godard 

 Na língua inglesa, usa-se muito o termo fall in love para quando alguém se apaixona.167
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(2000)  aponta que a postura ereta, a relação do peso com a  gravidade, já traz em si um humor, um projeto sobre o mundo, e esse pré-

movimento produz a carga expressiva do movimento que iremos fazer no mundo, uma predisposição que ele compreende como o pré-

movimento (GODARD, 2000, p.13).  

Esse exercício de percepção, quando conseguimos manter o foco de nossa atenção no momento presente, no corpo, pode nos 

levar a um estado mental de muita calma. Pode-se ter, aqui, nessa atividade tão simples, uma rica metáfora para o "cair em si", de 

aceitação, de consciência, de resiliência, de estado de graça, de um campo de possibilidades que se abrem com nossa permissão. E 

quando unimos duas ou mais pequenas danças em contato e em improvisação numa relação disponível, atenta, empática e lúdica, esse 

estado de graça se potencializa ainda mais.  
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Figura  88 - Deitados sobre a barriga do outro em rede. Oficina de Cristina Turdo. Sul em Contato 2009.Foto: Frank Jeske



 Há quedas que se dão por atos de violência, como a queda das torres gêmeas, ou quedas por brigas, assaltos. Outras quedas 

acontecem por descuidos, desatenções, acidentes. De muitas delas podemos ser vítimas. Porém, podemos buscar estar preparados, 

fazer quedas voluntárias, aprender a sobreviver e melhor conviver com elas. Podemos querer e criar um mundo onde as quedas sejam 

consentidas e suportadas com menos julgamentos. Convidamos você a assistir a um vídeo intitulado We rise and fall together (Nós 

subimos e caímos juntos) (DRYDEN, 2017). Trata-se de uma conferência dançada, de Nathan Dryden, no TEDx SaltLakeCity, onde 

dançarinos de diversas etnias entram, dirigem-se a um microfone e falam uma frase antes de dançar Contato Improvisação. Seus 

depoimentos são motivados pela expressão do desejo de viver em um mundo onde haja empatia, liberdade, paz, ausência de racismo 

etc, tais como: “Eu sonho com um mundo em onde todos tenham a chance de se mover expressivamente e sem julgamentos”; “Eu vivo 

em um mundo onde eu posso rolar por aí com meus amigos como você rola com suas crianças e seus cachorros” (DRYDEN, 2017, 

tradução nossa).  168

Entre quedas e tropeços, desilusões e perdas que todos podem ter na vida, eu tenho tido nestes últimos 20 anos na prática de CI 

um encontro com um campo de muita sabedoria. É um entendimento de grande valor somático que pode nos convidar a ressignificar a 

relação com a horizontalidade, a amar estar junto à terra, como uma grande oportunidade para rever outras relações. Perceber a si, ao 

outro e entender que é nas trocas e relações que o movimento essencial à vida acontece, que há muitos lugares entre altos e baixos na 

topografia da existência, que trabalhar nossos corpos - mentes nos ajuda a sobreviver e estar em paz na instabilidade, tudo isso pode 

nos trazer a resiliência necessária a um bem-viver individual e coletivo e à descoberta de outras direções além das habituais. Com tudo 

isso, acreditamos que a queda, como vem sendo desenvolvida no CI, pode fortalecer reflexões e práticas de um corpo político que 

configura outras relações de poder e de estar no mundo, as quais enriquecem a vida por meio da busca de valores alternativos aos 

valores hegemônicos.   

 DRYDEN, Nathan. 2017168
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6.4. Vozes participantes -  Ana e Lindon - ressonâncias do Sul em Contato 

 Ana Alonso e Lindon Shimizu são pessoas que reverberam movimentos e pensamentos em CI desde o primeiro Sul em Contato 

tendo eles participado também de outras edições e tendo prestado depoimentos tanto em 2009 quanto em 2018. 

 Lindon é um ator e bailarino de origem brasileira e japonesa que aprofundou sua prática em CI no Sul em Contato. Ele foi bolsista 

e participou do evento. Em seu depoimento em 2018  ele aponta seu interesse em CI sobre o processo da experiência mais do que a 169

busca por um resultado cênico e também sobre o corpo em uma relação direta com a fisicalidade, com o peso e a gravidade, com o 

fluxo, com o outro como parte do ambiente. A modulação do tônus corporal através da prática de soltar a tensão, de perceber sutilezas e 

assim reorganizar seu pensamento e seu mover. Percebeu que CI é uma prática inclusiva porque é simples, mas não simplista na 

relação com o chão, com o céu e com os outros. Em suas palavras:  

Foi muito importante esta construção que existe, esse tempo no CI, tem um tempo, que não é urgente… tem uma construção, 
tem um lado político no CI que é esse tempo, o tempo de construção… a prática que vem pelo suave e pelo lento, que este 
tempo foi necessário para eu entender e digerir as coisas, as experiências que eu vivi em cada oficina no Sul em Contato 
nestes 12 encontros, com práticas diferentes e criar um repertório de entendimento do que seria esta prática… Foi muito 
importante a referência de poder se sustentar no outro… O ideograma do japonês uma pessoa é assim (gesto onde um traço, 
um braço se apóia em outro como na figura 89)… São duas pessoas se sustentando… E este ideograma vem na relação 
social do CI… como estar em movimento em relação ao outro, em relação consigo, na gravidade, no espaço e com o outro… 
com o compartilhamento de peso… este aprendizado foi importante para entender qualquer tipo de processo colaborativo na 
vida, na arte enfim… Eu sou uma limitação, preciso do outro. O ser humano é político e social e precisa do outro… e este 
aprendizado foi fundamental para a formação de quem eu sou hoje. Para aprender um certo entendimento de fluxo que existe 
no contato e como eu consigo navegar neste oceano que é o mundo. (SHIMIZU, 2018) 

  SHIMIZU, Lindon. Depoimento. [junho 2018]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre. Entrevista concedida para esta pesquisa. 169
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Figura 89 - Ideograma 
japonês de pessoa.



O TEMPO DO CORPO - TEMPO ESFÉRICO  

 A questão do tempo comentada por Lindon é bastante abordada em reflexões em CI (por exemplo KEOGH, [sem data]; SILVA, 

2014).  Martin Keogh, com quem tive aulas em Buenos Aires, no capítulo The time of your life em seu livro The Art of Waiting, escreve 

que busca uma experiência cinestésica do tempo ao invés de conceitual. Pergunta se quando focamos nossa atenção nos detalhes de 

cada momento, o tempo pode parecer mais devagar. Ele convida sempre seus alunos a não terem pressa, que não há nenhum lugar 

que se tem que ir, não há nada que se tem que fazer e que se tem muito tempo. E que estas consignas imediatamente geram um 

relaxamento nas pessoas (KEOGH, [sem data], p.10).  

 A proposta de sair do tempo do relógio e entrar no tempo do corpo é um gesto de resistência, de desaceleração e de presença no 

aqui e agora. Esta questão pôde ser experienciada e refletida em quase todas as oficinas, sobretudo nas oficinas inicias e de técnicas 

somáticas. Sentir o ritmo do pulso e da respiração, imaginar o tempo esférico entrando para dentro do corpo vindo de todas as direções 

e com isso a mudança de uma imagem linear para uma imagem esférica do tempo é o que Keogh sugere para transformar a percepção 

temporal de visual para cinética. Nas suas aulas ele conduz uma meditação onde a passagem do tempo se dá pelo cérebro, pelo 

coração, pela barriga, pelos quadris e pela pele fazendo as pessoas porosas ao tempo, sentindo o tempo passar para dentro de si. E, a 

partir desta consciência do tempo em movimento, deixar a velocidade do tempo nos mover procurando o lugar onde o movimento seja 

fácil. É uma incorporação do tempo experienciado que segue em uma dança mais complexa.  

 O CONTATO POR TODO O CORPO  -  A QUESTÃO CULTURAL 

A existência de uma gama tão ampla de diferenças entre as classes sociais e culturais quanto a atitudes e práticas 

relativas a condutas táteis, representa um campo fértil de pesquisa sobre a relação entre tais diferenças sociais 

nas experiências táteis e o desenvolvimento da personalidade e, até certo ponto, o de traços culturais e nacionais.”  
(MONTAGU, 1986. p. 279) 
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 Lindon viveu dez anos no Japão, é brasileiro de Porto Alegre, morou no Rio de Janeiro e agora reside na Finlândia. Como aponta 

Montagu (1986) a diversidade cultural e social de cada lugar confere diferentes relações táteis entre as pessoas. Nós brasileiros 

genericamente nos abraçamos e beijamos com mais facilidade e freqüência que os japoneses e os finlandeses. E aqui no Brasil os 

cariocas tendem a ser mais calorosos que os gaúchos, que têm forte influência da colonização alemã e italiana.  

 Ashley Montagu escreve sobre a tribo dos Kaigangue no Brasil: 

A tribo dos Kaigangue, do planalto do Brasil, é um povo extraordinariamente tátil. Juler Henty, autor de um relato clássico a 
respeito destes índios, fala de crianças que “como gatos, se deitam para absorver as deliciosas carícias feitas pelos adultos”. 
As crianças recebem uma quantidade enorme de atenção dos adultos e podem sempre contar com alguém para lhes dar 
carinho e colo. Quando os jovens ficam maiores, os rapazes adoram dormir juntos, não como homossexuais, mas 
simplesmente pelo mero prazer de ter um contato tátil. (MONTAGU, 1986, p. 291).    

 Lindon conta que um aluno seu em uma aula de contato em uma escola comunitária na Finlândia comentou que era preciso ter 

compaixão pois, para eles, aquele era um ambiente extremo. Isto o levou a refletir sobre as especificidades e necessidades de cada 

grupo onde se vai ensinar Contato Improvisação.  

 Esta experiência o fez entender que, mesmo com muita experiência, o CI não está dado, que é preciso também deixar a 

idealização pessoal sobre o que é CI e desconstruí-lo em busca do que for necessário e suficiente para conseguir trabalhar em um 

grupo nestas questões comportamentais e culturais para então poder seguir adiante na prática da dança. A diversidade de professores 

do Sul em Contato, a pedagogia e proposta de cada docente e a observação sobre o entendimento de cada um sobre este campo 

também o ajudou a construir os seus interesses como artista e professor.  

 Sobre a idealização do que seria CI Lindon se empolga para uma discussão futura, pois no momento não poderia ser 

desenvolvida porque é um assunto muito vasto. Ele assinala que CI é um campo em si e sugere cuidado ao misturar com cultura 

vegana, sustentabilidade etc colocando “tudo no mesmo saco” e ao final, neste "tudo", não se saber mais o que é CI. Alerta para um 

certo entendimento de liberdade e de verdade perigosos sobre “como se deve mover, como as coisas devem acontecer, o que seria 

uma escuta perfeita” e que isto é uma idealização que ele mesmo talvez já tenha possuído.  
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COLABORAÇÕES E REDES 

  

 Ana Alonso é bailarina, professora, pesquisadora e produtora de Florianópolis, Santa Catarina. Ela participou do Sul em Contato 

em 2009 e através dele pode produzir o evento Entrando em Contato na sua cidade levando oito dos doze professores do projeto com 

custos reduzidos pelo fato de as passagens de maior distância já estarem pagas pelo Fumproarte, de Porto Alegre. O projeto, em suas 

palavras no depoimento de 2009 , proporcionou para ela um maior entendimento de especificidades do CI enquanto técnicas, 170

metodologias e diversidades criando assim um corpo de formação e sua irradiação em todos que direta ou indiretamente desfrutaram 

das atividades.        

 Em seus depoimentos de 2018  Ana coloca seu interesse em viver de dança e encontrou no CI um caminho para isso de 171

maneira que não seja competindo com seus pares. Reconhece que:  

Existem contradições neste discurso de “podemos fazer juntos” e que muitas vezes há uma apropriação superficial disso que 
deveria ser tomado, no meu ponto de vista, como mote de ação. Como é que a gente pode fazer junto sem estar competindo, 
criar condições de trabalho para todos. Que o trabalho e a vida e arte estejam entrelaçados ainda que num contexto sócio-
político-histórico que detona essas coisas, que impede a gente de fazer isso… Porque existe essa dimensão muito 
interessante de diálogo, de rede, de uma ideia de funcionamento muito rizomático. (ALONSO, 2018). 

  ALONSO, Ana.  Depoimento. [dez. 2009]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Porto Alegre: Usina do Gasômetro. Entrevista concedida para vídeo 170

documental do Sul em Contato 2009.  

  ALONSO, Ana.  Depoimento. [maio 2018]. Entrevistadora: Fernanda Carvalho Leite. Florianópolis. Entrevista concedida para esta pesquisa. 171
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 Foi também no Sul em Contato onde Ana conheceu a bailarina Íris Fiorelli que se tornou amiga e parceira na produção de 

projetos. Ana conta, imbuída de emoção, que o Sul em Contato também agiu irradiando a lógica da rede e da não competitividade 

quando eu, como produtora, proporcionei a comunicação dela com os professores do projeto para que eles tivessem a oportunidade de 

também viajar e dar aulas em Florianópolis. Ana conta que eu poderia querer valorizar o Sul em Contato sem essa facilitação de acesso, 

já que Florianópolis é relativamente perto de Porto Alegre e, assim, poderíamos ter participantes vindos de lá para cá, como ela mesma 

foi. Sobre isso comenta: 

Que a gente possa sair desse registro da competição que não é fácil. Rapidamente a gente pode dizer, sentir, se fragilizar, se 
questionar sobre várias coisas e se afastar entre nós. O grande desafio, o trabalho, é a gente afirmar aquilo que a gente foi 
se propondo a fazer.  E ao mesmo tempo que a gente lida com o medo que fica operando, a gente poder sair desse registro 
do medo e confiar já que o verbo principal, eu acho, do Contato Improvisação é a confiança. E é louco porque muitas vezes 
ao lado da confiança está o medo. (ALONSO, 2018) 

  

 O projeto Entrando em Contato em 2010 recebeu um prêmio cultural de votação popular promovido pela Fundação Franklin 

Cascaes de Florianópolis na área da dança e em 2018 já somava mais de 40 oficinas ao longo destes anos. Ana destaca a importância 

de parcerias em rede com o setor público, instituições e fundações para iniciativas como estas que facilitam o acesso à formação 

artística disponibilizando sua infraestrutura. Era uma condição mais favorável em 2009 que a situação atual nestes termos. 

 No final de 2009 Ana em parceira com Íris Fiorelli e Hari Salgado, realizou a primeira edição do projeto Transformando pela 

Prática, um festival junto à praia (inicialmente na praia do Rio Vermelho e depois na praia da Gamboa, em Santa Catarina). A logística 

foi muito semelhante à de outros festivais onde produtores e professores prestam serviços aos participantes. Estas condições geraram 

problemas e uma sobrecarga de forma que o desfrute do festival pelos produtores foi prejudicado levando-a a se interrogar sobre como 

podiam fazer para se sentirem melhor neste processo, quais as prioridades? Reconhecer as necessidades e fragilidades neste processo 

e entender que a relação entre o trabalho de criar condições para a prática da dança e a própria dança não precisam estar separadas e 
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podem ser balançadas, questionadas e levantadas pelos corpos. Desta forma problematiza a coletividade e a relação trabalho-arte e 

arte-vida.     

EQUIDADES E FEMINISMOS  172

 Se os princípios em CI versam sobre a busca de equidades, da minimização da diferenciação de papéis de gênero, de etnia, de 

classe, de tipos de corpos, porque, questiona Ana Alonso (2018), ainda temos aqui no sul do Brasil poucos negros, indígenas, 

transexuais e deficientes dançando CI? Como criar estratégias para tirar do “pedestal" aquele bailarino ou bailarina que dança muito nas 

jams? Como deixar de repetir estes padrões que nos separam de um acontecimento de encontro? 

… muitas vezes o verbo também é o medo, que tem a ver com as pessoas que não se sentem bem nas jams. Estes corpos 
que não são os corpos normativos de um contateiro estereotipado. Este é um outro trabalho que a gente tem que fazer. Qual 
é o corpo estereotipado do contateiro que é o bailarino que pode ser aceito e qual é que não, e como isso entra em 
contradição com a matriz filosófica. (ALONSO, 2018). 

 O nome do projeto Transformando pela Prática surgiu com o objetivo de permear os princípios do CI na convivência durante o 

festival todo que dura aproximadamente dez dias a cada dois anos. As diversas circunstâncias na aplicabilidade de conceitos principais 

geram, em sua opinião, um rompimento com expectativas sobre “dar certo” e o que significa dar certo e também que não significa que o 

festival pode ser "qualquer coisa”; se trata de gestar e colocar em movimento e praticar princípios e valores relacionados à equidade, 

suportes e escutas. Neste processo Ana conta que a polaridade entre equipe de produção e professores de um lado e participantes de 

outro foi mudando e outras contradições e problemas foram surgindo, por exemplo, como valorizar as presenças. "Somos todos válidos 

 O termo no plural é sugerido no livro Dicionário Crítico de Gênero para que se possa dar a ler e conhecer o conjunto diverso de experiências e acepções 172

possíveis que remetem ao enunciado. Feminismos são fenômenos sociais, culturais que assumem feições específicas de acordo com o lugar e os sujeitos que dele 
ou nele falam. Algumas estudiosas reconhecem três ondas de movimentos ao longo do tempo: a primeira seria no século XIX pela luta de direitos contratuais e de 
propriedade desdobrando-se pelo direito ao voto, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres; a segunda situa-se nos anos 60 e 70 nos EUA e Europa pela crítica 
ao etnocentrismo e pelas lutas anti-colonialistas e a terceira onda, a partir dos anos 80, pela crítica ao racionalismo essencialista e às categorias da identidade de 
sexo-gênero, raça-etnia e classe social. (COLLING & TEDESCHI, 2015, p. 244-248). 
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e importantes, mas somos diferentes e há trajetórias individuas que podem dar forças para o acontecimento do festival e então podem 

haver alguns silenciamentos” (ALONSO, 2018). São desdobramentos da auto-gestão que vão complexificando o evento ao longo do 

tempo. 

 Ana está interessada nas construções que envolvem a problemática de produzir dança e de estar vivo hoje em dia numa 

sociedade como a nossa, e pensar numa dança que se propõe a ter uma dimensão política forte, a questionar as possibilidades do 

corpo e mesmo assim temos ainda muitos participantes dentro de um padrão normativo de corpo. Reconhece que há machismo nas 

relações na dança e indaga quais falas são valorizadas?, para onde vai nossa atenção e nossa percepção nas relações sociais assim 

como na dança?. Sugere permitir que a gente se desoriente nas relações sociais e busque matrizes culturais latino americanas que  

falem mais do feminino do que do masculino. Ana busca um reconhecimento da trajetória cartográfica do CI na América Latina na voz de 

mulheres e aborda este assunto em sua tese de doutorado finalizada no período da conclusão dessa dissertação .  173

 Atualmente, como se pode ver nas publicações mais recentes da Contact Quarterly compiladas no CQ/CI Sourcebook III, há 

alguns artistas trabalhando com questões de gênero, Queer/LGBT, feminismo, justiça social e racial, deficientes etc. Estas e outras 

intersecções são temas que também estão na rede da busca de equidades e aqui não será possível aprofundar.  

 Como visto, podemos analisar a prática e o discurso do corpo em CI com propósitos de equidades como o respeitos aos limites 

físicos pessoais, à coexistência de diferentes níveis de experiência dos bailarinos em oficinas e jams, aos cachês dos professores  

independentes do gênero, do local de origem ou do tema da sua oficina, como foi feito no Sul em Contato 2009. As experiências de 

Paxton na Judson Church Dance Theatre onde as propostas de Yvonne Rainer e outras tantas mulheres que viriam a se tornar artistas 

influentes na cena da dança norte-americana, provavelmente o inspiraram nas escolhas que ele fez ao longo do tempo na história do CI. 

Cynthia Novack (1990) discorre sobre o comprometimento ideológico de Paxton com o igualitarismo e a sua esquiva da figura de 

liderança que possuía ao olhar dos outros fazendo com que cada vez mais ele diminuísse a quantidade de aulas oferecidas, de 

performances etc. Assim ele foi mantendo uma presença flexível ao falar quando necessário e recuar quando possível. Desta forma 

 A tese de Ana Maria Alonso Krischke se intitula: Improvisação por Contato: tecendo experiências latino-americanas.173
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abriu-se mais espaço para proeminência de outros artistas, sendo Nancy Stark Smith quem veio a se tornar a professora, performer e 

co-editora da CQ mais ativa nos Estados Unidos na segunda metade dos anos 80 (NOVACK 1990, p.204).  

 No entanto, é preciso reconhecer a complexidade e os limites da minimização hierárquica e maximização de equidades.  Novack 

(1990, p.207) pondera sobre o assunto trazendo perspectivas de Paxton de que existiam sim questões de poder que entravam e saíam 

desde a época da Judson Church. Relatos da dançarina Elizabeth Zimmer em encontros de CI apontam sua percepção de uma evidente 

hierarquia entre aqueles que dançavam bem e os inexperientes. Novack traz a perspectiva do antropólogo Louis Dumont  na qual 174

sugere que ideias de liberdade e igualdade derivam da concepção do homem como um indivíduo, e que, mesmo que todos os 

indivíduos possam ser e se tornar potencialmente qualquer coisa, assim que um fim coletivo é adotado, a sua liberdade é limitada e as 

igualdades são trazidas ao questionamento. Para Dumont, segue Novack, adotar um valor já é introduzir uma hierarquia e que adotar 

um certo consenso de valores e certa hierarquia de ideias, coisas e pessoas são indispensáveis para a vida social, e assim, o ideal de 

igualdade ser inalcançável. Por tanto, se Dumont estiver certo, os ideais abraçados pelo CI podem encontrar contradições entre valores 

e as diferenças desenvolvidas como um resultado de regras e ações sociais predominantes. 

 O discurso do corpo em CI também traz em si uma perspectiva feminista pois apresenta aspectos que podem ser considerados 

conquistas feministas ou na busca de aspectos equânimes entre homens e mulheres. As mulheres carregam outras mulheres e homens, 

as mulheres saem do ambiente doméstico a noite para dançar e levam seus filhos e filhas para dançarem com elas e com todos nas 

práticas de CI (como vimos nas fotos de jams do Sul em Contato 2009 e na edição de 2017 e 2018). As mulheres escrevem, publicam, 

pesquisam, trabalham tanto quanto os homens e muitas vezes à sua frente e isso é importante tanto quanto aspecto social quanto 

distinção no seio do campo da dança. Quando Nancy veio à Porto Alegre em 2006, seu parceiro e músico Mike Vargas veio junto a 

trabalho em torno da figura profissional dela. Ela é a persona que ressalta no projeto em que a nomeei como “Nancy Stark Smith - a 

mãe do Contato Improvisação”. Tenho em Nancy uma imensa inspiração como mulher artista, professora, pesquisadora, escritora e 

pessoa amável com quem tive o prazer de conviver em Porto Alegre.  

 A referência que faz do autor é sobre o livro Homo Hierarchicus (Chicago: University of Chicago Press, 1966).174
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 A estrutura e prática do Underscore que Nancy desenvolveu une simultaneamente pessoas do mundo inteiro em dias de solstício 

de verão e de inverno no evento chamado Global Underscore. O Underscore, esta sub-partitura, pode ser vista como um veículo de 

proposição de focos na prática de CI. Em seu livro, (KOTEEN & SMITH, 2008) Nancy conta que as ideias surgiram a partir de uma crise 

em relação às suas aulas, à sua sensação de falta de novas descobertas depois de mais de 15 anos ensinando. Este incômodo levou-a 

a refletir, a ter insônias, e a sua rebelião interna fez com que ela abrisse cada vez mais espaços abertos nas aulas, ou seja, sem "ditar 

coisas a fazer". Assim ela foi percebendo, também pelos feedbacks dos alunos, que o material que ela estava sugerindo era como se 

houvesse uma consistente partitura por baixo daquela composição do grupo. Então teve o insight do nome e dos símbolos que facilitam 

a prática do Underscore que também é um processo aberto isento de marca registrada e que pode ser praticado por quem tiver tido a 

vivência com ela ao menos uma vez e sinta-se hábil na transmissão das ideias. Inclusive foi na sua estada em Porto Alegre em 2006 

que, a partir do desenho de uma orelha em espiral que eu tinha em minha sala de casa, Nancy criou o último símbolo listado no 

Underscore: listening (figura 90). Porém isto não está escrito em nenhum lugar, apenas no registro da minha memória e não me 

interessa comprová-lo. Registro aqui e guardo com carinho as lindas trocas que tivemos juntas.  

 O Sul em Contato 2009 foi criado e produzido por mulheres. No corpo de professores seis foram mulheres e seis foram homens. 

Entre os 56 participantes 43 foram mulheres e haviam pessoas jovens e alguns poucos com mais de 60 anos, maioria brancos, alguns 

negros, um oriental e de outras origens e também de diversas classes sociais. As práticas em CI, como visto no contexto originário 

norte-americano e no pequeno recorte contextual sul-americano abordado aqui, problematiza as relações de poder do patriarcado, 

competitivas e colonialistas que predominam na nossa sociedade ocidental. Os eventos de CI podem promover experiências culturais e 

sociais temporárias ancoradas na ideologia de desconstruir um padrão de comportamento dominante incentivando uma maneira de 

pensar e agir mais inclusiva, cooperativa, relacional e amorosa. Acredito que assim, na prática dos discursos dos corpos dançantes, nos 

textos publicados e nas organizações, o CI esteja contribuindo com os movimentos feministas atuais dada a forte atuação das mulheres 

e das práticas corporais que buscam relações mais igualitárias de diálogo.  
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Figura 91 - Cartão postal com Julyen Hamilton, Nancy Stark Smith, 

Kirstie Simon e Steve Paxton. 1994. Foto: Bill Arnold. Figura 92 - Verso do cartão postal com mensagem de Nancy Stark Smith e Mike Vargas. 2006

Figura 90 - Símbolo para escuta no Underscore de Nancy Stark Smith. (KOTEEN & SMITH, 2008, p. 96)



6.5 Derivações do Contato Improvisação 

 Afinal, o que estamos fazendo? Estamos dançando Contato Improvisação ou isto é outra coisa?  

 Diego Pizarro (2016) em uma entrevista com Daniel Lepkoff , introduz uma pergunta com a informação de que Alito Alessi  175 176

teria ouvido de Steve Paxton que apenas 10% do que Steve via atualmente como sendo chamado de Contato-Improvisação era 

realmente Contato-Improvisação como ele o entendia (p.451). Qual seria o diferencial destes 10% que não havia nos outros 90%? 

Quando aquilo que é chamado de CI deixa de sê-lo e se transforma em outra coisa? Será que esta impressão de Steve Paxton é 

compartilhada por outras pessoas?  

 Talvez o que estejamos dançando atualmente, depois de mais de 40 anos das primeiras performances nomeadas de Contact 

Improvisation, seja realmente diferente daquela época. Os distintos focos de pesquisa bem como os diálogos com outras técnicas na 

construção didática de cada dançarino e professor geraram mesclas e derivações que podem ter levado ao distanciamento de alguns 

propósitos originais ou, ao contrário, ter facilitado a atingir determinados objetivos. Podemos observar isto na comunidade global de CI 

incluindo o Sul em Contato e a minha trajetória nesta análise. 

   Como já visto, a Improvisação por Contato se compõe de múltiplas vozes, é um tecido de diversas tramas. E dela derivam 

outras. As aulas que tive com Steve Paxton em 2005 foram de Material for the Spine , resultado de um estudo meditativo dos 177

 Daniel Lepkoff é dançarino, criador, artista de improvisação, professor e escritor. Durante o início da década de 1970 até meados da década de 1980 ele 175

desempenhou papel central no desenvolvimento inicial da Técnica de Release com Mary Fulkerson e Contato-Improvisação com Steve Paxton. Vivendo na cidade 
de Nova Iorque nos anos 1980, atuou em diversos trabalhos de coreógrafos como Trisha Brown, Mary Overlie, Judy Padow e Nancy Topf. Através dos anos se 
ocupou de vários trabalhos de longo prazo e importantes colaborações com outros artistas, incluindo Lisa Nelson, Steve Paxton, Paul Langland, Saira Blance 
Theater em Moscou (Oleg Soulimenko e Andrej Andrianov), os músicos experimentais húngaros Dora Attila e a dançarina japonesa Sakura Shimada, dentre outros. 
Publicou inúmeros artigos articulando conceitos centrais para sua abordagem de criação em dança. Esses escritos aparecem na revista Contact Quarterly, 
Movement Research Performance Journal e Contredanse. (PIZARRO, 2016)

 Alito Alessi, professor e dançarino norte-americano, desenvolveu o método Danceability® na década de 1980. Este é um método para dança, movimento e 176

comunicação não verbal que integra pessoas com e sem deficiência trabalhando em colaboração criativa. Foi professores de vários professores do Sul em contato, 
como pode ser visto em vários currículos incluídos neste trabalho. Ver: http://www.danceability.com/ 

 Material para a coluna.177
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potenciais da coluna e da pélvis desenvolvido por Paxton a partir de 1986 e derivado de observações em Contato Improvisação onde a 

coluna se torna um “membro"  essencial. Naquela ocasião Lisa Nelson também estava trabalhando outra técnica, o Tuning Score . 178 179

Dançamos Contato apenas nas jams no Estúdio Nova Dança com as presenças contemplativas de Steve e Lisa (ver figura 5 página 40). 

Nas suas aulas Steve não deu CI. Porém, fizemos um exercício de contato entre cabeças e ficamos apenas assim, sentindo os micro 

movimentos uns dos outros durante aproximadamente 20 minutos. Eu lembro de ouvi-lo dizer, e tenho isto também escrito em minhas 

anotações, que, para Steve, o Contato Improvisação acontecia em um nível profundo de conexão e atenção que testemunha em cada 

segundo os movimentos do esqueleto próprio e do parceiro. Ele enfatizou a importância de treinar a mente para que possa encontrar 

estes mili-segundos chegando em um nível mais alto de percepção do tempo, maior senso de tempo e quanta  de movimento. 180

Novamente ele fez referência à relação mãe e bebê pesquisada pelo psiquiatra Daniel Stern que resultou na sua teoria de sintonia 

afetiva.   

 As seis horas diárias das oficinas no Sul em Contato em 2009 proporcionaram muitas vezes o tempo necessário para chegar 

neste estado de atenção e conexão. A pequena dança, o exercício de meditação em pé que talvez seja o mais praticado para este fim, 

foi facilitada por vários professores. Mas também outras técnicas foram abordadas para encontrarmos este estado, como por exemplo, 

os exercícios trazidos por Andrea Fernandez de contato de pele sem peso e com peso (p. 64) e de pança a partir da respiração (p. 67). 

Cito também como disparador deste estado de atenção o exercício de respiração e movimento com cada um dos dedos trazido por 

Eliana Bonard a partir do Sistema Consciente de Fedora Aberastury (p. 93) e o exercício nomeado como “curiosidade sensível” 

oferecido por Cristina Turdo (p. 75) além de outras práticas que experimentamos, como a respiração Sokushin trazida a nós por Ricardo 

Neves (p.107). 

 Grifo do original. (PAXTON, 2018).178

 Tuning Score, pode ser traduzido como Partitura de sintonização. É uma prática de composição improvisada e formato de pesquisa de performance que é uma 179

performance em si. Oferece ferramentas e uma estrutura de comunicação e um modelo de colaboração que é construído pelos dançarinos no ato de fazer.

 Plural de quantum, é o menor valor que certas grandezas físicas podem alcançar, como a energia e o momento angular de um elétron em um átomo.180
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 A relação entre CI com outras técnicas e ainda as outras propostas desenvolvidas por artistas que tiveram suas trajetórias 

fortemente influenciadas pelo CI, seguem estabelecendo permeabilidades que contribuem para ressignificações desta forma de 

movimento. Já mencionamos de alguns artistas que estavam presentes nas práticas de CI desde os anos 70 as derivações Material for 

the Spine, de Steve Paxton, Tunning Score, de Lisa Nelson, DanceAbility, de Alito Alessi e Underscore, de Nancy Stark Smith, como 

propostas com outro nome que tem uma relação direta com a prática de CI. Podemos citar outras mais recentes como ContaKids, de 

Itay Yatuv. Aqui na América do Sul temos o ContacTango, encontro do CI com o tango, como uma prática frequente na Argentina (o 

primeiro festival de ContacTango no Brasil aconteceu em setembro de 2019 em São Paulo ). No Brasil encontramos a Contatoeira ao 181

juntar CI e capoeira, como experimentamos na edição do Sul em Contato em 2018 e 2019. Eu mesma pesquisei a prática de Viewpoints 

com CI chamando de ContactViewpoints as propostas que formulei para compartilhar com meus alunos. Também experimentei por um 

tempo, a partir do nascimento do meu filho, a dança com bebês chamando de BabyContact . No Sul em Contato 2009 Fernando 182

Neder nos apresentou seu Contato Orgânico resultante da junção entre CI e Música Orgânica. Podemos citar também as danças em 

contato na água que tem sido praticadas com nomes como Aquatic Movement, AguaTai e Dança Aquática. Depois de minha recente 

formação em Thai Yoga Massagem já estou inspirada em pesquisar ContatoThai aproximando as duas práticas. 

 A Improvisação por Contato invoca conexões na prática em si e no encontro com outras linguagens. Nela e partir dela brotam  

inspirações que animam criações artísticas, terapêuticas, recreativas, esportivas, lúdicas e organizacionais. Certamente outras 

derivações já existem que não foram mencionadas aqui e outras que ainda surgirão dada a abertura do CI para a criatividade e 

desenvolvimento pelos seus apaixonados praticantes.       

 Ver https://www.facebook.com/contactangobrasil/181

 Encontrei o termo BabyContact já sendo também praticado na Russia. Ver http://babycontact.ru. 182
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6.6 Improvisação por contato - uma aproximação com o pensamento quântico, criatividade e  espiritualidade 

Quando uma maçã caiu na sua cabeça, Isaac Newton inspirou-se para descrever suas três leis de movimento.  

Elas se tornaram os fundamentos das nossas ideias sobre física.  

Sendo essencialmente objetivo, Newton ignorou como seria ser a maçã.   183

(PAXTON, 1988) 

 Esta fala de Steve Paxton no início do vídeo Fall After Newton  que revisa 11 anos de prática de Contato Improvisação lança 184

uma perspectiva que aponta uma mudança de visão de mundo. CI considera a perspectiva da maçã em termos de corpo em queda, a 

consciência e sensação da maçã e traz, como análise, uma perspectiva humana, de ser um corpo humano em queda na dança. A 

inclusão da consciência perceptiva focada nas sensações complexifica o conceito materialista da física mecânica e desenvolve a 

investigação dos praticantes de Improvisação por Contato na experiência cinética das forças mecânicas e também de diversas 

subjetividades envolvidas na prática. 

 O pensamento quântico emerge de revoluções epistemológicas no campo da ciência a partir de descobertas subatômicas, 

experimentos e cálculos comprovados (GOSWAMI, 2018, p.26). O pensamento predominante até então vem sendo o do materialismo 

científico que propõe que tudo é mero fenômeno da matéria. Já o pensamento quântico propõe que tudo é onda e partícula e residem 

nos domínios das potencialidades e das manifestações. É um pensamento interativo e inclusivo que envolve diversos campos:  

Ela (a visão de mundo quântica) não exclui a possibilidade ou a eficácia do mundo material. Ela coloca tanto a consciência 
quanto a matéria - Deus e o mundo, se preferir - em pé de igualdade. Por isso temos de mudar a maneira de ver as coisas. A 

 Da transcrição original "When an apple fell on his head, Issac Newton was inspired to describe his three laws of motion. These became the foundation of our 183

ideas about physics. Being essentially objective, Newton ignored what it feels to be the apple". (Paxton, 1988, p. 142).

 Queda depois de Newton.184
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ciência moderna apresentou explicações científicas para algumas verdades “malignas” a nosso respeito, seres humanos: 
temos circuitos cerebrais instintivos emocionalmente negativos; sentimos ódio; somos violentos, competitivos, ciumentos, 
invejosos e irados porque assim foi que evoluímos. Essa é a negatividade que precisamos compensar; temos de construir 
circuitos cerebrais emocionalmente positivos. Todavia, de acordo com o materialismo científico, isso não é possível. O 
materialismo científico nega a existência de valores. Nega qualquer criatividade que nos permita formar quaisquer circuitos 
cerebrais emocionalmente positivos. Todavia, sabemos há milênios que a mudança em nós, em nosso futuro evolutivo, 
precisa nos tornar pessoas melhores, mais amáveis com nossos vizinhos, mais sensíveis à beleza e capazes de distribuir 
justiça. O movimento da consciência exige isso. São aspectos que temos que mudar para compensar nossas falhas 
evolutivas…. Logo a visão de mundo quântica permite que integremos o melhor do materialismo científico - a importância do 
mundo - com o melhor das tradições espirituais - a importância da totalidade. Neste paradigma, podemos unir nossa 
confiança na ciência, por conta da tecnologia, e nossa confiança nas tradições espirituais, por causa do significado, dos 
valores e da energia do amor. Esta é a mente do ativismo quântico que satisfaz a alma: mudar a nós mesmos e a sociedade 
segundo princípios quânticos. Mudando a nós mesmos, chegamos ao crescimento pessoal, à satisfação e ao significado; 
revolucionando nossos sistemas sociais (política, economia, saúde e cura, educação, religião e ecologia), todos atualmente 
em crise, salvamos a civilização. Assim a visão de mundo quântica e o ativismo quântico podem, literalmente, ajudar a nos 
salvar de nós mesmos. (GOSWAMI, 2018. p. 30-31). 

 Jörg Shmid (2017), em sua tese intitulada Contato Improvisação como uma arte de viver, apresenta a arte de viver como a 

habilidade de aumentar a qualidade de vida percebida subjetivamente. Ele propõe uma correlação entre CI, vivência de fluxo, atenção 

plena (mindfulness) e qualidade de vida. Shmid defende que CI promove não somente a compreensão teórica e prática da vivência do 

fluxo e ao mesmo tempo ensina também uma disposição para atenção plena. "Os momentos de pausa, o reconhecimento e também a 

aceitação de bloqueios de fluxo de movimento são componentes imanentes do Contato. A cena do Contato oferece, na minha opinião, 

espaços para experiências, nos quais a plena consciência-atenção pode ser direcionada para a integralidade das sensações 

corporais” (SHMID, 2017. p. 189). O conceito de atenção plena surge a partir da sabedoria oriental budista e é geralmente descrito na 

cultura ocidental como a consciência e a atenção diante da experiência do presente, e aborda dimensões além de cognitivas mas 

também emocionais, sociais e éticas. Um núcleo comum à muitas definições pode ser descrito como: "atenção plena é uma imediata e 

contínua consciência sobre as sensações corporais, percepções, estados afetivos, pensamentos e ideias, sem, todavia, refletir sobre 

isso, procurar soluções ou, de qualquer modo, reagir imediatamente” (SHMID, 2017. p. 294). Uma atitude de atenção plena é uma 

presença não intencional no presente. A percepção consciente do corpo, das sensações corporais (prática usual no CI) serve como 
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âncora de orientação para o presente. A busca do não julgamento sobre si e sobre os outros na dança de CI (ver p. 77) também 

converge com a prática de mindfulness e assim se esquiva de auto-punições ou auto-celebrações trazendo a observação e aceitação 

dos fatos impermanentes como possível gerador de um bem-estar consigo mesmo, resultando em relaxamento e serenidade para 

tomada de decisões. CI e mindfulness também confluem com a ideia de buscar uma intenção de não-intencionalidade e assim se chega 

a um estado transpessoal de consciência. “A capacidade de trazer atenção para o espaço e para o estado interno, e levá-los em 

consideração também nos momentos de pequenas e grandes decisões do cotidiano, é uma importante base para se configurar um 

estilo de vida único e harmonioso.” (SHMID, 2017. p. 307) 

 Como temos visto, já podemos perceber influências do zen-budismo, uma forma de espiritualidade, no CI. Amit Goswami (2018) 

apresenta confluências de pensamento entre o zen e a física quântica: 

O zen-budismo tem muitos paralelos com a física quântica na forma como introduz as ideias básicas de dualidade espiritual - 
céu e terra, transcendente e imanente. Há no zen, por exemplo, dois domínios da realidade: o domínio do vazio e o domínio 
da forma. A teoria onda-partícula da física quântica reconhece dois domínios similares, o domínio da potencialidade e o 
domínio da manifestação. De forma análoga, a consciência tem um papel nos dois reinos da física quântica, assim como no 
zen, conforme mostra esta parábola: Dois monges estão discutindo. Um diz: “A bandeira está se movendo.” O outro diz: “Não, 
o vento está se movendo.” Um mestre que passa por perto adverte a ambos: “A bandeira não está se movendo; o vento não 
está se movendo. Sua mente está se movendo". (GOSWAMI, 2018. p. 71). 

 Trago ainda a proposição que a prática artística e criativa é também uma prática espiritual (CAMERON, 2017, p.17 e 19). 

Pensemos a prática espiritual não como religião, mas como ações de criação, de conexão subjetiva e que cada pessoa tem a sua, bem 

como cada pessoa tem sua expressão artística. O pensamento quântico também versa sobre a criatividade e a importância de relaxar 

para a criatividade acontecer. A criação artística está muito ligada também ao lúdico, à despretensão, à alegria, estados que a dança 

relacional da Improvisação por Contato invoca. Talvez também resida aí, neste aspecto de livre desfrute, o desapego do CI quanto à 

formalização, e assim deixá-lo livre para quem quiser fazê-lo minimizando as autoridades e vigilâncias. A mente focada no presente, nas 

percepções do corpo, na pele em contato, no diálogo ponderal, curiosa e atenta à tudo e à todos no espaço ao mesmo tempo também 

acionando a mente desfocada, relaxada e brincalhona, integra estados que podem levar à um insight criativo, um salto quântico criativo. 
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Como explica Amit Goswami: "A criatividade não exige apenas o foco da intensidade propulsora, algo que a maioria das pessoas tem 

hoje em dia. Exige também uma existência relaxada - uma mente desfocada. Esses são dois estágios do processo criativo: preparação 

e processamento insconsciente. Do-be-do-be-do. Fazer-ser-fazer-ser-fazer” (GOSWAMI, 2018. p. 79).   

 Julia Cameron em seu livro O caminho do artista (2017) propõe um processo de 12 semanas para as pessoas despertarem seu 

potencial criativo. Neste processo uma das tarefas se chama “encontro com o artista” que consiste em dedicar um tempo, como duas 

horas por semana, por exemplo, para somente “brincar”, ou seja, para simplesmente se divertir e alimentar sua criança criativa. Pode 

ser qualquer coisa como ir à um zoológico, à praia, à uma sorveteria, cantar em um karaokê, dar uma loga caminhada, ver o pôr do 

sol… Nas páginas em que explica a importância deste encontro consigo mesmo, ela cita Carl Jung: “A criação de algo não é realizado 

pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar, agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama.” (in 

CAMERON, 2017. p. 46). Fritjof Capra também é citado: “Durante os períodos de relaxamento após uma atividade intelectual 

concentrada, a mente intuitiva parece dominar e pode produzir descobertas repentinas iluminadoras que dão alegria e deleite” (in 

CAMERON, 2017. p. 47). Em meu processo, o momento de "encontro com o artista" era dançando Contato Improvisação. Desde minha 

primeira dança foi como uma criança que me senti: uma criança acolhida e feliz pelas brincadeiras cinéticas que fazia. 

 Isto pode parecer um pouco confuso. Misturar na vida dança que é arte, física que é ciência, ética e significados, que pode ser 

incluído em espiritualidade. Mas, como afirma o físico indiano Amit Goswami, “numa visão de mundo quântica, tudo é confuso - até a 

matéria. Tudo é possibilidade antes de fazer parte da nossa experiência” (GOSWAMI, 2018 p.19). No paradigma quântico tudo é 

consciência e a consciência é um conceito nebuloso: “a consciência é a base de toda a existência, qualquer definição que possamos 

propor terá lacunas. A consciência é tudo o que existe. Portanto qualquer definição que você tente lhe dar será falha porque a definição, 

em si, é um fenômeno da consciência e não o contrário." (GOSWAMI, 2018 p. 22).   185

 Sugiro assistir estes vídeos de Amit Goswami, fundador da Quantum Academy, falando sobre sobre o que a ciência tem a dizer 185

sobre o amor e ativismo quântico segundo a Quantum Academy. 
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 A aproximação entre a consciência-perceptiva, que tanto trabalhamos nas práticas de Improvisação por Contato, como vimos 

aqui nas descrições das oficinas do Sul em Contato, com uma consciência una, que propõem a visão de mundo quântica, é apenas uma 

possibilidade para uma investigação futura mais profunda, quem sabe para uma tese de doutorado. Poderíamos aqui discorrer sobre 

self, sobre arquétipos, intuição, emoções e seus aspectos viscerais e vitais (chakras), etc, mas ainda não é o momento. Percebo que as 

práticas de corpo que não se dissocia da mente e que é coerente com propósitos de vida, equidades e inclusões, sendo este um 

discurso em CI, abarcam grande potencial epistemológico. Somos pessoas que aproximam os corpos, que ondulam, que espiralam, que 

cooperam em sustentabilidades, que estudam, pesquisam e escrevem, que consideram as diferenças e as incluem, que improvisam 

lidando todo o tempo com as incertezas e possibilidades e que criam realidades a partir de uma consciência ampla. Não cabe neste 

recorte adentrar em maiores e mais profundas explicações, apenas orbitar brevemente em torno desta potência em conectar o CI nas 

redes epistemológicas da nossa época onde já estão outros campos do conhecimento. Portanto me aproximo da finalização deste 

recorte de tecido da presente dissertação abrindo fios de pensamento que poderão ser tecidos em busca desta conexão. Agora cabe 

apenas a visualização de mais uma possibilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/ O TRABALHO NUNCA ESTÁ TERMINADO  186

? 
Dá-me um ponto de interrogação 

Que te darei reticências 
Viver é muito três pontinhos 

… 

Vanessa Silla. Con que sueñas? 

 Referência à fala de Paxton (p.32) de que o trabalho de um improvisador nunca está terminado. O MOMA em Nova Iorque realizou uma exposição entre 2018 e 186

2019 sobre a Judson Dance Theatre intitulada The Work is Never Done.
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 O Sul em Contato é um festival que acontece desde 2009 em Porto Alegre proporcionando encontros para a prática de Contato 

Improvisação e de técnicas que se correlacionam em aulas, em performances, em convivências, em conversas, para seguir criando, 

dançando, fluindo e refletindo sobre a dança e as formas de organização dos encontros e, assim, produzindo redes de movimentos e 

pensamentos. Entendo que pensamentos são também movimentos e que movimentos corporais são constituídos de pensamentos em 

ação e, sendo assim, essas são duas palavras que se compõem mutuamente. Acredito que a realização do Sul em Contato seja 

significativa para a cidade de Porto Alegre pois reverberam nele e a partir dele muitas conexões. A cidade já se move em aulas, jams e 

labs, independentes de minha produção e da produção do próprio festival, como, por exemplo, as jams regulares nas sextas-feiras na 

Casa de Cultura Mario Quintana. O Sul em Contato tem cumprido seu propósito e segue permeável, transformando-se na escuta do seu 

tempo.  

 As perguntas feitas para esta dissertação que dizem respeito às potências em termos de pensamentos e relações com o corpo, 

com a dança, com a arte e com a vida na Improvisação por Contato a partir das atividades do Sul em Contato e suas particularidades, 

gestos políticos, enfim, o que estamos sendo e fazendo no Sul em Contato, podem ter sido respondidas ao longo das seções anteriores. 

As aproximadamente 300 horas de prática que tivemos em 2009 reuniram muitas pessoas da nossa cidade, de outras cidades do 

estado, do país e também com pessoas de países vizinhos que juntos experimentaram em seus corpos-mente muitas subjetividades 

que podem ter afetado suas práticas artísticas, cotidianas, profissionais e sociais. A mensuração mais ampla destas reverberações 

pessoais foi limitada pelo recorte que propusemos aqui neste trabalho. Reconhecemos também as limitações que a sala 209 nos 

impunha com a falta de acessibilidade para cadeirantes, o que não foi um problema na edição de 2019 no Centro Cultural da UFRGS 

que teve a participação do Grupo Diversos Corpos Dançantes. Em 2009 não nos propusemos a trabalhar com a inclusão de diversas 

formas de deficiência, como auditivas e visuais e isso continua desafiador. A ocorrência de um dia de oficina na programação de 2009 

ser durante a semana também foi limitante para algumas pessoas em função de seus trabalhos, estudos ou outros compromissos.    

 É um grande desafio também a continuidade de um evento cultural como esse frente ao quadro econômico que vivemos na 

América do Sul. A desvalorização da moeda brasileira, argentina e uruguaia em relação ao dólar, por exemplo, é um de tantos fatores 

que inflacionam o mercado dificultando a possibilidade de viagem e investimento para participação no festival. Neste sentido a parceria 
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com os setores públicos, seja através de editais de financiamento como o adquirido no Fumporarte em 2009, ou seja pelo suporte 

logístico como o oferecido pelo Centro Cultural da UFRGS em 2019, são fundamentais para a continuidade de um projeto como o Sul 

em Contato. Ao longo desses dez anos tivemos circunstâncias diversas que abrangem a abundância do patrocínio majoritário do evento 

combinando o setor público com o privado (2009); a produção independente de patrocínio e a flutuante gama de inscrições pagantes 

(2012 a 2014); a distribuição desigual entre produtores e professores dos recursos adquiridos (2015); a divisão igualitária (2016-2018) 

até a contribuição consciente - mas insuficiente - por inscritos e facilitadores (2019), cuja quantia de distribuição foi discutida por email 

entre os facilitadores e definida da maneira mais equânime possível . Seguimos reinventando as formas de organização para a 187

continuidade do festival para que consigamos realizá-lo da maneira mais leve e eficiente possível, coerente com os discursos que 

praticamos em nossas palavras, práticas textuais e corporais. Atualmente vivemos uma crise de desmonte da cultura nacional como, por 

exemplo, o desmanche do Ministério da Cultura e cortes de verbas para pesquisas acadêmicas nas áreas das humanas. Precisamos 

reinventar coletivamente as estratégias de sobrevivência no campo das artes e os encontros em festivais podem ser ocasiões propícias 

para essas discussões. 

 Sobre as práticas que fizemos nas oficinas, atualizamos frequentemente a pergunta sobre onde está a nossa atenção. A resposta 

migra, ora se localiza na respiração, na pele ou nos ajustes do equilíbrio na pequena dança, ora se dissipa e se multi-localiza em todos 

estes focos ao mesmo tempo e no espaço ao redor. Temos a mudança como uma constante em nossa vida, o movimento se faz 

presente, porém, como a própria dança de CI nos convida, é preciso trabalhar a consciência perceptiva para entrar em fluxo e ao 

mesmo tempo se questionar se não estamos automatizados em padrões construídos culturalmente. O CI nos ensina a ter resiliência 

neste movimento entre estar em pé (vertical) e cair (horizontal). Desta forma, a Improvisação por Contato como um sistema de 

movimento em evolução, em transformação, segue conservando princípios em uma possível trajetória espiralar, crescente e expansiva 

pelo mundo conectando redes de pessoas, ideias, produções artísticas, intelectuais, filosóficas e científicas cumprindo assim um 

propósito de evolução cultural.  

 O valor arrecadado com as contribuições conscientes foi inferior ao valor investido nas passagens dos facilitadores que vieram de outras cidades. Então 187

resolvemos dividir da seguinte forma: 30% para a produção, 50% para ressarcimento parcial de despesas de viagem (sendo feita uma regra de três para um 
ressarcimento proporcional ao valor investido) e 20% para auxiliar os custos dos professores locais.
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 As consignas entregues nas oficinas do Sul em Contato 2009, lembrando algumas delas que foram destacadas em negrito, nos 

convidam a fechar e abrir os olhos, a escutar, a tocar, a perceber as sensações sutis da pele e dos tecidos macios, a esvaziar, a cultivar 

mais um senso de curiosidade do que de ambição em fazer, a disponibilizar, a dar suporte, a dar o peso, a perceber a respiração, a fluir 

como ondas, a ir com calma em direção à profundidade das camadas, a buscar confiança juntos, a relaxar, a não forçar, a resistir e 

expandir, a ser resiliente, a se conhecer, a projetar-se no espaço, a fazer pausas, a encontrar espirais, a desorientar-se, a amortecer 

impactos, a fazer-se leve, a dosar a força, a ter a atenção no aqui e agora, a ficar parado em pé e sentir a pequena dança, a estar 

presente no corpo, a conectar, a abrir portas, a integrar, a atrair como imã, a curar, a abraçar, a não saber, a sentir o fluxo da energia, do 

momentum, a amar a atração da gravidade, a brincar, a equilibrar o tônus, a pulsar como o universo, a caminhar juntos, a dar as mãos, 

a sentar em círculo, a conversar, a deixar o espaço compor junto, a improvisar e criar, a pensar o cotidiano e a cultura, a compartilhar 

valores, a dançar com afetos e ideias, a ter um senso de união com o grupo do qual fazemos parte, a cultivar um discurso amoroso, a 

silenciar. 

 Não posso isentar-me de encantamento e de amor por este movimento que gera em mim um senso de integração de corpo-

mente-alma individual e coletivo. Acredito que a Improvisação por Contato ou o Contato Improvisação ou isto que fazemos que não 

pode conter apenas um nome, uma definição, um gênero, uma marca registrada, seja uma dança que na sua potência de integração 

arte-vida nos facilita sermos pessoas mais sensíveis, saudáveis, justas, empáticas, criativas, respeitosas, curiosas, amorosas e 

conscientes. A expansão da consciência, que é uma busca nas práticas de CI e nas práticas somáticas que integram a dança, a saúde, 

valores ecológicos e espirituais, é um campo de estudos acadêmicos que vem se desenvolvendo (EDDY.2017, p. 265) e já possui ao 

menos um periódico específico intitulado Dance Somatics & Spirituality .  188

 A aproximação com pensamentos teóricos científicos me interessa como a estudante de biologia que fui um dia. Tenho um certo 

encantamento pela conexão entre os campos da ciência, da arte e da espiritualidade. Imagino a imensa e complexa rede de sistemas 

que fazemos parte e também construímos (ou destruímos) e entendo as limitações de racionalização e escrita sobre tudo. Então confio, 

apenas respiro e permito o acesso à intuição. As perguntas mudam, os contextos mudam e as variantes são múltiplas. 

 Revista editada por Amanda Williamson, Glenna Batson, Sarah Whatley e Rebecca Weber. https://dance-somatics-and-spiritualities.com/. Acesso em: set. 2019.188
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 Steve Paxton em seu livro Gravity (2018) diz não ser um filósofo moral, somente um dançarino improvisador, mas vê as 

sociedades do século 21 como malucas por não conseguirem deter a degradação causada por elas mesmas no planeta em que 

vivemos. Nem supõe que a dança improvisada seja uma solução, entretanto, o tipo de atividade em que estamos engajados - a antiga 

busca por vida interior e o desenvolvimento relativo à uma comunidade maior - parece ser uma influência nas mentes dos contateiros 

para tomar seu posicionamento individual, para aceitar quem somos (inclusive que somos loucos) e ver o que podemos fazer para 

proceder à uma mente-corpo com segurança de sua força interna para reconstruir o sistema humano. Paxton lamenta por a humanidade 

não ter seguido a Regra de Ouro…. ou se ao menos começasse a segui-la. Entendo, assim, que Paxton compartilha de uma 

perspectiva quântica da vida, em que se percebe, infelizmente, os efeitos predatórios da sociedade e conclui que, ao menos em alguma 

escala, os contateiros estão praticando consigo, com os outro e com a terra este conceito ético básico de fazer sob os outros como eles 

gostariam que fizessem sob si .   189

 Paxton nos convidou a pensar A queda depois de Newton do vídeo histórico de mesmo título lançado em 1983. Atualmente, 

passados mais de 30 anos, já podemos começar a pensar em produzir um outro filme cujo título poderia ser A consciência depois de 

Einstein. Pensar a mecânica newtoniana e a mecânica quântica em termos de redes de movimentos e pensamentos que a prática da 

Improvisação por Contato tem proporcionado aos indivíduos e coletivos que vivem com visões de mundo nestas perspectivas 

revolucionárias ao longo nos últimos anos. 

  

 A ilustração a seguir (figura 92) foi feita com o propósito de esboçar uma imagem de conexões crescentes e expansivas que o Sul em Contato faz a partir 

da prática da Improvisação por Contato. A figura se expande para além do domínio da página sinalizando possibilidades que a transcendem. 

 Trocadilho em inglês sobre a Regra de ouro mais conhecida “Do unto others as you would have them do unto you” para a versão da proposição central do CI por 189

Steve Paxton “Do under others as you would have them do under you” (KOTEEN & SMITH, 2008, p. XV). 
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Figura 92



EPÍLOGO  

 O físico Amit Goswami (2018 p. 232) sugere o conceito da Rede de Indra como metáfora para a realidade. A rede de Indra é 

usada para ilustrar os conceitos de vácuo, originação dependente e interpenetração nas filosofias hinduísta e budista. Pode-se imaginá-

la como uma teia de aranha multidimensional coberta com gotas de orvalho onde cada gota contém o reflexo de todas as outras gotas e 

assim por diante até o infinito. Goswami propõe que o domínio da potencialidade seja uma consciência interconectada como a rede de 

Indra e nossa experiência se manifesta como um reflexo. Nesta imagem espiralada estamos nós, o CI, a natureza, enfim, o universo. 
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 Recentemente, por ocasião de uma formação em Thai Yoga Massagem, participei de um ritual da cultura tailandesa chamado 

Wai Khru, que pode ser traduzido como "Respeito ao Mestre”. Eles honram com flores, frutas e mantras seus respectivos mestres, 

professores atuais e ancestrais, deidades das artes marciais, artes performáticas (das danças, da música) das artes da saúde da sua 

cultura. Inspirada neste ritual, escrevi a seguinte poesia-oração. 

Honrar a Improvisação por Contato 
é tomar respeito à muitas e muitos mestres  
e também à nenhum  
e àquele que está dentro de mim 
e àquele ao lado, alguém como eu assim.  

Contato Improvisação é dança  
que também é jogo, é lúdica prática 
que movimenta a saúde  
é arte cênica performática.  

É comportamento, gesto político do corpo  
busca respeitar e conectar-se à natureza,  
com a diversidade de seres humanos  
de ambientes e de condições sociais,  
e com as profundas ecologias gerais.  

É rede em espiral crescente  
Elogia as incertezas e auto-regulação  
Sabedoria na prática da percepção  
No corpo em ação e inter-relação.  

Reconhece muitas peles  
Nelas toca, sente, escuta, desliza, fricciona,  
Entrega seu peso e recebe também,  
As peles da mente-corpo-espírito 
Compartilha e vai além.  

Somos mamíferos, seres que evoluíram  
Em uma relação de essencial contato  
Mãe e bebê juntos para uma vida saudável,  
E na ausência da amamentação 
O abraço, o afago supre o indispensável   
tato.  

Somos seres em comunicação  
Com muitas linguagens e sentidos  
Usados para a conexão.  

A Improvisação por Contato  
brinca no campo do sentido do movimento  
e em vários sentidos, de fato.  

Envolve camadas e dimensões vibracionais,  
pulsantes, expansivas, multi-direcionais.   

Agora, paro 
Silencio 
Sinto o ínfimo movimento 
o vazio.  

Escuto 
Pergunto 
Permito 
Infinito.  

Gratidão Contato Improvisação. 

Fernanda Carvalho Leite  
     Setembro de 2019  
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CAINDO NA REAL… 

 Finalizo esse trabalho com um pouco de humor para que um estado de leveza nos contagie e possamos sorrir ainda que 

tenhamos um grave panorama ecológico, político e social global. Segue uma imagem (figura 94) publicada no perfil 

@sololosmemes_salvaranalcontact  da na rede social Instagram: 190

 Uma possível tradução deste perfil seria: só os memes salvarão o contato. E uma possível tradução para a legenda da imagem do homem: eu crente que faço a 190

revolução dançando contato. Carro incendiando: o mundo. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B33bZsdAW21/. Acesso em: dez. 2019.
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Figura 94 - Homem sorrindo em frente à carro incendiando. Foto de autor desconhecido.

https://www.instagram.com/p/B33bZsdAW21/
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ROZAS, Ixiar. Humano Caracol - Steve Paxton. https://www.youtube.com/watch?v=4xxI2iBGK7k&t=260s Acesso em julho de 2019. 

SHIMIZU, Lindon. Vídeo feito com imagens do festival de 2014 mostrando momentos de convivência e outras práticas.  
https://www.youtube.com/watch?v=2BdSyL3h7LI&t=51s 

IMAGENS DAS OFICINAS E DEPOIMENTOS DOS PROFESSORES DE 2009 (CAPTAÇÃO E EDIÇÃO: RODINÉRIO DA ROSA) 

BONARD, Eliana. Contato Improvisação e o Sistema Consciente de Fedora Aberastury. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=lDjq-jm9uN4&index=27&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

FERNANDES, Andrea. Introdução ao Contato Improvisação – Peso e Leveza. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=QTBQtObRpkA&index=30&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

JAROSCHINSKI, Ralf. Contato, Improvisação e Composição. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5ykRukqWU&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=19 

LECCE, Gustavo. Contato Improvisação – aprofundando a qualidade da dança. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=LWUGKEEKMUc&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=26  

MARTINELLI, Florência. As portas da Improvisação – Contato e Improvisação Cênica. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=98W3ToPPvq8&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=20 

MEDINA, Pablo. Contato Improvisação – domínio do corpo. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=N31zjIVGVaA&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=22 

NEDER, Fernando. Contato Improvisação e Música Orgânica. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=QN8Bl1oXC8Y&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=23 
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NEVES, Ricardo. Contato Improvisação, respiração e Aikido. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=ImdYQvjl8_4&index=25&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

QUEIROZ, Lela. Depoimento. Oficina Contato Improvisação e Body Mind Centering – BMCTM. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=YPT4ES11ZUU&index=24&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

RODRIGUEZ, Cláudio. Oficina Contato Improvisação e teatro em espaços não convencionais. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=yBuSSAhvcx8&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=21 

TURDO, Cristina. Contato Improvisação – Fundamentos e Princípios. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=atK3Aa3SVtU&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=29 

YULITA, Carola. Contato Improvisação e Esferodinâmica. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=l6VLMW1rbc8&index=28&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

DEPOIMENTOS DE PARTICIPANTES DE 2009: 

ALONSO, Ana. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=EsD6b9rVswQ&index=17&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

AURÉLIO, Mariana. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=-1txDm5-mA4&index=15&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

LEITE, Fernanda Carvalho. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=69chDcXePAw&index=14&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

RIVELLINO, Alessandro. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=kkrHkyshUxM&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=18 

SHIMIZU, Lindon. 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=kE2LXFpt8s0&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=16 

207

https://www.youtube.com/watch?v=ImdYQvjl8_4&index=25&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=yBuSSAhvcx8&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=atK3Aa3SVtU&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=l6VLMW1rbc8&index=28&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=EsD6b9rVswQ&index=17&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1txDm5-mA4&index=15&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=69chDcXePAw&index=14&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=kkrHkyshUxM&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=kE2LXFpt8s0&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=16


ENTREVISTAS DE 2018 (captação de imagens Fernanda Carvalho Leite): 

ALONSO, Ana. 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=msrrN0JUwBU&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=10 
https://www.youtube.com/watch?v=TfccA6vOYm4&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=mBqvaY5Vaww&index=8&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 
https://www.youtube.com/watch?v=DUHueuL8NBs&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZcSc2H0by4&index=6&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

SHIMIZU, Lindon. 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=xIlO9lu3hiw&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=13 
https://www.youtube.com/watch?v=NqHfGVHvlVI&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=12 
https://www.youtube.com/watch?v=vk1EfLNgCaU&index=11&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 

TURDO, Cristina. 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=0eTmHVdcvek&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=DM446eHBFlg&index=4&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 
https://www.youtube.com/watch?v=QDA9Wk6YS7o&index=3&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zV6DVWy6PHY&index=2&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ 
https://www.youtube.com/watch?v=hPr0KNMpkeo&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=1 
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https://www.youtube.com/watch?v=msrrN0JUwBU&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=TfccA6vOYm4&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mBqvaY5Vaww&index=8&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
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https://www.youtube.com/watch?v=vk1EfLNgCaU&index=11&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=0eTmHVdcvek&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DM446eHBFlg&index=4&list=UUsrvKQIfQzt0_kzfGSPV9vQ
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