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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 

Esta pesquisa é uma investigação que explora a improvisação em/com dança a partir do estudo 
descritivo, analítico e reflexivo sobre os processos artístico-pedagógicos da Escola Zajana Danza 
da Cidade de Bogotá, Colômbia. O intuito deste trabalho é gerar um material teórico para apontar 
aspectos relacionados com a improvisação, especialmente sobre o desenvolvimento do processo 
criativo e suas implicações no ensino e na arte. Nos últimos cinco anos, atividades de 
improvisação em espaços alternativos, como, por exemplo, ruas, parques, shoppings e etc, 
provocaram significativos resultados na trajetória artística dos estudantes, ressaltando a 
importância do treinamento em improvisação e a inclusão de pessoas de diversas técnicas com ou 
sem formação profissional em dança. Através da abordagem da criação como processo em forma 
de rede (SALLES, 2008), o objetivo desta pesquisa é expor e analisar as etapas do processo de 
criação da improvisação. A metodologia prática da improvisação se nortea a partir dos princípios 
de percepção, de atenção, de investigação e de composição, compreendidos a partir de trajetos 
possíveis e não como regras pré-estabelecidas, os quais auxiliam a entender como se organiza o 
ato criativo na improvisação em/com dança. A pesquisa demonstra a improvisação como 
construção aberta e em movimento (ECO, 2003), a qual direciona o seu sentido para criações 
compartilhadas e participativas entre o improvisador e o seu público, e constata que o seu 
processo criativo em trama atinge decisões particulares, em conjunção com sentidos coletivos. 
Propõe-se ainda a improvisação como acionadora de um discurso para a dança, na sua dimensão 
de construção de subjetividades, de ativação da criatividade e de disposições que carregam 
características de discussão e crítica no fazer da dança. Conclui-se que a Escola Zajana Danza 
encontra na improvisação, modos de compartilhar as diferenças de corpos e seus aprendizados 
como potência criadora, e por sua vez, forma de expressão própria de cada indivíduo, 
articulando-se para abrir oportunidades a todos os corpos no campo artístico-pedagógico. 
 
 
 
Palavras-chave: Improvisação; Dança; Processo Criativo; Escola Zajana Danza. 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
This is a research that explores the improvisation in/whit dance from the descriptive, analytical 
and reflective study, about the artistic and pedagogical processes of the school of dance Zajana 
Danza in the city of Bogotá, Colômbia. The intention of this work is to generate a theoretical 
material to point aspects related to improvisation, especially on the development of creative 
process and its implications in teaching and art. Over the past five years, improvisational 
activities in alternative spaces, such as streets, parks, malls, etc., provoked significant results in 
the artistic career of those students, underscoring the importance of training in improvisation and 
the inclusion of people of various techniques, with or without professional training in dance. 
Through the approach of creation as a process in network order, (SALLES, 2008), the objective 
of this research is expose and analyze the steps in the creation process of improvisation. In the 
methodology choise, its proposes to work from the principles of perception, attention, research 
and composition, understood from possible paths and not as pre-established rules, which help to 
understand how to organize the creative act of improvisation in/with dancing. The research 
demonstrates improvisation as a open and moving construction (ECO, 2003), which directs its 
meaning for shared and participatory creations between the improviser and audience, and notes 
that his weft creative process reaches the particular decisions, in conjunction with collective 
senses. It is also proposed the improvisation as propellant of a speech to the dance, in the 
subjectivitie construction, activation of creativity dimension and provisions that carry features 
discussion and critical in making the dance. It is concluded that the school Zajana Danza finds on 
improvisation, ways to share the differences of bodies and their learning as creative power, and in 
turn, peculiar forms of expression to each individual, hinging to open opportunities to all bodies 
in the artistic and pedagogical field. 
 
Keywords: Improvisation. Dance. Creative Process. Escola Zajana Danza. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu processo de escrita desta dissertação, enquanto processo criativo, parte de minha 

agitação, uma turbulência que traz lembranças, emoções, sonhos, imagens, desejos e 

projeções futuras. Inicio por aqui, no caos como começo de criação. O caos antepõe-se às 

escolhas, as quais nem sempre são claras, tranquilas e livres. Meu estudo, nesse contexto, 

ocupa-se dos modos como se apresentam os processos de criação durante uma improvisação.  

Para mim, esses processos resultam em criações e composições instantâneas, com 

interrelações que implicam alguns princípios de operação que se tornam únicos e 

determinantes para a subjetividade do improvisador.  

De dentro do caos – ao mesmo tempo em que procuro livrar-me dele – como artista e 

pesquisadora em processo de criação, eu observo o que faço. O caos pode ser sombra, abismo 

ou trânsito, e adquire a forma que o artista esteja disposto a lhe determinar. Assim, ao criar 

com/em improvisação, o caos e a capacidade imaginativa estão ativados e inclinados a retirar 

quaisquer elementos fixos das relações imbricadas nesse processo, para que seja possível 

experimentar e trazer novas ações que me conduzam no trabalho até outras competências, 

tanto corporais como imaginativas. No entanto, como cada improvisação tem sua 

particularidade, isso somente determina sua vulnerabilidade. Por vezes, as construções 

permanecem no lugar comum. Há que se analisar os porquês de cada caso e trabalhar com 

eles. 

Um desafio se configurou já no início deste trabalho: como utilizar uma metodologia 

estritamente acadêmica num processo de criação que partia geralmente do caos (algo bastante 

inerente ao universo da arte) e como isso contribuiria ao campo da pesquisa em artes cênicas? 

Como trabalhar com um método sensível e experimental que falasse da improvisação e me 

permitisse configurar olhares plurais, que trouxessem ao mesmo tempo elementos da dança e 

da pesquisa acadêmica? Será que a tarefa também estaria em falar não só das experiências e 

criações que fazemos artisticamente, mas também da procura em criar novos métodos para as 
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pesquisas nas artes cênicas? Pergunto-me tudo isso porque no decorrer do processo, fora 

bastante complexo entender como configurar e abordar o meu objeto de estudo – do qual faço 

parte, tornando-me, inevitavelmente, sujeito da pesquisa.  

O meu objeto define-se pelas relações que estabeleço entre os diversos fragmentos de 

interesse, mas não se conforma em ser isolado de seu contexto ou desmembrado em partes. O 

objeto de pesquisa está vivo; ele passa, necessariamente, pelos lugares que experimentei. 

Entendo-o como resultado de uma prática criativa que se configura, apenas e tão somente, em 

processo. Parto, portanto, de vários interesses que influenciaram e influenciam na criação, 

apreendendo esse panorama geral como um conjunto de fluxos de pensamento que apesar de, 

em um primeiro momento, se apresentarem em ordem dispersa e caótica, ao olhar mais 

treinado e atento configuram-se como uma rede complexa de interrelações.  

Ao definir o objeto eu também me redefino como sujeito e pesquisadora, pois parto do 

meu próprio processo de observação e análise : necessito olhar para mim como ponto 

irradiador inicial da pesquisa, que sofre radicais alterações no decorrer da própria construção. 

Pergunto-me, especificamente, sobre questões de improvisação, que norteiam o 

desenvolvimento dos meus processos perceptivos para investigar uma teoria sobre os 

processos criativos, os quais estão baseados em experiências cujo foco é o corpo e seu 

movimento. Minha atenção se concentra em entender como se constrói o processo criativo 

para a improvisação em/com dança.  

 Esta pesquisa está impregnada do meu modo de olhar e das minhas experiências com a 

improvisação, pois o ponto de partida de todas as explorações é a percepção. Nesta medida, 

encontro vários problemas que concernem à pluralidade do olhar, pois primeiramente, terei de 

desdobrar-me para olhar a mim mesma. Estou, inevitavelmente, inserida na pesquisa, pois é o 

meu corpo que experimenta, o que olha, o que pesquisa, o que cria, o que experimenta.  

 O desdobramento acarreta que o olhar deva ocupar primeiramente um lugar que é de 

auto-observação, afastando-me do julgamento e da autocrítica, que denomino como 

PERCEBER. Um segundo lugar para falar e descrever o que acontece, que designo de 

ATENDER. E, finalmente um terceiro lugar, no qual se faz especulações e experimentações, 

que denomino PESQUISAR. Há ainda um quarto lugar, no qual se pensa e se designa 

opiniões, que denomino de PROPOR. Isso sugeriria a necessidade da existência de um olhar 

quadruplicado, tal qual como eu o percebo? Como eu observo? Como proponho? Como 

pesquiso? Estas localizações que se desdobram em quatro lugares, reconhecem as fraturas e 
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lacunas existentes nelas mesmas. 

 Nesses tipos de desdobramento do olhar desenvolvo-me como criadora, coreógrafa, 

professora e pesquisadora. Todas essas são experiências múltiplas em que estou, 

concomitantemente, dentro e fora (através de contatos, de imaginários e de processos). Dessas 

experiências, surgem outras questões e também dúvidas, que acabam por configurar (no 

decorrer do processo de pesquisa) um discurso sobre os diferentes caminhos e qualidades da 

improvisação.  

 São muitas as perguntas que me instigam sobre a improvisação, me levando a ter 

clareza de que o tipo de improvisação que estudo é especificamente em dança. Emerge, então, 

o questionamento sobre o que constituiria uma forma improvisada e, como se daria o processo 

de criação da improvisação com/em dança? Como seriam os possíveis modos de 

composição? Estas interrogações, evidentemente, encontram suas respostas no próprio fazer. 

Por vezes é mesmo difícil expressar com palavras como e o que acontece no ato da 

improvisação. Há outro questionamento, derivado dos dois primeiros (e cuja resposta é até 

certo ponto subjetiva): como entender os caminhos e as vicissitudes do processo de criação? E 

como a análise de suas configurações pode delinear trajetos – que acabem por expor os modos 

de operar1para o ato criativo?  

Observo que a dança encontra na improvisação um instrumento de criação para a 

construção de coreografias, além de um espaço de expressão potencial, criativo e autônomo.  

E, de outro modo, a improvisação encontra na dança uma forma de experienciar o corpo num 

processo gerador de ações e pensamentos em simultaneidade. 

 Há, dessa maneira, o desenvolvimento de mecanismos de supervivência corporal, 

como resposta à instantaneidade e à natureza instável da improvisação. À vista disso, como 

fazer recuperável a instantaneidade e a simultaneidade inerentes a esse processo, para poder 

olhar e entender melhor o ato criativo? Isto é, tratar de reter e retirar algo que consiga 

sobreviver à impermanência, tentar com que esse instante fugaz torne-se espesso, deixando 

um rastro ou marca que fale sobre a trajetória de pensamentos, argumentos e movimentos 

improvisados.  

Nesta pesquisa, a improvisação com/em dança se ancora nas bases da dança 

contemporânea, aliás, esse foi o caminho pelo qual cheguei a ela e  esse tem sido o processo, 

tanto pessoal, como de muitas outras pessoas que estudaram e compartilharam aulas ao meu 
                                                 
1 Com esta expressão refiro-me aos modos que orientam o processo e ajudam a encontrar lógicas e recursos de 
cada improvisador. 
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lado.  

A improvisação sempre se apresentou amarrada como ferramenta criativa e de 

exploração dentro da linguagem da dança contemporânea, porém, durante a minha trajetória, 

percebi que ela não podia sustentar-se sozinha, pois sem aprofundamento na pesquisa, sem 

um olhar questionador e apurado, a execução de improvisações poderia obedecer mais a 

impulsos e desejos desorganizados de expressão corporal do que a alguma proposta que 

pudesse resultar numa performance.  Ainda assim, sempre percebi que só chegaria a utilizá-la 

quando tivesse, a partir das experiências, um conhecimento intenso da dança, um nível no 

qual meu corpo construísse algumas formas preestabelecidas, necessárias para validar a 

apresentação de uma dança improvisada. 

 Improvisar? Não lembro qual foi o momento exato em que comecei a fazer 

improvisação na dança, mas sei que ela faz parte de um caminho que me atravessa e me 

define. Trabalho com a improvisação na área artística e pedagógica, mas, ela se desloca para o 

meu cotidiano, posto que a incerteza é condição natural da vida. Portanto, a improvisação gera 

em mim, um campo fértil de exploração criativa e de pesquisa para o ofício da dança: essa 

improvisação faz parte do meu discurso corporal. 

 Comecei a dançar aos 20 anos de idade sem conhecer nenhum tipo de técnica de 

dança (como o balé ou a dança moderna). Isso fez com que minha primeira relação com a 

dança fosse de frustração, por não cumprir as condições corporais aptas para um desempenho 

de alto nível. Naquela época, à medida que dançava, adiantava meus estudos em publicidade, 

profissão na qual sou graduada. Contudo, quatro anos depois, na emergência das condições e 

nos andamentos da própria dança, me tornei professora e comecei a ministrar aulas de dança 

contemporânea, trabalho corporal, stretching e condicionamento corporal na mesma escola 

onde estudava: Zajana Danza. E mais tarde, mudei minha condição na Escola para dançarina 

da companhia e codiretora. 

 Por outro lado, minha formação como publicitária deixou-me grandes aportes e 

experiências no campo da criatividade e da produção. Daí nasceu o meu interesse pelos 

processos criativos e a composição em dança, este que tenho desenvolvido no fazer 

coreográfico e estratégico nesta Escola, como empresa cultural, nos últimos dez anos.    

São muitas as perguntas que me instigam sobre a improvisação na dança. Esse tema 

me interessa porque constitui o meu processo, tanto artístico quanto de aprendizado pessoal. A 

improvisação causa-me a sensação de inesgotabilidade, pois, ao abrir uma porta, ver e 
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entender o seu processo (mais do que um suposto resultado), mais e mais portas se abrem 

numa interminável sequência – que convida a entrar e explorar cada uma de suas 

possibilidades.  

Mas, o que constituiria uma forma improvisada? Retomo os questionamentos 

norteadores desta pesquisa, desejando refletir sobre a partir de quais elementos esta pode ser 

construída. É delicado e complexo, mas, como entender as formas que se dão em seu 

processo? Apoiada nessas reflexões, desejo pensar como seriam seus modos de composição e 

ainda, qual é a relação entre a improvisação e a criação (de uma maneira ampla)? A 

improvisação pode ser vista como ferramenta prática e performance? Então, como abordá-la 

de maneira pedagógica e artística?  

Estas perguntas, como disse, encontram suas respostas no fazer: movimentando-se, 

pensando em movimento, trocando ideias, ensaiando-as e analisando-as. Se o corpo ainda 

segue se questionando é porque ainda tem algo para criar. O improvisador é um produtor de 

questões – e a improvisação é uma forma de investigar os próprios questionamentos. No 

entanto, a pergunta esboça trajetos que nem sempre seguem pelo viés das garantias, isso 

distingue sobremaneira o processo de criação a partir da improvisação, pois ela contém um 

caráter de incerteza e de entrega, que pode chegar imprevisível onde ela própria precisar.  

Observando as minhas experiências de professora e dançarina, vejo a necessidade de 

fazer um estudo descritivo de processos vividos, analisando o campo prático da improvisação, 

na Escola Zajana Danza. Esse campo será recortado a partir de uma série de processos 

artístico/pedagógicos realizados entre o ano de 2010 e 2012. Mediante essa observação, esta 

pesquisa transita por aulas, apresentações e intervenções de uma escola de dança de educação 

não-formal, que agrega em seu contexto pessoas das mais diversas profissões – biólogos, 

designers, engenheiros, publicitários, entre outros – de diferentes faixas etárias – pessoas entre 

45 e 65 anos de idade que compartilham a mesma prática em dança com pessoas entre os 18 e 

30 anos de idade, sendo que esta última faixa etária representa uma porcentagem menor de 

estudantes.  

Corpos que vem de diversas áreas do conhecimento, de diferentes práticas da dança, 

com estilos diversos, tendo a dança quanto profissão ou sem conhecimentos formais ou 

teóricos sobre alguns aspectos da dança, mas cujo interesse se desenvolve ao redor do corpo e 

suas possibilidades.   

Nesta medida, abrir espaço para a experimentação e a produção artística de criações 
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em improvisação, envolve determinar a criação como fundamento da expressão artística, 

referenciada, neste caso, na dança. Mas também, sobre qualquer campo artístico, científico, 

social, cultural que determine a invenção como condição natural de comunicação e produção 

do ser humano.  

Por tal razão, a criação não se restringe a certas áreas do conhecimento, ela faz parte 

do viver do ser humano e está relacionada às potências particulares de cada indivíduo e na sua 

forma de expressá-las. A maioria dos artistas destacam a criação como o lugar de 

experimentação que mais produz esforço e risco, pois uma “vida criativa é uma vida de 

riscos” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 31). Adentrar-se no desconhecido equivale à ativação 

de sensações, causando vertigem durante a materialização dessa criação. Por isso, a criação é 

basicamente formar (OSTROWER, 1977) e a criatividade o arranjo para achar soluções 

diferentes a qualquer propósito.  

Por conseguinte, este trabalho olha para o processo de criação da improvisação 

com/em dança, explorada através das descrições construídas pelos depoimentos de 

professores e estudantes, assim como pelo meu andamento como professora e 

dançarina/improvisadora na Escola Zajana Danza. Contudo, as reflexões estão conjugadas em 

um diálogo entre estudantes e professores; com dançarinos e coreógrafos destacados da 

dança; além de minhas experiências que vêm, sobretudo, desta Escola, mas também, do meu 

lugar (ao longo de três anos) como professora e diretora do grupo de dança contemporânea da 

Universidade Jorge Tadeo Lozano.  

Na tessitura deste texto, portanto, aparecerão as vozes que formam essa Escola, as 

minhas reflexões e as dos dançarinos e improvisadores, de modo a gerar uma trama, que em 

seu delineamento conduz a uma série de reflexões transeuntes entre os papéis e as 

experiências, oriundas de minha prática, como dançarina, professora e codiretora desta 

instituição.  

Ao adentrar à improvisação como campo de estudo, investigação e lugar de fala, é 

importante considerar que o conhecimento vem necessariamente de uma prática; ele não pode 

se dar apenas como um tipo de teoria categorizante. Sua natureza, aberta e flutuante produz 

uma quantidade de possibilidades e discursos para serem abordadas.  

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é expor, analisar e descrever as naturezas, 

qualidades e processos criativos da improvisação com/em dança através de uma 

metodologia prática – construída no próprio fazer da Escola Zajana Danza. Tal metodologia 
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não fora previamente projetada antes de sua realização; é antes o fruto de observação 

constante, de reflexão atenta e de prática contínua.  

Através de diálogos e depoimentos que pude colher durante esta pesquisa, conduzo-me 

a novas questões que, gerando outras tantas, vão configurando um discurso sobre os processos 

desse espaço de formação artístico/educacional.  

Com relação aos instrumentos desta pesquisa, foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas previamente, vídeos e fotografias de registro; elementos que me ajudaram a 

visualizar a história dos processos da Escola, proporcionando a sua análise. As entrevistas 

foram aplicadas aos diretores, fundadores, professores e estudantes, organizadas segundo a 

experiência de cada pessoa.  

Para os estudantes, as perguntas se concentraram sobre os caminhos pelos quais 

conheceram a improvisação; sua experiência em aulas e em apresentações; os processos de 

criação e seus elementos; o papel da consciência e da percepção nesse processo; se poderia 

definir a improvisação, qual a sua importância, motivação e, se seria possível pensar a 

aplicação dela em suas vidas.  

Para os professores e diretores as questões transitaram entre aspectos da formação 

pessoal em dança e a influência ou não influência da improvisação em seus processos 

artísticos e pedagógicos; as motivações para levar a improvisação a contextos artísticos e, as 

perspectivas pessoais sobre a dança improvisada. Os depoimentos e apontamentos das suas 

experiências com a improvisação com/em dança contribuíram no desenvolvimento deste 

estudo. Dessa forma, criam uma grande ponte para uma construção panorâmica dos processos 

de improvisação, que visam uma proposição filosófica da dança e o seu fazer 

artístico/pedagógico na Escola Zajana Danza. 

Esta pesquisa é construída no fundo de um encontro dialógico, aberto, entre 

referências plurais, formuladas nos e pelos contextos de cada um dos diferentes entrevistados, 

entrecruzadas às referências teóricas, do campo conceitual acadêmico. Os materiais 

produzidos pelos entrevistados foram conjugados com os pensamentos e vozes de importantes 

coreógrafos e dançarinos do século XX, como Lisa Nelson, Steve Paxton, Nita Little, Daniel 

Lepkoff, Julyen Hamilton, Anna Halprin e Kent The Spain, entre outros, projetando um 

discurso sobre a improvisação, desenvolvido em contextos artísticos significativos.  

 Estruturalmente, a dissertação é composta por três capítulos: “Treinar em 

Improvisação”, “Criar em Improvisação” e “Tecer a Improvisação”.  
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 No primeiro, exponho e analiso os processos pedagógicos da improvisação da Escola 

Zajana Danza e o significado da improvisação com/em dança, que visa ser modo de 

pesquisa e linguagem na dança. Elaboro um olhar retrospectivo que reconstrói diversos 

períodos, pelos quais atravessou esta Escola, valorizando seu trajeto histórico. Trabalho com 

os processos pedagógicos da Escola Zajana Danza, atingindo três instâncias da improvisação: 

“Tendências da Improvisação”, “Andamento Pedagógico” e “Treinamento da Improvisação”.  

 Nas “Tendências da Improvisação”, observo como a improvisação apresenta-se para os 

estudantes em três diferentes colocações: Butô, Dança Afro-contemporânea e Dança 

Contemporânea; acompanhadas de um olhar direto e periférico faço uma análise para cada 

uma dessas perspectivas. De fato, o sentido e qualidades da improvisação vão depender do 

contexto que se encontram inseridos, desenhando o fluxo da improvisação na sua 

configuração: como ferramenta criativa e forma de pesquisa na dança contemporânea; como 

expressividade para a dança afro-contemporânea e como transformação e acontecimento no 

Butô.  

 No “Andamento Pedagógico”, aponto para a visão sobre a pedagogia da Escola, 

centrada no sujeito, com uma análise sobre o caminho que esta tem percorrido e, finalmente, 

em “Treinamento da Improvisação”, que se refere ao afinamento dos sentidos através do 

estudo de métodos como viewpoints e Suzuki, proponho uma descrição detalhada da 

metodologia das aulas ministradas nesta Escola.  

 No segundo capítulo, “Criar em Improvisação”, exibo as experiências criativas e 

artísticas que se deram nas apresentações de rua na celebração do “Dia da Dança” em 2012 e 

“Criação com Espaço”, em 2011. Tais improvisações são determinadas como “performances 

ao vivo” devido à natureza de sua criação/composição em tempo real, a suas condições de 

performance estão, justamente, no fato de que estas ações se constroem, conforme se 

apresentam.  

Mediante as corroborações de diferentes improvisadores e coreógrafos do século XX, 

em conjunto com os depoimentos dos professores e estudantes da Escola Zajana Danza, 

insiro em um contexto determinado, a definição da improvisação e a exposição de suas 

materialidades efêmeras, qualidades que constituem aspectos e atributos da improvisação, 

mas também elementos que tornam-se instrumentos criativos.  

Concluindo este capitulo, mergulho no processo criativo em improvisação das 

experiências artísticas desta instituição, analiso e observo os procedimentos, conceitos e 
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também alguns modos de operação desses processos.  

Assim, aponto a improvisação como “obra aberta” e em “movimento” – conceitos 

desenvolvidos por Eco (2003) –  estudando como estes fundamentos se encontram refletidos 

nas “performances ao vivo” da Escola Zajana Danza, no período citado.  Para além disso, 

defino a criação em improvisação como modo processual, o qual se configura em “forma de 

rede” (SALLES, 2008), que é tecida pelas relações e escolhas que cada improvisador 

estabelece no seu próprio processo criativo.  

Cabe ressaltar que o processo de criação propõe também questionar a forma e o modo 

como ele se apresenta, evidencia-se, assim, a improvisação como um estado de encontro e 

relações (BOURRIAU, 1998). Não obstante, debruça-se, este processo de criação, em planos 

(corpo, criação e composição), identificando características que lhes são próprias. Neste 

sentido, um dos pressupostos da pesquisa é que o modo como se constrói e se apresenta o 

processo criativo, entendido como a configuração de escolhas, é responsável pela construção 

de subjetividades (FOUCAULT, 1970).  

Objetiva-se, então, olhar para o improvisador como ser dinâmico e processual que, 

configura-se em cada trajeto e escolha através da improvisação, criando uma prática de 

autonomia (FOUCAULT, 1979, p. 116). Essa prática é refletida, assim, na liberdade2 das 

possibilidades para a criação que reflete na honestidade da improvisação (HAMILTON, 1997) 

e responsabilidade que o improvisador tem no ato de sua dança.  

O processo criativo na improvisação apresenta os seus elementos em simultaneidade, 

mas faz-se preciso fragmentá-lo para conseguir estudar e detalhar cada um dos seus 

princípios. Desta maneira, no terceiro e último capítulo, estudo os princípios fundamentais 

sobre o processo criativo em improvisação. Aspectos como perceber, atender, pesquisar e 

propor são abordados como princípios que envolvem e norteiam o próprio trabalho criativo. 

Cada um destes aspectos serão analisados mediante a investigação de como aparecem no 

                                                 
2 Nessa dissertação o conceito de liberdade ao improvisar se refere ao tecido de possibilidades das escolhas, das 
relações e seus efeitos. O sociólogo francês Michel Foucault (2006) expõe a liberdade como experiência dos 
sujeitos que os torna objeto de saber, sendo ela uma construção que orienta as ações de criar formas, modos e 
verdades de uma maneira autônoma. Contudo, as reflexões e referências deste autor são paradoxais e aparecem 
na duplicidade poder-resistência, subjetividade-subjetivação. Foucault enfatiza que não se é livre totalmente, esta 
é restrita e limitada pelos dispositivos de poder, os quais agencian os discursos sem reprimir a expressão, mas 
que a tomam como parte do seu exercício. Igualmente, na improvisação o improvisador toma decisões diante de 
um contexto condicionado e limitado pelos propósitos, experiências, leis, tendências e restrições que operam 
sobre um ambiente de improvisação. Mas, são as possibilidades de escolher e relacionar as que transforman ao 
improvisador em artífice, um exercicio de autonomia no que descobre e resiste essas sujeições através de sua 
curiosidade e a sua criatividade. 
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percurso do improvisador, detalhando particularidades como experiência (DEWEY, 1970) 

leitura, atenção e olhar (NELSON, 1997), percepção como ação (NÖE, 2004), movimento da 

atenção (LEPKOFF, 2005), escuta extraordinária (BOGART, 2005), sujeito como objeto da 

pesquisa (FOUCAULT, 2004).  

Estes conceitos trazidos pelas neurociências, a filosofia e a dança são apontados por  

corroborarem na assinalação da descrição de cada um destes princípios, além de ampliar o 

campo teórico para com a dança e a improvisação. Ademais, estes princípios levam-me a 

examinar e propor a improvisação como poética para a dança e em dança.  

Ao tricotar as experiências artísticas e pedagógicas da Escola Zajana Danza 

demonstra-se os estados dos corpos, seus afetos, suas sensações, estesias que resultam em 

conceitos de subjetividade, autonomia, compartilhamento e participação. Desse modo, busco 

que estudantes e professores, tanto desta Escola quanto os interessados neste tema possam 

pensar e observar como é possível configurar uma criação com/em dança na improvisação, 

contribuindo assim para os estudos do campo da dança e, indiscutivelmente, na área da 

improvisação. 

 Finalmente, nas considerações finais, reflito sobre as ideias que trazem a improvisação 

para a dança, instaurando um discurso de uma definição aberta e não hegemônica, com 

diversidades de corpos, de pensamentos e de posições artísticas e críticas que permitem 

abordar as mudanças das práticas artístico/pedagógicas.  

Portanto, a inferência proposta é de que a improvisação na dança, como experiência do 

corpo, afeta as subjetividades, trabalha sobre o compartilhamento e a autonomia para 

determinar estados relacionais, simultâneos que se representam em uma estética, tecida nas 

propostas artístico/pedagógicas da Escola Zajana Danza.  

Para acompanhar o desenvolvimento desta pesquisa, me apoio em referências 

bibliográficas que apresentam temas de dança, improvisação, criação em arte, filosofia e algo 

das ciências cognitivas. A maioria das informações sobre improvisação com/em dança se 

encontra em artigos, sites e livros em inglês e francês, o que exigiu um esforço para trazer 

esses pensamentos ao português que não é minha primeira língua, mas foi uma forma de 

enriquecer a experiência acadêmica e a vivência no Brasil.  

Por último, para complementar e como informação relevante para este estudo, anexo 

as entrevistas realizadas, as quais mantive no seu idioma original. 

 Assim, os processos de criação na improvisação: experiências artístico/pedagógicas da 



 

 22

Escola Zajana Danza é uma pesquisa que aborda as práticas e os aprendizados em 

improvisação de uma instituição não-formal, que encontra na improvisação a potência que lhe 

permite findar seu projeto de inclusão de diferentes corporeidades na dança, através da 

expressão criativa.  
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1. TREINAR EM IMPROVISAÇÃO 

 

 

Atualmente, uma gama de conceitos referente à prática, técnica, método e metodologia 

em dança são discutidos e apontam para diversas visões sobre o corpo e o movimento. O 

intuito deste estudo não é definir cada um deles, mas ao invés disso, mirá-los sob a ótica da 

improvisação, sem certezas ou tentativas de verdades absolutas, nem comprometimentos que 

mal interpretem um caminho para falar da improvisação na dança. Por isso, inicio esta escrita 

esclarecendo que a improvisação não é uma técnica: ela utiliza-se de diversos métodos e 

emprega metodologias que definem seu treinamento, cuja atividade constante gera o universo 

de uma prática. 

Conheci a improvisação através da dança contemporânea, entretanto, mesmo no 

contexto desta linguagem artística, é difícil falar de uma técnica específica, embora ela 

responda à multiplicidade de pesquisas e propostas realizadas por importantes dançarinos e 

coreógrafos que influenciaram a história da dança e transformaram as ideias sobre concepções 

de corpo, espaço, tempo e movimento; transformaram a própria concepção de dança. 

 Existem diversos temas abordados na contemporaneidade da dança, por isso, é difícil 

estabelecer limites ou definições sobre tais práticas artísticas. Uma possibilidade, porém, é 

falar a partir da experiência pessoal, ainda que a partir de experiências pessoais, nas quais se 

fundem o sujeito e o objeto da pesquisa. E ao falar da experiência, faz-se necessário que o 

dançarino percorra os trajetos de seus processos, suas elucubrações, suas lembranças, suas 

descobertas e suas vicissitudes, pois assim, ele será 

 
convidado incessantemente a mover-se entre o discurso e a prática, o sentir e o fazer, 
a percepção e a execução. É mais ou menos o único caminho para alcançar o 
pensamento de uma arte: observar, não só o produto terminado, mas também a 
produção presente na obra.”3 (LOUPPE, 2012, p. 26).  

 

 

E essa abordagem não pode fugir do seu aspecto poético, por tal razão, a improvisação 

e a dança contemporânea são entendidas, nesta pesquisa, como poética: invenção própria, 

                                                 
2  No original: “Es invitado a desplazarse incessantemente entre el discurso y la practica, el sentir y el hacer, la 
percepción y la ejecución. Es mas o menos el único caminho para llegar al pensamento de un arte: observar no 
solo el produto acabado, sino la producción presente en la obra”. 
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sensibilidade, percepção, experiência do fazer. Nesse terreno o trabalho do corpo e do 

pensamento se fundem como expressão sensível para e com o mundo. Um tratamento poético, 

nas palavras da autora Laurence Louppe significa que, “esse conhecimento da dança inclui 

não só o conhecimento de suas manifestações, mas também de suas práticas”4 (LOUPPE, 

2012, p. 26).  

A prática refere-se ao fazer/acontecer/realizar, identificando os modos como isso se 

processa, cujo efeito ou resultado é a experiência. O treinamento é, nesse viés, a 

potencialização e intensificação dessa experiência como campo de formação para o dançarino, 

ele o vivência cotidianamente e gera reflexões sobre o trabalho desenvolvido. Ainda que 

sustentada no imediato, a improvisação não deve recusar a ideia de preparo, visto que não é 

algo à toa, requer um treinamento e habilidades.  

Richard Sennet5 chama a atenção sobre este ponto no seu livro O Artificie quando se 

refere a Wolfgang Amadeus Mozart, que precisou “[...] treinar sua grande memória musical 

inata improvisando no teclado. Mozart “[...] desenvolveu métodos para parecer estar 

produzindo música espontaneamente.” (SENNETT, 2009, p. 48 e 49). Esse autor colabora em 

pontuar como a prática realizada constantemente e com consciência ajuda no conhecimento e 

aprimoramento do trabalho, o que auxilia para pensar à improvisação como prática, pois 

através dela o dançarino pesquisa, testa e experimenta seus modos de fazer, cuja ação 

cognitiva desprende-se do fato de fazer por si próprio.  

É por meio dessa experiência e do fazer próprio que o dançarino descobre como 

produz e o que produz – o que resulta em que ele seja o artífice de seu fazer/dizer/pensar do 

corpo e suas relações. Um corpo em relação é suscetível de ser afetado e afetar, guardando a 

relação como eixo que cria possibilidades para ser e estar no mundo. 

Assim, a improvisação, prática artística, abrange um sem número de métodos 

fundamentados em diversos princípios e com fins distintos. Metodologias e técnicas podem 

também ser empregadas para seu exercício, convertendo-a num campo de amplo espectro que 

acolhe diversos olhares e pontos de vistas de quem decide investigar, trabalhar e treinar com 

                                                 
4 No original: “Este conocimiento de la danza incluye no solo el conocimiento de sus manifestaciones, sino 
también de sus prácticas”.  

5 É sociólogo e historiador norte-americano Richard Sennett é um dos mais importantes intelectuais 
contemporâneos. Nascido em Chicago em 1943, é professor de história e sociologia na New York University e 
coordenador acadêmico da London School of Economics. Também é consultor da Unesco na área de 
planejamento urbano. A formação do caráter em um mundo desigual, “A Autoridade”, “Carne e Pedra”, “A 
cultura do novo capitalismo” e “O artífice” são alguns de seus livros publicados no Brasil.  Acessado em 
15/09/13. 
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ela. Contudo, esta pesquisa busca expor os percursos pedagógicos e artísticos em 

improvisação da Escola Zajana Danza (Bogotá, Colômbia), delimitando, assim, seu estudo.  

Insisto que a improvisação precisa de treinamento, de estudo e de prática, se a 

finalidade é aportar às investigações em dança e gerar conhecimento por meio dela. Esta 

pesquisa é realizada a partir dessa concepção, a qual, através das práticas 

artístico/pedagógicos da Escola Zajana Danza, busca expor e analisar o processo criativo da 

improvisação. Posto isto, torna-se importante distinguir os focos da improvisação, pois ela 

pode ser em dança ou com dança. A finalidade reside em propor a improvisação como meio e 

forma para a dança, uma prática que produz e reconhece sua teoria no momento da sua 

execução. 

Como não poderia deixar de ser, parto de um olhar particular, de uma trajetória na qual 

me confundo como artista e pesquisadora, como sujeito/objeto da pesquisa, mesmo porque 

fora durante esse percurso que pude me formar como dançarina.  

 

1.1. IMPROVISAÇÃO COM/ EM DANÇA  

 

Na etimologia da palavra, “improvisação” vem do latim improvisu6 (sem aviso 

prévio), imprevisto, inesperado.   As primeiras tentativas de teorização a respeito desse termo 

ocorreram ainda no século X, sendo associado, geralmente, à composição.  A dança reconhece 

isso e começa aplicar a improvisação para o seu desenvolvimento como forma de produzir um 

material criativo a ser organizado em uma composição coreográfica. Contudo, não se pode 

afirmar que a improvisação antecede somente a composição coreográfica, na área da dança, 

pois seria desconhecer a improvisação como modo de expressividade nas danças tradicionais 

ou de origem popular, como as africanas, o Hip-hop, flamenco, tango, dentre outros.  

Jean-François Raymond (1980), em seu livro L'improvisation: Contribution a La 

Philososophie De L'action, apresenta a palavra improvisação como o nível mais alto de 

composição: “é uma resposta, mas também uma prática criativa imediata onde se busca 

atingir um objetivo através da aplicação de um único meio, então, disponível”7 (RAYMOND 

apud CORDEC, 2009, p. 20). Além disso, a improvisação teve também efeitos artísticos em 
                                                 
6 Diccionario ilustrado vox latino-español español-latino. Pág. 238.  Disponível em: 
< http://pt.scribd.com/doc/97287441/Diccionario-Vox-Latin-espanol >.  Acessado em 3/08/12. 
 
7 No original: « L’improvisation est une réponse mais aussi une pratique inventive immédiate où on cherche à 
atteindre un objectif par la mise en œuvre des seuls moyens alors disponibles». 
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outras artes como a pintura, o cinema, a literatura e a música, alguns exemplos são os 

movimentos musicais como o jazz e a música contemporânea, a pintura-ação de Jackson-

Pollock e o expressionismo abstrato.  

A improvisação em dança começa a problematizar o movimento, ampliando as formas 

de apresentá-lo como percurso para a criação coreográfica. Isso é evidenciado na dança 

moderna, no início do século XX, onde a improvisação aparece aplicada ao ensino como 

forma de despertar e ampliar a criatividade, carregando um forte significado de livre 

expressão. 

Por outro lado, nos anos 1960 e 1970, a improvisação é a forma de expressão 

individual e coletiva que responde às imposições sociais e políticas da época, efetivada com 

ideologias de comunidade e de imaterialidade da obra de arte, para não converter-se em 

produto de consumo do mercado.  

Esse movimento deu-se sob nome de dança pós-moderna, que acolhe a livre expressão 

do corpo como meio que simbolizava a espontaneidade, criando uma nova leitura das antigas 

estruturas de coreografia, direção e criação para abrir a outras possibilidades de experimentar 

e olhar para a dança. Sally Bannes, professora e escritora de diversos livros sobre estudos e 

história em dança, considera que: 

 
Historicamente, a improvisação na dança pós-moderna tem servido de uma 
variedade de funções e sinalizou significados diferentes desde 1960: 
Espontaneidade, auto-expressão, expressão espiritual, liberdade, acessibilidade, 
escolha, comunidade, autenticidade, natural, presença, desenvoltura, risco, 
subversão política, um sentido da conexão de brincadeira, brincadeira de criança, 
lazer e esporte8 (apud ALBRIGHT & GERE, 2003, p.77) 

 
 

Segundo o que elucida a autora, a improvisação na dança pós-moderna inaugurou uma 

forma “aberta” que permitiu fundar uma expressão mais natural, que transformaria a forma de 

fazer/pensar a dança. Em seguida, a improvisação entre os anos 1980 e 1990, originou 

questionamentos sobre o sentido dos direitos e das liberdades da sociedades, cultivado nos 

anos anteriores. Todavia, as motivações de improvisar e seus significados tomaram outro 

rumo com os estudos sociais, culturais e de gênero.  

Os dançarinos e coreógrafos dessa época foram inspirados pela geração dos anos 1960 

                                                 
8 No original: “Historically, improvisation in post modern dance has served a variety of functions and signaled 
different meanings since of 1960s: Spontaneity, Self-expression,Spiritual Expression, freedom, accessibility, 
choice, community, authenticity, the natural, presence, resourcefulness, risk, political subversion, a sense of the 
connectedness of playfulness, child´s play, leisure and sports”. 
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e 1970, mas como pontua Banes (2003) há um foco diferenciado, pois na décadas passadas a 

improvisação era a aproximação do “self”9 e essa nova geração “declarou que não há nenhum 

eu, singular autêntico, apenas uma multiplicidade fragmentada de identidades inconstantes”10 

(BANES apud ALBRIGHT & GERE, 2003, p. 81).  

Em decorrência disso a nova geração dos anos 1980 e 1990 trata sobremaneira a 

exposição do corpo, discutindo sobre as formas políticas de subjetividades, junto às 

identidades sexual, racial e étnica, que são valorizadas tanto no nível coreográfico como na 

performance ao vivo.  

Nada obstante, em princípios dos anos 1990, seguiu-se olhando para a improvisação 

como prática que diminui as diferenças, produz saúde e harmonia corporal e mental. Nessa 

época, aparece um tipo de prática que legitima a improvisação como ação democrática. É o 

caso da DanceAbility11, que expande e reconfigura a ideia da dança e de quem pode dançar, 

abrindo possibilidade para todos os corpos explorarem o terreno comum da expressão criativa. 

Evidentemente, a DanceAbility atrela uma ideia de marginalidade, aspectos políticos que a 

arte busca resolver. Assim, deficiência física e mental, raça, gênero, etnia e todas as diferenças 

sociais e políticas se convertem em propostas sobre as quais a improvisação trabalha, tanto na 

prática quanto no discurso. 

 Depois, na década de 1990, cream-se novas configurações para a improvisação, ela é 

aplicada como forma artística sustentada em si mesma, além de forma de pesquisa, estudada 

sob a ótica de diferentes disciplinas como a etnografia, antropologia, psicanálise, linguística, 

entre outras. Por isso, são as diferentes linguagens como música, vídeo, iluminação, teatro, 

que estudam novas formas de entendimento teórico-prático dos processos de improvisação 

nas artes, cujos experimentos atuais demarcam a dissolução das fronteiras disciplinares e 

artísticas. 

Percebo que a improvisação em dança (da qual esta dissertação se ocupa) traz valores 

para a sociedade, que se configuram em discursos políticos, culturais e sociais de cada época, 

trazendo contextos que delineiam formas de subjetivação, ao mesmo tempo, ela também 

                                                 
9 É um termo utilizado em psicologia para expresar o “si mesmo” como conhecimento que o indivíduo tem sobre 
si próprio. Conceituado também por Carl G. Jung como centro da personalidade ao qual se acessa por meio dos 
instintos.  

10 No original: “Declared that there is no singular, authentic self, but only a fragmented multiplicity of shifting 
identities”.
 
11 O termo DanceAbility foi criado por Alito Alessi e Karen Nelson em 1987. É uma forma de usar habilidades 
de dança como meio de interação, em pessoas com deficiência. É realizado através de performances, oficinas, 
programas educacionais, formação de professores e coreografia. 
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propõe maneiras de transgredi-las. Portanto, a improvisação carrega os modos de “fazer-

dizer”12, o que em linhas gerais, significa que seu discurso corresponde a criar e pesquisar os 

modos de se apresentar no momento em que se dança. Daí vem a estrita ligação entre dança e 

improvisação: pois esta última é condutora de estados de criação e de apresentação, o que 

implica refleti-la no seu modo processual e perceptivo de experiência. 

Portanto, falar sobre improvisação em/com dança define o caminho desta pesquisa, 

interessada, sobretudo, no ato criativo e seu processo de criação através dela. As noções 

acerca da improvisação levam a diferentes direções de pensamento, seja científico, cognitivo, 

fenomenológico ou filosófico. Mas, é a partir do campo artístico e da experiência com/em 

dança, que construo uma forma de olhar para a improvisação. Essa experiência entendida 

como forma de conhecimento, ou como define Larrosa Bondía: 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço (2002, p. 19). 

 
 

É a experiência do próprio corpo que influencia os olhares, as reflexões, a escrita de 

quem relata e descreve as vivências: Devido que “é o corpo que, através de suas próprias 

investigações, produz seus modos de existência”13 (LOUPPE, 2011, p. 200). O modo pelo 

qual o corpo é explorado, negando suas discussões dicotômicas: corpo-mente, corpo-alma, 

corpo-sujeito, corpo-objeto, um corpo em seu sentido integral que Michel Bernard em seu 

livro “El cuerpo. Un fenómeno ambivalente” menciona como “experimentado”, um corpo que 

“fala e que pode falar do mundo e de si mesmo”14 (1994, p. 289). Um corpo em relação com 

seu ambiente e sua cultura, o qual é modificado por eles concomitantemente.  

Isso implica que há um corpo em construção, um corpo “não fechado” e disposto a 

                                                 
12 Esta modalidade de “fazer – dizer” é proposta por Jussara Setenta em seu livro “O fazer-dizer do corpo: dança 
e performatividade” (2008). Esta autora indaga sobre o discurso do corpo na dança e a performatividade, 
apresentando a tese de que o corpo realiza e organiza sua forma de fala, em correspondência da sua forma de 
fazer. 
 
13 No original: “Es el cuerpo quien, mediante sus propias investigaciones, produce sus modalidades de 
existencia”.  
 
14 No original: “habla y que puede hablar del mundo y de sí mismo”. 
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fazer-se, e é justamente o que a dança permite. Ela penetra como experiência no corpo, para 

que ele escolha suas possibilidades, seus modos e suas formas. Nesse sentido, a dança vem 

acentuar a forma de olhar para o corpo, que conjugada com o tipo de experiência evidencia 

um discurso sobre ele. Por isso, “o sujeito da experiência está […] aberto à transformação” 

(LARROSA BONDÍA, 2002, p. 26) a qual privilegia, pesquisa e vivência como forma de 

conhecimento, convertendo a experiência em uma relação ser-no-mundo. 

Por conseguinte, o corpo na dança provoca perguntas que correspondem aos seus 

próprios estados e seus movimentos, tendo que lidar com todo tipo de momentos: seguros, 

fracos, certeiros ou indeterminados. Neste último momento é onde a improvisação aparece, 

porque o corpo do dançarino começa a questionar como ele se configura e responde frente à 

incerteza, ao acaso e à instantaneidade. Porém, a improvisação com/em dança, difere de 

outras possibilidades de improvisação (como na música ou na literatura), isto porque o seu 

suporte está no corpo, desde a forma como ele age e/ou responde aos outros estímulos.  

A improvisação com/em dança tem características que refletem sobre o corpo e 

também nas relações dentro/fora, as disposições com outros corpos e com elementos 

mencionados por Laban (1879-1958): o movimento, o espaço, o peso, o tempo, o esforço; que 

são referências fundamentais para o desenvolvimento prático e teórico da área da dança e na 

linguagem corporal.  

O assunto da improvisação em/com dança revela a maneira de abordar a 

improvisação, pois ao falar sobre ela constrói-se um caráter em que a dança é foco de 

pesquisa e difere da improvisação com dança, a que utiliza a dança como linguagem, recurso 

artístico e expressivo. A improvisação em dança refere-se, então, a observar, estudar, 

analisar como a dança se apresenta no momento da improvisação, desmitificando a ideia de 

que “a dança imbrica-se ontologicamente com o movimento, é isomorfa com respeito ao 

movimento” (LEPECKI, 2008, p.14).  

Ao realizar uma releitura da dança não apoiada na ideia de movimento, mas na ideia 

de corpo, Lepecki, valoriza o fazer-se corpo.  Esta reflexão encontra-se já delineada em um 

artigo de minha autoria, intitulado “Como Fazer a Dançaprópria?”15, no qual exponho essa 

ideia ontológica de dança e de movimento e onde também me pergunto: qual seria a maneira 

                                                 
15 NAVARRO, Ana Milena. Como Fazer a Dançaprópria? Revista Repertório, Salvador, no 18, p. 144-149, 
2012.
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de desaprendê-la e refazê-la?  

Nesse artigo, observo que a improvisação traz uma ideia de pensar, fazer e desfazer 

uma determinada dança, fundamentada na forma como o pensamento se articula para criar, 

visualizar e pensar essa dança, porque não só se manifestará como um movimento, mas irá ser 

determinada em nosso corpo.  

A “dançaprópria” é um chamado a experimentar o desconhecido, propõe uma ordem 

simultânea do ser e da dança, pois se eu crio uma dança, a dança me faz um eu, ela me faz ter 

um nome próprio; e as escolhas, além disso, também criam lugares, desde os quais o 

improvisador decide agir. A dança não está desligada do pensamento e da forma como esse 

pensamento se expressa e sente a vida. A dança pensa e o pensamento dança: e juntos 

mergulham numa experiência perceptiva. 

Por outro lado, a improvisação com dança, considera a dança como linguagem e 

recurso, o que quer dizer, a forma de utilização de elementos como espaço, tempo, dinâmicas 

corporais, gestos, entre outros; sejam estes usados para a preparação do dançarino ou como 

parte da criação artística. Esta análise leva a ressaltar a improvisação em dança como objeto 

de pesquisa (pensar na dança) e a improvisação com dança, como linguagem artística (fazer 

na dança). Esta distinção é feita a fim de separar seus campos de estudo e abordagens.  

Nesta pesquisa, a improvisação com/em dança percorre aspectos de sua utilização 

como centro do estudo e como materialidade do mesmo. Através da prática com dança 

pesquisa-se a improvisação em dança, que abre o discurso para tornar uma dança 

abrangente, menos hegemônica e mais democrática. Tal pensamento é herdado das ideias da 

dança pós-moderna durante os anos 1960 e 1970, e atualmente segue questionando seus 

modos e formas de aparecer e de instaurar-se no corpo como ação política da dança, do corpo 

e do movimento.  

A distinção realizada sobre a improvisação com/em dança, busca olhar para a 

improvisação como prática desta pesquisa e como forma de investigação para a criação em 

dança. A improvisação, ao ser processual, permite um tipo de organização e desprende-se de 

ser entendida dentro de uma lógica comum ou escalonada de investigar, o que possibilita que 

ela seja modelada segundo os propósitos de cada improvisador/pesquisador.  
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1.2.  A ESCOLA ZAJANA DANZA 

 

Apresentar a forma pela qual a Escola Zajana Danza tem se configurado ao longo 

destes doze últimos anos, é evidenciar como um processo artístico/pedagógico, intuitivo e 

experimental, converte-se, hoje, em uma instituição de educação não-formal que, sem auxílios 

governamentais e nem apoio de empresas privadas, consegue se manter e progredir em um 

setor artístico marcado pelas dificuldades de investimento nas Artes Cênicas.  

Assim, fatores como o empirismo, a falta de espaços de formação e de incentivos para 

a criação e circulação artística, são reflexos das problemáticas políticas, econômicas e de 

violência de um país como a Colômbia. Contudo, o setor da dança desse país engendra 

atualmente esforços em temas de políticas culturais com programas para a formação em 

dança: “Sistema Nacional de Formación en danza” “Fomento a la infraestructura cultural 

para la danza” e a criação do “Proyecto espiral: Investigación, creación y difusión de la 

danza en el nivel local con proyección”. Programas do “Plan nacional de Danza”16. 

Na cidade de Bogotá, segundo o estudo “Estado del arte, del área de dança en Bogotá 

D.C.”, há três processos de formação profissional: “Academia Superior de Artes de Bogotá 

(ASAB)” com a graduação/especialização em Artes Cênicas com ênfase em Dança 

Contemporânea, a “Universidade Antonio Nariño”, com um curso de Licenciatura em Arte-

Educação com ênfase em dança e teatro, e o “Cenda” com o programa técnico profissional em 

dança contemporânea” (BELTRAN, 2006, p.39). 

Além deste cenário, Beltrán (2006) aponta que as universidades privadas de Bogotá, 

através de seus programas de “Centro de Cultura” e “Bem-Estar Estudantil”, tem o principal 

foco de formação de dançarinos, nos gêneros de dança contemporânea, folclórica e, 

recentemente, dança urbana, tango e salsa. Porém, estes processos de ensino e vivência 

artística, podem ser caracterizados como cursos livres, que não são legitimados pelas 

instituições como cursos de formação profissional, por tais condições, essas experiências 

conduzem a outros processos criativos, formativos e investigativos, mobilizando aos 

estudantes universitários a complementar suas formações com cursos, oficinas e aulas em 

                                                 
16  O “Plan Nacional de danza 2010-2020” é um documento que fornece orientações para a concepção de 
políticas para a dança na Colômbia.   
 
 
 
 



 

 32

outras escolas de formação artística. 

Diante desse panorama de formação em dança a Escola Zajana Danza, nasceu como 

uma instituição independente, que buscava dar continuidade aos cursos de dança 

contemporânea, oferecidos por parte dos projetos de “Bem-Estar Estudantil” e “Centros de 

Cultura” nas diferentes universidades da cidade.  

A maioria do público era universitário, pessoas jovens interessadas num estudo sobre o 

corpo, o movimento e sua poética. Estas aulas eram desenvolvidas pelo coreógrafo e 

dançarino colombiano Jorge Tovar17, que ministrou oficinas e ensinou em diferentes 

universidades da cidade de Bogotá; formou sua própria companhia, intitulada “Zajana Quin”, 

e dirigiu grupos universitários e profissionais entre os anos 1990 a 2000.  

Foi neste período que comecei a frequentar a Escola Zajana Danza, pois – embora 

frequentasse as aulas de dança contemporânea da Universidade – durante os estudos de 

publicidade, meu fascínio pela dança cresceu, o que me incitou a procurar um espaço 

alternativo que me permitisse continuar com meus estudos em dança, cujo interesse estava 

centrado primeiramente na dança contemporânea.   

Jorge Tovar e Xiomara Navarro18, que na época era aluna e integrante da companhia 

Zajana Quin, juntaram-se e fundaram em 2001 a Escola Zajana Danza, com o intuito de ser 

um espaço para o estudo do corpo e do movimento aberto a todas as pessoas, 

independentemente de suas condições corporais e com a compreensão de que cada corpo é e 

se expressa de maneira diferente.  

Zajana (palavra do dialeto morto da etnia indígena Muisca19, que traduzido para o 

português significa “caminho”) – dava nome a companhia e a escola, porque o trabalho de 

pesquisa em dança do coreógrafo Jorge Tovar estava referenciado no estudo das culturas 

nativas da região centro da Colômbia. A dança é, então, observada por ambos como caminho 

para descobrir, refletir, cultivar e criar 

                                                 
17 Dançarino e coreógrafo colombiano de origem indígena, por mais de 25 anos atuou na cena artística 
colombiana e internacional. Seu trabalho baseia-se na modificação dos mitos e ritos tradicionais étnicos e 
culturais de seu país, através da dança contemporânea. 
 
18 Dançarina colombiana, terapeuta de Shiat-su e especialista em Exercício Físico para a Saúde pela Universidad 
del Rosario, Colômbia. Ela começou seus estudos em dança contemporânea em 1998 e desde então investiga e 
ensina técnicas corporais diversas, como Balé Clássico, Dança Contemporânea, Postura Corporal e Stretching, 
Jazz, Tai Chi, Afro, Butô e Improvisação. Há 10 anos é diretora da Escola Zajana Danza, onde exerce as funções 
de dançarina, professora, coreógrafa e diretora artística da companhia de dança.  
 
19 Os Muiscas eram um povo indígena que habitou a zona central da Colômbia desde o século VI a.C. e que, 
atualmente, ainda possui três etnias nas cidades de Cota, Chia e Tenjo, Colômbia.
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1.2.1 Trajeto histórico 

 

A Escola Zajana Danza inicia suas aulas no ano 2001, no terceiro andar de uma antiga 

casa de estilo inglês, no bairro “la merced”, localizado na cidade de Bogotá, Colômbia. Este 

espaço contava com um chão feito de madeira, um aparelho de som e ofereciam-se aulas de 

dança contemporânea e dança afro-contemporânea. Nas aulas de dança contemporânea 

ensinava-se metodologias diversas, fusões entre disciplinas da dança moderna Norte-

Americana: Limon20, Grahami, Cunninghamii com aproximações à improvisação, à dança 

contatoiii e à composição coreográfica. O ensino da dança afro-contemporânea era focado em 

recuperar movimentos e estilos de danças tradicionais colombianas21 do litoral pacífico e 

atlântico, em fusão com elementos modernos e contemporâneos, os quais eram misturados 

com outras linguagens artísticas, como, por exemplo, a música ao vivo, na busca de dar uma 

“forma nova” ao movimento. 

Ao longo de um ano, esta Escola aluga outro espaço, um pouco maior, e se muda de 

sede, mantendo-se no mesmo bairro. A falta de apoio financeiro repercute no crescimento 

lento da instituição, o que não impede a ampliação de suas disciplinas em dança. Inicia-se 

assim, aulas de Jazz dance22 criadas sobre as bases do balé clássico e da dança moderna e com 

a aplicação de diferentes ritmos: acid jazz, R&B, hip-hop. Além de aulas de stretching e de 

educação postural, objetivando um trabalho integral  através da concentração, a respiração e a 

                                                 
20 Técnica em dança criada por José Limón (1908-1972), caracterizada pelas qualidades físicas do corpo como: 
suspensão, recuperação e queda. É recorrente a utilização de swings (balanços) oposições e expansões do 
movimento em diferentes direções. 
21 Técnica de Dança Moderna criada pela dançarina, professora e coreógrafa Martha Graham (1893-1991). 
Graham criou o seu próprio método de dança, caracterizado pelo contration, exercícios para soltar e contrair os 
músculos do corpo, além de uma profunda relação entre a respiração e o movimento, o contato do corpo com o 
chão, além de uma forte carga dramática na interpretação dos movimentos. 
 
22 Técnica em dança, criada pelo dançarino e coreógrafo norte-americano Merce Cunningham (1919-2009). 
Pioneiro das revoluções da dança moderna e pós-moderna. Cunningham criou sua própria companhia em 1953,  
sua técnica abrange exercícios de alongamento, força, coordenação motora, torções e inclinações do tronco, 
convertendo-se numa das principais técnicas de preparação corporal. Sua poética compreende o movimento 
como algo ilimitado e justificado em si mesmo, assim como o trabalho com as potencialidades do espaço e o uso 
de tecnologias aplicadas à dança.  
 
23  Forma de dança desenvolvida em 1972 pelo coreógrafo e dançarino Steve Paxton (1939- hoje), implica a 
união dos corpos em movimento e o trabalho do peso através da comunicação pelo tato. 
 
24 São diversas danças influenciadas por elementos espanhóis, ameríndios e principalmente africanos. Destacam-
se ritmos como mapalé, currulao, bunde, cumbia, porro e bullerenge, os quais geralmente estão conjugados com 
cantos e música, cujos principais instrumentos são de origem africano e indígena. 
 
25 Estilo de dança da década de 1950, caracterizado pela utilização da música popular, a utilização das mãos, 
ombros e joelhos, chutes e saltos, com um forte desempenho técnico. Atualmente, dança-se com diversos 
gêneros musicais, como hip-hop, pop, música eletrônica, entre outros. 
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consciência.  

Também, entre os anos de 2001 a 2003, criaram-se duas obras artísticas chamadas 

“Sie” e “Madre coca”, cujos temas estavam focados na tradição indígena Muisca. Alguns 

fragmentos de dança foram criados com o objetivo de resultar em obras artísticas, mas o fator 

de inconstância e de alta rotatividade das pessoas dentro da Escola, contribuiu para a não 

concretização desses processos.  

Vivencie o inicio da Escola Zajana Danza como um projeto que desejava estender-se 

em curto tempo. No entanto, fatores culturais como a falta de interesse da população pelo 

estudo do corpo e da dança, fatores financeiros para a adequação da estrutura física e apoio na 

divulgação da Escola, foram determinantes e caracterizaram uma fase marcada pela 

instabilidade de suas ações artísticas e pedagógicas.  

Lembro que no mesmo período, a Escola contava com cinco membros, dois ou três 

professores, além de dois colaboradores, todos encarregados de fazer trabalhos pedagógicos, 

artísticos, administrativos e de gestão e promoção cultural. Este foi o compromisso que várias 

pessoas, como eu, assumiram, motivados pela construção de um espaço próprio para estudar e 

desenvolver trabalhos investigativos, criativos e instrutivos em dança.  

Parte do meu envolvimento com a dança e com a escola, nasceu pelo contato com 

Jorge Tovar, quando ainda era professor de dança contemporânea da Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Seus ensinamentos, seus experimentos artísticos e sua investigação em dança 

apontaram meu começo e interesse nessa área artística. Em 2003, Jorge decide viajar para 

Europa, com o intuito de aprimorar os seus conhecimentos através do desenvolvimento de 

projetos de pesquisa artística.  

Esse momento foi muito significativo para a instituição, pois seus conhecimentos 

foram fundamentais no trabalho pedagógico da Escola Zajana Danza, bem como 

impulsionaram a criação artística a partir de suas vivências e pesquisas envolvendo conteúdos 

reflexivos e de responsabilidade para com o ofício artístico e a sociedade. A viagem de Jorge 

Tovar, diretor e principal professor da Escola causou o esvaziamento de estudantes nesta 

Escola, tendo em vista que os estudantes eram seus principais seguidores e era o professor 

com maior experiência.  

Se por um lado a ausência de Jorge Tovar afetou o decorrer do processo, também fez 

com que novos rumos fossem traçados. Naquele momento, Xiomara Navarro, atual diretora 

da Escola, fortaleceu e ampliou o enfoque didático da instituição, criando um sistema 
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pedagógico sob uma abordagem holística, compreendendo ao indivíduo sob âmbitos 

emocionais, físicos, espirituais, psíquicos e sociais. Tal concepção pedagógica apoia-se em 

seus estudos sobre práticas corporais e filosóficas orientais, enfocados no bem-estar, na 

consciência corporal, na criação e no estudo da relação mente e corpo, demarcando assim, 

linhas de investigação com ênfase no movimento terapêutico, criativo e o treinamento 

corporal, os três pilares da atual metodologia da Escola Zajana Danza. 

No decorrer dos anos 2003 a 2005 a escola vivencia um processo de ampliação, tanto 

em seu corpo docente e discente, como em sua matriz curricular, que passou a incluir o estudo 

de práticas como: stretching, ioga, tai-chi23 e postura corporal: técnicas que são a base para as 

diferentes modalidades em dança (dança contemporânea, afro contemporâneo, Jazz dance e 

salsa); inserem-se ainda, aulas de dança contemporânea e expressão corporal para crianças.  

Nas áreas artísticas e cênica, abriu-se espaço para as propostas sobre pesquisa e 

composição do movimento dos estudantes com o apoio dos professores. Assim, neste período, 

tem início as mostras pedagógicas, que são concebidas com o intuito de dar visibilidade aos 

processos de aprendizagem e o desenvolvimento criativo e artístico dos estudantes.  

Neste momento, como professora da Escola e dançarina da companhia, ajudava na 

criação e organização das mostras pedagógicas, ministrava aulas de stretching e dança para 

crianças, além de participar da criação e interpretação da obra Esencia Fémina, junto à 

companhia da Escola Zajana Danza, formada por professores e alguns estudantes.  

No segundo semestre do ano de 2005, a Escola, devido ao cancelamento do contrato 

de locação de seu espaço físico, teve que ser transferida para o bairro de Chapinero, onde é 

sua atual sede, localizada sobre a Carrera Séptima, avenida principal da cidade de Bogotá. Tal 

deslocamento trouxe como consequência a mudança de alguns estudantes e professores para 

outras escolas de dança, obrigando a Zajana Danza implementar a sistematização de 

processos, planejamentos e estratégias, que corroborassem para a criação de novos públicos. 

Com o trabalho constante e comprometido, a Escola Zajana Danza se consolida e 

começa a ser reconhecida pelo seu potencial criativo e pedagógico. Esta nova fase, entre os 

anos 2006 a 2010, representa um aumento significativo, tanto dos cursos de dança que 

oferece, do número de estudantes e  de professores, bem como de constantes propostas para 

                                                 
23 O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa que consiste num conjunto de movimentos lentos associados a 
uma respiração profunda e meditação. Através dessa arte marcial, trabalha-se de forma integrada a harmonia 
física, mental, energética e emocional do ser humano. 
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apresentações, permitindo assim, o investimentos financeiro para o melhoramento da 

infraestrutura da Escola.  

Em decorrência dessa consolidação e reconhecimento, há uma solidificação do projeto 

pedagógico da instituição, que entre outras ações, contrata novos professores para ensinar 

aulas de tango, hip-hop, improvisação, salsa, pilates, butô24, contemporâneo e balé para 

crianças, ao mesmo tempo em que cria níveis básico e intermediário para as modalidades de 

dança afro-contemporânea, Jazz dance e dança contemporânea. Acresce nessa mudança 

pedagógica e artística, oficinas com diferentes professores nacionais e internacionais, com 

workshops e cursos em dança; e o trabalho em estudos terapêuticos, oferecendo cursos de 

massagens focados na saúde e o bem-estar das pessoas por meio do shiat-su25 e workshops 

teórico-práticos sobre a consciência corporal e mental através da meditação como ioga e tai-

chi.  

Como parte do desenvolvimento metodológico e pedagógico desta Escola criam-se 

avaliações físicas, feedbacks e indicadores específicos para os estudantes, o que permite 

identificar condições físicas especiais, lesões ou doenças que influenciem no trabalho corporal 

dos estudantes. Essas avaliações colaboram na análise das mudanças dos corpos e a prevenção 

de possíveis danos para a saúde, possibilitando o seguimento eficaz e individual para cada 

estudante.  

Apoiado nesta sistematização os professores elaboram práticas com metodologias 

flexíveis, que confluem em objetivos específicos de acordo com a identificação de 

habilidades, dificuldades e/ou necessidades dos seus estudantes para serem potencializadas ou 

mudadas, orientando e equilibrando os interesses individuais com os coletivos. 

É importante ressaltar que, durante este período, se intensificou o trabalho de criação 

com o desenho de estratégias para eventos artísticos e comerciais na cidade e em diferentes 

lugares do país. Diversas coreografias foram realizadas para apresentações em entidades 

públicas e particulares, e também para festivais e encontros artísticos. Também se 

consolidaram as mostras pedagógicas, que em  2006, aconteceram na sede da Escola, mas a 

                                                 
24 Dança japonesa surgida na década de 1950, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso mesmo, é 
também conhecida como “dança das trevas”. Foi desenvolvida pelos artistas japoneses Kazuo Ohno e Tatsumi 
Hijikata, inspirados nos movimentos artísticos de vanguarda: expressionismo, cubismo, surrealismo e 
construtivismo.
 
25 Massagem de origem japonesa criada por Tokujiro Namikoshi. A técnica baseia-se na pressão dos dedos e 
alongamento do corpo e auxilia também no tratamento de dores musculares e no relaxamento. 
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partir de 2007 até os dias de hoje apresentam-se em diferentes teatros da cidade de Bogotá.  

Estas mostras se transformaram em uma potência para a projeção artística, cultural e 

de produção de todos os membros da Escola, sendo também fonte de promoção institucional. 

Nesta fase se constitui um grupo de pesquisa em dança butô, que construíram obras de dança 

em solo e em grupo.  

A fase de consolidação da Escola foi muito importante para mim, porque para além do 

meu trabalho como professora e dançarina, consegui levar à prática minha formação como 

publicitária. Durante estes anos (2006 a 2010) desenvolvi estratégias criativas e artísticas para 

eventos, coordenei as atividades de comercialização e imagem institucional: materiais 

gráficos, fotográficos e fílmicos e o site; e sobretudo  coordenei e produzi diversas atividades 

artístico/pedagógicas em conjunto com a equipe de trabalho da instituição. 

No ano de 2010, A Escola Zajana Danza projeta-se por meio da extensão do seu plano 

de estudo às faixas etárias para crianças (5 a 10 anos) com aulas de dança contemporânea, 

balé clássico e capoeira; adolescentes (11 a 18 anos) dança contemporânea, hip-hop, capoeira 

e ritmos latinos; e adultos (18 a 60 anos) improvisação, dança contemporânea, afro-

contemporânea, Jazz dance, balé clássico, butô, capoeira, salsa, ioga-pilates, stretching, 

Pilates, soukous26 e hip-hop. Também, abrem-se novas turmas no período da manhã, de tarde 

e aos fins de semanas.  

Com isso, a Escola concretiza o seu plano pedagógico e curricular, avançando no tema 

de avaliações para estudantes e professores através de processos de observação, entrevistas 

com ponderações periódicas e relatórios de cada aula. Tanto quanto o crescimento das mostras 

pedagógicas, cria-se e projeta-se processos criativos, investigativos e artísticos, diferentes, por 

meio de intervenções urbanas, flashmobs27, improvisações nas ruas, assim como montagens 

coreográficos e obras em dança para festivais.  
                                                 
26 Dança popular do Congo, também conhecida como rumba africana. O ritmo apareceu em fins de 1960. O 
termo “Soukous” é derivado do francês “secouer” que significa “movimentar-se”. A dança caracteriza-se pelo 
balanço do quadril em um ritmo acelerado. 
 
27 É um acontecimento ou ato incomum, no qual um grupo de pessoas se reúne em um lugar público para realizar 
uma ação ou um espetáculo de curto período de tempo. É, geralmente, utilizado como expressão artística, 
política ou mesmo entretenimento. 
31 É o dia em que se comemora o dia Internacional de dança, data celebrada em 29 de abril e instituída pelo CID 
(Comitê Internacional da Dança) da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura). A Escola Zajana Danza celebra esta data com o fim de dar maior visibilidade à dança ao público em 
geral e incentivar a participação e apreciação dessa arte.  
 
32 Dia que celebra a união amorosa entre os casais. Na Colômbia é celebrada em 21 de setembro é intitulada de 
“Día del amor y la amistad”. Para essa data a Escola Zajana Danza realiza atividades de dança especiais e 
relacionados com o amor e a amizade, as quais compartilha com o público da Capital. 
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Estas atividades são de vital importância, tanto para os estudantes quanto para os 

professores, por ajudarem a perfilhar o fazer criativo, artístico/pedagógico de cada um deles. 

Durante o ano, desenha-se um calendário para apresentar coreografias e improvisações em 

datas significativas, como, por exemplo: o dia da dança28, o dia dos namorados29, o dia da 

raça30 entre outros.  

Com o intuito de trabalhar um enfoque investigativo e artístico em projetos sociais, a 

companhia de dança da Escola Zajana Danza iniciou um processo de pesquisa sobre os 

massacres de 119 pessoas, entre elas 45 crianças dos municípios de “Bojayá e Bellavista” 

ocorridas em 2002. A partir destas investigações, que abrange a experiência e histórias das 

pessoas afetadas, criou-se uma obra de dança intitulada “Alabao”, em memória das crianças 

assassinadas. Esta montagem, que recebeu vários prêmios, retrata o compromisso na 

elaboração de espaços de reconstrução, intermediação e reinvenção dos corpos envolvidos em 

conflitos, por meio da dança. Dessa maneira, revela-se o interesse da Escola em criar e 

implementar programas de educação em dança ou produção artística para ONG`S, fundações 

e instituições governamentais.  

Neste últimos anos, a Escola Zajana Danza segue projetando seu trabalho para 

diversas perspectivas: no campo didático-pedagógica, com o desenvolvimento de aulas 

permanentes e workshops, oferecendo várias técnicas e práticas corporais; na área da criação 

e produção artística através do desenvolvimento criativo e investigativo da dança, cujo 

resultado está nas apresentações coreográficas, montagens cênicas intervenções e 

experimentações abertas a todas os estudantes da Escola; na área de estudos terapêuticos, 

proporcionando workshops e cursos para a melhoria da qualidade de vida e a saúde através de 

práticas como a massagem, o tai-chi e a meditação; no campo dos projetos culturais e 

artísticos, produzindo programas de natureza artística e educativa para populações em 

situação de vulnerabilidade social e afetadas pela violência, como parte de sua contribuição  

dialógica à realidade do pais.  

Essa descrição é a estrutura atual das atividades que definem esta Escola, que se define 

e se determina como “espaço criativo em movimento”, no qual a dança é compreendida como 

                                                 
 
 
33  Data que marca o nascimento da  a nova identidade, produto do encontro entre as cultura indígenas, africanas 
e européias, na Colômbia, esse dia é comemorado em 12 de outubro. A celebração dessa data na Escola Zajana 
Danza procura conscientizar sobre o respeito à diversidade cultural e integração de todas as raças através da 
dança e a música. 
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caminho de conhecimento e campo acessível para a reflexão, a criação e a transformação do 

corpo e seu movimento. Seu interesse está na integração e a inclusão de todas as pessoas por 

meio da dança. Ela se determina assim mesma.  

Durante estes último anos (2011 a 2013), estar morando no Brasil me permitiu 

observar e refletir sobre as condições políticas, sociais e econômicas do meu pais, sobretudo, 

com relação a arte e a dança, assim como, destacar o modelo acadêmico e artístico da arte 

brasileira. Tais considerações levam-me a firmar-me em um caminho trilhado pelo estudo 

prático e experimental, possuindo um conhecimento que nasce da experiência e do 

empirismo, que procura descobrir em vias teóricas e  analíticas, os caminhos criativos e 

artísticos, sobre a realização de um projeto artístico/pedagógico em dança, aberto a todos os 

indivíduos. 

 Ao trabalhar na Escola Zajana Danza testemunhei diversas fases e andamentos que 

atravessam o histórico desta Escola, mas que exemplificam as iniciativas culturais, que 

ajudam a construir a história da dança na Colômbia. Examinar o trajeto que tem percorrido ao 

longo de seus doze anos, contribui na contextualização dos seus andamentos 

artísticos/pedagógicos, que são base para os seus processos de improvisação. Por tal motivo, 

sigo por essa escrita descrevendo as formas da improvisação que se constroem e apresentam 

nesta Escola. 

 

1.2.2. Tendências da improvisação 

 

Expor os processos de improvisação e sua utilização na Escola Zajana Danza implica 

descrever e desenhar um panorama de suas diversas perspectivas e tendências. Elaboro este 

cenário através dos depoimentos da diretora Xiomara Navarro e faço cruzamentos com 

disposições sugeridas por Laurence Louppe (2011), no seu livro “ La poética de la Danza 

Contemporánea”. Aproprio-me de exemplificações das experiências de coreógrafos e 

dançarinos, citados por esta autora, os quais colaboram na compreensão dos possíveis usos da 

improvisação em dança. Entretanto, ressalto que na Escola Zajana Danza há outras 

classificações, resultado do seu trabalho e do seu enfoque particular, cujos apontamentos 

ajudam a entender seus contextos.  

Começo expondo que a improvisação como emergência de criação, e não no sentido 

pejorativo de falta de preparação e rigor, tem sido o recurso na trajetória desta Escola. Fatores 



 

 40

como a escassa oferta de instituições de formação artística na Colômbia, faz com que 

apareçam maneiras, criativas e improvisadas, para abordar os interesses técnicos e teóricos em 

dança. Esta situação dá origem a estudos alternativos, propostas empíricas e experimentais 

que através de workshops, cursos breves e aulas pontuais, geram uma “formação” em dança. 

Tal condição é parte do meu desenvolvimento artístico/pedagógico, assim como, o da maioria 

de professores e dançarinos deste espaço de ensino aprendizagem. 

Esta abertura é para explicar como a improvisação converte-se em eixo transversal que 

permeia a maioria das modalidades em dança deste espaço de ensino, fazendo com que os 

processos de aprendizagem sejam compreendidos como empíricos e, portanto, experimentais. 

Esta tendência, revela que a improvisação é assumida como o desenvolvimento de uma 

formação autônoma, que advém do trabalho prático e ressalta a expressividade através de seu 

exercício.  

Para a Escola Zajana Danza a improvisação é parte do estudo da dança e forma de 

expandir a criatividade e as capacidades cognitivas dos estudantes, na procura de entender e 

criar novos movimentos, ou seja, ampliar o seu vocabulário corporal. Características, que o 

dançarino e coreógrafo Rudolph Laban31 (1879-1958) também desenvolvia a partir da 

improvisação, sendo parte do estudo do movimento.  

O pensamento de Laban, como coreógrafo, esteve focado no ensino da dança, de  

modo que elaborou estruturas de improvisação como formas de despertar e ampliar a 

criatividade dos dançarinos. Mais tarde, sua discípula e dançarina, Mary Wigman32 (1886-

1973), se apropriou da improvisação como ferramenta de treinamento para trabalhar com 

dançarinos e amadores. Nota-se, então, que por meio das habilidades como a escuta e a 

sensibilidade, exercita-se o desenvolvimento da criatividade e expressão pessoal, projetando a 

“técnica (Technique) da improvisação como um método de experimentação e de movimento 

estruturante"33 (LAUNAY apud COREC, 2010, p. 78). Com estes exemplos, assinala-se que a 

improvisação é método de formação para que o estudante compreenda os espaços internos e 

externos do corpo, exponha o seu pensamento e emoções, deixando-se levar pela intuição e 

                                                 
31 Mestre de origem húngara, dançarino, coreógrafo, diretor e pesquisador da dança e do movimento. 
Considerado pai da dança moderna, é criador da Labanotation, fundador de muitas escolas na Europa e iniciador 
da terapia em movimento. 
 
32 Bailarina, coreógrafa e professora de dança alemã, nascida em Hannover. Ela foi considerada uma das 
principais representantes da corrente expressionista, partidária da dança livre e discípula de Laban. 
 
33 No original : conçoit « la “technique” (“Technique”) de l'improvisation comme « une méthode 
d’expérimentation et de structuration du mouvement ». 
 



 

 41

potencializando a sua expressividade. 

Sob a perspectiva pedagógica, o coreógrafo norte-americano, compositor e desenhista, 

Alwin Nikolais34 (1910-1993), desenvolveu seu próprio método de estudo, utilizando a 

improvisação como o “lugar da “teoria”: a exploração do movimento, da coreografia e da 

matéria coreográfica por si mesma, como a única que pode chegar aos recursos artísticos das 

profundidades.”35 (LOUPPE, 2011, p. 204). Este método foi aplicado ao trabalho de ensino da 

dança e da coreografia durante 50 anos, em Nova York.  

Nikolais falava que os estudantes tinham que desenvolver uma forma afinada de olhar 

para o movimento, a fim de assimilar a consciência da ação e desenvolver propriedades 

pessoais, no espaço físico e no movimento. Desse modo, a improvisação como método, é 

parte integral da evolução das capacidades sinestésicas e do reconhecimento corporal, 

colaborando, ainda, no desenvolvimento de habilidades sensório-motoras e de respostas, que 

permitem ao estudante uma complementação de seus estudos em dança com elementos de 

expressão e criação. 

A diretora Xiomara Navarro, compreende os processos de improvisação da Escola 

Zajana Danza sob três tendências: a primeira, obedece ao trabalho da improvisação com 

aproximações para o teatro, na qual se trabalham qualidades corporais e cênicas dos corpos, 

em modalidades como Jazz dance e hip-hop. A segunda, para a dança livre, que centra-se no 

trabalho de movimento exploratório e investigativo por meio da intuição, a autonomia dos 

movimentos com seus estados corporais e suas ressonâncias,  concentrando-se em práticas 

como o Butô, a dança Afro-contemporânea e as aulas de improvisação. E a última tendência é 

para o contato-improvisação como forma de estudo no compartilhamento de energias, peso e 

movimentos com outros indivíduos no espaço, referenciada na dança contemporânea e na 

improvisação. Estes três enfoques tem sido trabalhados por diferentes professores: Carolina 

Van-eps, Xiomara Navarro, Jamie Howard, Ana Milena Navarro, Rene Arriaga e Leonor 

Agudelo.  

Contudo, essas três tendências não são estabelecidas como formas rígidas nem 

estandarizadas, pois a natureza efêmera e instável da improvisação não permite fazer 

                                                 
34 Coreógrafo Norte-Americano, compositor e desenhista, estudou com Doris Humphrey, Martha Graham e 
Hanya Holm, está última, por sua vez discípulo de Laban e Wigman. 
 
35 No original: “Es el lugar de la teoría", es decir, la exploración del movimiento y la coreografía y de la 
matéria coreográfica por símisma, como la única que puede llegar a los recursos artísticos de las 
profundidades”. 
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determinações fechadas. As propostas improvisadas sempre estão nos limítrofes, suas beiras 

se desmancham, fazendo com que os seus conteúdos e os seus contextos se adaptem à 

multiplicidade dos modos de olhar, de pesquisar e de aplicá-la. Pela mesma razão, o modo 

como a improvisação apresenta-se nestas modalidades de dança, depende do tipo de relação 

que se estabelece, seus focos são variados tanto na pedagogia quanto na criação.  

 

 

 

A primeira tendência da improvisação é para o teatro, caracterizado nas técnicas de 

Jazz dance e hip-hop, onde a improvisação está abordada sob duas perspectivas: ferramenta 

de criação e ferramenta de comunicação. A primeira delas, ferramenta de criação, 

corresponde ao uso de improvisações para a criação de movimentos e sua posterior 

organização em coreografias.  

No Jazz dance a improvisação aparece com o estudo e aprofundamento do 

desenvolvimento técnico, fazendo referência ao mesmo vocabulário aprendido durante o 

curso. No caso do hip-hop, a improvisação é mais conhecida como freestyle. Este estilo 

permite a criação de movimentos novos e livres, usando como base as formas variadas e 

movimentos do street dance. Geralmente, os movimentos utilizados na improvisação são 

referências dos estilos do hip-hop aprendidos na sala de aula, conjugado a sua vez com a 

criatividade de situações que fazem parte do conteúdo criativo e compositivo coreográfico.   

A improvisação como parte da criação coreográfica foi utilizada pelo coreógrafo 

Alwin Nikolais, apontando que na improvisação “ao deixar que o corpo explore e invente a 

matéria de sua dança”36 (LOUPPE, 2011, p. 200) experimenta-se a própria maneira de usar 

                                                 
36 No original: “Al dejar que el cuerpo explore e invente la matéria de su danza” 
 

Figura 3: Improvisação, 2010 
Dançarina: Jamie Howard 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana 
Danza. 

Figura 2: Improvisação hip-hop, 2009 
Dançarinos: Estudantes da Escola 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana 
Danza. 

Figura 1: Improvisação Jazz dance, 2010 
Dançarinos: Estudantes da Escola 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana 
Danza. 
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qualquer elemento da linguagem e realiza-se a composição a partir de diferentes ferramentas. 

Também, Trisha Brown (1936- hoje), dançarina e coreógrafa pós-moderna, utilizou a 

improvisação nas suas primeiras peças, trabalhando com instruções de gestos, restrições de 

movimento e espaço como propostas de improvisação.  

Ainda que o coreógrafo norte-americano Merce Cunningham37 (1919-2009) não tenha 

utilizo diretamente a improvisação, suas composições estão marcadas por recursos aleatórios, 

processos indeterminados e chance-process38, sendo ferramenta e estruturas de criação para 

apresentar uma composição em dança. Cunningham afasta-se de coreografias padronizadas, 

trabalha com certos elementos de espontaneidade e o acaso como elementos estruturadores de 

suas composições, de modo que os dançarinos não saberiam no início como sua dança se 

desenvolveria. 

A segunda perspectiva refere-se à improvisação como ferramenta de comunicação, 

sendo a habilidade cênica voltada para a expressão dos dançarinos e contato com o público. A 

improvisação no Jazz dance, apresenta-se como forma de exploração com a criação de 

movimentos e gestos para a coreografia, recursos que trabalham a expressividade e a 

comunicação cênica dos estudantes. Neste aspecto, há de se ressaltar o trabalho da alemã Pina 

Baush39 (1940-2009), que desenvolveu um trabalho de improvisação para a criação de suas 

peças, utilizando as emoções, memórias afetivas e histórias pessoais de seus dançarinos, 

promovendo com contínuas perguntas a criação de novas estruturas e movimentos. É por isto, 

que suas peças são marcadas por um forte caráter emocional, correspondente ao material, 

muitas vezes autobiográfico, dos seus dançarinos.  

Também o hip-hop possibilita que os estudantes criem e inovem sobre os movimentos, 

por isso mesmo é, sobretudo, utilizado como instrumento de comunicação no momento de 

dançar, criando um diálogo entre os dançarinos e espectadores, recorrendo a expressão na 

cena e a outras linguagens gestuais, como a mímica e a encenação. Geralmente, a 

improvisação descreve o espaço de livre expressão que se realiza em forma de batalha em que 

um bailarino desafia ao outro. 

                                                 
37 Bailarino e coreógrafo norte-americano. Criou mais de 200 coreografias e foi responsável por mudar os rumos 
da dança moderna. Sua dança teve estilo vanguardista e caráter experimental. 
 
38 Procedimentos para decisão ao acaso na composição. Por exemplo: distribuir em números, sexos dos 
intérpretes, a duração, o corpo ou a localização espacial, etc (LOUPPE, 2011, p.203). 
 
39 Dançarina, coreógrafa e criadora do Wuppertal Dance Theater, é reconhecida como criadora e impulsora da 
Dança-Teatro. 
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Outra tendência é a improvisação enquanto dança livre, que evidencia a investigação 

de movimentos, suas possibilidades e possíveis relações de autonomia e espontaneidade para 

a dança, um exemplo disso, são os formatos de improvisação com base na dança-afro 

contemporânea, em que ao final de cada aula, com um círculo formado por todos os 

participantes, cria-se um espaço aberto à todos para improvisar. Na dança africana, a 

improvisação ocupa um lugar vital, procurando a expressividade, emotividade e 

espontaneidade do(a) dançarino(a). A música, o movimento e o sentimento se conectam para a 

manifestação da energia e expressividade do momento.  

 

           

 

Na Escola Zajana Danza, a improvisação em dança afro-contemporânea procura a 

expressão pessoal e o aprofundamento de códigos e movimentos estudados durante as aulas, 

com o objetivo de serem instrumentos que colaborem para o entendimento rítmico, musical e 

corporal de cada estudante. Estes mecanismos buscam ser interiorizados para que no 

momento da improvisação eles apareçam de uma forma pessoal e única de fazê-los, guiados 

pela percussão, a emoção e a intuição, gerando possibilidades de criar e explorar outras 

formas de movimento.  

Nas aulas de dança afro-contemporânea praticam-se atividades participativas e de 

conexão entre músicos e dançarinos, onde cada corpo reconhece e organiza sua experiência, 

espontaneamente e intuitivamente, em comunicação com os tambores e os outros corpos. O 

momento de improvisação neste tipo de aula converte-se em um espaço fundamental de 

exploração do próprio movimento e de construção da experiência de cada pessoa, no que o 

corpo é canal para a manifestação e transcendência de forças. 

Figura 5: Dança Afro-Contemporânea, 2011 
Dançarinos: Professores Xiomara Navarro e Rene Arriaga 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

Figura 4: Aula de Dança Afro-Contemporânea 
Dançarinos: Estudantes da Escola 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
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Importantes coreógrafos e dançarinos visaram seus trabalhos e estudos na “dança 

livre”, é o caso de Rudolph Laban, que implementou estratégias de improvisação que entendia 

como “dança livre”, um método “que não tem nenhum estilo preconcebido ou exigido, todos 

os elementos do movimento são experimentados na prática. Da combinação espontânea destes 

elementos surgem um número quase ilimitado de variedades de passos e gestos, que são 

colocados à disposição dos bailarinos”40 (apud COURDEC, 2010, p 74).  

Em contraposição, uma das principais representantes da dança expressionista alemã, 

Mary Wigman – para quem a dança não era importante apenas na sua forma, mas na sua 

expressividade, uma vez que assimila os movimentos vindos do interior do indivíduo –  

utilizou a improvisação como “dança livre”, usando e pesquisando formas de expressão, 

espontaneidade e movimentos livres para suas apresentações. Mary Wigman oferece 

"dimensão verdadeira à "dança livre", como a arte da cena e expressão do indivíduo, sua 

magnitude é tão elevada que fala de "dança absoluta" (ROBINSON apud COURDEC, 2010 

p.77).  

Dentro desta tendência de dança livre, pratica-se o Butô, ainda esta dança de origem 

japonês seja concebida como modo e estilo de vida pelas pessoas que a practicam, já que 

adentra-se nos terrenos sombrios da existência humana, explorando estados anímicos e 

imaginativos que levan à transformação do corpo. O butô não pode ser encerrado dentro de 

nenhuma categoria, ele fica distante de conceitos ocidentais sobre a dança, mas a diretora 

Xiomara Navarro enfoca esta pratica dentro da Escola enquanto materialidade artística e 

sensível da expressão em dança. Ela define o Butô como “um estado de improvisação com 

imagens profundas” (Informação verbal)41, no que a imagem desenha os estados intensos do 

corpo e conduz o trajeto da improvisação. Cabe ressaltar que no Butô a diferença da 

improvisação é trabalhado o apagamento do “self”, o qual abre caminho para que a 

transformação, umas das caraterísticas desta prática, aconteça, mas na improvisação o Self não 

é uma questão especifica a ser trabalhada, preocupa-se de outras assuntos ou temas, mas não 

define a transformação nem a imagem como parte concomitante de suas reflexões e 

interesses. 

                                                 
40 No original: “Quin’apas de style préconçu ni imposé, toutl’éventail des éléments de mouvementestexpérimenté 
et pratiqué. De la combinaisonspontanée de ces élémentsémerge un nombre quasiillimité de variétés de pas et de  
gestes, quisont mises à la disposition des danseurs”. 
 
41 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza,em entrevista realizada em 7 de 
setembro, 2012. 
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Maria Eugenia Rangel, estudante da Zajana Danza e assistente da aula de Butô, diz 

que para ela esta aula “é como colocar-se dentro de um objeto e sentir que você é esse objeto, 

sentir o que esse objeto pode sentir.”42 (Informação verbal)43. Ademais, esta prática oriental 

cuja qualidade é a tensão do colapso do corpo, faz com que existam diferentes estados 

corporais acompanhados de um esvaziamento corporal, o qual cria a ideia de “processo, 

inacabado, perecível, indistinto do lugar onde está e eternamente em crise de identidade” 

(GREINER, 2005, p.5) o qual produz uma estética particular. 

A diretora e professora de Butô Xiomara Navarro conta que ambas as práticas 

(improvisação e Butô) compartilham o estudo das sensações e da abertura corporal, 

permitindo a autonomia de explorar diversos estados corporais, mas diferem do modo em que 

são abordadas, ou seja, na forma de entrar nesse estado de improviso. Esta abertura à que se 

refere a diretora, produz-se no Butô mediante a meditação, concentração, no esgotamento 

corporal, porquanto, na improvisação, é referenciada através da atenção e a escuta.  

A entrada nesse “estado de improviso” pode obedecer ao propósito e habilidades de 

cada improvisador. Estas oposições estabelecem que o estado de improvisação adquire-se por 

rotas diferentes e destacam que o self, esvaziamentos, estados corporais e imagens são 

tendências gerais no Butô, mas na improvisação em dança também podem acontecer.  

Na improvisação como criação no instante há multiplicidade de formas, de intenções, 

de estímulos, de estados corporais e de movimentos, mas no Butô há a tendência para 

dissolver a ideia de um corpo belo e virtuoso, trabalha-se sobre os opostos feminino-

masculino, a simplicidade-complexidade e o cômico-trágico. De qualquer modo, ambas as 

práticas não possuem métodos restritos devido à natureza e materialidade incerta e pessoal 

com que trabalham, mas esclarecem certas rotas, mapas e formas que as determinam dentro 

de uma experimentação em que o agir e o viver são as perguntas para a união arte-vida.  

A dança afro-contemporânea, o Butô e a improvisação, ao trabalharem com a 

improvisação desde uma perspectiva “aberta”, empregam um material baseado no trabalho 

aguçado da escuta do corpo, assim como momentos de abertura corporal, de repetição e de 

esvaziamento são utilizados para criar movimentos e estados corporais que falam sobre a 

sensibilidade do corpo com relação ao seu ato de criação.  

                                                 
42 No original: “Es como meterse dentro de un objeto y sentir que tú eres el objeto, sentir lo que ese objeto puede 
llegar a sentir”. 
 
43 Informação fornecida por Maria Eugenia Rangel, estudante da Escola Zajana Danza,em entrevista realizada 
em10 de outubro, 2012. 
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Para concluir essa reflexão acerca das tendências da improvisação na citada 

instituição, apresenta-se aqui a última tendência que pertence ao Contato Improvisação (CI), 

que nasce em 1972 e foi desenvolvida pelo coreografo e dançarino Steve Paxton (1939- hoje). 

O CI é uma forma de dança que implica a união dos corpos em movimento e no trabalho do 

peso através da comunicação pelo tato. Ele está determinado pela relação de pesos entre 

dançarinos, baseado nas leis físicas de gravidade, inércia e dinâmica em união com 

“elementos das artes marciais, dança social, esportes e brincadeiras de crianças” (BANES, 

1990, p. 56). Para Steve Paxton: 

 
O contato improvisação é um modelo de dança que é mundial, inicia com a 
Internet e tem os mesmos princípios básicos. É algo que as pessoas fazem 
porque querem, não têm qualquer governo, tem a ver com a prática com outra 
pessoa, uma das coisas pelas quais os duetos improvisados são muito bons, 
como uma conversa, um jogo, o estar juntos. Cada pessoa dá algo, oferece 
algo que a outra pessoa possa responder 44 (PAXTON, 2010)   

O CI é conhecido e implementado por pessoas do mundo todo através das jams ou 

encontros de pessoas que praticam este tipo de dança, cursos, aulas e seminários. Paxton não 

interferiu na forma de ser ensinada e abordada essa prática, o que tem permitido a 

transformação e evolução constante que inclui fusões com outras tendências artísticas, sendo 

ponto de apoio para estudos em psicologia, biomecânica e terapias como eixo regulador do 

                                                 
44 No original: “O contacto improvisación es como una trama de danza que está en todo el mundo, comenzó 
junto con la Internet y tiene los mismos principios básicos. Es algo que la gente hace porque quiere, no tiene 
ningún gobierno, tiene que ver con prácticas con otra persona y usa una de las cosas para las cuales los dúos de 
improvisación son muy buenos, son mejores, como en una conversación, como en un juego, como en estar 
juntos. Cada persona da algo, provee algo para que la otra persona pueda responder”. Paxton, Steve, 
<http://cobairosario.blogspot.com.br/2010/03/conferencia-steve-paxton-fragmentos.html>. Acceso o 29/11/12. 
 

Figura 6: Dança contemporânea, 2009 
Dançarinos: Maria Eugenia Rangel, Carlos Ochoa    

  Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
 

Figura 7: Improvisação, 2009 
Dançarinos: Maria Eugenia Rangel, Carlos Iregui, 

Wilma Quevedo, Jair Sierra. 
Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
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comportamento e partilhamento social.  

O trabalho de CI, na Escola Zajana Danza enfatiza a  fisicalidade do corpo, a começar 

pela troca de pesos e pelos diferente pontos de contato com outra pessoa, advertindo o risco e 

a falta de controle da situação como condições que abrem a experiência para o diálogo 

contínuo e compartilhamento de energias, adaptação e reflexos conectados à sobrevivência.  

Existe um outro enfoque da improvisação nesta instituição, que não está baseado 

somente no uso do contato com o outro. O CI é estudado na aula de improvisação, como o uso 

da energia, o pensamento como reflexo do movimento e, finalmente, na forma de se 

relacionar e tocar outros objetos e/ou espaços.  

A respeito disso a professora Jamie Howard acrescenta que a abordagem do contato 

nas aulas tem direciona-se mais para uma perspectiva sensível, do que para desenvolvimentos 

acrobáticos e de peso. A importância do CI significa para Steve Paxton na utilidade para as 

pessoas que não são formadas em dança ou pessoas com deficiência, pois apaga as fronteiras 

entre os corpos.  

Até aqui se elucida a forma como vem trabalhando a Escola Zajana Danza, 

desenhando metodologias para o ensino da dança em corpos comuns, ressaltando a sua 

importância na participação artística em dança através de diferentes modalidades em dança e 

enfocando o seu trabalho na improvisação como forma de proximidade para o estudo do 

corpo e seus estados criativos.  

Abrange as três tendências de improvisação as aulas dança contemporânea, posto que 

ela encerra uma multiplicidade de olhares que reflete nos modos de percepção e visão 

particular de mundo de cada dançarino, e não se reduz a estilos únicos, de composição na 

cena. Outro aspecto da dança contemporânea é sua forte tendência para as modificações, 

porque dispõe-se e articula-se na desconstrução das fronteiras para a instauração de “novos 

modelos” e “estruturas”, que permitam estar em concordância com a sua realidade e/ou 

transgredir a mesma.  

Essa dança perpassa os desejos de espetáculo e  de virtuosismo para apontar a um 

compartilhamento que desvenda subjetividades, formas plurais de críticas políticas, 

educacionais e institucionais, até mesmo do conteúdo artístico. Sobre isso Louppe coloca que 

“a dança contemporânea deve existir sob uma nova concepção do corpo e do movimento”45
 

                                                 
45 No original: “La danza contemporánea debe existir en una nueva concepción del cuerpo y el movimiento 
(cuerpo en movimiento)”. 
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(2011, p. 56), portanto, traz novos estudos, experimentos e outras formas de sentido e relação 

do corpo na dança.   

No início desta Escola, em 2001, a dança contemporânea esteve impregnada dos 

movimentos da dança moderna, herdados da tradição da dança norte-americana com 

intervenções da “dança expressionista” ou “dança teatro” de caráter europeu. Isso significa 

que, nesta escola, a dança contemporânea deriva-se de uma fusão em técnicas modernas, com 

experimentações que correspondiam a modos improvisados e “livres”. Por conseguinte, a 

improvisação começa a ser uma ferramenta de exploração de movimentos, tentando apagar os 

hábitos adquiridos e ajudando a criar um vocabulário novo.  

 

 

 

Se anteriormente improvisava-se para traçar outros caminhos de movimentos, de 

significação e de pesquisa, desenvolvendo elementos de criação que depois se combinavam 

com movimentos de dança contemporânea e se organizavam para a composição coreográfica, 

atualmente trabalha-se diferentes estilos da improvisação na dança contemporânea, estudados 

como forma de pesquisa, em que as abordagens, segundo o desenvolvimento desta Escola, 

são: investigação corporal na criação de estados de corpo e movimentos; investigação cênica, 

formas de expressão e presença para a cena; e, finalmente, investigação criativa para a 

composição coreográfica ou mesmo como forma de expressão.  

A improvisação e a dança contemporânea são formas abertas e flexíveis de dança, 

destacando seus modos particulares de criar, fazer e dizer, posto que, em “cada movimento o 

corpo expõe configurações e reconfigurações, que se organizam no espaço-temporalmente e 

provocam inúmeras percepções” (SETENTA, 2008, p.11). Essas percepções evidenciam que, 

um corpo realiza e organiza sua forma de fala, em correspondência da sua forma de fazer. 

Figura 8: Contato 2010 
Dançarinos: Carlos Ochoa, Ana 

Milena Navarro                     
Fotografia: Arquivos da Escola Zajana 

Danza. 

Figura 9: Contato- improvisação, 2010 
Dançarinos: Estudantes da Escola       

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana 
Danza. 

Figura 10: Contato, 2010 
Dançarinos: Mónica Pineda, 

Carlos Ochoa                
Fotografia: Arquivos da 
Escola Zajana Danza. 
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Este apontamento é a tese central do livro “O fazer-dizer do corpo: dança e 

performatividade” de Jussara Setenta (2008), cuja modalidade de “fazer – dizer” auxilia 

entender que o corpo na improvisação determina o seu discurso mediante sua ação. O corpo 

na improvisação desvenda autonomias que evidenciam maneiras, procedimentos e 

pensamentos que se organizam e se constroem no fazer no/pelo corpo, ressaltando assim, 

como suas propostas são eixos de performatividade que discorrem em ser modos de operação 

do corpo.   

A prática da improvisação nas diferentes modalidades de dança (dança-

contemporânea, dança afro-contemporânea, jazz dance, Butô, hip-hop) converte-se em 

presença para a criatividade, a espontaneidade e a expressão individual dos estudantes e 

professores. Todavia, desenvolve nos estudantes a capacidade para atender e resolver ações 

imediatas, potencializando a resposta e a criação. Os estudantes ao praticarem a improvisação 

dentro de suas aulas, adquirem formas e estruturas de pensamento diferentes, ainda que 

utilizando os códigos referenciais de cada aula, potencializam e ampliam a percepção do 

movimento, dando novas formas, entendimentos e possibilidades ao corpo de desenvolver 

seus modos subjetivos. 

 Os corpos que praticam improvisação, possuem informações de outras modalidades 

de dança, fazendo com que, existam variadas percepções, sensibilidades e discursos, o que 

produz outras formas de ver e pensar a dança. 

 

1.2.3. Andamento pedagógico 

 

Proporcionar e oferecer, aos diferentes indivíduos, espaços artísticos/pedagógicos de 

vivência e experiência com a dança, tem sido, ao longo de doze anos, o processo de 

investigação da Escola Zajana Danza. De acordo com a diretora Xiomara Navarro, essa 

perspectiva artística e educacional conduz a elaboração de novos e múltiplos procedimentos 

de enfoques na dança, que transitam entre aspectos terapêuticos, técnicos, criativos e 

pedagógicos, ajudando a preencher as expectativas dos estudantes.  

Une-se a isso, a valorização às diferentes corporeidades; os corpos do cotidiano, que 

rompem com o ideal estético e técnico do corpo que dança, deixam de ser um problema e se 

transformam em poéticas de criação, originando uma estética particular que congrega todos os 

corpos em uma dança aberta.  
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Por estes vieses, nota-se que a instituição encontra modos adaptativos às novas 

características da dança no período contemporâneo, dentro de uma estrutura flexível e 

integrada, aproximando-a do cotidiano dos indivíduos e reconhecendo os diferentes pontos de 

vista que corroboram para que esta, seja estudada, ensinada e criada, instaurando, assim, uma 

“metodologia viva”; o que quer dizer que a base pedagógica desta escola centra-se no 

indivíduo46 e em suas transformações. 

A pedagogia adotada pela Zajana Danza, fundamenta-se na valorização do sujeito e na 

individualidade, sendo que suas raízes florescem do pensamento platônico-socrático, com as 

formulações dos princípios de "cuidado de si mesmo" (Epimeléia Heautoû) e "conhece-te a ti 

mesmo" (Gnôthi Seautón), do diálogo de Alcibíades47 de Platão (428-347 a.C.). Essas 

máximas tornaram-se, na antiguidade, parte fundamental da vida de qualquer indivíduo, e de 

igual maneira na atualidade seguem professando um equilíbrio físico e mental a partir de uma 

noção própria de regulação e autoconhecimento, que deriva em valores éticos e estéticos.  

O estudo do corpo na dança, elaborado na Escola Zajana Danza, considera estas duas 

noções como resultados da experiência e da apropriação na formação da corporeidade e sua 

cognição. Por tal razão, convertem-se em pilares para os processos, tanto pedagógicos quanto 

artísticos desta Escola, sendo o "conhece-te a ti mesmo" a relação entre o sujeito e o mundo; 

e o "cuidado de si mesmo" a prática consequente de tal pensamento. 

Corrobora para essas colocações a apropriação de Foucault sobre estes termos, que na 

abordagem da hermenêutica e dos jogos da verdade faz um deslocamento histórico sobre a 

proposição do “domínio de si” da antiga Grécia e aplica-o à noções de ética, desenvolvendo o 

conceito de “governo”, forma ativa do indivíduo para ser aplicado sobre si próprio: governa-

se a si mesmo! Para Foucault o que está jogo é a ideia de liberdade e autonomia como 

condições necessárias da ética, construindo assim, uma postura frente ao poder. 

A partir deste interesse, o autor desenvolveu as “tecnologias de si”, as quais se referem 

ao "conjunto de práticas que o indivíduo estabelece consigo a fim de constituir-se segundo 

um estilo que escolhe livremente conferir à própria existência" (FOUCAULT apud 

                                                 
46 O indivíduo é tratado não como algo dado, mas como construção, a qual depende das relações com o que se 
está em volta e depende do mundo que vai criando, o que ocasiona que ele mesmo se crie. Neste ponto, o termo 
se transforma em sujeito. 
 
47 Diálogo da antiguidade entre o filósofo Sócrates e o seu discípulo Alcibíades, esta obra é atribuída a Platão. 
Alguns filósofos e investigadores consideram este diálogo como falso, mas esta obra é um compêndio das 
principais teses políticas e éticas que reverberam em livros como a República e das Leis de Platão. 
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FONSECA, 2011, p. 132). Desta maneira, o autor estuda a constituição do sujeito e a 

possibilidade de observar mecanismos, que efetivem uma atualização sobre a sua 

configuração. 

O intuito desta análise teórica, ainda que sintética, entre Platão e Foucault, é 

fundamentar como se constitui a metodologia da referida Escola, cujas referências discutem 

que a ética e estética produzidas a partir do "cuidado de si mesmo" e "conhece-te a ti mesmo" 

não são valores fechados tão pouco dogmáticos. Ao contrário, eles são entendidos enquanto 

construção de autonomia, respeito para si mesmo e para os outros, além de resistência aos 

eixos de poder, em que as Artes Cênicas e a própria dança também são consideradas.  

Como dito anteriormente, uma “metodologia viva”, aplicada na pedagogia da Escola 

Zajana Danza reflete sobre a natureza do sujeito e sua capacidade de fundar sua própria ética, 

provocando reflexões sobre as suas ações, assim como um aprendizado em parte individual, 

através da vigilância do que acontece no seu pensamento e no seu modo de agir. Tal proposta, 

como pesquisa pedagógica, centra o seu trabalho no sujeito, o qual perpassa ideias estáticas 

para arriscar-se em mobilidades que competem à multiplicidade de suas escolhas e opções 

para experimentar, adentrando a seus próprios processos de subjetivação.  

Assim, o sujeito tem a oportunidade de criar e se re-criar, testando a composição de 

outras e novas subjetividades, as quais através do seu corpo determinam as maneiras de ver, 

conhecer, criar e fazer dança.  

Considerando que essa “metodologia viva”, refere-se também a concepção de Steve 

Paxton que o corpo de cada estudante é em grande medida o seu próprio professor, nota-se 

que este, o corpo, converte-se no guia que parte de um “governo de si mesmo” para o 

compartilhamento com os outros, instaurando bases de responsabilidade de mover-se e o que 

faz mover-se. Dentro de um campo de autonomia, tanto para o aprendizado, quanto para a 

criação, essa condição não deixa de pensar a prática como forma de experiência vital para 

processos cognitivos. 

É neste contexto que paulatinamente estruturou-se na Escola Zajana Danza, o estudo 

da improvisação em dança, cujo objetivo era a investigação de possibilidades corporais e 

criativas para os estudantes da dança contemporânea. A priori, esses estudos foram 

conduzidos pela professora Leonor Agudelo, que nesse período, o ano de  2003, estava entre o 

seleto grupo de profissionais da dança que trabalhavam com a improvisação na Colômbia. 

Seu percurso experimental e sua experiência no campo, introduziu um diálogo interior 
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e exterior de fluxos, imagens e sensações, deixando uma “grande interrogação” na Escola 

sobre a perspectiva artística da improvisação. Entretanto, instigados por este estudo, a 

instituição faz da improvisação um fator, que aos poucos, se tornaria a base do trabalho 

artístico para a sua companhia de dança.  

O olhar que este espaço artístico/educacional teve e tem para a dança e o andamento 

de suas práticas pedagógicas, consolidaram a improvisação como parte integrante da matriz 

curricular da Escola no ano de 2009, como um reconhecimento à utilidade do seu treinamento 

e a importância de seu estudo para os estudantes na dança. De acordo com a diretora Xiomara 

Navarro, a improvisação adentra aos processos criativos e pedagógicos da instituição por dois 

motivos principais: 

 
Primeiramente, é que as pessoas que estudavam dança contemporânea precisavam 
de um tempo a mais para se aprofundar sobre estes movimentos não técnicos. E 
além disso, é que encontramos um grande benefício com a improvisação, pois ela se 
converte em um espaço convidativo. Refiro-me aqui por convidativo, que a 
improvisação pode trabalhar com pessoas que tem uma base técnica, um 
conhecimento prévio ou uma busca de linguagens corporais específicas, e também 
pode ser trabalhada com pessoas que nunca tiveram essa busca, ou que não tiveram 
um trabalho prévio com o movimento, o corpo e a dança48 (Informação verbal)49.  

 

Em linhas gerais, o princípio operador dessa abordagem artístico/pedagógica teve 

início como uma metodologia do ensino fundamentada na integração corpo/mente, em 

parâmetros “abertos” que permita apoiar processos criativos e compositivos. Porém, a 

inclusão dos diferentes corpos – em oposição às formas de dança já conhecidas e com regras 

estritas de virtuosismo, a magreza do corpo e a precisão de movimentos – foram elementos 

fundamentais para a indeterminação do tipo de corpo requerido para poder encaixar no 

movimento artístico determinado pela dança. 

Uma das características da improvisação e, por conseguinte, da sua prática é rejeitar 

qualquer termo de qualificação, pois sua natureza pessoal e variável, impede que existam 

erros e acertos. A professora de dança contemporânea Carolina Van-Eps (2012) em entrevista 

explica que “a improvisação não deve ter campo para o erro, mas sim para a oportunidade.” 

                                                 
48 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 de 
setembro, 2012. 
 
49  No original: “Lo primero es que las personas que se estaban formando o estudiaban danza contemporánea, 
necesitaban más tiempo para profundizar sobre estos movimientos no técnicos. Y el segundo es que encontramos 
un gran beneficio con la improvisación, ya que se convierte en un espacio invitador. Me refiero aquí con 
invitador es que la improvisación puede trabajar con personas que tienen conocimientos técnicos previos o una 
búsqueda de lenguaje corporal específico y también se puede trabajar con personas que nunca han tenido esta 
búsqueda, o que no ha tenido una anterior con el movimiento, el cuerpo y la danza”. 
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(Informação verbal)50.  

 

   

 

Esta particularidade gera uma questão em seu ensinamento, pois sob que parâmetros 

pode-se formar um tipo de prática cujas estruturas são abertas e que correspondem à livre de 

expressão? Então, a questão é: ensinar a improvisar? É isto possível? Este tem sido um dos 

grandes desafios para a Escola Zajana Danza, pois, com na sua construção pedagógica a 

partir da improvisação cria procedimentos que ajudam aos estudantes a encontrar seus 

próprios caminhos criativos, levando em conta que os níveis de conhecimento tanto de corpo 

quanto de composição são diferentes e, estão sempre em processo de transformação.  

A respeito disso, a diretora Xiomara Navarro (2012) menciona que “não se ensina a 

improvisação, ela se experimenta” (Informação verbal)51. Ela explica que a improvisação tem 

como objetivo a ativação da capacidade criativa e expressiva nos estudantes, e acrescenta que, 

ensinar a improvisar não é algo que se possa treinar sob estruturas formais, como, por 

exemplo, um tendu52, que corresponde a uma forma e a um código especifico do balé clássico. 

Sendo assim, o ensino da improvisação dialoga com procedimentos desenhados a partir dos 

olhares e as pesquisas de cada professor, cujas metodologias são variáveis.  

                                                 
50 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
 
51 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 de 
setembro, 2012. 
 
52 É um passo básico da dança clásica. Tendu é uma extensão da perna para a frente, de lado, ou para trás, ou 
repetida-mente, ou como um único movimento. 
 

Figura 11: Aula de Improvisação, 2009 
Dançarinos: Estudantes da Escola 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

Figura 12: Aula de contato-Improvisação, 2010 
Dançarinos: Estudantes da Escola 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
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É relevante observar que no ensino da improvisação o professor lida com a pluralidade 

dos modos de movimentar-se dos estudantes, conduzindo-os à uma construção e 

entendimento dos direcionamentos criativos e compositivos. A esse respeito as professoras 

que têm trabalhado com a improvisação enfatizam que o fundamental é que o estudante seja 

consciente do que faz  e como o faz; trata-se de escutar o próprio corpo, estar concentrado no 

movimento e identificar quais são os modos que utiliza como percurso. Isto, gera a 

responsabilidade pela experiência pessoal, no que cada estudante é artífice de suas próprias 

decisões. Sob esta perspectiva, a estudante Maria Eugenia Rangel considera que:  

 

Aprendo a improvisar quando posso assimilar o que penso com o meu corpo, 
quando eu posso transmitir com meu corpo uma sensação, uma figura, uma cor, […] 
coisas irreais, coisas que para as outras pessoas não existem, e quando essas pessoas 
estão vendo em mim que lhes estou transmitindo algo53 (Informação verbal)54 

 

Diante do modo como a Escola Zajana Danza tem levado seu processo de aula de 

improvisação, é relevante destacar que nas inúmeras possibilidades de criação há que guiar ao 

estudante para que este encontre suas próprias perguntas e métodos, alheios dos julgamentos 

dos outros, tendo uma leitura do contexto e entendendo as aptidões de cada corpo. Neste 

aspecto, a improvisação converte-se em ponte de comunicação entre os corpos e seus 

conhecimentos, possibilitando a cada pessoa, por meio do movimento, experimentar seus 

estados de pensamento, sensação e emoção, compartilhá-los com os outros e criar a partir daí. 

Daí deriva-se que as dinâmicas de ensino na improvisação sejam abertas para a 

criação, para que cada corpo se adapte e se habite como melhor lhe pareça, mas também 

sejam dinâmicas concretas no momento de escolher e determinar como esse corpo age no 

momento de improvisar. Tais dinâmicas, vêm do exercício diário de perceber, observar, 

pesquisar, refletir, experimentar, transformar e propor, sendo o guia prático para improvisar.  

Cabe aqui uma breve análise sobre os conteúdos da improvisação em dança, 

estruturados como matrizes pedagógicas desta instituição. No esquema a seguir, apresento três 

eixos principais que centralizam as bases do estudo proposto pela Escola, e suas 

reverberações para aspectos específicos da dança e das artes do corpo, adotados como práticas 

                                                 
53 No original: “Aprendo a improvisar cuando puedo asimilar lo que pienso con mi cuerpo, cuando puedo 
transmitir con mi cuerpo una sensación, una figura, un color (...) cosas irreales, cosas que para las otras 
personas no existen y cuando esas personas ven en mí que les estoy transmitiendo algo”. 
 
54 Informação fornecida por Maria Eugenia Rangel, estudante da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada 
em 10 de outubro,  2012. 
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pedagógicas pelos professores.  

Há que se ressaltar que com o decorrer do tempo, a improvisação tem mais 

participação nesta Escola, ocupando um lugar diferenciado. Seu estudo torna-se fundamental 

no acompanhamento das propostas artísticas e para o desenvolvimento das habilidades 

criativas e expressivas. Instaurar uma prática específica sobre o estudo e experimentação da 

improvisação foi a possibilidade que esta instituição encontrou para desenvolver um curso 

que desse oportunidade a todos os corpos de se aproximar à dança.  

Na análise da prática artístico/pedagógica questiona-se: como modelar e estruturar a 

aula de improvisação sem estabelecer um modelo pedagógico fechado, mas que auxilie as 

formas de participação? A partir deste questionamento proponho uma análise dos conteúdos 

artísticos e pedagógicos que consolidam a improvisação como disciplina da Escola Zajana 

Danza, aplicados às práticas de ensino dos professores e à recepção criativa dos estudantes. 

 

1.2.4. Treinamento da improvisação 

 

A improvisação, vista como prática específica, sem estar atrelada a nenhuma técnica, é 

analisada e exercitada sob um esquema específico de preparação corporal. Esta prática ganha 

um espaço particular na Escola, pois cada estudante tem a oportunidade de experimentar, criar 

e expressar seus movimentos de forma “livre”, permitindo desenvolver capacidades corporais, 

criativas e cognitivas. É um espaço de encontro para que diferentes corporeidades e seus 

modos de expressão se conectem e gerem relações de adaptabilidade, sensibilidades e 

compartilhamento.  

Para a professora de improvisação Jamie Howard, o foco desta aula é dar  

instrumentos de consciência corporal, exploração do corpo e do movimento para que se 

aperfeiçoe e se construa habilidades para a improvisação. Fortalece-se estas habilidades por 

meio da relação com o espaço, a comunicação com o outro e a construção de situações 

abstratas e ou concretas para a cena, a fim de expressar-se, criar e dançar.  

Na Escola Zajana Danza determinou-se o curso de improvisação como aula para os 

estudantes e como forma de treinamento para os professores, identificando que quem irá 

comandar a aula deve levar em consideração os anseios e processos individuais relacionados 

aos grupais. Esta visão de aulas/treinamentos foi desenhada por meio de estruturas móveis e 

abertas que descrevem a utilização de restrições, de tarefas, de jogos, ferramentas de escuta e 
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de afinação, exercícios de comunicação e de criação/composição.  

Tais estruturas descrevem-se como abertas, devido à indeterminação com relação à 

forma e a descentralização das propostas, apresentam, assim, várias possibilidades 

combinatórias e modificáveis, que migram para pluralidade de sentidos e de configurações. 

As suas estruturas permitem ativar a criatividade para que a improvisação apareça 

naturalmente e sejam utilizadas segundo as perspectivas e temáticas de cada aula.  

Através destes mecanismos proporciona-se um treinamento específico para o 

desenvolvimento de habilidades básicas: percepção, atenção, observação, criação e escolha da 

improvisação, neste sentido contribui a fala da professora de improvisação Jamie Howard:  

 
Eu posso dizer que tenho uma estrutura. Um aquecimento que implica, obviamente,  
um aquecimento corporal e um aquecimento de conexões. Algumas ferramentas para 
criar, para dançar, e para  que você também possa usá-las quando estiver perdido 
Uma outra parte da criação, não de criar só corporalmente, mas sim de criar um 
sentido individualmente ou coletivamente, e alguns momentos que são livres.55 
(Informação verbal)56 
 
 
 

Sendo assim, a estrutura da aula/treinamento possui três fases principais:  

 

1. Preparação corporal: exercícios de alongamentos, criados através da respiração em 

conexão com as diferentes partes do corpo: respirar e levar o oxigênio a uma parte 

específica do corpo e observar a sensação que se produz; movimentar-se 

novamente e levar a respiração a outra parte do corpo e, assim sucessivamente, até 

aquecer o corpo; consciência do peso das diferentes partes do corpo, dos fluidos do 

corpo ou da estrutura óssea e movimentar-se a partir dessas sensações. Pontos que 

exemplificam essa etapa. Este aquecimento relaciona a respiração com a qualidade 

do movimento, procurando a consciência das estruturas corporais  através da 

exploração do próprio movimento e suas possibilidades de reorganização corporal. 

O eixo básico para esta preparação é a respiração e suas reverberações no corpo. 

 

                                                 
55 No original: ”Yo puedo decir que tengo una estructura. Un calentamiento, que implica un calentamiento 
corporal obviamente y un calentamiento de conexión. Unas herramientas para crear, para bailar que cuando 
estes perdido, puedes también usarlas. Una otra parte de crear, no de crear solo corporalmente sino de crear 
sentido individual o colectivamente y unos momentos que son libres.” 
 
56 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
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Na fala de alguns estudantes é possível perceber a relevância dessa fase. De acordo 

com a discente Maria Eugenia Rangel: 

 
Creio que o aquecimento na classe improvisação é quase 80%, porque aí é quando 
você toma toda essa energia e é consciente de seu corpo, e começa realmente a 
desenvolver a improvisação. É o momento, quando começa a se soltar, e se não se 
tem esse aquecimento, não se tem nada, você não se conecta com nada. O 
aquecimento me motiva muito, porque estou conectada na aula, conectada com o 
que eu gosto, com a sensação de poder experimentar movimentos.57 (Informação 
verbal)58  
 
 

Na exposição de um dos exercícios o estudante Carlos Iregui pontua: 

 
Lembro-me dos exercícios dos diferentes planos de movimento do corpo, onde 
desde a pele até o interior dos ossos começa-se a sentir e tentar dançar a partir de 
cada um desses planos, a pele, os músculos, ossos. Eu acho que é muito interessante 
e maravilhoso tentar soltar cada parte de corpo e deixar que gerem a sensação para 
dançar59. (Informação verbal)60  
 
 

2. Ferramentas: exercícios com diferentes ações corporais e seus relacionamentos, 

partindo de regras, tarefas, jogos e exercícios de atenção e escuta. Explora-se 

qualidades físicas (movimentos curvos, retos, espirais, voz, etc.) e qualidades  

cênicas (espaço, gesto, energia, etc.): movimentar-se a partir de uma parte do 

corpo, de uma sensação, de um espaço interno ou externo; Exercícios de atenção: 

criar em círculo um diálogo, uma pessoa faz um movimento e a outra responde a 

ele; trocar a posição dentro do círculo e ocupar o espaço do colega. Exercício de 

escuta: criar um movimentos e copiar a qualidade do movimento da pessoa que 

esteja próxima ou a que esteja longe; mover-se em grupo caminhando pelo espaço, 

                                                 
57 No original: “Creo que el calentamiento en la clase de improvisación es casi el 80%, porque ahí es cuando tú 
tomas toda esa energia y eres conciente de tu cuerpo, y empiezas realmente a desarrollar la improvisación. Es el 
momento, cuando empiezas a soltarte y si no se tiene ese calentamiento no tienes nada, no te conectas con nada. 
Me motiva mucho el calentamiento, porque en la clase ya estoy conectada, conectada con lo que me gusta, con 
la sensación de poder experimentar movimientos”. 
 
61 Informação fornecida por Maria Eugenia Rangel, estudante da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada 
em 10 de outubro, 2012. 
 
59 No Original: “Me acuerdo de los ejercicios de los diferentes planos del movimiento del cuerpo desde la piel 
hacia el interior de los huesos es comenzar a sentir e intentar danzar desde cada uno de esos planos, la piel, los 
músculos, los huesos, me parece muy interesante y maravilloso porque es tratar de desprender cada una de 
essas parte y dejarlas que le den una sensación para bailar”. 
 
63 Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de improvisação, em entrevista realizada em 15 de outubro, 
2012. 
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correndo, caindo, pulando. São estes os eixos principais para as ferramentas: os 

sentidos e o corpo como formas de desenvolver afinação. 

A professora Jamie Howard aponta que “as ferramentas são formas para serem 

utilizadas na dança e na criação que cada um pretende”61 (Informação verbal)62. 

Ela destaca a atenção como um dos elementos principais, pois permite a conexão 

consigo próprio e com os demais, cuja ferramenta está na escuta dos próprios 

impulsos, lembranças e as ressonâncias dos corpos e objetos no espaço. Howard 

propõe o seguinte exercício: 

 
trabalhar com palavras ou tópicos, ou com palavras sem sentido que os estudantes dão 
sentido criando uma história entre eles. Então, usamos a voz e da construção com a 
voz conta-se histórias entre todos, ainda que não sejam lógicas, mas que tenham um 
sentido lógico, ou seja, que algo aconteça com o que estamos dizendo e não o 
abandonemos. O mesmo acontece com o movimento, a voz complementa o 
movimento, ou melhor, a voz como uma personagem63. (Informação verbal)64 
 

Este exercício estimula a atenção, criatividade, escuta, sintonização, prontidão e 

sensibilidade dos estudantes, habilidades necessárias para improvisar. 

3. Criação: Espaço para as explorações criativas, a partir de um tema, imagem, som, 

sensação e/ou música. Consequentemente, realizam-se exercícios de composição 

baseados em propostas individuais e coletivas que ajudam aos estudantes a 

investigar e explorar seus próprios caminhos e propósitos. “Conexão, atenção,  

voz, jogo, níveis,  velocidades, formas do corpo, formas de interagir com os outros, 

como ficar, conhecer, preencher espaços, cópiar”65 (Informação verbal)66 são 

alguns dos recursos utilizados nesta fase: exercícios para dançar com os outros, 

                                                 
61 No original: “las herramientas son unas formas para usarlas para bailar, en la creación que cada uno quiera” 
 
62 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
 
63 No Original: “trabajamos con palabras o con temas, o con palabras sin sentido y los estudiantes les van 
dando un sentido creando entre ellos una historia. Entonces, utilizamos la voz y de construcción con la voz  
contar historias entre todos, así no sean lógicas pero si que tengan un sentido lógico, o sea, que algo pase con 
lo que estamos diciendo y no lo dejamos tirado. Lo mismo con el movimiento paso eso y la voz como 
complementa el movimento, o mas bien la voz como personaje.” 
 
65 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
 
65 No original: “Conexión, atención, la voz, el juego, el arriba, los niveles, las velocidades, las formas 
corporales, las formas de interactuar con los otros como:  quedarse quieto, responder, llenar espacios, copia”. 
 
66 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
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preenchendo os espaços vazios que o outro corpo deixa; dançar todos juntos 

fazendo contraposições ao movimento do colega, com velocidade lenta ou rápida; 

caminhar e cair no solo em diferentes tempos ou ao mesmo tempo. O eixo desta 

fase são a comunicação, a composição, as intenções, o sentido. 

 

Nota-se que esta estrutura desenvolvida pela professora Jamie Howard guarda 

semelhanças com o esquema prático do artista e músico Robert Dunn67 (1928-1996), cuja 

base criativa, pedagógica e artística foi a improvisação. Dunn ministrou workshops sobre 

composição para os dançarinos que frequentavam o estudo de Merce Cunningham entre os 

anos 1962 a 1964, realizando experimentações e apresentações que influenciaram a maioria 

dos dançarinos da década de 1960, os quais, mais tarde, seriam os grandes impulsores da 

dança pós-moderna.  

Para Dunn, o ensino do movimento e sua composição dependem da experiência 

corporal, pois é o sistema nervoso que registra as mudanças ocasionadas pelo movimento, 

resultando em imagens cinéticas. Em outras palavras, este músico ensinava aos estudantes a 

descobrir suas imagens próprias e formas particulares de construir suas experiências, isso 

porque observava que ao mudar de imagem muda-se também a qualidade de movimento.  

Esta perspectiva de Dunn, é ressaltada na Escola Zajana Danza, visto que, procura 

guiar aos estudantes na descoberta de seus modos e formas de criação através do corpo. No 

decorrer do treinamento são empregados exercícios de percepção corporal que correspondem 

à elaboração de imagens que nascem de sensações, estímulo internos ou externos, cujas 

respostas se constatam no corpo. Robert Dunn (apud BÉLEC, 1998, p. 29) intitulou essa 

relação entre a imagem e o movimento de “lógica da improvisação”, cujo esquema está 

baseado em três colunas que correspondem à influência da forma pelo ambiente.  

A primeira coluna, os “Sinais Perceptivos”, refere-se aos estímulos externos, 

compreendidos pelos cincos sentidos, lembranças e imagens e pelos estímulos internos que 

são: cinestésico, proprioceptivo, sentimentos, pensamentos e emoções. No treinamento da 

Escola, este aspecto corresponderia à preparação corporal, que embora baseie-se também na 

                                                 
67 Robert Dunn, músico norte-americano que realizou aulas de composição de dança, contribuindo para o 
nascimento da dança pós-moderna. Foi aluno de Mary Wigmam e estudou composição de música e teoria do 
conservatório da New England (bacharelado). De 1955 a 1958 estudou dança no conservatório de música de 
Boston chefiado por Jan Venn. Foi estudante de Mary Wigman e Harold Kreutzberg, pianista nas aulas de Marta 
Graham e Merce Cunningham, e acompanhou os trabalhos de José Limón, Helen Tamiris, Pearl Lang, Jane 
Dudly, Paul Taylor e James Haring. 
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percepção, é focado para a consciência corporal e suas alterações por meio da respiração. No 

início da aula não se trabalha com emoções nem lembranças, o trabalho obedece a conexões 

entre sensação e ação. 

 

     

 
A segunda coluna, “Correlações", estabelece o tipo de relação, que pode ser por: 

associação, regras, possibilidades e utilização de imagens. Estas são ferramentas que são 

utilizadas na Escola porque determinam rumos e convertem-se em percursos que ajudam na 

criação. Durante o aprofundamento de algumas ferramentas focaliza-se, sobretudo, o trabalho 

de conexão entre o que se faz e como isso influencia o movimento dos outros, além do mais, 

estabelecem-se restrições que ajudam a pesquisar sobre diversas formas do movimento. 

A terceira coluna, "Respostas em Movimento", que pode envolver vários dançarinos 

ou somente um, inclui o desenvolvimento do vocabulário de movimento e suas qualidades, 

baseado nos processos e análise de Laban para pontuar e utilizar as suas teorias, não sua 

terminologia. Dunn acreditava que a terminologia de Laban era muito específica para 

determinar os movimentos livres que ele buscava. Para a Escola esta fase enfatiza a 

composição e a comunicação, ressaltando também a criação de um vocabulário e 

relacionando-se com aspectos compositivos.  

As improvisações que Dunn ensinava obedeciam a uma ordem: primeiro um tipo de 

movimento a ser explorado, depois a relação interior ou exterior e, por último, as relações 

Figura 15: Aula de Improvisação, 2010 
Dançarinos: Maria Eugenia Rangel, Wilma 

Quevedo, Jair Sierra. 
Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

Figura 14: Aula de Improvisação, 
2010 

Dançarinos: Wilma Quevedo 
Fotografia: Arquivos da Escola 

Zajana Danza. 

Figura 13: Aula de 
Improvisação, 2010 

Dançarinos: Carlos Iregui 
Fotografia: Arquivos da Escola 

Zajana Danza. 
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entre esses. Tudo isso na procura de experiências físicas por meio de imagens poéticas para 

criação de um imaginário em movimento, com a finalidade de que os improvisadores 

criassem por si próprios, reinventando a forma de movimentar-se e de perceber o corpo.  

Dunn (apud BÉLEC, 1998, p. 36) afirmava que era necessário treinar, pois os 

dançarinos tinham que ampliar o seu vocabulário de movimentos e evitar os hábitos. Para 

impulsionar tais aspectos, ele desenvolveu uma forma de treinamento intitulado “Contraste”, 

baseado em diversas opções de conexões de movimento, pontos de atenção e estruturas 

arbitrárias, para assim, dar um entendimento e ampliar as possibilidades de escolha para a 

composição. Em seus treinamentos, ele chamava a atenção dos dançarinos com relação às 

expectativas frente aos resultados, pois “não é sempre possível ser belo ou eficiente enquanto 

se improvisa” (DUNN apud BÉLEC, 1987, p. 32), mudava a ordem da sala, dos grupos de 

trabalhos e das pesquisas, para poder observar de maneiras diferentes. 

Algumas ferramentas, às que se refere a professora Jamie Howard, são instrumentos 

essenciais neste processo de aula, pois são estímulos para a execução de exercícios de energia, 

atenção, escuta, resposta, conexão, criação e proposição aos estímulos internos, externos com 

referência aos outros corpos e ao ambiente. Estes instrumentos podem ser regras e/ou tarefas, 

as quais, encontram suas bases nas propostas da dançarina e professora norte-americana Anna 

Halprin68  (1920-hoje). 

Halprin desenvolveu um método de treinamento e de ensino através de tarefas, score 

ou pontuações, e esquemas de apresentação com regras pré-estabelecidas. Isto auxiliou os 

dançarinos na quebra de seus esquemas já conhecidos, gerando o seu estilo próprio e 

particular através de movimentos de experimentação e da consciência cenestésica. Portanto, a 

metodologia de improvisação de Halprin estava baseada nas tarefas, estruturadas com foco na 

atenção, o que ocasionava a modulação e alteração do tempo, espaço e movimento. “As 

tarefas tinham uma dupla finalidade: des-subjetivar a fonte do movimento e despojá-la de 

preocupações estilísticas ou ornamentais.”69 (LOUPPE, 2011, p. 370).  

Neste sentido, as tarefas para o treinamento na Escola, são indicações que se utilizam 

para a condução de certos momentos, cujo fim está, por um lado, em dar sentido ou ser um 

                                                 
68 Coreográfa e dançarina norte-americana, foi pioneira da dança pós-moderna. Em 1950, ela estabeleceu um 
estudo em São Francisco, onde ofereceu workshops e aulas, que exploravam e colocavam a arte como uma 
experiência em contínua transformação, explorarando livremente as capacidades do seu próprio corpo.   
 
69 No original: “Las tareas tenian una doble finalidad: desubjetivar la fuente del movimento, y depojarla de 
preocupaciones estilísticas  u ornamentales”. 
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guia e abrir uma intenção e, por outro lado, ser um referente em algum momento que se esta 

confuso ou indeciso.  Múltiplas tarefas podem ser empregadas, cantar, pular, abrir um livros, 

recitar um poema, assobiar, correr entre outras tantas. Essas tarefas podem ter algumas regras 

ou restrições, as quais impedem usar recursos específicos, uma restrição, por exemplo, é não 

movimentar os braços ou deslocar-se em duas direções somente (lateral e frontal).  

As regras ao serem restritas e terem limites, focalizam e trabalham no 

desenvolvimento de aspectos corporais, criativos ou compositivos, contribuindo em acessar a 

estados criativos para encontrar novas e outras possibilidades de movimento. As regras estão, 

principalmente, relacionadas a aspetos de exploração e as tarefas à propostas de composição, 

não obstante, elas se complementam e fazem parte de uma forma de estabelecer 

improvisações com estruturas. Então regras/tarefas são procedimentos característicos do 

desenvolvimento em improvisação desta instituição. 

 Na exploração, Halprin falava para os seus estudantes o que fazer, mas não como 

fazer, pois ela estava interessada nas formas como cada indivíduo solucionava suas tarefas, 

por meio de propostas criativas. A postura elaborada por Halprin, influência o pensamento e 

as perspectivas artístico/ pedagógicas da Escola Zajana Danza, que adapta o trabalho da 

improvisação como disciplina do projeto inclusivo e que com base na criatividade une a 

expressão individual e dinâmica de grupo dos estudantes e professores. Em outro aspecto, 

abre espaço para a criação autônoma dos estudantes através da aula de improvisação, cuja 

pedagogia aborda uma prática guiada pelo respeito as diferenças, construindo coletivamente 

através delas. E, finalmente, a participação da Escola com suas atividades e criações de 

improvisação em lugares alternativos.  

Unem-se a essas concepções, os métodos de viewpoints70 e Suzuki71, como algumas 

das ferramentas  utilizadas em aula, cuja influência está nos estudos da professora Jamie 

Howard. O método de viewpoints, criado pela coreografa Mary Overlie, foi adotado por Anne 

Bogart e Tina Landau que adaptaram esta metodologia de improvisação ao movimento de 

                                                 
70 Ferramentas que estudam diferentes princípios e facilitam a construção de cenas. A sua origem está no 
movimento pós-moderno da década de 1970, especificamente, no nascimento da Judson Church Theater na 
cidade de Nova Iorque U.S.A. época que se criam novas perspectivas e alternativas para as imposições de 
virtuosismo técnico e aparência dramática da dança moderna.   
 
71 Método criado por Tadashi Suzuki, quem fundou a companhia (Suzuki Company of Toga - SCOT). O método 
centra-se em recuperar habilidades de percepção e de energia no corpo do ator para quando está em cena. O 
treinamento tem como objetivo o incremento das capacidades expressivas e a preparação, tanto corporal quanto 
mental do ator, baseado em rigorosos exercícios de fisicalidade. como: elementos de equilíbrio, respiração e seu 
controle, ampliação ou fisicalidade estendida, foco, concentração, permanência e prontidão.  
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teatro, como técnica de composição, que proporciona um vocabulário para pensar e atuar 

sobre o movimento e o gesto. Segundo Bogart e Landau: 

 

O Viewpoints acorda todos os nossos sentidos, clareando o quanto e quão 
frequentemente nós vivemos somente em nossas cabeças e vemos somente através 
dos nossos olhos. Através do Viewpoints nós aprendemos a ouvir com todo nosso 
corpo e ver com um sexto sentido. Nós recebemos informações de níveis que não 
sabíamos nem que existiam, e começamos a nos comunicar com igual profundidade. 
(BOGART apud MARTINS, 2008). 

 

 

Estas autoras trabalham sobre os princípios do espaço, do tempo e do movimento, 

gerando uma classificação apresentada em duas categorias: físicas e vocais. Dentro das físicas 

destacam-se nove pontos que correspondem ao Tempo (andamento, duração, resposta 

cenestésica e repetição) e ao Espaço (forma, gesto, arquitetura, relação espacial e topografia). 

Na categoria vocal destacam-se seis pontos (altura, dinâmica, timbre, aceleração, 

desaceleração, silêncio).  

A categoria do espaço, emprega-se com frequência durante o treinamento da Escola, 

exercitando assim a relação espacial, topográfica e arquitetônica dos viewpoints. Por exemplo, 

tocar e sentir o espaço para dançar com essa sensação, dançar com um recorte da imagem do 

espaço, determinar um ponto no espaço e trabalhar com a topografia do espaço, aproximando-

se ou ficando longe desse ponto, criando tensões com relação ao espaço físico e ver como isso 

muda a ação corporal.  

Em 2012, como extensão da aula de improvisação foi desenvolvido um “laboratório 

aberto” sobre intervenção no espaço, criado e ministrado pela professora Jamie Howard. O 

objetivo do laboratório era experimentar a relação com e no espaço com criações in-situ72, 

para tanto, trabalharam-se algumas ferramentas do viewpoints, regras/tarefas e outras 

explorações que permitiram aos estudantes encontrar seus próprios caminhos de criação e 

intervenção em diferentes espaços da cidade. A abordagem do trabalho de viewpoints foi a 

relação com a arquitetura e a topografia. 

Desta maneira, a professora Jamie Howard adapta o trabalho de viewpoints, aplicando 

algumas variações dos exercícios, explorando outros caminhos de criação para que o corpo 

responda aos estímulos e compreenda suas ações. O princípio da escuta é abordado no 

viewpoints como habilidade para estabelecer comunicação entre si próprio e os outros, 
                                                 
72 Expressão latina que significa “no lugar”. É utilizada para descrever um fenômeno ou um trabalho artístico 
instalado ou aplicado num local específico.  
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colaborando para a formação de situações cênicas entre os improvisadores, o ambiente e o 

público. Tal habilidade é estudada e explorada através de exercícios de dançar coletivamente e  

atender as tarefas/regras, seguir o movimento do colega, bem como por exercícios que partem 

do contato da pele ou do peso e, estimulam a escuta e sensibilidade dos estudantes. 

 
 

 
 

 

P 

 

Por outro lado, o método Suzuki trata do trabalho sobre a voz e o corpo de forma 

simultânea, incluindo a parte externa e interna do ator. Alguns de seus princípios (equilíbrio, 

respiração e seu controle, foco, concentração, prontidão) são aplicados, experimentados e 

adaptados para exercícios em dança durante as aulas na Escola Zajana Danza. Um exemplo 

disso é o trabalho com a respiração que ocorre no início da aula, concentrando o oxigênio em 

alguma parte do corpo, fazendo gerar uma qualidade de movimento diferenciada e demandada 

somente pela respiração.  

Também, na utilização da voz como mecanismo de resposta, com exercícios de falar 

palavras rapidamente para criar uma narrativa entre todos os estudantes, o que colabora em 

buscar se antepor à palavra anterior e gerar uma resposta rápida, dando agilidade e ativando a 

mente. Outro exercício é criar cinco imagens e cinco posições do corpo, ambos  se conjugam 

e criam uma história e esta pode ser modificada com as alterações no tempo como 

velocidades. Todavia, há foco e concentração na realização de tarefas/regras criadas para a 

improvisação, as quais ajudam no desenvolvimento e a liberação da sensibilidade física, 

constituída como um primeiro foco de treinamento de Suzuki. 

  Fisicalidade, foco, consciência, concentração e sensibilidade são exercitados durante 

as aulas de improvisação, ajudando aos estudantes a encontrar seus meios de exploração que 

Figura 17: Aula de Improvisação, 2011 
Dançarinos:  estudantes Wilma Quevedo e Jair Sierra 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

Figura 16: Aula de Improvisação, 2011 
Estudante Jair Sierra e proffesora: Jamie Howard 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
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contribuam e os aproxime a seus estados criativos. Explorar as possibilidades corporais, tanto 

na sua estrutura como a nível energético, identifica um treinamento baseado em alguns dos 

princípios do Suzuki. Pois, entende-se a concentração e a consciência como processos 

cognitivos que ao serem exercitados desenvolvem nos estudantes capacidades e habilidades 

que lhe permitem criar e compor. 

 No aspecto de criação, são estudadas e experimentadas diferentes elementos de 

composição e criação que veem da dança contemporânea, além de serem o resultado do 

material criado através das ferramentas, que também estimulam modos de integrar as 

experiências singulares e as coletivas.  

Outro método utilizado são os “Tuning Score” de Lisa Nelson (1950-hoje) o qual ajuda 

para as formas de comunicação e de trabalho em composição de dança. Assim, "Tunning 

Score” ou "partituras de sintonização ou ajuste" são estratégias, guias ou mapas perceptuais, 

questionando as formas e caminhos definidos para improvisar. Estas partituras estabelecem 

procedimentos para que o improvisador possa criar e ampliar a consciência, tanto nas suas 

possibilidade quanto na responsabilidade de agir e observar suas mudanças.  

Existem algumas relações do treinamento em improvisação da Escola Zajana Dança 

com este método. Por exemplo, são aplicados exercícios de percepção que através do tato, do 

contato com a pele dos colegas, com o espaço, muda a disposição corporal e a forma de 

movimentar-se desse corpo.  A visão, como suporte das relações com o ambiente e os outros 

corpos, objetiva ser uma forma de composição que vai depender das escolhas de cada 

estudante. Exercícios com o olhar em conexão com a voz, por exemplo movimentar-se e 

nomear os objetos que são enxergados, permite criar pontes compositivos entre vários 

sentidos. Assim, a percepção e afinação dos sentidos atuam para que as mudanças aconteçam 

e para que essas decisões tragam nas investigações experienciais, respostas ao processos de 

pesquisa de uma prática encarnada. A professora Carolina Van-eps o explica da seguinte 

forma: 

Para mim, tem sido transformador que, através de minha percepção, posso mudar 
minha maneira de ver, dependendo de como eu percebo, o modo como eu vejo se 
modifica. Isso tem me levado a ouvir mais internamente, e também partir do entorno 
de diversas maneiras, a partir do sensível, redescobrindo meus sentidos para dizer 
que estou viva, e com isso brinco e toco o mundo73. (Informação verbal)74 

                                                 
73 No original: “Para mí ha sido transformador que a través de mi percepción puedo cambiar mi manera de ver, 
dependiendo de cómo percibo, el modo cómo miro cambia. Esto me ha llevado a escuchar más internamente y 
también hacia el entorno de diversas maneras, desde lo sensible, redescubriendo mis sentidos para decir que 



 

 67

 

Estas ferramentas criadas por Nelson estão baseadas na imaginação, a qual é de vital 

importância para a improvisação porque desenha os percursos da ação corporal. Exercícios 

trabalhados na aula a partir de imagens – fazer três imagens com o corpo e desenvolvê-las 

num espaço determinado e com uma qualidade de movimento específica – ativa a imaginação 

na procura de dar soluções e encontrar sentidos para as propostas compositivas. Também, nas 

improvisações coletivas a imaginação desempenha um papel relevante, posto que é base para 

que os corpos entrem em diversos estados e consigam se comunicar.  

 O treinamento para Lisa Nelson (apud BENOIT, 1997, p. 46) é fundamental, pois a 

dançarina afirma que “na dança o corpo inteligente é um corpo com experiência em 

improvisar”. No trabalho em colaboração entre dois ou mais improvisadores, mesmo 

desconhecendo o curso interno do outro, cada um possui complexa experiência na 

metodologia do ensino fundamentada na integração do corpo e do processo de sobreviver a 

esse tipo de situação.   

 Como resultado, as ferramentas desenvolvidas, Viewpoints, Suzuki, tarefas, regras e  

Tuning Score proporcionam força, energia, expressividade, contato com o público, 

interpretação, abertura e criatividade, sendo estas as finalidades do treinamento. Citando a 

professora Jamie Howard “o treinamento é para responder a isso, o que está acontecendo 

comigo e com os outros. Procurando formas criativas de fazer isso, bem, não sempre, não é 

uma obrigação, com o treinamento consegue-se isso, responder e criar.”75 (Informação 

verbal)76. 

                                                                                                                                                         
estoy viva y con eso juego y toco el mundo”. 
 
74 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
 
75 No original: “El entrenamiento es para poder responder a eso, a lo que pasa conmigo y con los demás. 
Buscando forma creativa de hacerlo, bueno no siempre, no es una obligación, con el entrenamiento se consigue 
eso, a responder y a crear”. 
 
76 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
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 Figura 18: Aula de Improvisação, 2011  
Dançarina:  Maria Eugenia Rangel 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

 

 O treinamento/aula aborda habilidades corporais e expressivas, centrando-se em 

elementos de atenção, escuta, consciência, percepção e concentração, utilizados como 

elementos de afinação e de conexão. Assim, o treinamento é resultado da preparação 

formativa, pois por meio de exercícios, experimentações e reflexões, estudantes e professores 

estabelecem suas corporeidades, suas inquietações e suas propostas, com a finalidade de 

expor suas ações e obter habilidades perceptivas, investigativas e criativas, afinando os 

sentidos e a sensibilidade de cada um dos participantes para criar a dança que queira fazer. 

Em suma, o treinamento na aula de improvisação, determina modos de abordar a 

criação e o movimento no momento presente, sendo um espaço para a exploração, o 

conhecimento, a possibilidade de escolher e tecer relações ao dançar. Na visão de Carlos 

Iregui, estudante da aula de improvisação, o treinamento é importante, posto que, “primeiro, 

ajuda-me a conhecer múltiplas possibilidades do meu corpo, entender que posso me expressar 

livremente, que é o que me interessa, então, essa liberdade concorda com a minha visão de 

mundo.”77 (Informação verbal)iv  

 Assim, o treinamento da improvisação representa a organização de uma forma flexível 

de ensino, que respeita os processos individuais, valorizando as vivências, comportamentos e 

histórias diferenciadas de cada indivíduo e a sua forma única e “livre” de expressão, como 

formas autônomas de percepção e atenção. Todavia, o treinamento instaura um campo aberto, 

no qual a vida de cada indivíduo vai mudando e performando, a partir da multiplicidade de 

experimentos, contatos, relações, sensações, imaginários e percepções.  

                                                 
77 No original: “Primero me ayuda a conocer múltiples posibilidades de mi cuerpo, entender que me puedo 
expressar libremente que es lo que me interesa, entonces esa libertad se compagina con mi visión del mundo.”   
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 Tal razão faz com que o treinamento altere os modos de olhar dos estudantes, pois ao 

modificar suas percepções com suas experiências, afinam-se os sentidos e desenvolvem-se 

certas habilidades que lhes permitem a criação e composição através do movimento. Isto, 

sugere aos professores olhar para cada corpo de uma maneira diferente, desvendando as 

possibilidades que existem em cada indivíduo. Porque “ensinar não é transmitir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 

1997, p.22). 

Desta maneira, se expande o conhecimento e a consciência de novas organizações 

corporais e percursos para as escolhas na improvisação, a fim de conectar e associar esses 

experimentos, como modelos de pesquisa para o campo criativo.   

 

1.3. MÉTODOS PARA AFINAR, SINTONIZAR, AJUSTAR E  FLUIR. 

 

 Para estudar e organizar o processo da improvisação, diversos coreógrafos e 

dançarinos desenharam formas de treinamento e pesquisas, tais como os Ciclos RSVP de 

Anna e Lawrence Halprin, o "estado de fluxo existente" Kent De Spain, e os Logomotion e 

animation de Simon Forti, além de pesquisas atuais entre a neurologia e improvisação como 

os estudos de Ivar Hagendoorn. Cada um deles encontra na improvisação processos que 

representam visões particulares de se relacionarem com a criação, pois, através dos seus 

estudos foram descobrindo formas de abordar suas perguntas e, assim, mesmo de sugeri-las.  

 A professora norte-americana Anna Halprin, estava interessada em levar a dança 

moderna para outros terrenos, sempre disposta a adaptar sua obra para o momento presente, 

uma filosofia que levou a uma redefinição ampla de dança. Halprin é uma das pioneiras no 

movimento expressivo das “artes de cura”, pela sua crença terapêutica no  movimento e no 

poder de cura da dança. Uma das mudanças mais representativas foi tirar a ideia do criador e 

substituí-lo pelo coletivo, através de tarefas coletivas, fundando um espirito democrático na 

dança.  

Como método de improvisação, além das tarefas, Anna Halprin junto com seu 

companheiro Lawrence Halprin, desenvolveram um método intitulado Ciclos RSVP: 

Resource (recursos) refere-se a estímulos físicos e emocionais, Scores (partitura) registro de 

processo, Valuaction (valoração) como valor das ações e Performance (apresentação) 

improvisação das partituras. Cada uma destas fases pode ser desenvolvida em diferentes 
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ordens e a partir de qualquer ponto, sendo percurso norteador para o processo criativo, uma 

forma visível de entender o processo de criação.  

 Assim, este método de “partituras abertas”, como processo de composição, propõe 

estabilizar uma linguagem comum aos participantes sem categorizar e nem organizar, 

operando como linhas de ação cíclicas e continuas para a tomada da consciência e da presença 

nas improvisações. Tais recursos são um sistema eficiente de comunicação para o trabalho 

coletivo, no que há renovação e informação constante. Os Ciclos RSVP instigam questões do 

processo criativo, pois se pergunta como se faz e que determina cada fase, percebendo como 

cada estrutura vai emergindo em cada exploração.  

Outra forma de pesquisa e treinamento desenvolvido por Lisa Nelson (1950 –hoje) é o 

método de Tuning Score. “Tuning” refere-se as práticas de composição através da 

improvisação, em que os indivíduos utilizam o material sensorial para comunicar e ativar a 

sua imaginação através da afinação dos seus sentidos e observar como se compõem a 

percepção por meio da ação. “Score” são práticas dinâmicas que providenciam instrumentos 

para observar como os indivíduos sobrevivem à composição em tempo real.  

 Esta experiência procura advertir que através do sistema sensorial pode-se estabelecer 

a ação e a comunicação com os outros corpos e o seu entorno, visando que ao alterar a relação 

da percepção da ação, se modifica a si próprio e o ambiente. Em palavras de Lisa Nelson: 

 
As ferramentas da partitura permitem que cada intérprete sintonize a imagem, o 
tempo e o espaço a fim de criar os seus próprios significados. As suas opiniões 
revelam a forma que vai aparecendo e conferindo movimentos da dança. Embora a 
ação não seja predeterminada, a intenção da atividade é, e as ferramentas da partitura 
tornam visível o espaço entre o arbitrário e o inevitável, uma aventura de 
improvisação tanto para o observador como para o intérprete. (apud PINTO, 2011, 
p.8) 

 

Para Nelson, o sentido da visão é de vital importância, pois determina a origem do 

movimento, o olhar e o movimento estão em correspondência e em correlação um como 

outro. Então, o “olhar” passa a ser base da composição em cena, pois articula um processo de 

edição em que o movimento e o ambiente se sintonizam para que a imaginação surja e a 

composição encontre seus pontos de criatividade.  

  Destaca-se no trabalho de Nelson, o sentido da imaginação, que alude ao papel 

criativo de compor experiência, criando uma relação entre a semântica e a imaginação. Na 

oficina intitulada “Composição e Sentido da Imaginação”, Nelson explica a sua metodologia e 

discorre: 
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Minha pesquisa centra-se na base física da imaginação. Composição, comunicação e 
performance são fundamentos. A improvisação é o método pelo qual estimulamos o 
nosso diálogo criativo, considerando que a dança e o movimento são instrumentos de 
meu estudo, irei a propor uma prática física. Ao alterar a forma como usamos nossos 
sentidos, enquanto nos movemos e observamos o movimento, podemos começar a 
identificar padrões genéticos, culturais e idiossincráticos, que os nossos sentidos usam 
para construir a experiência. Estes padrões indicam tanto desejo pela ação como o que 
vemos quando estamos a assistir qualquer coisa. (NELSON, máster class: composição 
e sentido da imaginação , 16 de Jan 2012). 

No estudo de Nelson, a improvisação corresponde às condições perceptivas e 

cognitivas de movimento, cujo retorno sensório-motor é encaminhado para a criação. Mas, na 

relação percepção-ação são as escolhas que geram conexões e as que definem e reduzem as 

possibilidades compositivas. 

Simon Forti  (1935 – hoje) é uma coreografa e musicista italiana que foi para os EUA  

e influenciou a dança pós-moderna. Foi aluna de Anna Halprin, Merce Cuningham e 

colaborou com Robert Dunn, nas oficinas de composição. Desenvolveu métodos 

improvisados sobre coreografias indeterminadas, em que o corpo era meio de auto-expressão, 

cujo movimento estava determinado pela naturalidade e a cotidianidade das ações, 

acreditando na inteligência do corpo como guia para a improvisação. Forti explorava o 

movimento nos jogos das crianças, pois acreditava que os jogos, em oposição às convenções 

da dança, permitem aos jogadores acessar um estado de dança, que ela define assim: 

 

Eu talvez pudesse comparar este estado aos encontrados em meditação, ou 
aqueles que se atingem em um determinado nível de concentração; agir não 
se concentra na representação do esforço, porque todo o nosso sistema 
pessoal vai nessa direção. Eu não diria que estamos em um estado de vazio 
mental, mas todo o nosso corpo é esticado para agir e realizar (FORTI apud 
BANES, 1999 p. 82)78.  

 
 

Essas experiências de Forti na improvisação marcam o jogo como técnica artística que 

se apresenta não somente na dança mas, também, nas outras artes, consolidando a 

espontaneidade e liberdade que a vanguarda da década de 60 estava procurando, em oposição 

às normas e à racionalidade da época.  

Forti também pesquisou sobre o movimento de animais, seu comportamento e suas 

formas naturais, pois ela resiste em considerar a dança como uma evolução estilizada do 
                                                 
78 BANES, Sally. Greenwich Village 1963: Avant Garden, performance e corpo efervecente. Río de Janeiro: 
Rocco, 1999. 
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comportamento, concebendo-a mais próxima ao ritual e ao compartilhamento com outras 

espécies. Forti observou, por exemplo, os movimentos dos flamingos ou dos ursos no 

zoológico e adaptou esses movimentos e formas para realização de algumas construções 

minimalistas em dança. Suas improvisações e performances instigam o espectador a se 

movimentar pelo espaço, desde a proximidade e o afastamento, em múltiplas direções, 

libertando o público de sua posição comum na cadeira.  

Forti trabalhou também com pontos de referência de movimento ou de som, em suas 

improvisações, observando como esses elementos coexistem. Com o passar do tempo 

desenvolveu a dança narrativa, intitulada logomotion, uma prática que consistia em falar e/ou 

escrever junto com o movimento. Essa é uma forma de conhecer a mente e a maneira como os 

pensamentos e as imagens se manifestam motora e verbalmente, para ver como uma coisa 

afeta a outra simultaneamente. Forti realizou, na década de 1980, improvisações em que 

dançava enquanto lia as noticias dos jornais. Esses tipo de experimentos foram nomeados 

como animations, que significa dançar através de todos os pensamentos que possam surgir. 

Tanto logomotion quanto animations evidenciavam uma conexão entre a linguagem e o 

movimento, uma sintaxe para observar como interagem o pensamento e o movimento, a fim 

de oferecer uma consciência cenestésica, na forma de acessar esse pensamento. Forti afirmava 

que por meio desses métodos cada pessoa podia falar ou escrever sobre o que ficou na sua 

memória através de algum aspecto do movimento, pois para ela: 

 

Este trabalho parece muito natural. E ainda é sutil. Não é ilustração. Não é 
mímica. Não é nem mesmo o pensamento linear. E de alguma forma, esta é a 
chave. Uma mudança de estado de espírito. Descobri que nós pensamos de 
maneira diferente quando estamos em movimento79 (FORTIN, 2003, P. 62).  

 

Atualmente, Forti é uma das artistas que continua apresentando improvisações que 

combinam movimento, palavras e escrita. Essas improvisações em dança correspondem a um 

trabalho de consciência corporal, através da exploração e observação dos movimentos de 

crianças, animais e plantas, enfatizando o “estado de dança” como espaço para a imaginação e 

a criação. Destaca-se sua dança-construções, baseada em corpos em ação que representam um 

fato físico e a peça Huddle considerada, nos anos 1970, uma obra referência na improvisação 

                                                 
82 No original: “This work seem very natural. And yet it is subtle. It is not ilustration. It is not mime. it is not  
even linear thinking.And in away, that is the key. A shift of frame of mind. i have found that we think differently 
when we are in motion”. 
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pela naturalidade, falta de padrões de movimento e estilo original.  

 Outro dançarino, improvisador e artista multidisciplinar Norte Americano Kent De 

Spain (1959-hoje) é também reconhecido por seu trabalho de pesquisa sobre o processo da 

improvisação. De Spain examina e aponta a " improvisação é uma forma de estar presente no 

momento e a consciência de si mesmo nesse momento, ambos desafiaram e refinam a 

presença de cada momento subsequente"80 (2003, p. 27). Este artista e pesquisador 

desenvolveu sua tese de doutorado intitulada “Solo movement improvisation: Constructing 

understanding through lived somatic experience”, na qual explora um método próprio 

aplicado também a outros improvisadores para compreender o processo criativo da 

improvisação.  

 A partir dos dados coletados, De Spain denomina esse processo, como "estado de 

fluxo existente", no que a atenção é relativa aos vários operadores físicos e cognitivos, que 

aconteciam no mesmo momento de improvisar e que foram identificados como: ambiente, 

sensação de esforço, físico, movimento, habilidades de comunicação culturalmente baseadas, 

imaginação, habilidades cognitivas, emoção e memória. Os dados coletados incluem os 

depoimentos e entrevistas de dançarinos, os quais periodicamente relatam suas experiências 

depois de mover-se, mas, também, De Spain desenvolveu um método para registrar o 

momento da improvisação, utilizando duas fitas de vídeo. Ele explica este procedimento 

assim:  

 
A primeira reproduzia uma fita na sua maioria em silêncio, durante a qual se 
verificava, em momentos aleatórios, minha voz pré-gravada interrompia para dizer: 
“informe agora”; a segunda, ligada a um microfone gravava qualquer coisa que os 
improvisadores diziam”.81 (DE SPAIN, 2003, p. 28) 
 
 

 Este procedimento conduz o olhar para esses operadores, como formas sincronizadas 

que se apresentam no ato criativo, gerando um gráfico que representa um fragmento do 

espaço/tempo e que ajuda a rastejar o processo da dança, enquanto acontece, como uma 

estrutura da improvisação em dança. Para tal estudo, De Spain (2003) enfatiza dois tipos de 

memória: por um lado, uma memória cenestésica como a capacidade de lembrar-se sobre de 

movimentos específicos e/ou habituais e por outro lado, uma memória associativa, que 

                                                 
80 No original: “Improvisation is a way of being present in the moment, and your awareness of yourself within 
that moment both challenges and refines your presence each subsequent moment”. 
 
84 No original: “the first played a mostly silent  tape during wich, at random times, my prerecorded voice broke 
in to say "report now"; the second , connected to a microphone, recorded anything the improviser said”. 
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contém imagens, qualidades de movimento, acontecimentos, que são armazenados e usados 

no momento de improvisar. Estas memórias se ativam consciente e inconscientemente, e 

ajudam a realizar um seguimento ao processo de improvisar, pois o improvisador pode 

identificar, registrar e utilizar estas informações a fim de seguir o seu próprio processo.  

 A Escola Zajana Danza desenvolve as suas criações em improvisação sob algumas 

destas perspectivas enunciadas anteriormente: ambiente, movimento, emoção e imaginação, 

identificando que ainda as formas de registros funcionam como referências, mas não como 

instrumentos e tecnologias que consigam acompanhar a intenção e os desenvolvimento dos 

experimentos.  

 Considero importante realizar pesquisas em torno da forma de registro das 

improvisações, pois são formas de conscientizar e observar o processo de criação. O trabalho 

De Spain pode ser interessante, abrindo o campo para que outros procedimentos sejam criados 

e consigam capturar  esse plano imediato que possui a improvisação. 

 Atualmente, pesquisas com tecnologias avançadas são desenvolvidas, baseadas em 

dados científicos. O pesquisador e coreógrafo Ivar Hagendoorn (1970- hoje)82 centra a sua 

investigação em o fenômeno da escolha, ou seja, como é tomada uma decisão para se 

movimentar, como é aprendido, selecionado, armazenado e executado este movimento. Para 

tal objetivo, Hagendoorn propõe um estudo sobre o controle motor e a percepção, criando 

várias técnicas de improvisação, entre elas, algumas intituladas de “ponto fixo” e “inversão”, 

baseadas no funcionamento do sistema motor e o sistema visual.  

 Esta pesquisa em improvisação, então, observa o comportamento que resulta em uma 

série de "ensaios" para determinar onde a decisão surge, inspirado pelo trabalho do coreógrafo 

Norte-Americano William Forsythe e as leituras sobre os mecanismos neurais humanos. 

Embora, sua pesquisa tenha uma abordagem profundamente científica, esta elucida que é uma 

maneira de expor diversas ideias e pensamentos para o dançarino e a sua linguagem, sendo de 

ajuda para os coreógrafos e professores.  

 Este pesquisador, também tem interesse sobre a emoção e o sentido, perguntando-se: 

Como se pode dançar dando origem às certas emoções? O que significa emergir uma dança? 

                                                 
82 Coreógrafo e pesquisador em neurociência Holandês. Em 2001, foi cientista visitante na University of 
Southern California, Los Angeles. Ele apresentou o seu trabalho de pesquisa em festivais e conferências em Los 
Angeles, Toronto, Boston, Berlim, Nova York, Frankfurt, Lisboa, Porto, Cologne, Madrid, Bolonha e várias 
outras cidades ao redor do mundo. Atualmente, ele profere palestras sobre sua pesquisa sobre dança e 
coreografia, baseado em aspetos cognitivos, motores e matemático.  
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Por que muitas danças parecem sem sentido, estúpidas e terríveis? Hagendoorn determina 

cinco linhas, através das quais se baseia para os seus pressupostos, são elas: a percepção, a 

atenção e o interesse, a expectativa, a emoção e o significado. 

 Todas as pesquisas desenvolvidas por estes importantes coreógrafos e dançarinos 

colaborar no avanço dos estudos de improvisação, cujas experiências teóricas e práticas sobre 

improvisação, poder-ia-se converter em pontos de referência para novas experimentações e 

novos rumos da improvisação nesta instituição. Por exemplo, com a criação de improvisações 

baseadas nas relações entre imagem e escrita, uma consciência e estudo em como levar as 

formas de registro de uma improvisação. Ademais, em estudar e explorar as formas de 

organizar um processo criativo baseado em características específicas que levam em 

consideração estudos RSVP, e explorar assim, outras possibilidades que se encaixam as 

necessidades de alunos e professores fins 

 Concluindo, observa-se que cada improvisador/pesquisador sugere uma forma de 

abordagem a depender do modo em que é definida a improvisação. Mas, o que interessa 

examinar das pesquisas deste improvisadores, é entender como o improvisador acessa a este 

espaço de informação que ele mesmo está criando. O estudo sobre estas informações poderá 

desvendar alguns elementos nos processos de criação na improvisação, cuja finalidade é 

identificar, definir, explicar e aplicar aspectos e suas possíveis transformações para esclarecer 

os caminhos e processos para o comportamento da criação. 
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2. CRIAR EM IMPROVISAÇÃO 

 

 

 A improvisação é uma das formas de criação e expressão em arte, mas na Escola 

Zajana Danza a improvisação está atrelada à criação, situa-se na base do seu discurso artístico 

e teórico, relacionando-se com a criatividade, a composição e a produção de uma dança que 

revela as suas próprias decisões. A criação na improvisação determina o seu próprio processo, 

o qual é entendido, nesta pesquisa, como redes em construção, que a autora Cecilia Salles 

define como a “estrutura de interconexão instável, composta de elementos em interação cuja 

variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento, eventualmente modalizável” (2006, 

p. 23).  

 Esse percurso sensível que é a criação, é construído a partir de diferentes 

materialidades e recursos que são manipulados e transformados no momento da improvisação. 

Entretanto, essas materialidades são efêmeras, elas passam e mudam de estado, entrelaçam-se, 

sobrepõem-se e se permeiam entre si, gerando ideias que constituem ambientes, situações e 

momentos de improvisação.  

Através dessas materialidades, a criação é expressada, elas potencializam e estruturam 

a exploração segundo a escolha que o dançarino realiza. Então, é importante examinar e expor 

algumas dessas materialidades que dão o caráter da improvisação, assim como noções e 

conceitos sobre elas, cujas utilizações se encontram tanto nos trabalhos de alguns coreógrafos 

e dançarinos de destaque do século XX, quanto nas perspectivas de estudantes e professores 

da Escola Zajana Danza. Essas materialidades são, também, fruto de minhas elucubrações 

sobre a improvisação, descobrindo ressonâncias nas ideias e apreciações de autores 

inquietados pelo tema da improvisação com/em dança e pelo trajeto dentro dos processos de 

improvisação dessa Escola.  

 Pensar a criação é um estudo da consciência, da percepção e das relações que podem 

ser tecidas na hora de criar. A criação na improvisação expressa dificuldade ao ser lida e 

entendida porque ela está sendo feita e acontecendo no presente. Dificuldade, que requer um 

trabalho a partir da experiência e do diálogo, para encontrar essas características do processo 

que são comuns, mas igualmente, continuar a determinar o seu sentido e as formas 

individuais.  

 Por isso, apresento neste capítulo, alguns pontos que ajudam a estudar e analisar 
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aspectos, condições e organizações relativos à improvisação, além de estabelecer um diálogo 

entre conceitos e formas de concebê-la. Essas considerações e pensamentos servem de estudo, 

formando um material teórico que auxilia o conhecimento e a compreensão de temas 

artístico/pedagógicos para a improvisação.  

Em seguida, exponho as experiências artísticas em improvisação da Escola Zajana 

Danza, nos anos 2011 e 2012, observadas aqui como espaços de experimentação, vivências 

que encontraram na improvisação com/em dança uma potência de investigação criativa para 

o corpo e a dança. Tais experiências são fundamentais para o desenvolvimento do tema 

central desta pesquisa: o processo de criação na improvisação, o qual examino e descrevo, 

propondo qualidades, planos, configurações e princípios.  

Este é o intuito do estudo do processo de criação da improvisação, observar e 

correlacionar os modos de proceder dessa Escola com as formas conhecidas de improvisação 

em dança como as metodologias de Lisa Nelson, Anna Halprin, Robert Dunn, entre outros e 

as minhas próprias formas e percursos de criação na improvisação. Pois, a partir da 

experiência como professora e improvisadora, revelam-se aspectos que contribuem para 

organizar, caracterizar e examinar tal processo criativo.  

 

2.1. IMPROVISAÇÃO COMO PERFORMANCE 

 

 O deslocamento do processo de criação como ato de apresentação induz a pensar a 

improvisação enquanto performance. Renato Cohen afirma: 

 

A performance é basicamente uma linguagem de experimentação, sem 
compromissos com a mídia, nem com uma expectativa de público e nem com uma 
ideologia engajada. Ideologicamente falando, existe uma identificação com o 
anarquismo que resgata a liberdade na criação, esta a força motriz da arte (1989, p. 
45).  

 
 

 A improvisação enquanto performance estimula pensar sobre uma série de 

transformações para a criação e a composição em dança. Ao exporem-se os processos de 

criação/composição para serem compartilhados no momento em que aparecem, permite-se 

discutir temas de estética, ética, criação, composição, da relação entre espectador e artista e de 

interpretação. Assuntos que convertem-se em pontos críticos sobre a hierarquização das 

estruturas na dança.  
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 A improvisação enquanto performance transforma-se, portanto, numa linguagem 

artística, uma forma de expressão/criação/composição que efetua uma releitura das estruturas 

e dos conceitos da criação. Foi desse modo que, em meados do século XX, diversos artistas 

começaram a apresentar improvisações como performances, procurando abrir espaço para 

experimentações e novos rumos para a dança. Uma dança que procurava a desestabilização 

das formas hegemônicas da dança moderna e do balé clássico, e mesmo da ordem social e 

política do momento, com o intuito de propor a união da arte com a vida e a natureza. 

 No entanto, essas perspectivas da improvisação enquanto performance tem inicio com 

os  precursores Rudolph Laban, Mary Wigman, seguidos pelas ideias desenvolvidas por 

artistas como John Cage (1912-1992), Merce Cunningham (1919-2009) e Anna Halprin (1920 

hoje), que como menciona Sally Banes (1999), já quebravam com as estruturas artísticas do 

passado. Eles estavam dispostos a propor novas visões da arte, anunciadas pelo movimento 

artístico Fluxus e pela negação da obra de arte de Marcel Duchamp. 

Por exemplo, a coreógrafa e dançarina Anna Halprin, ao ministrar aulas e conduzir 

experimentos – como as tarefas – tirando a ideia do criador e substituindo-o pelo coletivo, 

influenciou artistas como Meredith Monk, Trisha Brown, Yvonne Rainer, Simone Forti e 

James Waring (mais tarde, alguns deles fizeram parte do grupo experimental Judson Dance 

Theater).  

Para Halprin, a improvisação passa a ser performance no momento em que se transpõe 

o campo criativo para a cena, quebrando também com a ideia de apresentação no palco e 

levando improvisações a espaços alternativos como ruas, hangares, galerias, museus e 

parques, dando novos espaços e diversos sentidos à criação em dança. 

 O trabalho coreográfico de Cunningham foi, igualmente, inspiração para vários artistas 

da época. Suas coreografias incluíam acasos, estruturas não lineares e irrupções tanto no 

movimento quanto na forma de apresentá-las. Essas ideias de composição vêm de encontro 

aos conceitos orientais como o zen-budismo que o músico norte-americano John Cage83 

colocou em prática. Cunningham e Cage, juntos, refletiam sobre o presente, sobre a 

sobreposição de vários aspectos simultaneamente, e sobre a aceitação de tudo o que acontece 

no momento. “A influência exercida por Cunningham, através das obras criadas em 

                                                 
83 Compositor, teórico musical, escritor e artista dos Estados Unidos. Cage foi um pioneiro da música aleatória, 
da música eletroacústica, sendo considerado uma das figuras chave nas vanguardas artísticas do pós-guerra. 
Além disso, ele influenciou também no desenvolvimento da dança moderna, principalmente por sua parceria 
com o coreógrafo Merce Cunningham. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Cage> Acesso em: 
02/07/2013. 
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colaboração com Cage e Robert Rauschenberg (pintor), abrangeram as diversas linguagens 

artísticas e, principalmente, a vanguarda de 1960” (BANES apud MUNIZ, 2004, p. 44). 

 Sob essas perspectivas, a improvisação enquanto linguagem encontra seu auge em 6 

de julho de 1962, quando nasce A Judson Dance Theater, um coletivo de artistas que fizeram 

parte das oficinas de Robert Dunn. Os artistas da Judson Dance Theater criavam através de 

estruturas de jogos, produções instantâneas e coletivas, improvisações e tarefas, ao lado de 

músicas e projeções de imagens.  

Esse ambiente experimental marcado pela inovação na qualidade do movimento e do 

sentido da composição, gerando um espírito multidisciplinar da criação com um novo olhar 

sobre mundo, a arte e vida. Esse coletivo foi um dos primeiros a usar a improvisação como 

linguagem e não como forma de estudo, cujas estruturas abertas eram concebidas como uma 

renovação na dança e determinavam estéticas específicas e transgressoras.  

 A Judson Dance Theater propôs novas formas de pensar a coreografia e a composição, 

desenvolvendo práticas que priorizavam o sentido somático do corpo, a abolição das 

hierarquias nas companhias de dança, a experimentação com o acaso, a aleatoriedade e os 

processos de organização na criação coreográfica, produzindo novas narrativas e formas de 

conceber o movimento, no tempo presente.  

A particularidade desse grupo é que ele não era formado exclusivamente por 

dançarinos: participavam artistas plásticos, músicos, cineastas, compositores, poetas e pessoas 

sem trabalho técnico em dança, marcando uma ruptura com o entendimento da dança 

moderna como forma estruturada, abrindo otras possibilidades jogando com a autonomia, a 

espontaneidade e à diversidade, enquanto abordagens naturais e cotidianas do movimento. “A 

improvisação aparecia durante esse período também de muitas maneiras, de modo a engajar 

os profundos e inexplorados recursos criativos de cada pessoa” (BANES, 2003, p. 78). E 

também como potente forma de composição cênica tanto individual quanto coletiva.  

 Outra artista relevante a utilizar a improvisação enquanto performance foi Yvonne 

Rainer84 (1934): ela propõe o movimento como forma improvisada com base em exercícios 

cotidianos, como o caminhar dos pedestres. Rainer foi a primeira pessoa a utilizar o termo 

                                                 
84 Dançarina, performer e coreógrafa norte-americana. Explora e investiga os movimentos cotidianos como 
movimentos artísticos. Rainer rejeita a ideia de drama e de emoção na dança, evitando a estilização e a 
interpretação psicológica e social,  além de recusar a dança como forma de entretenimento e de criação narrativa. 
Produziu cerca de 40 peças e sua obra de maior destaque é Trio A (1966), que faz parte de um trabalho maior 
intitulado A mente é um músculo. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Rainer>. Acesso em: 
14/08/2012.  
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“dança pós-moderna”, em 1962, como forma de descrição das tendências na coreografia e nas 

composições artísticas da época. Além disso, criou o Manifesto Não, em 1965, como crítica às 

formas, aos estilos e ao virtuosismo estabelecidos pela dança moderna. Com seu manifesto, 

Rainer abriu espaço para um movimento progressivo e transformador na dança, mudando a 

relação com o corpo e a concepção de movimento. 

Desse modo, a improvisação emergiu como forma coreográfica aberta e espalhou-se 

para um coletivo de nove coreógrafos/dançarinos chamado Grand Union, que realizavam 

improvisações nos Estados Unidos, entre os anos de 1970 a 1976. Esse coletivo pesquisou a 

natureza da dança e da performance através do movimento, do texto, da voz, do gesto e da 

manipulação de corpos e objetos, junto com trilhas sonoras que propunham sons 

contemporâneos e silêncios. O Grand Union desenvolveu a improvisação como processo de 

composição e propôs uma forma aberta e flexível de apresentação, na qual era permitido falar, 

comer, entrar e sair de uma personagem, em uma mesma apresentação.  

Igualmente, a dançarina e coreógrafa pós-moderna Trisha Brown (1936) utilizou a 

improvisação, nas décadas de 1960 e 1970, mas como semiestrutura. Nas suas primeiras 

peças, Brown trabalhou com instruções de gestos, restrições de movimento e espaços 

alternativos como propostas de improvisação. 

 Em outras palavras, a improvisação como performance equivale a uma ação cênica 

realizada no momento presente, cujos desdobramentos obedecem a uma ação cênica com 

regras pré-fixadas (semiestrutura) e a outra sem nenhuma estrutura definida (estrutura aberta). 

Entretanto, na década de 1990, a improvisação como performance aparece sob o termo 

“composição instantânea”. Ou seja, há ênfase na composição da cena através da improvisação 

em tempo real.   

A “composição instantânea” ainda está em desenvolvimento e utiliza elementos como 

o ambiente, a consciência, o corpo e suas contínuas relações para criar um sentido no 

presente. A maioria dos artistas tem desenvolvido suas experiências e treinamentos – que são 

determinantes na utilização da improvisação como performance – por meio de métodos 

próprios e de outros tipos de técnicas e práticas como técnicas somáticas85, contato-

                                                 
85 A Educação somática nasceu na Europa e nos Estados Unidos da América do norte entre os séculos XIX e XX. 
Este é um campo teórico-prático de união entre mente e corpo, que procura a educação integral do corpo através 
do movimento e a consciência, como via de transformação. Reúne diferentes métodos, entre eles: Bartenieff 
Fundamentals, Antiginástica, Feldenkrais, Técnica Alexander, Body-Mind Centering, Ginástica Holística 
Ideokinesis, Eutonia, Cadeias musculares e articulares G.D.S, Pilates, Gyrotonic. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pp/v21n2/v21n2a06.pdf>. Acesso em:13/04/2013.  
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improvisação, dança contemporânea, release86, técnicas de meditação, Authentic Movement87 

(Movimento Autêntico).  

Atualmente, os artistas que se destacam no cenário internacional são os norte-

americanos Lisa Nelson (EUA), Katie Duck (EUA), K. J. Holmes (EUA), Felice Wolfzahn 

(EUA), Mark Tompkins (EUA), e os europeus Julyen Hamilton (Inglaterra), Alessandro 

Certini (Itália), Frans Polestra (Holanda) e Aat Hougee (Holanda), Suzanne Cotto (França), 

Pauline de Groot (Holanda), João Fiadeiro (Portugal) e David Zambrano (Venezuela). 

 Alguns desses artistas estudaram nos Estados Unidos, mas desenvolveram seus 

trabalhos na Europa, onde existem projetos como festivais e exposições para difundir a 

composição instantânea. O público que assiste uma “composição instantânea” pode presenciar 

as escolhas, fazendo com que as situações que se configuram sejam estimulantes, cheias de 

energia e vivacidade.  

Para o coreógrafo, dançarino e professor Julyen Hamilton (1954), essa experiência 

estimulante do palco não é diferente do estudo sobre improvisação, já que exige um estudo 

específico de como funcionam e interagem corpo/mente para afinar a percepção, ajudando a 

crescer as execuções no palco. Tanto “composição em tempo real” quanto “improvisação” 

impregnam os processos criativos do coreógrafo e dançarino Mark Tompkins (1954), 

fundador e integrante da companhia francesa IDA (International Dreams Associated) desde 

1983, na qual desenvolve suas investigações sobre a relação entre dança e vídeo, dança e 

arquitetura, dança e luz, e dança e música.  

 Todavia, outra forma de improvisação nasceu em meados dos anos 1990 com o 

português João Fiadeiro, que desenvolveu e sistematizou o método de “Composição em 

Tempo Real”, definido, por ele mesmo, como uma plataforma teórico-prática desenhada para 

investigar as representações, decisões e colaborações do processo criativo. Esse seria o 

objetivo da primeira etapa do método que, com o tempo, foi se transformando, no campo da 

                                                 
86 Termo genérico que engloba uma variedade de diferentes práticas corporais que enfatizam a eficiência do 
movimento na dança. A ênfase está na respiração, alinhamento esquelético, a articulação conjunta, alivio das 
tensões musculares e do uso da gravidade e impulsos para facilitar o movimento. Disponível em: 
<http://www.douradosagora.com.br/dourados/studio-blanche-torres-promove-curso-de-danca-contemporanea>. 
Acesso em: 16/04/2013.  
 
87 Segundo Ciane Fernandes, Movimento Autêntico é um método de arte-terapia desenvolvido por Mary Starks 
Whitehouse (1910-2001), nos anos de 1950 e 1960, após estudar com Mary Wigman, colaboradora de Rudolf 
Laban. O método associa dançar de olhos fechados e em silêncio à psicologia de Carl Gustav Jung e à troca de 
feed-back entre parceiros (“realizador” e “testemunha”). Disponível em:   
 <http://www.portalabrace.org/vicongresso/territorios/Ciane%20Fernandes%20%20Paisagens%20Internas.pdf>. 
Acesso em: 23/04/2012.  
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investigação da dança, como ferramenta para explorar as modalidades de escrita dramatúrgica 

dos seus trabalhos.  

Em 2011, o método estende-se para outros campos, como é o caso do projeto 

AND_Lab88, cujas pesquisas e experimentações centram-se no estudo da relação com o outro, 

a partilha, os processos de colaboração e a convivência, ou seja, “o estar juntos”. Essa 

proposta é resultado do encontro da etnografia aplicada à performance, da antropóloga 

Fernanda Eugénio, com o método de Composição em Tempo Real – e do coreógrafo João 

Fiadeiro. Dessa maneira, eles – ambos artistas e pesquisadores – elaboram métodos, conceitos 

e modos de operar relacionados à “composição” como o posicionamento recíproco, com o 

outro. É o caso do termo “Secalharidade”, conceito que se refere aos modos de operar 

(processos de decisão, de colaboração, de partilha e de auto-organização) que permitem a 

criação coletiva e a improvisação como paisagens de convivência.  

Este panorama da improvisação como performance tem suas bases nas vanguardas dos 

anos 1960 e se estende para o século XXI nominações como “composição instantânea” e 

“composição em tempo real”, marcando o percurso de uma forma de improvisação que, na 

década atual, sustenta-se como linguagem artística.  

A improvisação enquanto performance é a evidência da exposição e exploração do 

campo artístico e criativo que reúne atualmente distintas linguagens (música, poesia, dança, 

teatro, artes plásticas, entre outras). Essa hibridação evidencia o interesse por propostas e 

pesquisas que utilizam a improvisação como apresentação, deixando o processo ser parte da 

obra, cujas características de instantaneidade, simultaneidade e multiplicidade convertem-se 

em rasgos no estado atual da arte e da dança.  

Portanto, essas características destroem a concepção de que tudo deve ser previsível e 

explicado, implicações que invocam as ideologias das vanguardas dos anos 1960, fantasma 

que se ajusta e se amplia para prever possibilidades de organizações, de estilos e de modos 

como formas de abertura, criando mundos a serem compartilhados no aqui e agora.  

Esta síntese, sobre o caráter cênico da improvisação leva a destacar como o núcleo 

pedagógico da improvisação de Escola Zajana Dança se desloca em direção a um eixo 

artístico, evidenciando assim, o enfoque artístico desta instituição e seus processos de criação. 

                                                 
88 Centro de Investigação Artística e Criatividade Científica, com direção de João Fiadeiro e Fernanda Eugénio, 
posiciona-se como plataforma de formação e pesquisa na interface entre criatividade, sustentabilidade, política e 
quotidiano. Disponível em: <http://and-lab.org/about-and_lab>.  Acesso em: 09/08/2013. 
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As experiências artistas desta escola, que vou descrever abaixo visam ter uma condição 

performativa, pois elas são consideradas "performances ao vivo" pois a criação/composição é 

produzida e apresentada em tempo real. 

A seguir, faço uma descrição e análise das performances “Criação com Espaço” (2011) 

e “Dia da Dança” (2012), para identificar procedimentos e formas de experiências com o 

intuito de observar o seu processo de criação, o qual é o campo de pesquisa. Estas 

experiências  ajudarão a identificar conexões, relacionamentos potenciais sobre os recursos e 

questões abordadas acima. Além disso, para divulgar os possíveis entendimentos e recursos 

para o tema do processo de criação na improvisação. 

 

2.2.  EXPERIÊNCIAS/VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS 

 

 Na Escola Zajana Danza as experiências pedagógicas procuram migrar para o campo 

criativo, pois aqui a criação é concebida como potencial para a dança e, especialmente, para o 

corpo. Nesta instituição a  criação em dança está direcionada, por um lado, como um processo 

de aprendizagem que permite ver o trabalho com o corpo de forma diferente, não como 

reprodução de movimentos, mas como invenção dos mesmos, e, por outro lado, sendo forma 

de expressão própria de cada indivíduo.  

A diretora da escola, Xiomara Navarro, refere-se a esse tema explicando que é 

relevante que os estudantes saibam e percebam que a dança não é somente a imitação de 

movimentos, embora se precise copiar e imitar alguns movimentos para o aprendizado. Todos 

os indivíduos possuem uma forma única de entender e fazer os movimentos, por isso a dança 

é criação.  

Essa concepção da criação enquanto método de construção e expressão que gera 

experiências, e abrange as capacidades de relacionar, compreender, significar e ordenar como 

parte do seu processo é trabalhada pela Escola Zajana Danza com o desenvolvimentos de 

algumas improvisações e intervenções  que são as experiências artísticas feitas pelos alunos e 

professores da Escola. Essas experiências são espaços de criação/composição, que encontram 

na improvisação com/em dança uma forma de pesquisa criativa para o corpo e a dança. 

 A maioria das improvisações da Escola Zajana Danza estão baseada em semi-

estruturas, ou seja, improvisações com certas regras/tarefas89 que demarcam acordos para a 

                                                 
89 As regras/tarefas se referem à metodologia que tem as improvisações da Escola Zajana Danza, explicadas na 



 

 84

cena. Essas regras/tarefas obedecem a algumas restrições corporais, utilização da voz, criação 

a partir de imagens, textos, personagens, especificações sobre sensações e orientações usadas 

com anterioridade nas explorações das aulas de improvisação. Esse caminho ou modo de 

operar serve para conduzir os estudantes para suas próprias criações a partir do material que 

eles já conhecem, mas procurando aprofundar e pesquisar cada vez mais sobre suas propostas. 

Aqui, “o bailarino passa a ser compreendido não como um repetidor de passos pré-

estabelecidos, e sim como coparticipante na construção de possibilidades  de movimentos e de 

criação próprias” (MUNDIM, 2012, p. 99), se convertendo em intérprete e criador de suas 

próprias ideias.  

O estudante, ao adentrar no ato criativo, converte-se no seu próprio autor, produtor de 

seus próprios enunciados, expressados no movimento/pensamento que surge na relação 

instantânea do corpo com o espaço. Então, a partir desse ponto, o estudante torna-se um 

improvisador, um agente que se experimenta e pesquisa o seu próprio movimento, criando 

disposições para o conhecimento individual que lhe permitiram ter a capacidade de lidar com 

o tipo de relações a estabelecer nas criações coletivas.  

 Incentivar os estudantes a entrar em processos criativos como propostas artísticas de 

improvisação, tem sido um dos objetivos da Escola, pois há interesse pela pluralidade das 

maneiras de movimentar-se como campo de investigação e de produção artística na dança. A 

diretora Xiomara Navarro (2012) explica dizendo que, por um lado, é importante para os 

estudantes trabalhar fora da sala de aula e observar como outros estímulos impactam na 

improvisação, e, por outro lado, compartilhar com o público para descontextualizar os hábitos 

e rotinas cotidianas na busca de gerar reflexões e reações diferentes. Entretanto, meu trabalho 

na Escola Zajana Danza também é centrado em desenhar atividades artísticas, incluindo as 

mostras do fim do ano, atividades para datas especiais e eventos culturais, sendo parte da 

concepção pedagógica da Escola para a projeção dos estudantes no campo artístico.  

Desse modo, desenvolveram-se atividades de caráter experimental para espaços 

abertos da cidade de Bogotá, utilizando a improvisação como performance. Cada atividade 

tem uma elaboração específica, apontando para temas trabalhados e discutidos nas aulas de 

improvisação. Essas atividades também acolhem estudantes de outras aulas, geralmente dança 

contemporânea, butô e afro, pois a participação é aberta a toda comunidade da Escola Zajana 

                                                                                                                                                         
página 51, onde regras, referem-se a restrições como “não se deslocar em diagonal” e as tarefas ao 
desenvolvimento de ações específicas no meio da improvisação, por exemplo: “todos os improvisadores tem que 
cantar ao mesmo tempo”. 
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Danza. Tais atividades são oferecidas dentro do marco pedagógico, às vezes organizadas para 

eventos especiais, cujos desenvolvimentos misturam-se com temas correspondentes, porém 

guardando qualidades específicas da criação e experimentação a partir da improvisação. 

 

 
Figura 19: “Criação com espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 

Zona Financeira da Cidade de Bogotá. Fotografia: Arquivo da Escola Zajana Danza. 

 

 As atividades de improvisação buscam a proximidade com o espaço público, visando 

colocar em questão percepções acerca do objeto artístico, do cenário do dançarino e da ideia 

do seu movimento. Para a improvisadora Carolina Van-Eps, criar no espaço público “abre um 

espaço para contemplar o cotidiano e seu trânsito permanente, e nisso posso ressaltar que há 

uma ressignificação de mim mesma, na maneira que habito esse espaço e do espaço em si 

mesmo, que se transforma como espaço de jogo de dança.”90 (Informação verbal)91. 

Esses trabalhos estão voltados para a experiência dos estudantes, tanto como forma de 

relação afetiva com a cidade e a dança, quanto na experiência de invenção, suscitadora de 

novas formas de fazer, saber e pensar a dança. As atividades de improvisação da Escola 

Zajana Danza convertem-se em núcleos de investigação sobre as formas, decisões e 

colaborações do processo criativo, sendo a base de estudo do objeto desta pesquisa, que 

                                                 
90 No original: “Abre un espacio para contemplar la cotidianidad y su permanente transito y en ello, puedo 
advertir que hay una re-significacion de mi misma, en la manera como habito ese espacio y del espacio en si 
mismo, que se transforma como espacio de juego de danza.” 
 
91 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30/09/2012. 
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procura visualizar a organização e lógicas de criação da experiência de improvisação como 

forma de discurso para si mesma e para a dança.  

Para tal objetivo, descrevo duas experiências específicas, cujas semelhanças se 

aproximam em certas características: improvisações semiestruturadas com regras/tarefas. As 

duas apresentações acontecem no espaço público e são apresentadas como “performance ao 

vivo”, ou seja, a improvisação/obra existe à medida que a artista faz sua dança ao vivo.  

Durante os anos 2011 e 2012, a Escola Zajana Danza apresentou diversas atividades 

em/com improvisação, todas criadas no momento que aconteciam. Porém, faço um recorte de 

duas atividades intituladas “Criação com Espaço” (2011) e “Dia da Dança” (2012), que serão 

descritas e analisadas a partir do material fotográfico e videográfico, das informações 

coletadas nas entrevistas e dos depoimentos de professores e estudantes. Essas atividades 

apresentam algumas dificuldades para sua análise e descrição, pois é muito delicado fixar uma 

experiência espontânea como a improvisação, em especial atividades acontecidas já há alguns 

anos: tal situação requer uma reconstrução.  

A reconstrução sobre os acontecimentos parte dos vestígios, rastros, lembranças e 

ideias dos seus participantes e criadores, tanto em seus depoimentos quanto nos materiais 

audiovisuais, na procura de ilustrar os andamentos das práticas da improvisação desde a 

pedagogia até os processos criativos.  

Em 2011, realizou-se uma das primeiras atividades em espaços públicos com o título 

de “Criação com Espaço”, na qual visava-se a execução de uma improvisação influenciada 

pela arquitetura do lugar, tendo como objetivo o reconhecimento do espaço e sua relação para 

a criação/composição em tempo real de uma cena improvisada.  

A atividade foi organizada pela professora de improvisação Jamie Howard, e contou 

com a presença de três professores (Carlos Ochoa, Carolina Van-eps y Jamie Howard) e sete 

estudantes pertencentes às aulas de improvisação e dança contemporânea (Candelaria Torres, 

Steven Urrego, Claudia Méndez, Mónica Pineda, Catalina Cifuentes, Pilar Buitrago y Natalia 

Vanegas). Esse trabalho artístico foi apresentado na entrada do Shopping Avenida Chile, na 

cidade de Bogotá, caracterizado por ser um lugar a céu aberto, por onde transitam as pessoas 

da zona financeira da cidade e que oferece um espaço amplo que permite a interação de vários 

corpos. 

O desenvolvimento da proposta começou nas aulas de improvisação, já que dentro das 

ferramentas explicitadas pela professora Jamie Howard, o que estava sendo pesquisado era a 
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relação do corpo com o espaço arquitetônico, baseado na proposta de Viewpoints, de Anne 

Bogart. Ou seja, o espaço era trabalhado a partir de uma abordagem arquitetônica e 

topográfica procurando a relação entre corpo e espaço, os andamentos, os gestos e as texturas.  

A Topografia trabalhadas nas aulas da Escola e na intervenção se refere às marcas 

invisíveis dos percorridos do corpo no espaço, trajetos, percursos e camadas de movimento. 

Por exemplo, os estudantes mediam as distâncias do espaço por meio de movimentos e de 

deslocamentos, desenhavam paisagens através dos movimentos que criavam no espaço. 

Também, observavam a dimensão arquitetônica do espaço e como afetava o corpo, além de 

como o corpo influencia o espaço, movimentando-se com a sensação que produz o espaço. 

 A relação era estudada a partir de um repertório delimitado e explorado na sala de 

aula, cujo espaço tinha características típicas de uma sala de dança: espelhos, barras, paredes 

equidistantes, texturas similares, chão de linóleo, sendo um espaço fechado e com um número 

de variáveis controladas. Com o intuito de aprofundar a pesquisa de corpo e espaço, 

organizou-se essa atividade para que os improvisadores enfrentassem um lugar aberto e 

público e, assim, criassem outras experiências sensíveis e estéticas.  

  No decorrer do processo, a ideia era observar como os improvisadores resolviam suas 

perguntas, seus problemas e propunham construções criativas ou soluções rápidas que 

atendiam ao modo como os fatos iam acontecendo. 

A primeira imagem contemplava vários corpos distribuídos indistintamente pelo 

espaço e cada corpo começava a propor a sua corporeidade em relação com a arquitetura do 

lugar. Prédios, igreja, monumento, ruas, pontos de ônibus, transeuntes, engarrafamentos 

formam o panorama que delimitam eixos com perspectivas retas e justapostas que constituem 

essa parte da cidade. As composições principiam em escutar e adquirir formas de interpretar 

essas imagens. 

A partir do olhar particular de cada improvisador, cada um recortava e escolhia o 

espaço que lhe era interessante e buscava formas de relacionar-se com esse espaço. Por 

exemplo, observar o espaço a partir de um ponto, retornar, medir a distância; tocar e cheirar 

esse espaço; explorar a relação física com o espaço, dançar com a sensação que produz no 

corpo esse espaço, levar a configuração do espaço para alguma parte do corpo. Alguns  

improvisadores geraram movimentos que correspondiam às analogias com o espaço, e outros 

adentravam nas sensações que produziam essas perspectivas. A professora de dança 

contemporânea Carolina Van Eps descreve o início da atividade assim: 
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Havia algumas casas, quer dizer, chamo de casa os grupos que fizemos entre três ou 
duas pessoas; então, cada grupo era como uma casa. Inicialmente, cada um armava a 
arquitetura daquela casa, cada movimento feito por um era seguido pelo outro, 
tínhamos que preencher os espaços criados pelo corpo e ir construindo juntos. Cada 
movimento, cada gesto criava uma forma, uma arquitetura, e dali partia o pretexto 
para continuar a construção. Essa casa, essa arquitetura coletiva se deslocava, ou 
ficava fixa em um só lugar. Porém, sempre havia a oportunidade de desconstruí-la e 
começar outra, partindo de outro movimento. Começar a ir a outras casas e erguer 
com outros um novo lar92 (Informação verbal).93 

 

 

 
 

     Figuras 20 e 21: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 
Zona Financeira Cidade de Bogotá. Fotografia: Arquivo da Escola Zajana Danza. 

 

 
 Destaca-se a criação de pautas do movimento, regras/tarefas e/ou instruções gerais para 

os dez participantes e algumas específicas que se construíram para cada subgrupo de 

improvisadores. As regras/tarefas se referiam a pautas como: dançar com a sensação que 

produz o espaço, mover-se com essa sensação em diferentes velocidades (rápido ou lento), 

escolher um espaço específico e copiar as linhas e desenhos do espaço com o corpo, pausas 

como forma de composição e de reconexão com o que se faz. 

 
                                                 
92 No original: “Habian unas casas es decir, llamo casa a los grupos que hacíamos por tres o dos; entonces cada 
grupo era como una casa. Al principio cada uno armaba la arquitectura de aquella casa, cada movimiento 
hecho por uno era seguido por el otro; había que llenar los espacios que se creaban con el cuerpo ir 
construyendo ir edificando juntos. Cada movimiento, cada gesto creaba una forma, una arquitectura y de allí 
partía el pretexto para seguir armando. Esta casa, esta edificación conjunta se desplazaba, o se quedaba fija en 
un solo lugar. Pero siempre había la oportunidad de deconstruirla y volver armar otra, partiendo desde otro 
movimiento. Comenzar a ir a otras casas y armar con los otros un nuevo hogar”.  
 
93 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30/09/2012. 
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     Figuras 23: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 
Zona Financeira Cidade de Bogotá. Fotografia: Arquivo da Escola Zajana Danza. 

 

Igualmente, existiam outras regras/tarefas que correspondiam à conexão e 

acompanhamentos dos outros improvisadores, por exemplo: seguir os colegas e ajudar na 

construção de outros espaços quando for uma proposta de qualquer improvisador (ir no chão, 

correr, sentar-se, etc.), preencher os espaços vazios das arquiteturas e das composições dos 

outros corpos, guias para a criação e o desenvolvimento da improvisação. 

 Todos esses aspectos eram trabalhados e faziam parte dos treinamentos, exercícios de 

qualidades corporais e de comunicação. Assim, a escuta e a leitura de contextos e as 

emergências das ações faziam com que os improvisadores mergulhassem em proposições 

compositivas individuais. Com o passar do tempo, as tarefas voltarasem mais complexas, 

sendo modificadas, permitindo novos encontros, porém algumas mantiveram-se. A respeito 

disso, Carolina Van Eps comenta: 

 
Embora houvesse delimitações claras, isso tinha fissuras pelas quais nós fomos 
escapando, entrava a luz e a luz era que, de repente, alguém fazia algo que não foi 
acordado. […] Éramos um jogador mais versátil, que já conhece o jogo, mas não 
seguem as regras, a gente se torna mais experiente e faz outro tipo jogadas. Era 
como ultrapassar fronteiras94 (Informação verbal).95 

                                                 
94 No original: “Aunque había unas delimitaciones claras, eso tenía fisuras y por esas fisuras nos fuimos 
escapando, entraba la luz y la luz era que de repente alguien hacia algo que no estaba acordado. […].Éramos 
un jugador más versátil en el que ya se conoce el juego, pero no se siguen las reglas, ya se vuelve uno más 
experto y hace otro tipo de jugadas.  Era como pasar fronteras.” 
 
95 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
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Figura 24. “Criação com Espaço”. 
Atividade de Improvisação, 2011. 

Shopping Avenida Chile. Fotografias: Jamie Howard. 

 

Stephen Nachmanovitch (1993) assinala que uma estrutura de improvisação baseada 

em tarefas desencadeia a espontaneidade do artista, fazendo com que o processo criativo se 

ative e se intensifique. Correr o risco de evadir essas pautas faz com que a improvisação tenha 

profundidade, e demonstra que os improvisadores desenvolveram a capacidade de produzir 

novas estruturas que realçam a sua criatividade e seu interesse para com a dança e o que 

fazem com ela.  

Observa-se, então, que os diferentes momentos da improvisação referem-se a tarefas 

específicas, mas também a acordos tácitos, os quais fazem parte das habilidades 

desenvolvidas nas aulas, e que compreendem aspetos como: escuta, leitura, conexão, 

observação e imaginação. Através dessas habilidades, os improvisadores geram estados 

criativos em relação a si próprios e aos outros elementos, permitindo-lhes intensificar e 

investigar como são suas formas e modos de improvisar, e também ajudando-os a produzir 

complexidade nas suas criações.  

O compêndio dessa atividade foi o trabalho com a arquitetura, a comunicação entre os 

                                                                                                                                                         
entrevista realizada em 30/09/2012. 
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participantes, a surpresa na ação, o estabelecimento de certas regras/tarefas e sua futura 

ruptura, ocasionando uma duração de tempo estendido. 

 “Criação com espaço” refere-se à interação simbiótica entre espaço e corpo, pois “o 

espaço se move através de nós, mas também em nós, na esteira das 'direções' no interior do 

corpo móvel e imóvel. Para viagens interiores que são, talvez, as nossas experiências mais 

importantes de fazer espaços” (GODARD apud LOUPPE, 1997, p. 165).  

 O improvisador é um habitante de espaços que se expõem, refratam-se e refletem-se 

em outros espaços imaginados: o desafio está em fazer com que o corpo tenha a medida desse 

lugar que imagina.  

 

  
Figura 24: “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012. Centro de Bogotá. 

Fotografias: arquivos da Escola Zajana Danza. 
 
 

Observar essas improvisações com o olhar de improvisadora demonstra-me as possibilidades 

de construir simultaneamente lugares reais, imaginados, novos, lembrados e também 

compreender como alguns improvisadores conseguem transparecer suas decisões, ou seja, 

como suas relações são expostas nitidamente na cena, fazendo com que os outros 

improvisadores acompanhem e apoiem suas propostas.  

 Um corpo claro e concreto nas suas relações e movimentos permite-me demarcar 

trajetos como observadora, assistindo como as relações com a arquitetura do espaço 

reverberam no corpo e na composição total do ambiente improvisacional. E como reflexão 

final: corpos na rua instauram e criam lugares dentro da cotidianidade da cidade, revertendo a 

forma da relação no contexto social e estético, pois vários transeuntes observaram com 

curiosidade a performance, sem saber que seus corpos também eram parte da paisagem que se 

criava, inclusive como disparadores para o movimento dos improvisadores. 

 

 A outra atividade foi desenvolvida como parte da celebração do “Dia da Dança” 96, em 

                                                 
96 Essa atividade foi realizada em 27 de Abril como parte da programação da Escola Zajana Danza para 
comemorar o mês da dança. Em 29 de abril é a data definida oficialmente pela Unesco para celebrar o dia 
internacional da dança. A Escola Zajana Danza desenvolve atividades durante todo o mês com aulas grátis, 
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2012. Convocaram-se estudantes de diferentes aulas da Escola para participar dessa atividade 

de improvisação, cujos objetivos eram interromper o fluxo cotidiano da cidade e interagir com 

as pessoas que se encontravam no lugar. Essa experiência aconteceu no centro da cidade de 

Bogotá e contou com a participação de oito estudantes (Nicolás Altamar, Viviana Silva, 

Mónica Pineda, Candelaria Torres, María Eugenia Rangel, Laura López, Jair Sierra, Ángela 

López e dois professores (Xiomara Navarro y Jaime Howard).  

Desenhou-se a atividade a partir de dois objetivos: primeiro, que os improvisadores se 

mimetizassem nos ambientes da cidade e, segundo, que tivessem uma relação com o público. 

O treinamento da atividade desenvolveu-se durante algumas aulas da Escola, procurando a 

afinação dos sentidos e da comunicação entre os participantes, o trabalho como a voz 

(projeção, tom, relação voz e movimento), reações rápidas e precisas com o corpo (qualidades 

de movimento e velocidades), e modos de criação através de imagens e textos (falar uma 

palavra e criar uma imagem, ou fazer uma imagem e falar uma palavra). Exercícios que 

aprimoram as reações rápidas, preparando a mente e o corpo para responder com ações ante 

qualquer emergência de criação.  

No início da atividade, os corpos dos dançarinos ocupavam o espaço público com 

movimentos cotidianos, quase imperceptíveis, e trabalhavam com o público através de gestos 

sutis, mimetizando-se com o ambiente e visando instaurar ambiências para o decorrer da 

atividade. Logo, os movimentos iam crescendo até proferir uma dança que atravessasse o 

espaço cotidiano, propondo uma cena criativa.  

A criação centrava-se nas sensações que produzia a rua (disposição dos espaços, 

cheiros, velocidade dos pedestres), cujas relações eram demonstradas com movimentos leves 

que foram se tornando cada vez mais visíveis. Os improvisadores trabalhavam com 

ressonâncias e reverberações de imagens da rua no corpo, copiavam situações e ações 

corporais dos transeuntes, repetiam essas ações, caminhavam rápido, mimetizavam-se dentro 

da paisagem da cidade e da arquitetura de prédios e calçadas. 

Num segundo momento da improvisação, há marcação de círculos no chão com giz. 

Cada círculo tinha uma regra que correspondia a certas qualidades de movimento como: 

movimentos circulares, movimentos lineares, movimentos contínuos, movimentos 

fragmentados e também uma tarefa – ler um trecho de um texto escolhido anteriormente. Os 

transeuntes também podiam propor frases ou palavras para serem traduzidas em movimento. 
                                                                                                                                                         
workshops, performances, pic-nic em parques, entre outras atividades, as quais são realizadas em diferentes 
setores da Cidade. 
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Assim, os transeuntes foram convidados a dar pautas para que os dançarinos trocassem suas 

qualidades de movimento, além de muitos deles optarem por entrar no círculo para dançar 

junto aos improvisadores. Na visão de Xiomara Navarro, a atividade 

 

Foi importante porque o público não foi apenas um espectador, mas foi proponente 
do movimento, em seguida, projetaram-se alguns momentos e não se sabia o que 
aconteceria entre um momento e outro, era totalmente improvisado. […] pela 
relação com o público que foi muito interessante, porque não foi somente um 
observador mas também passou a ser ativo97 (Informação verbal).98 

 
 
 Os rumos de exploração dessa atividade desenvolveram-se por meio de pautas de 

regras/tarefas individuais e coletivas que correspondiam à relação com o espaço, à atenção e 

conexão, à corporeidade extra cotidiana e à interação com o público como motivador e/ou 

eixo de mudança para a forma de dançar. O envolvimento de alguns textos na improvisação 

(trechos de poesias, de livros e frases de revistas) serviu de guia para o público, que se 

mostrou mais interessado em participar, colaborando para que os improvisadores tivessem 

uma ignição imediata a partir da voz e das diferentes tonalidades dos pedestres.  

Notou-se que, ao trabalhar com o público que transita pela cidade, o nível de 

concentração e composição para os improvisadores cresceu, pois suas variáveis aumentaram e 

suas propostas tenderam a ser concretas. No entanto, algumas vezes o público e o espaço 

colocaram em desafio os improvisadores, testando a sua capacidade de resposta e de solução 

frente às vicissitudes de qualquer performance ao vivo.  

 Por outro lado, a performance significou abrir o diálogo corporal para com os corpos 

que transitam – corpos, por exemplo, que não respondem à participação, corpos interessados 

mas medrosos, corpos que abarcam com todos os seus desejos, corpos diversos e múltiplos. 

Daí vem o motivo para que a criação nessa atividade estivesse baseada no estabelecimento de 

“relações” que determinam novos fluxos sobre a experiência, enfrentando as diferentes 

demandas, vicissitudes e possibilidades de um ambiente de criação “aberto” atrelado às 

urgências artísticas ali expostas e combinadas na relação ativa entre a obra e o público. 

 

                                                 
97 No original: “Fue importante porque el público no solamente fue espectador sino que fue proponente de 
movimiento, entonces se diseñaron unos momentos y lo que pasaba entre momento y momento no se sabía qué 
iba a pasar, era totalmente improvisación, [...] por la relación con el público que fue muy interesante, porque no 
fue solamente de observador sino que pasó a ser un activo.” 
 
98 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 
07/19/2012. 
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Figura 25: “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012 Centro de Bogotá. 
Fotografias: arquivos da Escola Zajana Danza. 

 

 A obra é criada coletivamente a partir dos múltiplos aspectos com os quais dançarinos 

e transeuntes se relacionam, evidenciando um processo de criação não-hierarquizado, com 

formas autônomas que se organizam com o ambiente e criam redes de ações e sentidos de 

maneira simultânea. Tal experiência afirma a ideia de criação em improvisação a partir da 

autonomia; transita pela criação coletiva e passa logo para a criação participativa, onde 

confluem todos os níveis de percepção, compartilhamento e significação, envolvendo os 

improvisadores e o público. Esse aspecto desvirtua a ideia coreográfica da dança e provoca 

nos espectadores um outro olhar, que modifica sua concepção de ver/fazer dança, pois a 

corporeidade de quem olha também é partícipe da composição. 

A criação compartilhada e participativa colocadas nessa performance ao vivo, fazem 

parte do objetivo da Escola Zajana Danza, no intuito de gerar experiências que motivem os 

improvisadores a procurar suas formas de movimento e as ressonâncias que isso tem nos 

outros improvisadores e no público. 

Os espaços abertos e o encontro com o público são estímulos que modificam o 

movimento e formam parte do processo de criação e composição da improvisação, sendo essa 

performance ao vivo um espaço de encontro, onde “não há espectadores; não há artistas, 

somos todos (quer assumamos a responsabilidade ou não) artesãos do nosso próprio convívio” 

(FIADERO & EUGENIO, 2012). 99 O pensamento desses autores enfatizaram a importância 

                                                 
99 FIADERO, João, EUGENIO, Fernanda. Secalharidade como ética e como modo de vida: o projeto AND_Lab1 
e a investigação das práticas de encontro e de manuseamento coletivo do viver juntos. Urdimento - Revista de 
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do "estar junto", uma condição que permite um processo colaborativo, mas para eles, o se 

apresentar ou a performances não são um ponto crucial, porque o seu material de pesquisa não 

contém uma finalidade expositiva. 

Cabe ressaltar que a performance “Dia da Dança” é uma proposta de colaboração e 

participação na qual percebo como há uma investigação no instante de improvisar sobre como 

criar diálogos, como dançar juntos, como agir e reagir num espaço que é de todos, 

desenvolvendo, assim, formas estéticas como lugares de experiência para a convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 : “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012 
Centro de Bogotá. Fotografias: arquivos da Escola Zajana Danza. 

 

Essas formas estéticas convertem-se em relações de responsabilidade para com o 

mundo, pois criar implica oferecer ao mundo possibilidades, submundos, mundos 

alternativos, mundos autônomos e mundos compartilhados que, por instantes, permitam 

compor e viver sob outras leis, “composições” e pontos de vista sobre o que se imagina e o 

que se faz. 

As duas atividades de improvisação fazem com que o corpo investigue e resolva seus 

questionamentos e problemas para alcançar as soluções provisórias, criativas e intuitivas 

reconhecidas no andamento da improvisação, evidenciando formas de adaptação, organização 

                                                                                                                                                         
Estudos em Artes Cênicas, Vol. 2, No 19 (2012). Disponível em: 
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/3191/2324> Acesso em: 07/08/2013. 
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do corpo e seus modos de operar100. Da mesma maneira, estão concebidos os processos 

criativos da Escola Zajana Danza, baseados na experiência e na investigação de cada 

improvisador, cujos resultados são criações individuais e coletivas. Sob essa abordagem, os 

improvisadores são desafiados a “identificar seus próprios momentos criativos e, quando os 

identificarem, realizarem um trabalho de consciência para potenciá-los e usá-los muito 

mais.”101 (Informação verbal)102, além de amplificar seus sentidos e multiplicar as rotas e 

percursos para suas criações. Isso tudo em função de propostas cênicas que materializem a 

singularidade e a expressão das formas corporais próprias, em interação com os outros corpos 

para construções compartilhadas e participativas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 27: “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012 

Centro de Bogotá. Fotografias: arquivos da Escola Zajana Danza. 
   

 Essas atividades – “Dia da Dança” e “Criação com Espaço” – são um espaço para que 

professores, estudantes e espectadores dialoguem e possam se expressar a partir de suas 

maneiras e suas concepções de mundo. A compreensão sobre criação na Escola está alicerçada 

na necessidade de expressão, de ação e reflexão, cujo interesse permanece em potencializar o 

                                                 
100 Com esta expressão, refiro-me ao modo de organização escolhido por cada intérprete/criador para proceder na 
sua improvisação. Esse modos orientam o processo e ajudam a encontrar lógicas e recursos de cada 
improvisador. 
 
101  No original: “Identificar sus propios momentos creativos y que cuando los identifiquen hagan un trabajo de 
conciencia para usarlos y potenciarlos mucho más.” 
 
102 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, entrevista realizada em 
07/09/2012. 
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desenvolvimento artístico/pedagógico e a possibilidade de processos visíveis, tanto para os 

estudantes quanto para o público. Assim, o ato criativo, por meio da improvisação, torna-se 

caminho para que todos os membros da Escola Zajana Danza e espetadores inusitados 

transformem suas percepções e mostrem seus corpos como “novas falas”, com a capacidade de 

expressar-se e de partilhar seus pensamentos e ideias, ou seja, criem a dança que vivenciam e 

que evidenciam seus próprios processos de criação. 

 Interessa, então, que o diálogo seja o condutor de ideias sobre a improvisação. Os 

conceitos e pensamentos de importantes improvisadores entrelaçam-se com depoimentos de 

professores e alunos da Escola Zajana Danza, cuja finalidade reside em rever um material 

teórico sobre visões em improvisação que colaboram para os estudos pedagógicos desta Escola. 

 

2.3. DIÁLOGOS EM IMPROVISAÇÃO 

 

Conceitos para a dança e para a improvisação são difíceis de esclarecer, pois seus 

estudos estão em multiplicidades de leituras e possibilidades, suas características mudam e 

seus propósitos abrem-se para os pontos de vista que cada indivíduo pode ter em relação ao 

mundo e sua construção. Tal situação impede o fechamento de uma definição da improvisação 

e permite flexibilizar o seu uso e sua produção, pois são seus modos e aplicações que 

permitem determinar o seu campo de estudo e prática. Dessa maneira, as perspectivas sobre a 

improvisação, construídas na prática da Escola Zajana Danza demonstram diferentes 

enfoques, mas cada uma delas toca e define aspectos constitutivos para a compreensão sobre a 

improvisação.  

“Estar, sentir, decidir, criar no momento, conexão e decisão”103 são as palavras que a 

professora Jamie Howard utiliza para descrever a sua experiência na improvisação. Sentir, 

ouvir, ver, agir e reagir são elementos que Mark Thompkins104 determina como práticas que 

ajudam aos improvisadores a receber, processar e propor informações em um fluxo 

ininterrupto. Essas apreciações desvelam que a improvisação parte de habilidades para a 

                                                 
103 No original: “Es estar, sentir, decidir, crear en el instante es conectarse y decidir”. Informação fornecida por 
Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21/09/2012. 
 
104 Coreógrafo, dançarino e professor norte-americano que mora na França desde 1973. Após uma série de solos 
e colaborações do grupo, e ele funda a empresa ADI Dreems Associated Internacional, em 1983. Thompkins está 
interessado na improvisação e composição em tempo real o que o leva a colaborar, através do ensino, realização 
e produção, com muitos bailarinos, músicos, iluminadores, designers, e artistas visuais. Disponível em: 
<http://www.idamarktompkins.com/?q=en/marktompkins>. Acesso em: 07/10/2012. 
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configuração de sentidos e conhecimentos que aportam na construção da experiência.  

A estudante María Eugenia Rangel, referindo-se à improvisação escreve: "É o que 

cada um pode conseguir fazer com o corpo”105. Este caráter de improvisação é levado para um 

conceito mais específico, onde o coreógrafo e dançarino venezuelano David Zambrano106, 

aponta que a implementação da improvisação depende da conscientização de todas as partes 

do corpo a partir do centro de si próprio e do espaço, pois o improvisador deve ter controle 

sobre o que está ao seu redor. Essas ideias ajudam em pensar que o ato de improvisação é um 

estudo sobre a experiência, de modo que cada experiência aprofunda os seus conteúdos e 

formas de ser. 

Por conseguinte, uma das implicações está em se pensar que “na dança um corpo 

inteligente é um corpo com experiência em improvisar” (NELSON apud BENOIT, 1997, p. 

46). Sendo a inteligência desse corpo que improvisa efeito do desenvolvimento de habilidades 

que potencializam a percepção, o corpo procura os meios para se organizar, transformar-se e 

adaptar-se na criação da sua própria experiência. “As sensações no interior do nosso corpo, as 

imagens que nos motivam e nossas próprias experiências de movimento no mundo são a base 

para a criatividade” (DUNN apud BÉLEC, 1998, p. 84), sendo uma experiência do mundo 

interior. “Uma experiência que pode dar vida ao imaginário, à fantasia. Um lugar onde as 

sensações e as emoções vêm à vida sem direção, não importa qual seja, porque você inventa o 

comando, você dá o significado”107 (Informação verbal)108. 

De outro modo, o coreógrafo, dançarino e professor nascido na Inglaterra, Julyen 

Hamilton (1954) diz que “improvisação é uma resposta à questão de composição […] não é 

apenas uma experiência. Não é vou tentar um pouco disto e um pouco daquilo e ver o que 

acontece” (apud BENOIT, 1997, p. 199). Susan Leigh Foster109 considera que “improvisar é 

                                                 
105 No original: “Es lo que tú puedes llegar a hacer con tu cuerpo”. Informação fornecida por Maria Eugenia 
Rangel, estudante da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 10/10/2012. 
 
106 Criador da técnica Flying Low, que examina a relação do dançarino com o chão e o solo. Ele tem sido 
educador e criador e continua a ensinar em todo o mundo. Suas peças em dança variam, vão desde a 
improvisação pura até a coreografia. Atualmente, mora em Amsterdam, Holanda. Disponível em: 
<http://www.davidzambrano.org/?p=15>. Acesso em: 21/04/2012.  
 
107 No original: “Una experiencia en la que podemos darle vida a lo imaginario, a la fantasía. Un lugar en 
donde las sensaciones y las emociones cobran vida sin dirección sin importar cuál sea porque tú le inventas la 
dirección, tú le das el sentido.” 
 
108 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30/09/ 2012. 
 
109 Coreógrafa, dançarina e escritora. Foster começou a apresentar shows de sua própria obra, em 1977. Criou 
vários concertos solo, e fez turnê nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Disponível em: 
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compor extemporaneamente e a composição é um arranjo em proporção ou relação 

adequada”110 (apud ALBRIGHT & GERE 2003, p. 06).  

Julyen Hamilton enfatiza na liberdade da composição e na criatividade na 

improvisação, em um sentido não de condição, mas de exploração da criatividade como 

possibilidade de autonomia e expressão singular, referenciada também, pelo estudante da 

Escola Carlos Iregui, ao definir a improvisação como a expressão criativa e “a poesia 

complexa do corpo”111, onde a autonomia é fator determinante não como resultado, mas como 

meio para se expressar.  

Contudo, a diretora Xiomara Navarro aponta que ela própria não consegue precisar um 

conceito sobre a improvisação, mas arrisca-se a determinar um tipo de “essência” com a qual 

trabalha, afirmando que “a improvisação é a possibilidade de ser e de estar em movimento 

presente”112. Aliás, na visão do coreógrafo experimental Steve Paxton, a improvisação não é 

somente uma forma de dança, mas também um projeto de vida. Para Paxton, improvisar é 

uma exploração da mente e do momento, fazendo com que cada improvisação seja diferente, 

observando que as condições de tempo, espaço vão mudando, convertendo-se mais num 

processo que num produto acabado.  

Determinar, na minha vida, a improvisação como linguagem de expressão para a 

dança, conduz-me a entender porque ela apareceu no meu contexto e como se ajusta a minha 

realidade. Além de construir para a dança um discurso de corpo, cujas dimensões éticas e 

estéticas se tornam autônomas, autorregulando-se para que o próprio corpo se recrie, explore-

se e proponha-se no presente. Para mim, a experiência de improvisar advoga uma arte que se 

mistura com o ser, criando discursos divergentes sobre a base de uma forma de se expressar 

que é atualizada a cada instante. 

As definições sobre improvisação dependem dos contextos nos quais ela está inserida, 

sendo algumas concepções focadas na composição, outras em algum de seus elementos 

constitutivos, e outras, misturadas com o próprio ato de viver. Esse cenário delineia reflexões 

                                                                                                                                                         
<http://www.tft.ucla.edu/2012/03/faculty-susan-foster/>. Acesso em: 17/01/2013. 
 
110 No original: “To improvise is to compose extermporaneously and composition is an arrangement into proper 
proportion or relation”. 
 
111 No original: “Es la poesía compleja del cuerpo”. Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de 
improvisação, em entrevista realizada em 15/10/ 2012. 
 
112 No original: “La improvisación es la posibilidad de ser y de estar en movimiento presente”. Informação 
fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 07/09/2012. 
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e opiniões sobre o que significa improvisar.  

Durante esta pesquisa, criam-se definições que constituem os andamentos e trajetos 

que dizem respeito à improvisação na Escola Zajana Danza, demonstrando, assim, suas 

concepções e abordagens, cujas perspectivas se aplicam aos âmbitos em que são 

desenvolvidas.  

 

2.4. MATERIALIDADES EFÊMERAS DA IMPROVISAÇÃO 

 

 A improvisação contém materialidades que escapam a definições marcantes, e estão 

incorporadas na amplitude de tudo o que pode significar a palavra improvisação. Essas 

materialidades caracterizam a improvisação e são consistência para a criação, projetando-se 

também como ambiente de construção. Então, faz-se relevante identificá-las e expor suas 

ideias e seus conceitos, que podem ser desdobrados e examinados cuidadosamente. Mas, nesta 

pesquisa, procura-se desenhar um cenário para indicar seus elementos constitutivos e 

terminologias, que se encontram tanto nos trabalhos de alguns artistas nomeados 

anteriormente quanto nas visões da improvisação de estudantes e professores da Escola. 

A palavra improvisação traz algumas características principais que a definem como 

“algo feito na hora”. Pois ela acontece no presente: “o presente é o que somos e, por isso 

mesmo, o que já estamos deixando de ser”113 (LOUPPE, 2007, p. 206). Este presente está 

determinado nas relações com o espaço, os outros corpos e a criação de movimentos, gerando 

uma constante atualização, ou seja, à medida em que é realizada a ação do movimento por 

parte do improvisador, este modifica seu contexto e reconfigura-se a si próprio em cada 

decisão, em correlação constante entre corpo e entorno.  

A atualização entendida com relação ao tempo, no caso da improvisação, permanece 

no agora do corpo com respeito a seu momento, modificando o seu presente e antecipando-se 

ao seu futuro. Antecipar-se implica perceber e estar alerta, uma atenção ativada que permite 

realizar a ação no momento preciso em que ganha visibilidade, é resposta à vontade, estimulo 

à necessidade de criação ou de movimentação de cada improvisador. 

 Esse presente que está sempre modificando é a própria improvisação que, como dança 

do presente, “[...] significa escolher entre possibilidades existentes, no momento, em contraste 

com certezas determinadas anteriormente” (NOVACK, 1997, p.17), sendo estas possibilidades 

                                                 
113  No original: “El presente es lo que somos y, por ello mismo, lo que estamos ya dejando de ser.” 
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de caráter imprevisto e realizadas em tempo real.  

 
O real é, pois, por um lado, o intempestivo, o que vem sempre a contra-tempo da 
realidade, o que quebra as convenções, as rotinas, os conformismos, a passividade; 
e, por outro, é o que chega no momento exato, singular, único, do presente que 
define de uma maneira nova. Abre os olhares para um outro ponto que se ocultava 
sob a realidade (GIL, 2001, p.168). 

 

Assim, a experiência de improvisar no momento presente é, simultaneamente, 

atualizar a relação corpo/em torno, e faz com que esta seja a prática de construir realidades. 

Uma vez que cada ação/movimento transforma os pontos de vista de quem age, intensifica e 

incorpora a imaginação, permite-se a possibilidade de criação de outras realidades e mundos, 

incidindo diretamente na ideia de dupla criação, ou seja, refazer-se a si mesmo e também o 

que se faz.  

Na improvisação as configurações mudam, pois as decisões sobre o que se faz são 

tomadas no momento da execução: o improvisador tem que criar as condições de compor 

sobre as ações ao mesmo tempo. Logo, o tempo presente obriga ao improvisador arranjar 

soluções através de ações espontâneas, identificando um estado de prontidão do dançarino, 

que age dependendo da situação que é apresentada.  

Anne Bogart, através dos viewpoints, desenvolve um trabalho focado no estado de 

prontidão, que é a forma de manter-se no presente, através da relação de elementos que, por 

meio da atenção, possibilitam ao improvisador perceber, atender e escolher, como forma de 

edição em tempo real. Por exemplo: na aula de improvisação da Escola, os improvisadores 

treinam a partir de um exercício que consiste em falar qualquer palavra e reagir 

imediatamente com o corpo, fazendo com que corpo/mente estejam em estado de abertura 

para produzir respostas, colocando o improvisador em estado de alerta e de prontidão.  

Para a professora de dança contemporânea Carolina Van Eps (2012, Informação 

verbal)114 o corpo possui muitas maneiras de estar presente: o tato, o olfato, o gosto, o olhar, o 

imaginário, a fantasia, os ossos, a carne, as emoções, todos confluindo de uma maneira 

orgânica e instantânea. Então, aprender a trabalhar e desenvolver os aspectos anteriores é 

começar a improvisar, pois a partir desses é que se produz movimento, ou já se está em 

movimento.  

O presente entendido como o imediato, “feito na hora”, o “real” e o “aqui-agora” na 

                                                 
114 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
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dança, determina uma linha performática e também leva a uma filosofia que tem suas origens 

no nascimento da dança pós-moderna. Naquela época, as influências filosóficas orientais (zen 

budismo, em especial) foram aplicadas no ensino de Robert Dunn, aprendidas por sua vez, 

pelo músico John Cage e apresentado também pelo coreógrafo Merce Cunningham. Todos 

eles refletiam sobre o presente, sobre a sobreposição de vários aspectos simultâneos, e sobre a 

aceitação de tudo o que acontece no momento.  

A tendência destes artistas de criarem instantaneamente também advém de 

delineamentos “filosóficos de Sartre115 e Heidegger116, e pedagógicos da Bauhaus117” 

(BÉLEC, 1998, p. 88), utilizados e estudados pelos diferentes artistas da década de 1960 e 

1970, sempre dispostos a adaptar sua obra para o momento presente.  

 A improvisação, vista através da lente da contemporaneidade, aparece como um 

acontecimento. Pois, 

 
A contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, 
ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o 
tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 
coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem 
perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem 
vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59). 
 
 

A contemporaneidade na dança não está condicionada pela inovação no tempo 

histórico-presente, é modo de percepção e existência, é uma atitude. Assim, a improvisação 

como “composição instantânea”, no seu modo de acontecimento, é experiência, e faz com que 

“passado e futuro coexistem no presente, pois no sujeito coexistem a memória do passado e a 

expectativa do porvir, do que está para acontecer” (PONTY, 2006, p. 552).  

Tal característica temporal determina a percepção como duração do presente, na qual a 

memória tem a função de arquivar e reter impressões para trazer ao presente toda sua 

                                                 
115 Jean-Paul Sartre (1905-1980) foi filósofo e escritor francês. "O Ser e o Nada" foi o seu principal trabalho 
filosófico. Foi um dos maiores integrantes do pensamento existencialista na França, juntamente com Albert 
Camus e Simone de Beauvoir. Disponível em: <http://www.e-biografias.net/jean_paul_sartre/>.  Acesso em: 
14/08/2013. 
 
116 Martin Heidegger (1889-1976) foi um filósofo alemão da corrente existencialista. Foi considerado um dos 
maiores filósofos do século XX. Exerceu grande influência em intelectuais como Jean-Paul Sartre. Disponível 
em:  <http://www.e-biografias.net/martin_heidegger/>. Acesso em: 14/08/2013. 
 
117 Foi uma escola de arte, design, e arquitetura, fundada em 1919 por Walter Gropius, em Weimar, Alemanha. 
Essa escola procurava a reforma do ensino da arte e incorporou uma “nova estética”, instaurando as bases 
teóricas para o design gráfico e industrial no mundo. Disponível em: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus>. Acesso em: 20/03/2013. 
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informação. De qualquer forma, o improvisador diante do presente tem que se reinventar e 

editar seu movimento em tempo real, elaborando sua presença e mantendo-se sintonizado para 

novas ações.  

 O caráter do presente na improvisação traz, consequentemente, a incerteza e o acaso 

como condições, produzindo um valor de indeterminação, pois, ao resolver e criar situações 

no presente, geram-se organizações aleatórias. Por exemplo, nas coreografias de Cunningham, 

o acaso era o eixo condutor para determinar suas produções artísticas. O coreógrafo marcava 

um dia ou minutos antes do espetáculo a ordem do movimento e as direções no espaço. Estas 

eram escolhidas aleatoriamente e os dançarinos tinham que se adaptar a esse espaço e 

memorizar as sequências. Isso criou uma nova era em sua estrutura para expor a coreografia, 

trabalhando simultaneamente organizar a cena e movimentos. 

Alguns dançarinos da dança pós-moderna, realizaram experimentações com o acaso, a 

aleatoriedade e o processo de organização na criação coreográfica, produzindo novas 

narrativas e formas de conceber o movimento no tempo presente, ajudando a definir o pós-

modernismo na dança. Para Fayga Ostrower (2010), o acaso no processo de criação pode 

converter-se numa escolha consciente. Ou seja, esses acasos são possibilidades e 

potencialidades para a criação. 

 O acaso influencia diretamente o movimento, como matéria que elabora uma 

organização própria, determinando uma estética na forma de criar e anunciar uma dança. Tal 

ação remete a reestruturar a organização do corpo e da cena, pois o imediatismo com o qual 

atua a improvisação faz com que se experimentem outras e novas combinações, tanto para 

apresentar quanto para investigar a dança.  

O acaso e a incerteza são possibilidades de uma linguagem cênica, como matéria de 

criação e elemento de conteúdo. Igualmente, improvisar relaciona-se com o imediato, 

instantâneo e o transitório, modos de indeterminação que acontecem naturalmente – a partir 

deles há movimento, mas “não é só fazê-los e pronto, é deixar que os movimentos sucedam 

espontaneamente e cheguem a um ápice” (Informação verbal)118. Em outras palavras, o acaso, 

a transitoriedade, a instantaneidade e a espontaneidade correspondem aos aspectos que se 

desprendem da característica principal da improvisação, de acontecer em tempo presente. Isso 

significa que o real expressa a forma de apresentação e a incerteza é a bússola do agir, quando 

                                                 
118 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30/09/2012. 
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algo é elaborado no agora. A improvisação como performance, portanto, corresponde 

 
Aquele momento de hesitação enquanto contempla como, exatamente, executar uma 
ação já profundamente conhecida, esconde a presença da ação improvisada. É esta 
plenitude cheia-de-suspense do não-muito-conhecido que dá à performance ao vivo o 
seu brilho especial119 (FOSTER apud ALBRIGHT, 2003, p. 04). 
 
 

O desconhecido é o material para formar tanto movimento no corpo quanto no espaço, 

mas isso não implica que sempre se inicie do nada, pois a memória, a percepção, os impulsos 

internos e externos são também elementos dos quais se inicia uma improvisação.  

Com cada experiência, o corpo, realiza um compêndio de impressões, perguntas, 

movimentos, sensações que mais adiante são pontos de inauguração para improvisar. Para o 

coreógrafo Frans Polestra120 (1954), a “composição instantânea” tem a ver com “composição 

em todos os sentidos, mas também constantemente, ter que lidar com o desconhecido” (apud 

BENOIT, 1997, p. 269). Essa tendência de não saber o que vai acontecer aponta para algo 

novo a se conhecer, daí que o agir e a experimentação sejam respostas para a cognição. Aliás, 

algumas improvisações não precisam ir sempre ao desconhecido, mas pode-se “voltar a 

chegar aos lugares que conheço, mas habitá-los ou vivê-los de maneira diferente com o 

movimento”121 (Informação verbal)122. Mediante as possibilidades do improvisar, os caminhos 

sempre levam a lugares, efeitos ou sentidos necessários que o corpo precisa entender e 

conhecer.  

Confiar que o movimento, como um sentido a mais, conduza a experimentação e 

percorra seus momentos e lugares, significa inaugurar a “abertura” do corpo e deixar que 

aconteça sua forma de improviso. Isso revelará construções e organizações individuais que 

saberão trasladar-se para momentos grupais. Portanto, o desconhecido volta-se para um 

terreno baldio e para a construção, interação e comunicação de corpos, movimentos e 

                                                 
119 No original: “That moment of wavering while contemplating how, exactly, to execute an action already deeply 
known, belies the presence of improvisation. It is this suspense filled plenitude of the not-quite-known that gives 
live performance its special brillance”.  
 
120 Performer e coreógrafo holandês. Estudou teatro e faz parte de Klick-Clique, coletivo de artistas 
internacionais formado em 1993, interessado nos processos de improvisação abertos entre a música e a dança. 
Desde 1984, realizou seminários em instituições educacionais, festivais de dança e teatro e instalações em 
diferentes lugares da América e Europa.  
 
121 No original: “Volver a llegar a los lugares  que conozco, pero habitarlos o vivirlos de forma diferente con el 
movimento”. 
 
122 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 
07/09/2012. 
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momentos de criação dos improvisadores.  

O terreno pode ser similar, mas as formas de vivê-lo e percebê-lo mudam com a 

experiência, o treinamento e as condições e posições com as que cada um assume criar.  

 Esses aspectos constitutivos do improvisar relacionam-se uns com outros, porque se há 

incerteza, como guia de possibilidades para agir, o desconhecido é atributo dos momentos a 

experimentar, e por consequência, a surpresa e a novidade são elementos que também se 

relacionam na hora de movimentar-se. Com relação à surpresa, a ação de surpreender-se 

vincula-se à ideia de novidade, encontrar algo novo, e também demarca uma atitude sobre 

como e porque investigar, o que realmente o motiva ou faz se movimentar. De fato: 

 
O desconhecido é precisamente aquilo e mais. É isso que previamente era 
inimaginável, no qual não poderíamos pensar no que fazer depois. A improvisação 
nos leva a expandir para dentro e além, desprendendo-nos de nós mesmos, daquilo 
que já era conhecido. Isso nos encoraja e até nos força a sermos tomados pela 
surpresa123 (FOSTER apud ALBRIGHT & GERE, 2003, p. 04). 

 

 Este ser “tomado por surpresa” deve acreditar no que consegue fazer o corpo e como 

ele pode ressoar em outras instâncias, sejam outros corpos, espaços ou público. Portanto, “a 

surpresa tanto para a plateia quanto para o artista são eixos fundamentais para a construção de 

uma linguagem improvisada” (CERTINI apud BENOIT, 1997, p. 241).  

A surpresa submete a criação de novas possibilidades e induz a uma experiência 

sensível. Mas a surpresa como um sobressalto está na ordem da instabilidade e, por tal 

motivo, aparece no engajamento do conhecido e desconhecido e faz com que a novidade 

apareça como sequela.  

 Para a professora Jamie Howard (2012), estar na cena trabalhando a partir da 

improvisação é “uma questão de se deixar surpreender e observar quais são as ideias dos 

outros”124 a fim de não realizar as mesmas tendências ao improvisar. Isso pode ser descrito 

como os hábitos, tanto no movimento do corpo quanto no modo de construção e investigação 

da improvisação.  

Os hábitos são vivificados por ideias que se associam por semelhança, através do 

                                                 
123 No original: “The unknown is precisely that and more. It is that which was previously unimaginable, that wich 
we could not have thought of doing next. Improvisation presses us to extend into, expand beyond, extricate 
ourselves from that wich was known. It encourage us or even forces us to be taken by surprise.”  
 
124 No original: “Es una cuestión de dejarse sorprender y mirar cuales son las ideas de los otros”. Informação 
fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de setembro, 2012. 
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reconhecimento de similaridades e pela atribuição de valores (FRANCISCHINI, 2008, p. 50). 

A fixação do movimento pré-estabelecido, ou hábito, encobre qualquer risco e é uma 

tendência para a estabilidade, mais do que a espontaneidade, o que impossibilita o 

improvisador inventar suas próprias maneiras de se apresentar. Diante isso, é no trânsito onde 

se configuram e organizam as informações e suas disposições fora/dentro, aberto/fechado, 

conhecido/desconhecido, no lugar de fronteira, em que se apresenta um processo inacabado e 

instável, que também são circunstâncias de improvisar.    

 A produção de hábitos, repetições e lugares já visitados dentro da improvisação, não 

são assumidos como erros, já que na improvisação o erro e “talvez até fracassos, mais tarde 

podem revelar-se para nós em suas dimensões verdadeiras, como intenções produtivas ou 

mesmo criativas” (OSTROWER, 2010, p.18).  

Os erros são também uma potência que carrega uma possibilidade, que pode ser 

entendida como falha ou simplesmente transformada, mas fazem parte do processo. Não 

obstante, o aprendizado motor, as tendências do movimento e a sua organização no 

tempo/espaço são restrições que, inconsciente ou conscientemente, aparecem no momento da 

improvisação.  

Talvez seja importante submeter-se a um olhar mais consciente sem ser muito crítico, 

para acompanhar e identificar as repetições e as preferências, porque elas são interferências. 

Então, faz parte do estudo da improvisação reconhecer, transformar ou até repetir essas 

propensões, para então evitá-las, recriá-las ou as converter em estratégia de composição. Os 

hábitos e erros são riscos quando o turbilhão caótico da criação faz acompanhar todo o 

processo do ato de criar.  

 O risco não tem somente uma conotação negativa, também se refere à vertigem de 

tomar uma decisão quando não se sabe sobre o tema, o que denota um futuro conhecimento. 

Ao arriscar-se, o improvisador perde seus domínios e suas certezas, estabelece novas 

conexões e aprende outras maneiras de fazer e agir, sempre descobrindo possibilidades e 

achando fatores diferenciados que permitam surpreender-se.  

O improvisador Alessandro Certini considera que “na improvisação a aceitação do 

fracasso é o importante. Ele não é pré-definido, o processo de composição está acontecendo 

justamente diante de seus olhos na performance”125 (apud BENOIT, 1997, p. 233). Assim, o 

                                                 
125 No original: “In improvisation it is the acceptance of failure which is important. It is not preset, the 
composition process is 'happening' righ before your eyes in performance.” 
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fator de risco é parte da construção de corpo e da cena acontecendo mesmo no ato de criar e 

de escolher. De maneira semelhante, para o coreógrafo Julyen Hamilton, o risco define a 

improvisação, além de que aprender através dele é construir relações tanto de confiança 

consigo mesmo quanto com os outros, permitindo-se avançar. Hamilton pontua: 

 
Somos todos iguais perante o risco, mas devemos enfrentar a incerteza. Assim, somos 
todos iguais na conexão e essa igualdade obriga-nos a arriscar algo. Com o risco é 
mais interessante compor em dança. Aquele que detém o poder está tentando nos dizer 
não arrisca nada. Assim, reduzimos as possibilidades criativas das pessoas, não 
arriscamos, nos sentimos seguros, mas não criamos (apud LACINCE & NOBREGA, 
2010, p. 246). 

 

Por outro lado, o treinamento desenvolve habilidades que, ao serem conhecidas e 

usadas, fazem com que o risco se acrescente, pois os improvisadores já reconhecem a 

sensação de vácuo antes de começar ou entrar em um estado de improviso. Esse andamento 

através do treinamento é o procedimento utilizado na escola Zajana Danza para conduzir os 

estudantes a improvisar, segundo a professora Jamie Howard: “Mais tranquila, mais arriscada, 

buscando suas próprias possibilidades sem ver nenhum limite”126 (Informação verbal)127.  

Isso pressupõe o risco como fator de interação e mobilidade na improvisação, 

carregando com a fragilidade do momento e/ou a intensidade e vivacidade do mesmo, pois a 

experiência depende de cada tomada de decisão, cada improvisador assume suas 

consequências e suas eficácias. Tal implicação leva a pensar que há risco em tudo e a 

habilidade que o corpo vai desenvolvendo é aprender a sobreviver, pois é a resposta mais 

imediata, cuja guia também é a intuição do corpo.  

A intuição refere-se à sensibilidade que conduz os fluxos e os trajetos da própria 

experiência, estabelecendo conexões que resolvem o imprevisível e permitem que, 

“Instantaneamente, visualize e internalize a ocorrência de fenômenos, julgue e compreenda 

algo a seu respeito, permita-lhe agir espontaneamente” (OSTROWER, 2010, p. 56). É aqui 

que surge a força da improvisação, já que a instantaneidade e sua natureza instável criam no 

corpo mecanismos de supervivência como a espontaneidade, que são desenvolvidos na hora 

de agir, na necessidade de estar, escutar e falar. Improvisar é, então, um processo gerador de 

ações e pensamentos em simultaneidade e em multiplicidade de movimento e momentos que 

se configuram no presente. 
                                                 
126 No original: “Mas tranquila, mas arriesgada, buscando sus propias posibilidades de hacerlo sin ver ningún 
limite.” 
 
127 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21/09/2012. 
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Outras características da improvisação aludem à ausência de formas fixas, a 

organizações não-hierárquicas. Concebe-se a espontaneidade como valor principal e exige-se 

também sair da ideia de um resultado para se observar o seu processo. Mark Tompkins 

comenta que o trabalho com a improvisação é fascinante: “Eu danço espontaneamente, este 

estado desconhecido de ser, de risco, de diversão e de surpresa. É fascinante e é por isso que 

eu gosto de improvisar.” (apud BENOIT, 1997, p. 213). 

 Algumas qualidades nomeadas anteriormente podem ser observadas na improvisação, 

mas muitas, somente são entendidas a partir da prática, por meio da vivência, pois aparecem 

na medida em que a exploração vai se aprofundando, como parte de um estudo e treinamento 

constante.  

Acrescento que é um desafio falar sobre essas qualidades da improvisação pois, ao não 

ser linear e ao variar nas formas de conhecer e construir cada momento, a sua existência faz 

com que tais características sejam muito próximas umas das outras. Além disso, traduzir as 

experiências do corpo, tanto vividas quanto observadas, traz implicações no tempo de 

amadurecimento das ideias e pensamentos, como na amplitude da suas próprias 

possibilidades.  

A simultaneidade desses atributos da improvisação designa como o corpo percebe o 

todo ao mesmo tempo, e tais propriedades sugerem que só resta movimentar-se para 

conseguir identificá-las e estudá-las. O estudante Carlos Iregui afirma que a improvisação tem 

um elemento de complexidade, pois implica observar todas as coisas ao mesmo tempo, ver as 

partes que compõem um todo, o que também resulta em uma análise integral de tudo.  

Olhar para a improvisação a partir da perspectiva de professora e dançarina, sugere-me 

considerá-la como um sistema complexo, que desvenda sentidos para além da percepção 

“comum”, liberando a dança de seus limites estéticos e propondo o corpo como eixo de 

pensamento, de relacionamento e intuição. E improvisando, tanto na rua quanto na sala de 

aula, experimento que o poder da improvisação está em abrir passagens no campo criativo, 

gerando mundos possíveis com conexões às vezes sem sentido ou em sentido externo, 

ligações que articulam o pensamento de diversas formas.  

Essa “quebra” de estruturas ou, talvez, a solidificação de uma organização deliberada e 

particular das mesmas, reverbera na maneira de agir de todos que dançam. Improvisar sempre 

é uma decisão, uma escolha na e para a vida, uma maneira de ver o mundo. É entender o 

acaso como lei permanente da natureza e parte constitutiva da improvisação, permite criar 
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uma prática do corpo na dança na qual ele se apresenta e se torna atualizado na relação entre 

suas formas e seus meios: abrindo-se à escuta, caindo no erro, tremendo no risco e 

encontrando a surpresa, sempre na procura de criar e de experienciar, de estar e de manter-se 

no presente. Por isso, a atitude do presente está imersa no ato de improvisar, porque suas 

possibilidades são modos políticos, entendidos como criação e organização de formas e 

pensamentos, que refletem tanto questionamentos quanto propostas sobre si mesmo e suas 

relações com o entorno.  

A questão é que essas materialidades – instantaneidade, acaso, incerteza, surpresa, 

risco, antecipação, intuição, hábitos, novidade, prontidão, desconhecido, simultaneidade e 

intuição – fazem parte do compêndio de trabalho no momento de improvisar. Tentar esboçá-

las constitui uma análise de observação e investigação na experimentação, já que muitas 

dessas visões correspondem às experiências particulares de professores, dos estudantes da 

Escola Zajana Danza e minhas também. 

 Os olhares de destacados improvisadores revelam a visão particular de cada um e 

colaboram em examinar as reflexões das correntes investigativas e estéticas de cada 

improvisador. Esta foi a maneira que consegui construir este cenário, cuja base está na prática 

e da qual parto para articular ideias, conceitos e caminhos sobre improvisação com/em 

dança. 

 

2.5. PROCESSO DE CRIAÇÃO NA IMPROVISAÇÃO 

 

A criação em/com dança significa realizar novas condições para a movimentação do 

corpo e suas relações, onde cada descoberta atende à continuação de inovações nas formas de 

perceber, de agir e de movimentar-se no mundo. Este é o ponto-chave para a criação, partindo 

do caos, da simultaneidade e a da desorganização aparente, ela mesma conduz o seu próprio 

processo e organiza a experiência sensível, atrelada em memórias e em desejos futuros, para 

dar outra leitura/olhar do mundo e aportar conhecimentos. Como muitos autores já afirmaram, 

a percepção é base de todo ato criativo, sendo os sentidos as conexões primárias da relação 

com o mundo, guiadas através da intuição.  

 A intuição representa a naturalidade do inconsciente e foge de qualquer representação, 

estrutura e conceito, centrando-se no trabalho energético, de fluxo orgânico e de outra lógica 

que não inclui as operações racionais. Geralmente, os atos criativos são acompanhados dos 
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processos de intuição, pois eles orientam o caminho dos sentidos e amplificam a capacidade 

de escolher, sendo um “dos mais importantes modos cognitivos” (OSTROWER, 2010, p. 56). 

Portanto, a intuição e a percepção são ações fundamentais do ato criativo e são, ao mesmo 

tempo, compreensão, expressão e consciência sobre si próprio.   

Diversas dimensões estão implícitas no processo criativo: formas, sentidos, 

movimentos, espaços, tempos, nuances, sensibilidades, contextos e suas possíveis conexões, 

tanto como ignição quanto resultado do ato de criar. Da mesma maneira, a improvisação para 

a criação é considerada como modo de operação que deve ser estudado desde a experiência, e 

é pensada como o ato espontâneo realizado no tempo presente, que inclui as relações de 

criação/composição com o corpo.  

A criação na improvisação em/com dança está explicitada no momento que nasce 

(criação), efetivando formas corporais particulares e sua configuração de como se apresenta 

(composição), organizando igualmente seus modos de se expressar. Ambos os aspectos 

acontecem simultaneamente e no momento presente – sendo assim, a improvisação é 

“composição instantânea” tanto de movimentos quanto de sentidos que se desenvolvem em 

tempo real.  

A partir das atividades “Criar com Espaço” e “Dia da Dança” da Escola Zajana Danza 

descritas neste capítulo, realizo uma análise sobre as perspectivas de processos de criação em 

improvisação, destacando que “olhar para o processo criativo é como olhar dentro de um 

cristal: quando fixamos os olhos numa face, vemos todas as outras refletidas” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 23).  

Essas atmosferas criativas são observadas a partir da lente do processo, ressaltando 

características de abertura, de relações e de escolhas. Portanto, examino o desenvolvimento do 

processo e determino os planos de composição e lógicas operativas – princípios norteadores 

para compreender a criação/composição da improvisação em/com dança.  

 

2.5.1. Cri(ações) em aberto 

 

Atualmente, produtos artísticos processuais e diversas pesquisas em dança posicionam 

a improvisação como manifestação artística que cada vez mais ganha interesse entre o público 

artístico e os dançarinos. Isso a define em função de ser uma forma de exploração de estados 

corporais, arranjo para diversos experimentos, percurso nas investigações e expressão cênica, 
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pois a improvisação possibilita essa abertura, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo.  

A abertura na improvisação pode ser abordada a partir de duas perspectivas: a 

primeira, quando é vinculada a sua configuração, ou seja, quando a obra está sendo construída 

no momento em que é apresentada. Tal definição carrega o termo de “inacabamento”, 

considerando-a como um processo que não somente reproduz estruturas objetivas, mas que 

acontece na ordem de suas próprias ações, criações, expressões e interpretações.  

Nesse caso, o termo “abertura” não significa absolutamente “indefinição” da 

comunicação, mas “infinitas possibilidades da forma, liberdade da fruição” (ECO, 2003, p. 

43). Estes elementos podem ser encontrados na improvisação e provocam indeterminações a 

serem controladas por meio de estruturas flexíveis, e por sua vez promovem pluralidade de 

sentidos, tanto ao serem criadas quanto observadas. Assim, a improvisação expõe-se como 

“poética contemporânea”, caracterizada pela abertura nas suas condições em tempo real e suas 

reverberações, além de suas possibilidades para escolher e decidir.  

 A segunda perspectiva da abertura na improvisação remete-se à condição necessária do 

corpo/mente para a criação e execução em dança. Esse “estar aberto” promove uma percepção 

afinada e requer, igualmente, uma escuta aguçada do intérprete/criador. Trata-se de exigências 

que permitem à improvisação emergir para que a criação/composição torne-se propositiva, 

admitindo significações que não são fixas, mas que estão em constante transformação. 

 A abertura que acarreta a improvisação em sua forma (configuração) e em seu 

conteúdo (percepção) encontra-se nas atividades de improvisação com/em dança da Escola 

Zajana Danza intituladas “Criações com Espaço” e “Dia da Dança”. Tais performances ao 

vivo podem ser consideradas “obras abertas”, um “objeto dotado de propriedades estruturais 

definidas, que permitem, mas que coordenam, o revezamento das interpretações, o deslocar-se 

das perspectivas” (ECO, 2003, p. 23). Essa visão de “obra aberta” referencia, por um lado, ser 

“composição instantânea” ou “improvisação como performance”, com estruturas 

“semiabertas” (regras/tarefas), que apresentam um dinamismo que flexibiliza a 

criação/composição.  

Esses percursos de regras/tarefas são guias que se estabelecem no acaso, cujos 

resultados são diversos, múltiplos e não fixos. Por outro lado, o “estado de abertura” da 

percepção pode indicar uma mudança nos pontos de vistas de improvisadores e também de 

espectadores, além das relações destes com todo o que está ao redor, pois cada ação modifica 

reciprocamente as informações dos elementos envolvidos. 
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Entretanto, dentro do desígnio de “obra aberta”, existe a categoria que interpela e está 

na multiplicidade de criações e interpretações na relação de fazer a obra, intitulada por 

Umberto Eco como “obra em movimento”:  

 
Em suma, é uma multiplicidade de intervenções pessoais, mas não é convite amorfo 
à intervenção indiscriminada: é o convite não necessário nem unívoco à intervenção 
orientada, a nos inserirmos livremente num mundo que, contudo, é sempre aquele 
desejado pelo autor. O autor oferece, em suma, ao fruidor uma obra acabada (ECO, 
2003, p. 62). 

 

Evidencia-se que as performances ao vivo da Escola Zajana Danza, além de sua 

característica de “obra aberta”, encontram-se na categoria de “obra em movimento”. 

Especialmente a atividade do “Dia da Dança”, que apresentou regras/tarefas de intervenção 

que incluíam o público, que podia participar de duas formas. A primeira, era entrar nos 

círculos desenhados no chão e dançar junto aos improvisadores; a segunda, era conduzir as 

ações através de palavras e frases que podiam ser ditas para que os dançarinos se 

movimentassem.  

As possibilidades das escolhas dos improvisadores ao criar/executar seus próprios 

movimentos e a forma de expressá-los quando o público lhes propunham alguma palavra, 

designa que há relação concomitante na criação, na que ambos – dançarinos e espectadores – 

definem o andamento da composição cênica como formadores de sentido e conceitos na obra.  

Essa alteração entre a obra e o público, provoca o fruído a ser “centro ativo de uma 

rede de relações inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser 

determinado por uma necessidade que lhe prescreva os modos definitivos de organização da 

obra fruída” (ECO, 2003, p. 41).  

Por conseguinte, a atividade “Dia da Dança”, ao incluir o público na sua improvisação, 

pensa o compartilhamento como dinâmica na qual o papel do criador/intérprete 

(improvisador) é conferido em algum momento incerto para o espectador, expondo a 

mobilidade da improvisação, ocasionando uma criação e interpretação compartilhada, uma 

coautoria, que faz com que a criação/apreciação seja multiplicadora de possíveis obras. 

A categoria de “obras em movimento” revela a mobilidade da performance ao vivo 

“Dia da Dança”, pois cria diversas disposições que não estão determinadas de antemão: 

improvisador/improvisadores, improvisadores/espetadores, improvisador/círculo/improvisa-

dores, improvisadores/círculos/espetadores. Desenham-se espaços e dinâmicas de ação e de 

trocas que se configuram em cada relação, permitindo uma multiplicidade de leituras.  
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 É relevante observar como surgem situações comunicativas, de percepção, de atenção 

e de presença que produzem desdobramentos, tanto no plano subjetivo quanto no coletivo. No 

desenvolvimento da improvisação, as construções individuais se transformam em construções 

grupais, ressaltando as diferenças, mas encontrando pontos em comum que se estabelecem 

nas experiências criativas compartilhadas. Portanto, existe flexibilidade da 

criação/composição e distribuição democrática da participação. 

Em resumo, as performances ao vivo “Criações com Espaço” e “Dia da Dança” foram 

processos continuamente abertos, pois ampliam as possibilidades de experiências e suas 

formas de organização, dando pluralidade de sentidos para cada obra. Já as “obras em 

movimento” – categoria mais restrita das “obras abertas”, de acordo com Eco (2003) – 

dependem da interação com o espectador, pois ele colabora na construção de sentido. Essa 

construção é contemplada na performance ao vivo “Dia da Dança”, pois ela examina 

propositalmente como se configura a composição quando o espectador passa a ser parte ativa 

e participativa da obra.  

Em ambos os casos, o improvisador deixa de transmitir o conceito através da 

experiência para comunicar a própria experiência, determinando a “abertura” e a 

“mobilidade” da mesma, pois é na ação de improvisar que a obra assume sua forma. Deste 

modo, “toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo que forma de realização” 

(OSTROWER, 2010, p. 05).  

Finalmente, nos dois casos acima, a improvisação em/com dança não é medida na 

sua eficiência como espetáculo, ao contrário, é tomada como relação intrínseca entre a arte e o 

mundo. Consequentemente, essas práticas criativas/compositivas conduzem à transformação 

das formas de pensamento, pois exigem um olhar “aberto” e “sensível” para as “múltiplas” 

possibilidades sobre os processos de criação, a partir da improvisação com/em dança. 

 

2.5.2. Processos e configur(ações) 

 

 A tendência à indeterminação das criações e sua forma imediata de exposição, aponta 

os modos como está sendo construída a obra, ou seja, os seus processos estão visíveis e são 

formas de execução/apresentação. Qualquer processo criativo se enquadra como expressão 

artística e forma de estudo na organização da experiência – ressaltando que, ao falar de 

processo, afasta-se da ideia de produto ou resultado para atender sobre a forma como se 
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configura, os tipos de relações a estabelecer-se e os rumos que podem ter na própria criação. 

Determinar o processo de criação de qualquer “composição instantânea”, caracterizada 

pelo imediato das suas ações, obriga a repensar o significado desse processo. Pois, ao 

entender a palavra “processo” como um conjunto de ações, com progressões contínuas que se 

reproduzem em ordem sequencial de tempo, não se ajustaria para pensar como este acontece 

na improvisação.  

Porque a improvisação apresenta sobressaltos, organizações não-lineares e tempos 

descontínuos, além de seus elementos estarem estabelecidos em simultaneidade. É por tal 

razão que na improvisação o “processo implica interatividade, permeação; risco este último 

próprio de o processo não se fechar enquanto produto final” (COHEN, 2006, p. 21). Essa 

noção permite explicar porque a criação/composição/apresentação da improvisação está 

determinada em forma processual, pois corresponde aos desenvolvimentos efêmeros, 

indefinidos, adaptáveis, mutáveis e múltiplas possibilidades que dependem basicamente do 

momento da escolha. 

Ainda assim, encontrar um conceito fechado para o processo criativo na improvisação 

apresenta várias dificuldades. A primeira é que, ao nascer da experiência pessoal de cada 

indivíduo, o seu estudo e concepção correspondem às formas singulares, relativizando 

qualquer experiência, pois esta em princípio, é subjetiva.  

A segunda é que a simultaneidade das ações não permite distinguir em que forma e em 

que medida pode-se estabelecer este processo, sendo difícil identificar seus trajetos. E a 

terceira é que o processo de criação está sendo feito no presente, enquanto se está dançando, 

então, como capturar esse processo nos improvisadores no momento em que eles estão se 

movimentando? Como colocar as experiências individuais e coletivas como propostas teóricas 

e a partir de que lugar abordá-las? 

O intuito de observar o processo criativo da improvisação talvez corresponda ao 

desejo de colocá-lo novamente em ação, transpondo as minhas experiências, lembranças e 

pensamentos para a escrita desta pesquisa.  

Meu compromisso está em identificar, analisar e expor os modos como esses 

processos acontecem, os quais não são fáceis de detectar, devido à simultaneidade e o 

imediatismo dos acontecimentos. É o caso que se apresenta na Escola Zajana Danza, pois nas 

entrevistas, ao perguntar aos estudantes sobre como era o processo criativo deles quando 

improvisavam, a maioria dos estudantes se mostraram desapontados. Portanto, as respostas 
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deles foram precedidas de silêncios, tentando organizar suas explicações, para algo que 

simplesmente lhes acontecia.  

De modo oposto, os professores entrevistados deram respostas concretas sobre a 

concepção do processo criativo. Entretanto, esses processos foram referenciados na maneira 

como eles conduziam o processo criativo para os estudantes. Esses depoimentos confirmam 

que a definição do processo criativo na improvisação é um pouco difusa, pois o improvisar 

parte de uma instantaneidade e imediatismo que assenta um embaciamento sobre o processo 

de criação. Pois, por um lado, a temporalidade na que esta ocorre reforça a ideia pre-

concebida de não existir uma organização determinada seja aleatória ou mesmo desornenada 

e, por outro lado, refere-se a um processo que è dificilmente capturable, que não se apresenta 

de maneira pontual, especifica nem objetiva, já que esta carregado da singularidade da 

experiencia.   

Expressar essas vivências sensíveis, geralmente produz dificuldades, e em maior grau 

para alguns estudantes que não têm um contato habitual com a dança e seu pensamento. Ante 

essa situação, recrio as experiências das duas performances, apoiada no acompanhamento que 

tenho tido durante todos esses anos na Escola Zajana Danza como professora e como 

improvisadora para, assim, analisar formas e elementos de como se organiza a experiência 

sensível do processo de criação na improvisação com/em dança.  

Apontar a criação em improvisação a partir da perspectiva do processo traz vários 

aspectos a serem estudados. Por um lado, é necessário referenciar a improvisação na Escola 

Zajana Danza como processo que se constrói num âmbito pedagógico e se desloca para o 

campo artístico, no qual ela é processo/obra.  

Por outro lado, quando há construção e estruturação da cena, relaciona-se com a 

dinâmica de percurso/processo. Esses dois aspectos denotam que o trabalho da Escola Zajana 

Danza com a improvisação obedece aos modos processuais, pois a partir da perspectiva 

pedagógica é que se estuda a improvisação como percurso de pesquisa para a relação 

corpo/movimento, e a partir da perspectiva artística como percurso criativo na relação 

corpo/movimento/ambiente. O trajeto artístico/pedagógico concebe a improvisação como 

meio e fim que possibilita a criação, expressividade e ressalta a criatividade com/no corpo dos 

estudantes e professores. 

 Não obstante, as performances ao vivo apresentadas pela Escola Zajana Danza podem 

ser tomadas como resultados ou produtos que demonstram sua processualidade, tanto na 
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ação/fazer – pois dependem dos modos de organização da experiência de cada improvisador – 

quanto na mobilidade para acompanhar tal processo, por parte do espectador. Nesse viés, “é 

impossível falar em processos separados de obras, na medida que elas são parte do processo” 

(SALLES, 2010, p. 89).  

A perspectiva processual apresenta o momento no qual é criada e composta a cena 

improvisada, sendo resultado de um percurso de construção que se vai transformando ao 

longo de seu processo de criação. Essas relações realçam as formas de se pensar as questões 

contemporâneas e a configuração de suas “novas” linguagens (obras processuais), e também 

os acoplamentos entre experiência e pensamento (cognição). 

 Outra perspectiva relevante, é diferenciar qual é o seu modo de operação e quais são os 

planos que o conformam. O primeiro aspecto assinala que o processo de criação na 

improvisação está movido pelas escolhas, as quais dependem das relações que estabelecem e 

cujo andamento apresenta-se em forma de rede. Para tal afirmação, as reflexões teóricas 

desenvolvidas por Cecilia Salles128 (2008), no seu livro “Redes de criação, construção da 

obra de arte”, ajudaram-me a compreender e aplicar alguns de seus princípios para a 

improvisação com/em dança.  

 Salles propõe pensar a ação criadora como processo inacabado, cuja construção 

continua sendo sustentada em um campo relacional, obedecendo as organizações de 

pensamento em forma de rede. Em sintonia com esses aspectos, o processo de criação da 

improvisação é um modo de “organização”129, uma lógica construída, a partir de bases móveis 

que alteram ou se separam de um resultado designativo.  

 O processo criativo pode ser considerado, portanto, como resultado operacional das 

ações, as interações e as relações entre espaço, tempo, corpo, afirmando que sua configuração 

e conteúdo acontecem na simultaneidade de suas ações. Assim,  a ação revela ser um 

amplificador das habilidades motoras e cognitivas, destacando os aspectos subjetivos 

enquanto organizações processuais, ou seja, que a experiência perceptiva é ao mesmo tempo o 

modo de configuração e processo. Em conclusão, o processo criativo é uma experiência 

                                                 
128 Cecília Almeida Salles é Doutora em Linguística Aplicada e Estudos de Línguas, professora do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP e Coordenadora do Centro de Estudos em Crítica 
Genética. Salles publicou vários livros referentes aos temas de processos de criação, semiótica, crítica genética e 
artes. 
 
132 A organização nesta pesquisa não se refere a um sistema de ações consecutivas, cujos procedimentos resultam 
em estruturas. A organização é abordada fora das hierarquias, das construções rígidas e da sequencialidade de 
métodos e movimentos, refletindo sobre a sensibilidade e a intuição como fatores que ajudam a constituição da 
experiência e que são fundamentais na formação da mesma. 
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perceptiva em permanente construção, definindo sua própria maneira, tecendo relações 

simultâneas entre as ações e os seus modos de organização enquanto formas de organização. 

 

2.5.3. Planos e articulações: topografias, arquiteturas e fluxos 

 

O processo de criação pode se desdobrar em planos. Essa é minha proposta de 

construção para analisar e examinar as partes constitutivas de um processo de criação em 

improvisação. Tal proposição nasce de meu trajeto como professora e dançarina da Escola 

Zajana Danza (2003 a 2010) e de meu trabalho como professora e diretora do grupo da 

Universidade Jorge Tadeo Lozano (2008 a 2010), ambas na cidade de Bogotá, Colômbia. 

Durante todos esses anos fui aprendendo, observando a composição, a criação e a relação 

entre elas, experimentando exercícios, improvisações e propostas criativas que se expandiram 

para campos artísticos. Da mesma maneira, o fato de explicar aos estudantes os porques de 

suas propostas e das minhas, fez-me descobrir uma organização que se desdobra em diversos 

elementos – e esses, por sua vez, desdobram-se em outros e em mais noções – portanto, todos 

esses elementos fazem parte do universo da criação/composição em dança.  

 Na continuação, descrevo como o processo criativo na improvisação está ancorado 

sobre três planos: corpo, espaço e tempo. Dimensões que o filósofo Merleau Ponty (1994) 

considera para a relação com o mundo e no mundo. Então, corpo, espaço e tempo fazem-se 

precisos para vivenciar, retomar e projetar o movimento na experiência. 

 O plano corporal, no qual o corpo age, explorando e transformando a sua experiência, 

que vai sendo expandida e reinventada; o plano criativo, no qual as escolhas demarcam as 

rotas a se descobrir e investigar; e por último, o plano compositivo, no qual se configuram as 

relações para a construção cênica. Com isso, esclarecem-se os modos de processualidade de 

cada plano, acarretando princípios e elementos constitutivos que correspondem a sua 

funcionalidade. Cada um dos planos estão interrelacionados e entram em construção uns com 

os outros, sem instaurar uma fronteira que os delimite, mas que permitam ser parte 

constitutiva uns dos outros.  

 O plano do corpo, evidentemente, traz a ação que se produz no corpo, o movimento 

que lhe é natural e que manifesta o seu desejo. A ação no corpo parte de ignições particulares, 

influenciadas por fatores anatômicos, possibilidades corporais, emoções, estilos e preferências 

de movimentos, hábitos, entre outros. Isso faz com que o corpo carregue fluxos de 
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informações (estados internos, externos, espaços corporais, comunicações com os outros 

corpos, temporalidades, nuances, qualidades, texturas, temperaturas, entre outros) que são 

determinados pela forma como cada indivíduo percebe.  

Identifico que no plano corporal os improvisadores na Escola Zajana Danza possuem 

similaridades nas suas corporeidades, pois o treinamento nas aulas faz com que as 

informações em dança tenham semelhanças entre si. Entretanto, por exemplo, a ação de pular 

será executada em cada corpo de uma forma diferente, já que os movimentos não atendem às 

sequências coreográficas, mas a realização do seu movimento depende da disposição corporal 

de cada improvisador.  

Observo que as estruturas corporais diferem, por um lado, porque há diferenças nas 

experiências e construções corporais entre estudantes e professores. Por outro lado, existe 

heterogeneidade correspondente aos aspectos de idade, níveis de atividade e habilidade física, 

raça, gênero, entre outros, que carregam informações variáveis no desenvolvimento corporal. 

Cabe notar que para tais discrepâncias no corpo, as ações conseguem ser coletivas, 

tanto no seu desenvolvimento corporal quanto no contágio cenestésico do ato 

criativo/compositivo.  

A ação de dançar que afeta as dimensões individuais e coletivas procede da 

manifestação da percepção, então, tal resultado convoca o espectador a seguir e ter também 

uma experiência. Por isso, a criação em improvisação produz redes de disposições 

perceptivas.  

O corpo provoca o seu próprio processo – o de modificar-se – à medida que vive as 

próprias percepções e constrói as suas experiências, e as que conduzem para os espectadores. 

Desse modo, a percepção constrói as formas de olhar e experienciar o mundo, através de 

sentidos, do entendimento, do sentir e compartilhar a criação e a formação particular desse 

mundo. A percepção é o princípio operador e norteador no plano do corpo.  

A partir das percepções tomadas como ações130, criam-se formas de organizar 

informações no corpo e a sua repercussão – e isso, ao ser submetido a um estado de 

vigilância, conduz ao improvisador a identificar trajetos que resultam em modos de 

operabilidade para o processo criativo. Tais processos envolvem a seleção de possibilidades, 

                                                 
130 Nesta pesquisa, toma-se a ação como a interação entre as capacidades sensório-motoras e o ambiente (NÖE, 
2004; GREINER apud BUITRAGO, Ana (ed). 2012) reconhecida como uma organização, que pode ou não ser 
necessariamente um movimento, mas que resulta do ato encarnado de agir e que se estabelece como ponto de 
vista. 
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consideradas a priori pelo improvisador ao estar capacitado a resolvê-las, ao serem “novas” 

ou quando implicam o risco que induz ao desconhecido. Esse momento de decisão surge da 

atenção focalizada que guiará e desenvolverá o propósito de cada indivíduo.  

Na ação de escolher, dirigem-se ajustes conscientes/inconscientes necessários para 

orientar a atenção e a sua relação com o que se escolhe, já que esse vínculo nasce da intenção 

que permite contribuir para ampliação dos movimentos corporais.  

Em alguns improvisadores é claro o momento da sua decisão: as vezes é tão enérgica 

que consegue contaminar as escolhas dos outros improvisadores. Nota-se, então, quais são as 

afinidades entre os improvisadores. Por exemplo, alguns decidem vincular-se com o espaço 

arquitetônico, outros com os elementos que compõem o espaço, outros com os transeuntes, 

alguns fazem um recorte do espaço com relação a alguma parte do seu corpo e outros tantos 

escolhem deter-se e escutar.  

As escolhas criam atmosferas criativas e destacam a autonomia e as possibilidades de 

cada improvisador, pois selecionam os percursos da criação, que são individuais, mas 

reverberam no campo grupal e instauram aleatoriamente o curso da improvisação. Dessa 

forma, o caráter decisivo é parte fundamental da improvisação, já que através das escolhas o 

improvisador define a forma de olhar, escutar e ler uma situação e traça os seus próprios 

caminhos para explorá-la. Portanto, o modo de operação do plano criativo considera a escolha 

como a que marca o fazer e o desenhar os trajetos de seus processos.  

A escolha é o modo pelo qual se configura a forma em tempo real – ela não se refere 

ao que o improvisador está pronto para ser, mas ao que ele já está fazendo e criando. Ou seja, 

o fazer/criar na improvisação não está separado, assim como o criar/compor também não, 

concordando que “criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo” 

(OSTROWER, 2010, p. 09).  

A escolha é o que permite construir o ato criativo na improvisação: não é somente ter 

alguma ideia e ser guiado por ela, e sim a decisão do que ela representa, pois ela determina a 

sua configuração e suas características. As influências das escolhas podem estar determinadas 

pelas lembranças, projeções futuras, preferências, afinidades, curiosidades, dependem das 

experiências e de tudo o que cada improvisador decida fixar sua atenção.  

O improvisador inserido no seu próprio processo está exposto a criar e lidar com a sua 

própria decisão. As escolhas ou tomadas de decisão permitem observar quais são os princípios 

que conduzem a própria rota, ressaltando as singularidades de cada processo, pois cada ato 
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criativo corresponde a um modo de desenvolvimento de lógicas sensíveis particulares. 

A organização de escolhas está implicada na ação, nos estados, nas incertezas, 

transformação, investigação e inquietudes da improvisação, permeando a forma como se 

estabelece cada situação, permanecendo num fluxo contínuo de modificação. Como pontua 

Salles, “O ato de escolher ou de decidir é acompanhado de reflexões, de justificativas e 

surgimento de critérios” (2008, p. 76) determinando, assim, a forma como o corpo se 

apresenta – daí emerge o seu próprio discurso.  

 Revela-se que a ideia de processo na improvisação está caracterizada pelas escolhas, 

que são produto da atenção inconsciente ou às vezes consciente, combinada com os 

propósitos de cada improvisador. Além disso, improvisar converte-se em observar, ler e 

escutar como lugar da subjetividade, sendo a forma como se desenha e determina o caminho 

para e por percorrer, o que potencializa o processo criativo como momento cênico.  

A decisão possibilita visualizar a trama que se tece e continua o processo de criação, 

sendo o estabelecimento das relações aquilo que começa a construir o plano compositivo. 

Mas a criação/composição em improvisação se dá ao mesmo tempo: o ato de separá-

las, aqui, como planos constitutivos do processo em improvisação, surge somente para 

examinar e discutir como a composição opera no ambiente relacional. Pois, se no plano 

criativo destaca-se a escolha como modo de operação, cujo modo pode vir também da relação, 

no plano compositivo predominam e intensificam-se tais relações.  

A ideia de relacionalidade da improvisação e o seu processo de criação têm suas bases 

na teoria de Nicolás Bourriaud131 (2008) e Cecilia Salles (2008). Ambos os autores destacam 

as relações como os eixos que determinam: a obra de arte em Bourriaud, como um “estado de 

encontro” (2008, p. 17) e em Salles, no contexto de “se pensar a criação artística” (2008, p. 

152). 

A condição de relação é atribuída às performances ao vivo da Escola Zajana Danza, 

primeiramente, pela natureza de suas atividades, que se desenvolvem em contextos cotidianos 

e atendem às configurações nas quais o espectador faz parte da obra e participa da 

improvisação. Tal prática artística reconfigura os laços sociais, provocando um “estado de 

encontro” que assinala Nicolás Bourriaud, gerando um encontro entre os participantes e 

                                                 
131 Ensaísta, curador e crítico de arte francês. É Diretor da École Nationale Supérieure des Beaux-Arts e fundou a 
revista Documents sur l’Art. Além de  publicar os livros “Estética Relacional” (1998) e “Pós-Produção” (2001). 
Disponível <http://archivosdelsur-lecturas.blogspot.com.br/2009/09/estetica-relacional-nicolas bourriaud.html>. 
Acesso em: 03/03/2012. 
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artistas, o que lhes facilita interatuar. Em segundo lugar, pela correlação que estabelecem 

certos elementos na criação/composição, pois sua escolha e organização dependem dos nexos 

que os improvisadores decidem criar, apontando as relações criativas como associações, 

reações, imagens, respostas, tensões, transformações, entre outras. 

No processo de improvisação, as relações são conexões que os improvisadores 

estabelecem com os elementos constitutivos que criam. Para tal afirmação, faz-se necessária a 

colocação de Salles: 

 
O processo de criação está localizado  no campo relacional. É importante pensarmos 
no ato criador como um processo inferencial, no qual toda ação, que da forma ao 
novo sistema, está relacionada a outras ações de igual relevância, ao se pensar o 
processo como um todo” (2008, p. 26). 

 

 Torna-se, então, difícil separar a criação da composição, pois elas estão acontecendo 

no instante da decisão/ação de cada improvisador. Entender o processo da improvisação em 

simultaneidade significa revelar o que acontece, e implica testemunhar como cada ação 

representa uma composição.  

 O plano de composição132 dentro do processo da improvisação constitui o modo de 

“organização” que vem a partir da percepção e dos sentidos, desde a maneira como se prepara 

o corpo até suas disposições criativas com o espaço, os outros corpos, os objetos que estão no 

entorno, os sons e as qualidades de movimento.  

Na atividade “Dia da dança”, observa-se que os improvisadores atendem às palavras 

ou frases que os espectadores dão para eles; então, estes executam movimentos que guardam 

relação com essa palavra (o tom da voz também gera reação  no corpo). No mesmo instante, 

os improvisadores estão em relação com corpo/espaço próprio e o corpo/espaço de outros 

improvisadores e espectadores: as palavras suscitam neles imagens, lembranças, imaginações 

que desencadeiam movimentos que, por sua vez, relacionam-se com o espaço da rua, a 

temperatura e os sons próximos, etc.  

Em seguida, o improvisador tem que calcular como é o seu movimento, como se 

desenvolve no tempo-espaço e quais são suas qualidades, nuances e memórias, realizando 

                                                 
132 O conceito de plano de composição não deve confundir-se com os planos de composição propostos por André 
Lepecki. Os planos de composição é o título da palestra deste autor publicada na Cartografia de Rumos Itaú 
2009-2010, a qual é um resumo do seu livro “Agotar la Danza: Performance y Politica del movimento”. Nesse 
livro, Lepecki analiza e discute sobre as formas de hegemonia histórica do movimento e a dança, com o fim de 
levantar questões para produzir assim, outras formas possíveis de fazer e entender a dança. O plano de 
composição é tratado nesta pesquisa, como a construção entre diferentes elementos na simultaneidade das ações, 
demarcando ser o modo de organização. 
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tanto suas conexões internas (propriocepção) quanto externas (composição) e se entregar a tal 

operação para si mesmo e aos outros improvisadores, gerando conectividade e, ao mesmo 

tempo, apresentando tal efeito aos espectadores. 

Assim, enquanto os improvisadores estão entregando ao público uma ação, já estão 

criando outra configuração. Tal multiplicidade de sensações, emoções, pensamentos e ações 

são feitas em forma de rede, pois uma ação deriva em outra, que se subdivide em outras, 

criando uma trama de relações sobrepostas (CALVINO, 1990).  

O modo de estabelecer as relações configuram e desenham uma espécie de mapa que 

emerge das escolhas e da investigação sobre os propósitos e/ou descobrimentos de cada 

improvisador, resultando no percurso que determina o processo de criação.  

Tal processo, ao ser pensando em rede, implica que este é “o ambiente das interações, 

dos laços, da interconectividade, dos nexos e as relações que se opõem claramente àquele 

apoiado em segmentações e disjunções” (SALLES, 2008, p. 24).  

O número de relações que se podem estabelecer são as que cada improvisador esteja 

em capacidade de criar, expandir e executar. Com o treinamento e com a experiência, o 

número de relações aumenta, o que não garante “ter um bom desempenho” na improvisação – 

pois a isso se somam fatores de imprevisibilidade e acasos – mas contribui para que o 

improvisador desenvolva outras e ampliadas habilidades corporais/criativas/compositivas, e 

também confiança no que faz.  

É difícil efetuar uma categorização na improvisação sobre o improvisador, tentando 

encerrá-lo em qualidades como: bom/mau, arriscado/medroso, conforme/inconformado, 

atento/desatento. Tais dualidades evitam que o improvisador desenvolva suas formas de 

pesquisa e de presença, que são resultado do seu projeto poético.  

Consequentemente, o improvisador deve atuar com a sensibilidade de cada momento, 

sendo ciente de seus estados, dando atenção real para o que lhe interessa e o que lhe acontece, 

abrindo-se, assim, à percepção para que suas possibilidades de comunicação se intensifiquem.  

A composição é acionada pelas relações e conexões, pois também consiste em manter 

um certo número de elementos e seus possíveis vínculos, que se reconfiguram em cada nova 

escolha. Alguns operadores compositivos como a expressividade, qualidade do movimento, 

presença, localização no espaço, estados imaginativos, incertezas e sonoridades, entre outros, 

são sinalizados pelos improvisadores na emergência das suas ações. Eles são o meio para que 

exista na cena a comunicação entre os improvisadores, e também com o público.  
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Portanto, o processo de criação em improvisação acontece através da rede de relações, 

tomada como formas sensíveis e intuitivas; por isso, na medida que vai sendo explorada, a 

ação vai reinventando o seu conteúdo e sua forma.  

O improvisador na cena pode ter como recurso a relação com o movimento de outro 

improvisador. Essa conexão cria no improvisador reverberação do movimento que o motivou, 

criando as condições de se relacionar com o espaço arquitetônico como, por exemplo, as 

escadas, que também interferem na sua relação corporal de velocidade e qualidade do 

movimento. Além de ter uma relação com uma imagem interior/exterior, a qual vem sendo 

justificada pelo tipo de iluminação que está nesse instante e que é interrompida pelo som forte 

do buzinar de um carro, o que resulta num movimento “tosco” e “entrecortado”.  

Este exemplo serve para observar como cada improvisador desenha as formas que 

delineiam os mapas dentro da geografia improvisada, onde o corpo é a topografia das 

relações, o espaço das arquiteturas e o tempo que define a sua consistência e flutuações. Esse 

sentido ou dramaturgia da ação reconfigura-se em uma carta geográfica que utiliza as 

sensações como bússolas norteadoras do processo criativo. 

Durante a composição das performances ao vivo do “Dia da Dança” e “Criação com 

Espaço”, surgem questionamentos sobre o fazer e os modos como cada improvisador decide 

proceder. Perguntas que advertem que cada improvisador lidera as suas escolhas 

autonomamente, ao se compor e expor na ação, construindo subjetividades. Ou seja, um 

indivíduo, possuidor de suas ações e efeitos, decidido a percorrer e desenhar o seu próprio 

caminho, entendendo o acaso e o desconhecido como possibilidades de se inventar, torna-se 

um sujeito criativo.  

Tal razão conduz a observar que o processo de criação na improvisação está delineado, 

primeiramente, pelas dinâmicas e ações particulares e/ou autônomas que determinam cada 

improvisador – mas elas se deslocam em construções compartilhadas e participativas, cujo 

eixo são as relações para a criação de territórios de convivência.  

Por isso, tecer e articular os saberes, as experiências, as memórias, as percepções, os 

estímulos, as sensações dos improvisadores da Escola afirmam que o processo de 

criação/composição através da improvisação cria as possibilidades de mundos que convivem 

em “relação”. O que Bourriaud intitularia como “forma de arte que parte da 

intersubjetividade, e centra-se no 'estar -junto' [...] a elaboração coletiva de sentido” (2008, p. 

14). Afinal, abordar o modo processual da improvisação, como pontua Leda Iannitelli (2000), 
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assinala que os planos, processos e procedimentos definem-se durante o próprio processo 

criativo. Sendo as escolhas, as organizações e as relações que cada improvisador estabelece 

em simultaneidade que conduz a pensar que o processo de criação na improvisação deve ser 

observado no instante em que ele está acontecendo.  

Entretanto, é difícil criar métodos que se aproximem do estudo e observação do ato de 

criação, tanto próprio quanto grupal: sua instantaneidade encobre os seus possíveis 

funcionamentos. Mas como se expõe no primeiro capítulo, improvisadores como Kent de 

Spain, Lisa Nelson, Ivar Hagendoorn, entre outros, são dançarinos que, através de seus 

métodos e pesquisas, identificam matrizes, elementos e abordagens que ajudam na construção 

dos estudos da dança e a improvisação.  

 Como conclusão, observo que o processo de criação na improvisação com/em dança 

como forma cênica, pauta-se no plano do corpo, da criação e da composição, os quais se 

entrelaçam, já que compartilham o seu status ativo de estar sendo realizado em tempo real. 

Um processo contínuo inserido no espaço-tempo da criação, cuja rede se configura e articula 

como percurso de construção de estruturas abertas e em movimento. Tais aspectos revelam 

quatro princípios fundamentais: perceber, atender, pesquisar e propor, ações que permitem 

estudar características e elementos constitutivos do processo de criação na improvisação.  

 Esses princípios serão abordados no próximo capítulo, com a finalidade de analisar e 

tecer ações para encontrar pistas sobre alicerces da improvisação em/com dança. Além 

disso, a reflexão da improvisação como experiência, acolhe uma multiplicidade de corpos e 

caminhos criativos que se ancoram sob ideias de compartilhamento, participação e 

subjetividades. Tricotam-se ideias, discursos, olhares e propostas da improvisação, 

evidenciando que a criação é fonte básica de expressão do indivíduo e do aprendizado para a 

dança, pois potencializa as formas e processos de organizar o próprio movimento em seus 

contextos.
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3. TECER A IMPROVISAÇÃO  

 

 

 

O objetivo deste capítulo é, através da análise dos processos, realizar uma trama 

sensível que tricote as relações do processo criativo e suas possíveis derivações. Para tal 

motivo, elaboro algumas aproximações com os princípios que acredito serem fundamentais na 

improvisação com/em dança. Portanto, faz-se necessário fragmentar hipoteticamente o 

processo de criação em improvisação para entender os elementos que lhe constituem.  

Advirto, porém, que tais elementos correspondem a construções individuais, mas que 

depois disso acabam reverberando, a meu ver, em eixos que são comuns. Procuro a 

compreensão dos modos de organização ou dos significados da experiência criativa, 

examinando como criam-se diálogos que integram práticas artísticas coletivas e participativas 

com base de um fazer autônomo e responsável. 

A observação de princípios fundamentais que fazem parte do processo criativo da 

improvisação com/em dança não parecem culminar em organizações lineares, nem podem 

ser justificados ou hierarquizados. A preocupação aqui é enumerar aspectos relevantes no ato 

de improvisar – para que se possa entender alguns princípios, bem como suas dinâmicas 

simultâneas, direcionadas à criação/composição em tempo real.  

Esses princípios que chamo de fundamentais não são, na minha opinião, 

procedimentos rígidos ou fixos. Tampouco procuro afirmar que esses seriam os únicos 

processos conhecidos. O que se pretende aqui é ampliar a discussão sobre o processo criativo 

na improvisação, para o entendimento de possibilidades de criação e organização dessa 

experiência. Portanto, não existe uma teoria fechada da qual se partiria: pois a ação de cada 

improvisador nos revela alguns estados que constroem e transformam o processo. Dessa 

forma, os princípios perceber, atender, pesquisar e propor norteiam tanto a forma de abordar a 

improvisação, quanto a maneira de elaborar esta pesquisa.  

O território de observação é composto pelo conjunto de atividades 

artístico/pedagógicas da Escola Zajana Danza. Dele emerge um mundo já por muitos 

explorado, mas que ganha relevância ao ser atualizado e referenciado quanto ao 

reconhecimento de uma trajetória, que se desenvolve através da inclusão de corpos comuns na 
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dança, alterando a ideia de como se pensa a dança e se produz o conhecimento. Ao tecer esses 

princípios, criam-se diálogos que integram os fazeres/dizeres/pensares do corpo. A partir da 

autonomia desses corpos comuns – base das práticas artísticas –, esses diálogos se traduzem 

em improvisações coletivas e participativas.  

A seguir, exponho e analiso os quatro princípios fundamentais propostos (perceber, 

atender, pesquisar e propor), elaborando diversas formas de abordagens e delineando 

trajetórias teóricas que potencializam a forma de observar cada um deles. Tal descrição parte 

da minha própria prática como dançarina e professora, e procura igualmente demarcar o 

andamento dessa trajetória, através do cruzamento de experiências de estudantes e 

professores. Esses contextos coletivos e individuais, nos quais se desenvolve a improvisação, 

exigem também um olhar que seja testemunha das ações. Portanto falo a partir desse lugar, 

sendo tanto criadora de sentidos, como observadora das possibilidades que atendem as suas 

transformações. 

 

3.1. PERCEBER 

 

Pensar em percepção é pensar também como a experiência é determinante nos 

processos artísticos, pois a partir deste terreno começam as explorações, criações e 

composições. A percepção é, de acordo com Heidegger e comentado por Larrosa o modo pelo 

qual vivemos o mundo: 

 
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 
que se apodera de nós, que nos tomba, nos transforma. Quando falamos em “fazer” 
uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, 
“fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, 
aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, 
portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e nos 
submetendo a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um 
dia para outro ou no transcurso do tempo (apud LARROSA, 2002, p.143). 

 

Igualmente, John Dewey (2010) defende a ideia de que a arte “constitui uma 

experiência” (p. 184), que surgiria dos processos de interação entre o individuo e o seu meio-

ambiente, evoluindo por meio de ações cotidianas e indispensáveis à vida. Deste modo, uma 

experiência total inclui o ver, o fazer e o expressar. O significado na arte, portanto, assinalaria 

a expressão de experiência. Tal pensamento é utilizado por Richard Shusterman (2008), que 

defende também a ideia de Dewey (a “arte como experiência”), mas aponta algumas 
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diferenças. Shusterman cunha o termo “soma-estética”, que seria como uma filosofia da 

estética dedicada ao corpo e sua experiência no cotidiano: 

 
o estudo crítico e o cultivo melhorativo de como experienciamos e usamos o corpo 
vivo (soma) como lugar de apreciação sensorial (estesia) e de autoestilização 
criativa, ou ainda como a “disciplina que recoloca a experiência do corpo e da 
reestilização artística no coração da filosofia enquanto arte de viver.133 
(SHUSTERMAN, 2008, p. 35). 

 

  Em outras palavras a “soma-estética” pretende, através da consciência corporal 

aguçada, proporcionar conhecimento. Isso seria possível graças a práticas terapêuticas e 

corporais. O termo “soma” é utilizado por Shusterman para enfatizar um corpo ativo, 

consciente e sensível – em contraposição a um corpo passivo, tratado e observado somente 

como carne. A estética seria o espaço que abrange o artístico como arte de viver, como 

atividade da apreciação sensorial, e também a capacidade de criar e inventar.  

  Essa abordagem “somática-estética” compreende que, através do estudo e prática com 

o corpo, a percepção, a intuição, a escuta, a atenção, a reflexão, a consciência, a criatividade e 

a expressividade são ativadas, simultaneamente. Elas são dependentes de seus ambientes bem 

como de suas ações. Tal pensamento representa o enfoque no qual a Escola Zajana Danza 

fundamenta sua metodologia de ensino, cuja perspectiva está baseada no trabalho integral. 

Nesse sentido, a diretora Xiomara Navarro comenta: “é muito importante para nós o trabalho 

de bem-estar, de consciência corporal, de trabalho criativo e de procura da técnica. Assim 

entendemos a pesquisa. Essa é a estrutura da Escola”134 (Informação verbal)135 

A ação, por sua vez, pode ser definida como o domínio e conhecimento do “soma”, ou 

do aparato sensório-motor – resultado da experiência perceptiva, encarnada em simbioses 

com o ambiente e que, finalmente, se determina como ponto de vista. Isso justifica que, ao 

identificar as estruturas perceptuais, reconhece-se a experiência como forma de entender o 

mundo, e a ação desse corpo traz conhecimentos e aprimoramentos nessa relação.  

A ideia é expor a “experiência” como atividade cognitiva e compará-la com a 

improvisação. Procura-se ressaltar que a experiência da improvisação traz a relação de ser-no-

                                                 
133 No original: “The critical, meliorative study of the experience and the use of one’s body as a locus sensory-
aesthetic appreciation (aisthesis) and creative self-fashioning […], devoted [also] to the knowledge, discourses 
and disciplines that structure such somatic care or can improve it.”  
 
134 No original: “Es muy importante para nosotros el trabajo de bienestar, de conciencia corporal, el trabajo de 
creación y de búsqueda de técnica, este es como el marco de la escuela”.  
 
135 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012. 
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mundo, cuja expressão através da arte (especialmente, na dança), apoia-se no conceito de 

soma-estética (SHUSTERMAN, 2008).  

O corpo (soma) e a estética (vivência) são entendidos como recortes específicos para 

entender o processo criativo da improvisação. Logo, o foco está na soma como corpo ativo e 

ator do processo sensório-motor. Isso explica como a ação é percepção (NÖE, 2004). 

Portanto, a improvisação baseia-se na percepção, tanto na ação com o corpo, quanto no apoio 

para a criação de possíveis mundos (estética). 

É importante ressaltar que a improvisação (diferentemente da “soma-estética” de 

Shusterman), não se dedica a explicar a natureza das percepções, mas sim a trabalhar a partir 

delas e as transformar para promoção do ato criativo.  

Na improvisação a ação ocorre a partir da soma: de um corpo ativo, atento e 

propositivo, que culmina também como construção de mundo. A soma-estética nos serve, 

pois, para comparar alguns princípios acerca da percepção e atenção com os do campo da 

improvisação com/em dança. Tais princípios me parecem ser  alicerces para a prática da 

improvisação, e eles se desenvolvem no próprio fazer criativo. 

Porém, o ponto chave dessa comparação para mim é: não é suficiente apenas saber que 

esses princípios existem, é importante também identificá-los e utilizá-los como parte do 

conhecimento que alimenta o processo da criação. Portanto, são desejáveis e necessárias, num 

artista da improvisação, as competências de reconhecer e distinguir sensações, percepções, 

olhares, hábitos e seus modos. Essa lucidez permite ao artista trabalhar a partir das 

habilidades sensório-motoras com uma maior consciência e atenção, e influencia as 

experiências que ele virá a vivenciar no decorrer do processo criativo. 

 

3.1.1. Percepção como ação 

  

A improvisação é ação de sobrevivência quanto se refere à instabilidade das formas 

aprendidas. Movimentos particulares de cada corpo culminam em formas de expressão e de 

pesquisa, principalmente quando a criação é pensada como processo e fim em si mesmo. A 

proposta da coreografa Lisa Nelson (apud LOUPPE, 2012, p. 423) se sustenta na 

sobrevivência trabalhada pelos sentidos e procura a organização e expansão de todas as 

possibilidades perceptivas. Esta noção de sobrevivência se coloca em qualquer cena 

improvisada, cujo resultado é a exposição realizada por meio das estruturas perceptivas 
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(sentidos). Ao respeito, a professora Jamie Howard comenta que, na improvisação, “você não 

se pode esconder [...] tem que estar aí o tempo todo; senão você não pode dançar, você não 

pode improvisar”136 (Informação verbal)137. 

Então, quando o improvisador se movimenta, sua atenção está em responder as 

questões expressivas/compositivas/criativas. Porém, são suas próprias capacidades e 

habilidades sensório-motoras (como totalidade de pensamento/ação) que definem a percepção 

do artista. Esse fato é explicado por Alva Nöe: “a percepção não é algo que nos acontece, é 

algo que nós fazemos" (2004, p. 01). A ideia ao longo de seu livro “Action in Perception”, 

evidencia duas posturas concretas: a primeira, é de que a percepção está embodied138 

(corporificada); e a segunda refere-se ao enactive approach (abordagem enativa), que 

significa que as habilidades dependem diretamente do conhecimento sensório-motor (NÖE, 

2004, p. 02). Ou seja, para Nöe, a percepção resulta do comando da ação, baseada na estrutura 

sensório-motora (JACKENDOFF, 1987), ativada por sua vez, pelo processo de agir.  

A percepção, dentro dessa perspectiva, é vista como um presente – presente – presente, 

ou seja, um acontecimento simultâneo dessa ação, como uma presença perceptiva na 

atualidade da vida. Portanto, a percepção, ao estar determinada pela ação (condição e 

habilidade do aparato sensório-motor), permite acessar o tempo todo a própria experiência, 

carregando conhecimentos que resultam do agir do corpo no mundo.  

Os improvisadores ao movimentarem-se de qualquer maneira estão sempre ativando 

uma habilidade motora. A integração desses movimentos com as variáveis de espaço, tempo, 

sons (e todas as relações e possibilidades que podem acontecer em um espaço improvisado) é 

o que pode garantir o desenvolvimento da experiência perceptiva. Isso aponta a um 

conhecimento próprio do corpo, ou seja, uma parte de um mundo no qual a ação guia a 

situação, para possibilitar sua própria vivência. Como comenta Varela (1990): 

 
A ideia fundamental é, pois, que as faculdades cognitivas estão inextrincavelmente 
ligadas à história da vivência, da mesma maneira que uma vereda anteriormente 

                                                 
136 No original: “No te puedes esconder [...] tienes que estar allí todo el tiempo sino, no puedes bailar no puedes 
improvisar”.  

137 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012.  

138 "Embodied” e “enactive approach", termos empregado pelos autores Varela, Thompson e Rosch (1993), 
oriundo da expressão "enação" ou "enaction", em língua inglesa, que envolve a "ação perceptivamente 
orientada" (MERLEAU PONTY, 2006). Mais ainda, a percepção na produção depende desta ação incorporada 
ou "embodied action" (JOHNSON, op. cit.; VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1993) do operador.
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inexistente vai aparecendo conforme se caminha. A imagem da cognição que se 
segue não é a resolução de problemas por meio de representações, mas o fazer-
emergir criador de um mundo, com a única condição de ser operacional ( p. 88). 
 
 

 
Figura 28: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 

Shopping Avenida Chile. Fotografias: Jamie Howard. 
 

Compreender a experiência perceptiva é observar quais são os efeitos do movimento 

sobre o estímulo sensorial. O improvisador pode, por exemplo, ao perceber um espaço de 

linhas retas, decidir gerar um movimento retilíneo, ou ainda, pode fazer oposição e criar 

movimentos curvos e suaves. Neste momento, o improvisador identifica como o corpo lhe dá 

sentido ao espaço onde se encontra, e define nele as circunstâncias de ação, refletindo as 

emoções experimentadas para dar forma ao mundo que percebe.  

Por conseguinte, se no exemplo anterior o improvisador escolhe agir com movimentos 

curvos, ele modifica e constrói um novo espaço – na forma como se relaciona com ele, que é 

a forma como interage e cria o seu mundo. Porém, o conhecimento não se limita a explicar 

um mundo oferecido, pois ambos – mundo e cognição – são co-engendrados de modo 

recíproco, através das informações sensitivas da ação. Desta forma, a professora Carolina Van 

Eps afirma: 

 
Meus materiais fundamentais são o corpo e os sentidos, porque com os sentidos 
percebo. Para mim, foi transformador que, através de minha percepção, eu posso 
mudar meu ponto de vista. Dependendo de como eu percebo, a forma como eu olho 
muda. Isto me levou a ouvir mais internamente. Também, permitiu-me ouvir o entorno 
de várias maneiras, através do sensível. A partir desta experiência, redescubro meus 
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sentidos para afirmar, da minha maneira, que estou viva. Com isso, brinco e toco o 
mundo.139 ( Informação verbal)140 

 

Cabe acrescentar que a percepção é um princípio dinâmico, caracterizado pelo 

utilização dos elementos em simultaneidade. Isso significa que a ação, cognição e experiência 

acontecem no tempo presente, a cada instante, e com cada situação de movimento, que por 

sua vez, fazem com que o mundo se movimente. Esses fenômenos associam a percepção a um 

tipo de atividade pensante, que se faz possível através do movimento simultâneo dos objetos e 

sujeitos, da interação (eu-mundo).  

A percepção como resultado do movimento físico e da interação com o mundo é 

determinada pelo que se faz e pelo que se esta “pronto” para fazer. Esse fato aplicado à 

improvisação explicaria que os modos de fazer, e o próprio fazer, são a base da estrutura 

perceptiva de cada indivíduo.  

A improvisação converte-se, portanto, num campo de prática experiencial como meio 

de construção e investigação de conhecimento em dança. A Escola Zajana Danza propõe essa 

questão para seus estudantes, já que, por meio das atividades artístico/pedagógicas, 

potencializa a criação tanto individual quanto coletiva, o que gera diversos aspectos de 

pesquisa para uma dança que muda em consonância com o seu entorno. 

Praticar improvisação delimita investigar a criação/composição em tempo real, cuja 

base são os sistemas sensoriais da percepção como ação. Então, para responder em tempo 

real, o improvisador parte de suas percepções/ações e desenvolve estados imaginativos e cria 

relações com o mundo que experimenta. Essa ação, porém, requer uma habilidosa forma de 

entender como criá-los e colocá-los em diálogo para si mesmo e para os outros.  

Assim, os mundos desconhecidos, imaginados, novos, habitados que cada 

improvisador escolhe criar, são executados no ato constante de experimentar, entendendo que 

estas escolhas emergem do fazer e ao momento de improvisar. Com isso, as escolhas refletem 

emoções e sensações experimentadas; a partir daí, elas propõem e modificam o fazer e os 

meios de feitura, convertendo-se no modo de sobrevivência do ato criativo na improvisação. 

                                                 
139 No original: “Mis elementos fundamentales son el cuerpo y los sentidos, porque con los sentidos percibo. 
Para mí ha sido transformador que a través de mi percepción puedo cambiar mi manera de ver, dependiendo de 
cómo percibo, el modo cómo miro cambia. Esto me ha llevado a escuchar más internamente y también hacia el 
entorno de diversas maneras tanto desde lo sensible, redescubriendo mis sentidos para decir que estoy viva y 
con eso juego y toco el mundo”. 
 
140 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
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A improvisação, então, é um modo de exploração e criação de mundos, a partir da 

exploração sensório-motora. É uma prática baseada na percepção, como eixo iniciador de 

ação em movimento, insinuando como cada movimento (cada olhar, cada sensação, etc.) são 

tanto os processos da obra artística quanto conhecimentos que se determinam dentro/fora do 

corpo. Assim, há percepção externa: visual e propriocepção (informação da sensação 

muscular e sentido de localização das extremidades no espaço) e interna: interocepção 

(percepção vísceras, órgãos, sistema músculo esquelético) resultado da experiência 

perceptiva. 

Eis que, ao falar sobre as experiências de improvisação em espaços alternativos da 

Escola Zajana Danza, ativam-se as capacidades do aparato sensório-motor como um 

amplificador que, marca caminhos possíveis para acessar as experiências múltiplas no ato da 

criação. Por exemplo, a relação espaço arquitetônica de um corpo no chão, o contato com a 

pele dos outros e os materiais das superfícies dos objetos da rua (escadas, prédios, portas, 

chão, vitrine, etc.) e diferentes posições do corpo, demandam outros ângulos de visão que não 

são comuns, mas fazem parte de possibilidades para criar. 

Essas sinergias (entre ação, habilidade sensório-motora, experiência e conhecimento) 

são atingidas no momento em que o improvisador percebe, atende, pesquisa e propõe, 

interpelando o seu processo de criação como experiência perceptiva. Assim, a dimensão 

perceptual resulta da experiência dos improvisadores com a ideia de estar no mundo agindo, a 

partir dos seus desejos, revelando um espaço onde se tecem relações simultâneas para trazer a 

presença da criação, do processo, do movimento por meio das capacidades e habilidades 

sensório-motoras.  

De qualquer forma, cada corpo determina e acessa a experiência da improvisação 

pelos processos e características particulares, que se abrem a experiências participativas para 

os demais intérpretes/criadores na projeção de criações coletivas/colaborativas. Neste 

contexto, as ações oriundas da percepção consolidam a experiência – que articula o 

conhecimento – e o seu processo é ao mesmo tempo o objeto de estudo e resultado da criação. 

Para mim, esse corpo que se movimenta na rua e na sala de aula faz também 

movimentar as ideias de quem olha (espectador) expondo a possibilidade e a capacidade do 

seu movimento como forma de experienciar o mundo, para ver como isso afeta as sensações 

dele. Talvez a relação entre o espectador e o improvisador possa ampliar a posição da visão 

em relação à posição do corpo. Dessa maneira, seria possível que o público, interagindo nas 
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diversas maneiras de como e a partir de onde olhar, pudesse vivenciar com o seu próprio 

corpo possibilidades e transformações nas formas do ser e do seu experimentar.  

Aliás, esse conhecimento gerado do movimento também assinala a familiaridade que 

deve existir para se relacionar com o que se percebe. Por tal razão, o movimento do corpo 

natural suscita que o observador esteja relacionado com a sua forma e possibilidade de 

movimento, ampliando os encontros e as formas de conexão com o mundo e os outros. 

A importância da percepção nos processos artístico/pedagógicos da improvisação 

assenta-se na função que possibilita as formas de fazer, conhecer e experimentar o mundo 

através do corpo, além de ser fonte para a determinação do percurso criativo de cada 

improvisador. Pois, ao fazer improvisação, se arranja compreensão prática e reflexiva sobre o 

corpo, adquire-se consciência perceptiva na capacidade de explorar o mundo.  

Igualmente, o treinamento (aquecimento, conexão, jogos, regras/tarefas, energia, 

qualidades físicas, e respostas) delineia-se como como forma específica de conhecimento – 

mergulha na percepção, na procura de afinar essas habilidades que possibilitam experiências 

criativas, que se confundem, ao meu ver, com o próprio ato de viver. De qualquer modo, o 

agir adquire conteúdo, que por sua vez depende dos propósitos e vontades de quem age, sendo 

a forma como cada um enxerga o mundo, mas que só os olhos próprios podem analisar, sentir, 

possibilitar e criar. 

Meu objetivo – ao expor algumas sintonias existentes entre as ideias de percepção 

enactive e embodied (que o autor Alva Nöe desenvolve em seu livro Action in Perception), 

aplicadas aos processos pedagógicos/criativos de improvisação da Escola Zajana Danza – é 

convulsionar concomitantemente o conhecimento (teórico/prático) e a experiência 

(cognitiva/intelectual), que funcionam para mim como pontos centrais e resultantes de ações 

no mundo. Assim, desejo elucidar que também para mim (a partir de toda trajetória de 

formação e profissional), a prática da improvisação centra-se na “aliança entre percepção e 

ação que aciona um fenômeno perceptivo-imaginativo e que já na ação presente prevê a ação 

futura”141 (GREINER, 2012).  

A improvisação é experiência em si. E a percepção é a capacidade do corpo de gerar 

conhecimento e discurso de si próprio, produzindo pontos de vista que, na compreensão de 

                                                 
141 GREINER, Cristine; Rediscutindo a Natureza da Percepção. Disponível em: 
<http://milplanaltos.wordpress.com/2012/07/30/rediscutindo-a-natureza-da-percepcao>. Acessado em 27/02/ 
2013. 
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suas relações, indica a autonomia de suas propostas. O anterior, demarca entrar no terreno 

ético da responsabilidade do agir, visto como a maneira de revelar conteúdos, formas e por 

sua vez, considerar as ideias dos outros.  

O entendimento da improvisação como experiência perceptiva aprimora a relação da 

ação, já que o corpo experimenta ser um lugar de conhecimento, que, por sua vez, afina a 

percepção através da sua prática.  

O treinamento constante – e é esse o ponto que pretendo insistir nesta pesquisa – 

aperfeiçoa e desenvolve as capacidades perceptiva, sensitiva, corporal e de consciência do 

improvisador que, além disso, durante o processo enriquece a experiência vivida. Tal 

constância do treinamento também aponta os desenvolvimentos artísticos de complexidade 

junto à capacidade criativa dos modos de fazer e propor a dança. Pois, o corpo, por meio das 

explorações da improvisação, instaura conexões que vão sendo recriadas, e potencializadas, 

possibilitando possíveis caminhos para a criação. 

Observo que a visão acerca da percepção discutida por Alva Nöe, relacionada à 

trajetória de Zajana Danza, começa a nos mostrar que a percepção pode se converter em 

ponto de partida para observar a improvisação com/em dança (seja como treinamento 

constante, como processo de criação ou como fim em si mesma).  

Ressalta-se que não interessa apontar no que resulta a improvisação, mas em seu 

processo, em como ela se organiza e é proposta pelo improvisador. De fato, o fazer é o lugar 

de onde partem as perguntas sobre a improvisação. Essas perguntas vão sendo geradas através 

da análise da trajetória e das experiências vividas. 

 

3.2. ATENDER142 

 

Uma vez que a percepção é assumida como ação (e não como “resultado de uma 

ação”), a atenção cumpre o papel de selecionar alguns aspectos em detrimento de outros, o 

que a define estar em um campo relacional. Mas a função da atenção não se limita somente a 

selecionar ou escolher, concebe-se também como modo de ressaltar a presença, de ser 

produtora de sentidos e ser inventiva (KASTRUP, 2009)143. Assim sendo, a atenção é 

                                                 
142 O termo atender é usado nesta pesquisa como processo cognitivo, o qual seleciona, inventa e estabelece 
relações. Assim, faz referência à ação de “prestar atenção” ou de “estar atento”, no sentido de estar em estado de 
abertura.  
 

143 Ainda que o trabalho da professora Doutora Virgina Kastrup esteja focado no trabalho cartográfico de Gilles 
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condição essencial para que a percepção adquira organizações determinadas, explicitadas nas 

intenções e interesses, e igualmente cumpre a função de ser iniciadora de autonomia para suas 

atividades. Para isso, é preciso entender que a atenção tende tanto a focalizar quanto a 

desfocar. Tal paradoxo implica que, se por um lado a atenção está focada em algum objeto 

(espaço, sensação de destaque, etc), por outro lado, encontra-se desfocada quando ela é 

assumida como presença. Portanto, atenção é “estar no presente”. 

A atenção focada centra-se em objetivos específicos e particulares, além de ser 

propositiva, permitindo a exploração seletiva no detalhes das coisas, situações e movimentos, 

baseados em escolhas, as quais dependem da atividade cognitiva. A esse respeito, explica-se 

como o improvisador considera ir a um espaço/lugar específico: se dançar no chão; em 

contato com outro improvisador; através de um som ou conversação na rua; de lembranças; 

enfim, depende de qual é o foco da sua atenção, o que algumas vezes determina a sua decisão. 

Além disso, a atenção focada é propositiva tanto quanto compositiva. No capítulo 

anterior, falou-se que a criação e a composição na improvisação em tempo real não se 

encontram separadas, permanecendo atreladas a uma à outra, explicitando assim, que a 

atenção ela mesma já seja forma de produção. Posto que carrega, na minha opinião, uma 

intenção que pode derivar em arranjos compositivos, sendo também essa conjunção entre 

atenção e intenção uma evidente produtora de mudanças corporais.  

Por conseguinte, a atenção obedece aos desejos, impulsos ou memórias que pertencem 

ao âmbito subjetivo de cada improvisador, inaugurando formas próprias. Assim, a atenção 

focada dá início à atribuição de sentidos e à construção de possibilidades para cada decisão. 

Entretanto, o foco está sujeito às mudanças, as quais se intensificam quando o improvisador 

anseia sua exploração ou proposta de composição, o que aparece na organização da 

experiência.  

Portanto, observa-se nas duas “performances ao vivo” da Escola Zajana Danza, que os 

improvisadores menos experientes atendem à multiplicidade de estímulos e relações, cujas 

escolhas são excessivas e de difícil identificação para eles mesmos. Em oposição, estão os 

professores e alguns improvisadores experientes, cujas propostas estão em desenvolver 

estados específicos, guiando o seu trânsito ou pesquisando determinadas relações, deixando 

de lado as inúmeras possibilidades e reduzindo consideravelmente os focos de atenção, pois 

                                                                                                                                                         
Deleuze e Felix Guattari, temas que não são tocados nesta dissertação, faz-se necessário trazer o trabalho de 
Kastrup como referência no trabalho da atenção, pois seus aportes teóricos são pertinentes para se falar da 
atenção, no ato de improvisar.  
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suas relações apoiam-se em ter quantos focos possam realmente desenvolver.  

Tal apreciação demonstra que a mudança de foco acarreta que a atenção seja uma 

capacidade multidimensional da qual o improvisador serve-se para criar e compor, no mesmo 

tempo em que apresenta diferentes sistemas e níveis de relação. Por exemplo: na performance 

ao vivo da Escola Zajana Danza “Criação com Espaço” os níveis estavam representados no 

espaço da rua, na interação com os pedestres, no próprio movimento e suas qualidades. E 

também no tempo do movimento, as tarefas/regras que guiavam, a sensação suscitada, a 

relação em grupo, etc. Assim, a capacidade do improvisador expande-se como resultado de 

uma multiplicidade de ações que ocorrem em simultaneidade, cujo resultado é sua atenção 

para cada nível, modificando e configurando a sua experiência.  

Esse aspecto é desenvolvido nas pesquisas de Nita Little144. A autora observa como 

cada ação muda o pensamento/sentimento e estuda como a mente/corpo gera mudanças de 

estado. Esta pesquisadora serve-se do seguinte exemplo, “movimente a atenção da sua mente 

para o que está atrás de você, e seus sentimentos mudarão instantaneamente”145 (LITTLE, 

2008)146, explicando como as mudanças na atenção revelam quando se materializa o 

movimento visual da mente, pois a mente age através do corpo todo. Além do mais, Little 

concentra o seu trabalho na atenção, propondo o termo “geometria da atenção” (LITTLE, 

2010)147, a qual consiste em observar como se constroem pontos, planos, superfícies e 

volumes entre os corpos dos dançarinos e do público.  

Ainda que essas investigações tenham foco no contato-improvisação, é relevante 

destacar como sua pesquisa entre linguagem, cognição e experiência subjetiva, pode ser 

aplicada à improvisação com/em dança de um modo mais amplo. 

As “performances ao vivo” da Escola Zajana Danza, vistas sob essa lente proposta  

por Little (mudança de ação e “geometria da atenção”), parecem indicar, a meu ver, que é a 

atenção que arquiteta todo o ambiente de improvisação. Porque a atenção como ação da 

                                                 
144 É coreógrafa e diretora artística da “DDR” “Dança Research Laboratory”, um coletivo de artistas de 
improvisação de dança com sede em São Francisco, Califórnia, dedicado a explorar os estados de atenção 
dirigidas como material coreográfico. Ela é também performer e professora, ensinando sobre a mente encarnada 
e o "significado" da atenção através da exploração de estados experienciais da mente. 
 
145 No original: “Move your mind’s attention to what is behind you, and your feeling changes instantly”. 
 
146 LITTLE, Nita. Dancing out of Bounds, january 15 de 2008. Disponível em: 
<http://nitalittle.com/writings/dancing-out-of-bounds> . Acessado em 5/04/2013.  

147 LITTLE, Nita. The Geometry of Attention. Published in Encounters with Contact Improvisation, Edt. Ann 
Cooper Albright et al. 2010. Disponível em: http://nitalittle.com/writings/the-geometry-of-attention. Acessado 
em 8/03/2013. 
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mente/corpo é uma habilidade criativa, que flexibiliza o fato de que diversas informações 

possam permear, ampliando o estado de receptividade como matéria prima para a 

improvisação com/em dança. 

Ao retomar a observação das mudanças de foco entre improvisadores inexperientes e 

experientes das “performance ao vivo” da Escola Zajana Danza, noto que, por um lado, 

demonstrou-se que a atenção se encontra como multidimensionalidade, cujas mudanças são 

representadas e organizadas no corpo/mente. Por outro lado, porém, evidencia-se que essas 

trocas constantes de foco envolvem a dispersão – que não é forma negativa de atenção, pois é 

igualmente um modo de relação, sendo parte da experiência de improvisar e sua forma 

adaptativa a esse mundo desconhecido.  

A professora Carolina Van Eps, ao descrever a performance ao vivo “Criação com 

Espaço”, assinala: “acredito que este sentimento, esta pulsão de mudar o foco, de ser afetado 

por um novo impulso, fora ou dentro, e de ir atrás dele, acontece constantemente quando 

improvisamos”148 (Informação verbal)149. Não obstante, com o tempo e o estudo essas 

relações vão sendo afinadas para que a experiência do improvisador torne-se calibrada com 

suas intenções.  

Para ter foco de atenção, Nita Little concebe o conceito de “slicing time”150, um 

recorte de informação em conexão a um pedaço maior de informação, permitindo controlar os 

detalhes e quantidades de informações. Essa proposta serve como uma ferramenta da atenção, 

que dá maior flexibilidade para a ação, porque os dançarinos aprendem a controlar e 

condicionar a quantidade de informação que percebem, fornecendo a exploração e a 

capacidade de respostas na experiência criativa.  

Por isso, o treinamento/aula centrado especialmente na atenção, proposto pela 

professora Jamie Howard da Escola Zajana Danza, é fundamental para a formação dos 

improvisadores, já que colabora na afinação do corpo e de suas possíveis relações. Por isso 

esse trabalho de atenção vai depurando as escolhas para conseguir observar e entender, a o 

que se atende e de que instrumentos se vale o improvisador para atingir tais objetivos, 

convertendo-se em seu próprio percurso criativo.  

                                                 
148 No original: “Creo que esta sensación, esta pulsión de cambiar el video, verse afectado por un nuevo 
impulso, bien sea exterior o interior y salir tras él, pasa constantemente cuando se esta improvisando”.  

149 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012.  

150 No original: “Fatia de tempo”. 
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O estudante Carlos Iregui, ao se referir ao momento que está improvisando dentro da 

aula, expõe o seguinte: “naquele momento, eu não penso muito, fico atento aos exercícios e às 

tarefas”151 (Informação verbal)152. Deste modo, promovem-se qualidades particulares como 

habilidades formativas na improvisação em/com dança. 

Já por outro lado, a atenção desfocada refere-se ao modo de presença, a qual se ancora, 

geralmente, em um valor social e ético, pois a interação social depende da apreciação dos 

outros, o que constitui um reconhecimento ético. Não obstante, a presença na dança 

(especialmente na improvisação) descreve fundamentalmente o onde se está localizado e 

como se está colocado. 

 
Eu descobri que quando eu me desembaraçava de meus primeiros impulsos e 
novamente lia, relia e relia, onde eu estou, minha atual circunstância física me levou 
a uma segunda, terceira, quarta e quinta visão, literalmente transforma meu 
envolvimento no ambiente... Isto se tornou em uma presença sensual, mas nada 
neutral, e estimula a minha imaginação [...] Adquirindo uma segunda, terceira, 
quarta ou quinta visão, sendo o que eu agora chamo de "movimento de atenção."153 
(LEPKOFF, 2005)154.  

 
 

Esse “movimento da atenção” é uma ferramenta de comunicação para a improvisação, 

desenvolvida por Daniel Lepkoff 155, que pontua a atenção como um movimento que precede 

a ação: um estado de prontidão que se estende, ou seja, é a forma como o espaço é vivido.  

Uma atenção refinada, para Lepkoff, causaria a organização dos sentidos, explorando as 

interações entre o ambiente e o corpo como forma de composição.  

Ao ser aplicado esse “movimento da atenção” no momento anterior da interação entre 

todos os improvisadores da Escola Zajana Danza, poder-se-ia observar que, ainda que eles 
                                                 
151 No original: “ Yo no pienso mucho en el momento, estoy atento a todos los ejercicios y las tareas”. 
 
152 Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de improvisação, em entrevista realizada em 15 de outubro, 
2012.  

153 No original: “I've discovered that when I unhinge myself from my first impulses and read, re-read, and re-read 
again, where I am, my current physical circumstance, and I take a second, third, fourth, and fifth look, my 
environment literally transforms itself... it becomes a sensual presence, anything but neutral, and stimulates my 
imagination [...]Taking a second, third, fourth, or fifth look is what I am now calling the "movement of 
attention”.  

154 LEPKOFF, Daniel. Movement Research, December, 2005. Disponível em: 
<http://www.daniellepkoff.com/Writings/Writings.php#top_of_page>. Acessado em 3/03/2013.  

155 Dançarino, improvisador, professor e escritor. Sua pesquisa está centrada sobre como o corpo e a mente 
trabalham juntos para compor o movimento, além de um diálogo entre o ambiente e o corpo para criar danças, 
desenvolvendo práticas de movimento para tal estudo. No início dos anos 1970, Daniel Lepkoff exerceu um 
papel central no crescimento de Contato-Improvisação com Steve Paxton e no desenvolvimento da técnica de 
“Release”, com Mary Fulkerson. Atualmente, Lepkoff  realiza workshops e aulas regulares, espalhando as suas 
pesquisas e ensinando por muitos países.  
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não sejam conscientes do que antecede ao movimento, o corpo se organiza naturalmente para 

seguir a ação. A estudante Maria Eugenia Rangel, o explica da seguinte maneira: 

  
Uma outra pessoa leva você com um movimento e você responde a uma força, mas 
você não está plenamente consciente de que você deve responder dessa maneira, mas 
surge a partir de algo, você sabe que deve dar uma resposta, mas eu não sei como a 
ofereço, surge um movimento que você não preparou, apenas um movimento surge.156 
(Informação verbal)157 

 

Portanto, os improvisadores ativam a atenção sensível no próprio corpo, no corpo dos 

outros improvisadores, e mesmo em torno deles, o que lhes permite uma multiplicidade de 

relações no presente. “Porque a produção de presente, a abertura do espaço, a dissolução dos 

estratos temporais são questões de movimento” (GIL, 2001 p. 211). Dizendo em outras 

palavras, os seus próprios movimentos são reflexos de um movimento da atenção da mente. 

Tal aspecto, ressalta que a atenção no “presente” é concomitante à “presença”, porque 

por um lado, o improvisador converte-se em testemunha de si mesmo e, por outro, sua ação 

pode ser modificada por quem está observando. A atenção perceptual é direcionada em forma 

de movimento, segundo a sua proposta.  

Outro aspecto refere-se à presença, que obedece e deixa que o movimento apareça. 

Este modo de presença ativa torna-se ferramenta criativa/compositiva, com diferentes 

modalidades, como, por exemplo: atender à organização do corpo, às sensações, à relação 

com o espaço, os pensamentos, às memórias, às antecipações e às influências que têm o 

observador no corpo, entre outros.  

Há que se enfatizar que a atenção como presença propõe abrir o corpo e permitir as 

suas ressonâncias, o que implica deixar que vibre como o que se cria e se identifica, sendo que 

o significado é atribuído pelo improvisador à sua própria experiência perceptiva. Além disso, 

se experimenta a forma de acessar este conteúdo.  

Em resumo, a atenção focada inclui a própria intencionalidade do foco, desdobra-se 

em ser propositiva, portanto autônoma, produtora de sentido e multidimensional. A atenção 

desfocada, centra-se na “presença”, como forma de “estar presente”, sendo uma forma de 

movimento (LEPKOFF, 2005). Ou seja, a atenção desfocada do improvisador é modulada 

                                                 
156 No original: “La otra persona te lleva con un movimiento y tu respondes a una fuerza pero no eres totalmente 
consciente de responder así, sino que surge de algo, surge de que sabes que debes dar una respuesta, pero no 
sabes cómo la das, surge un movimiento que no tienes preparado, simplemente surge un movimento”.
 
157 Informação fornecida por Maria Eugenia Rangel, estudante da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada 
em 10 de outubro, 2012. 
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tanto em suas mudanças quanto em seus efeitos, operando a acessibilidade quando ele 

escolher que seja vista ou não a sua presença.  

 

 
Figura 29: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011.  

Shopping Avenida Chile. Fotografias: Jamie Howard. 

 
 

Ambas características são inventivas, baseadas na proposta de Kastrup158 de que a 

atenção “se define como invenção de si e do mundo [...] uma prática de invenção de regimes 

cognitivos diversos, co-engendrando, ao mesmo tempo, o si e o mundo, que passam à 

condição de produtos do processo de invenção (2009, p. 8). Logo, o “prestar atenção” ou 

“estar atento” é resultado de um processo que guarda sua função de composição, além de 

serem codependentes na relação entre o que é movido e o que o movimenta.  

Como resultado, o trabalho da atenção em toda sua complexidade e com todos seus 

elementos trata de afinar o corpo, despertando a sensibilidade perceptiva, como possibilidade 

de comunicação. Além disso, a atenção é produtora de significados e intenções, e também  

ferramenta de pesquisa para observar como se compõe o movimento, e como o corpo 

responde às diferentes organizações. Por tal razão, o trabalho e treinamento da atenção se faz 

necessário como forma de preparação para o ato de improvisar. 

 A improvisadora e coreógrafa Lisa Nelson troca o termo improvisação por 

Attentiographie (atenciografia) sendo a forma como o corpo se dispõe para comunicar e 

                                                 
158 KASTRUP, Virginia. A aprendizagem da atenção na cognição inventiva. Psicologia & Sociedade, 16 (30), 07-
16. Set/Dez. 2004. 
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compor a partir do olhar, escutar, dar ou receber, pois a “atenção nunca para, a imaginação 

nunca para” (NELSON apud COELHO, 2012). 

Portanto, uma atenção contínua se faz necessária, tanto para interagir na improvisação 

construindo relações apropriadas, quanto na maneira de investigar como é a própria 

experiência. Vale ressaltar que, seja atenção focada ou desfocada, o improvisador apoia-se 

nela para criar/compor, fazendo com que o corpo se disponibilize para tais ações. 

 

3.2.1.  Olhar e escutar  

 

Um dos aspetos relevantes para se trabalhar durante uma improvisação são os 

sentidos. Meyer (2009) baseada nos estudos de Berthoz (1997) aponta que:  

 
Não teríamos cinco sentidos, como na concepção clássica, mas cerca de nove, 
incluindo outras várias formas de percepção, como a dor, por meio do sistema 
muscular, visceral e vestibular. Temos os captadores sensoriais que são localizados 
nos músculos, tendões e articulações, num conjunto denominado de muscular e 
articular. Há, ainda, os localizadores em duas orelhas internas, que formam o sistema 
vestibular. Estes permitem medir a rotação e a horizontalidade da cabeça em relação 
a gravidade, o sentido de equilíbrio e as inclinações do corpo no espaço. Berthoz 
(1997) chama de “sentido de movimento” o trabalho efetuado por estes captadores 
sensoriais (MEYER , 2009, p. 115). 

 
 
 Os sentidos são filtros que atuam de modo dinâmico, selecionando as informações que 

chegam do ambiente a todo o tempo. No exercício da prática da improvisação,                   

trabalha-se intensamente com todos os sentidos, mas na Escola Zajana Danza os sentidos da 

visão e da audição carregam maior ênfase utilizando-se a partir do sentido que vem do corpo. 

Tanto olhar quanto escutar são duas vias de informações que permitem identificar e 

intensificar as ações quando a atenção entra em funcionamento.  

Ambos os sentidos são tanto modos de criação quanto forma de investigação, e 

permitem reconhecer desde padrões de movimentos até novas descobertas. Podem, ainda, 

ampliar as relações que se estabelecem entre si. Dessa maneira, o sentido da visão e da 

audição são mecanismos para experimentar na improvisação, sendo também organizações 

ativas da atenção. Por exemplo, a observação centra-se no sistema visual (olhos) e recorre 

aspectos do campo visual (espaço), a escuta no sistema auditivo (ouvido) e percorre aspectos 

do campo auditivo (tempo). 

A visão, na qualidade de um sentido, espontaneamente se organiza ao selecionar uma 
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quantidade de informação percebida através da luz, sendo os olhos os órgãos que permitem ter 

a capacidade para enxergar. Este sentido tem liderança sobre os outros, pois está relacionado à 

concepção sobre a verdade e a realidade do mundo.  

Na improvisação, a visão carrega também um importante interesse, posto que a dança 

é assumida pelo olhar quando apresentada, sendo o sentido da visão o que permite relacionar-

se rapidamente em um ambiente de improvisação.  

 Porém, para o improvisador, aprender a olhar significa modificar o modo como 

habitualmente se enxerga, pois, “o ato de visão não é reproduzido no globo ocular, não é um 

ato concreto, mas um processo de pensamento; o sujeito se vê quando ele pensa que vê” 

(SANCHEZ, 2009, p. 16)159. Com base nisso, o olhar se posiciona como uma experiência 

física que tem efeito na maneira em que se enxerga o mundo, dando assim, possibilidades de 

transformar e mudar as informações a serem escolhidas e processadas.  

 Um dos focos de pesquisa da coreógrafa Lisa Nelson, influenciada pelas teorias de 

percepção de J.J Gibson, assim como pelo trabalho de Body Mind Centering (BMC) com 

Bonnie Bainbridge e também do Contato-Improvisação de Steve Paxton, elaborou estudos 

práticos através da improvisação. No primeiro capítulo, se faz ênfase no seu trabalho dos 

“Tuning Score”, cuja base está na afinação dos sistemas sensoriais para ver como se realiza a 

ação e se compõe em tempo real.  

 No entanto, foi trabalhando como videoartista que Nelson marcou o começo do seu 

interesse em como a câmara era a projeção do seus olhos, os quais eram duas superfícies que 

determinavam e se antecipavam ao momento da ação do corpo. Assim, Nelson estabeleceu a 

observação detalhada do movimento através de sua câmera e depois com os seus olhos, 

identificando quais eram as mudanças que aconteciam e como o corpo respondia a isso, como 

se entrasse metaforicamente no sistema nervoso e pudesse compor a sua visão. Essa 

coreógrafa e pesquisadora encontrou uma técnica pessoal, na qual os padrões de movimento 

podem ser alterados:  

Apesar de usarmos os nossos olhos de maneira diferente ao dançar do que aprender 
ou assistir a dança, eles desempenham um papel central em cada um. Ao dançar, os 
olhos, sejam abertos ou fechados, tem como função de equilibrar o movimento do 
corpo, — uma boa razão para eles desenvolver uma extrema mobilidade. Quando 
eles estão abertos,  eles são a nossa primeira defesa contra o futuro — o sentido mais 
rápido para discernir os obstáculos em nosso caminho: enquanto assistimos, os olhos 

                                                 
159 No original: “El acto de visión no se reproduce en el globo ocular, no es un acto concreto, sino un proceso de 
pensamento; el sujeto solo ve cuando piensa que ve”.  
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são a janela do nosso sentido sinestésico — eles nos levam para a dança160. 
(NELSON, 2003, p. 03).  

 

A essa prática da percepção por meio da improvisação Nelson chamou de 

l’expérienciation,161 que serve para aprender a estar ciente de outros sentidos e desenvolver o 

campo sensorial. O resultado consistiria, então, em entender como olhamos o que fazemos.  

É o que aponta Nelson (2003). Isso faria questão e sentido na experiência de 

improvisar, pois cada nova improvisação significa aprofundar na sua construção e suas 

possibilidades. Daí surge a pesquisa de Lisa Nelson sobre a atividade de ver, explorando e 

observando como “esse tipo de experiência de si mesmo convida ao improvisador a deslocar o 

seu olhar para ser uma sombra”162, ou seja, “ocultar-se, permite viver a experiência visual do 

interior. O fato de fechar os olhos para a exploração facilita o contato com nossas sensações 

internas e evita o perigo do controle extremo, do “eu” da mente e da vontade” (NELSON, 

2001, p. 68)163.  

Entendo, portanto, que o olhar na improvisação está relacionado, principalmente, com 

o dar sentido para o que se enxerga, mas também em ser testemunha da alteração e controle 

dessa mudanças corporais a partir do olhar – potencializando assim, a criação e a imaginação 

de cada improvisação. Por tal razão, os improvisadores da Escola Zajana Danza enfatizam o 

seu trabalho com o sentido da visão, como apoio para a composição no espaço, é igualmente, 

como desenvolvimento do ponto de vista, dando sentido ao que fazem. Trabalho refletido no 

treinamento/aula, explorando as sensações corporais, a partir de improvisações com os olhos 

abertos e/ou fechados, na relação com os objetos e seus detalhes, além de olhar para as 

pessoas e tentar se antecipar a sua resposta de movimento.  

Mas também, o olhar e sua função de observação é ativada no processo pedagógico de 

ensinar. A diretora Xiomara Navarro aponta: 

 

                                                 
160 No original: “Though we use our eyes differently while dancing than while learning or watching dance, they 
play a central role in each. While dancing, the eyes, whether open or closed, function to balance the body’s 
movement—good reason for their design of extreme mobility. When open, they are our first defense against the 
future—the quickest sense to discern obstacles in our path. While observing, the eyes are the window to our 
kinesthetic sense—they take the dance in”.  

161 Refere-se a experimentação, como forma de viver a experiência de si mesmo.   

162 No original: «L’occultation visuelle».  

163 No original: «L’occultation visuelle permet de vivre l’expérience de l’intérieur. Le fait de fermer les yeux pour 
l’exploration facilite le contact avec nos sensations internes, en évitant le danger du contrôle externe, du « je » 
du mental, de la volonté.» 
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A observação tem a ver com poder identificar os processos das pessoas, os estados, 
as emoções [...], penso que isso foi o que eu fui capaz de desenvolver ou de melhorar 
como professora de dança contemporânea, improvisação, butô [...] A observação é 
um tipo de treinamento que se desenvolve ao ser professor, é observar no sentido 
geral, não apenas uma leitura do corpo que você pode fazer, mas também uma leitura 
das palavras, dos olhares, dos gestos, das expressões, da forma do movimento 
mesmo. Portanto, é uma observação muito ampla e eu acredito que os professores 
vamos nos formando nisso, e muito mais quando você tem proximidade constante 
com os alunos, já que começa a conhecê-los164 (Informação verbal)165. 

 

Apesar disso, o olhar é aplicado na Escola como função criativa, além de oferecer 

diversas finalidades. Primeiro, uma utilização espacial, calculando as distâncias e velocidades; 

segundo, na identificação das formas; terceiro, desvendando as ações do desejo; e quarto, 

exibindo as apreciações e posições frente às coisas e o mundo.  

O processo de atenção por meio da visão, portanto, modula as ações a serem 

escolhidas, além de auxiliar a fonte de criatividade e imaginação.  

A atenção contínua seria uma forma de investigação, atrelada na dupla observação do 

que vemos quando apreciamos a dança? Seria essa a pergunta para a questão mais geral, mais 

fundamental: o que vemos?166 (NOE, 2006). O improvisador, como eu o concebo a partir de 

minhas experiências em Zajana Danza, é envolvido por sua visão: ele recorta e edita o tempo, 

espaço e movimento em tempo real. Esse estado de atenção é modo de operar na relação que 

se estabelece com os outros improvisadores e na construção da mesma improvisação.  

O olhar assume uma relação ativa no processo de criação/composição que constitui 

outros ângulos e perspectivas que revelem uma visão sensível e pensante, em que se promove 

a latência do corpo e o imaginário de cada improvisador. Deste modo, a professora Carolina 

Van Eps ressalta que “o imaginário e a fantasia vivenciam a dança”167 (Informação verbal)168, 

                                                 
164 No original: “la observación es como tener el ojo para poder identificar los procesos de las personas, los 
estados, las emociones, [...], pienso que eso ha sido lo que más he podido desarrollar o potenciar como 
profesora de danza contemporánea, improvisación, buto [...]La observación es un tipo de entrenamiento que 
uno como professor va desarrollando, que es el observar general, no es solamente una lectura corporal que 
puedas hacer, sino como una lectura de las palabras, de las miradas, de los gestos, de las expresiones, de la 
forma de movimiento como tal. Entonces es una observación amplia de gran espectro y creo que los profesores 
nos vamos entrenando en eso y más cuando tienes la cercanía con alumnos constantes, regulares, que ya los 
empiezas a conocer.”  

165 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em  7 
de setembro, 2012.  

166 No original: “What do we see when we are looking at dance? it turns out that the answer to this question also 
gives us the answers to the more general, more fundamental question, what do we see?. 
 

167 No original: “El imaginario y la fantasía vivencian la danza”. 
 
168 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
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o que seria uma maneira de descobrir formas de se movimentar. 

 Não obstante, os sentidos são dinâmicos e não estão isolados. Portanto, todos participam 

ativamente em um diálogo entre a percepção/ação. Do mesmo modo, o ouvido, órgão 

responsável pela audição é trabalhado a partir de sua afinação para a improvisação. Por 

exemplo, na improvisação exige-se estar em “estado de abertura” do corpo como um todo, 

para aguçar a atenção e a receptividade no encontro com o ambiente, com os outros 

indivíduos e com o próprio corpo. Este estado de atenção, mantem a ideia de estar presente e 

de ter consciência sobre o que acontece no momento.  

 Para tal estado, Anne Bogart através dos viewpoints, concretiza o princípio de 

Extraordinary listening169, que implica movimentar-se de forma relacional, assim, o 

improvisador é instigado a compreender e agir sobre a sua individualidade, em relação com os 

elementos da cena, enfatizando em procedimentos coletivos para atingir noções avançadas.  

 Essa questão é fortalecida pelo princípio de “Soft focus”170, o qual consiste em provocar 

um olhar não-fixo e fora do desejo, e que segundo Bogart “demandam não irmos na direção 

que queremos, nos tomando facilmente presas desse desejo, mas, ao contrário, por meio do 

foco suave, reverter nosso foco direcional habitual e permitir que as informações venham em 

nossa direção” (apud MEYER, 2005, p. 32).  

Neste contexto, o escutar se refere a que o ouvido trabalhe correlacionado com a visão. 

Cada improvisador, então, modula os seus estados, permanecendo “dentro” e “fora” da suas 

ações para comunicá-los claramente para o grupo. “Ouvir não só o interior, mas ouvir os 

outros e se relacionar com o que está fora de mim, com o espaço – se houver música –, com o 

que estou fazendo ou com o que os outros estão fazendo”171 (Informação verbal)172. 

Da mesma forma, na performance ao vivo de “Criação com Espaço” da Escola Zajana 

Danza, observa-se as ações de todos os participantes de correr, pular ou ir ao chão. Esses 

aspectos, são resultantes de uma atitude de escuta, a qual está orientada para a necessidade de 

criação/composição em coletivo, por que interessa dar continuidade à ação improvisada. 

Portanto, uma escuta ativa confirma a identificação de diversas direções em que o 

                                                                                                                                                          

169 Escuta extraordinaria 
 
170 Foco suave ou periférico 
 
171 No original: “La escucha no solo del interior sino la escucha de los otros, y estar relacionado con lo  que esta 
por fuera de mi, con el espacio, si hay música, con lo mismo que estoy haciendo para crear con lo que estoy 
haciendo o con lo que están haciendo los otros”.  

172 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
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improvisador pode desempenhar-se criativamente. Pois, o improvisador pode recortar e 

selecionar suas possibilidades como escuta encaminhada para um propósito ou uma escuta 

sem intenção integrada com o agir simplesmente.  

 

 
Figura 30: “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012. Centro de Bogotá. 

Fotografias: arquivos da Escola Zajana Danza. 

 

Outro fator que se insere dentro da escuta é como o improvisador entende e 

compreende, outorgando um significado ao que ouve, além de reagir ante o que está 

escutando. É o caso da performance ao vivo “Dia da Dança” com as palavras pronunciadas 

pelo público como tarefas a desempenhar na improvisação. Essas palavras convertiam-se para 

o improvisador em uma escuta que norteava o movimento, mas também, inferia na maneira 

em que era interpretado ou criado um conteúdo.  

Logo, em função de cada experiência de improvisação, a escuta como sistema de 

interação, permite a identificação de propósitos tanto individuais quanto grupais. Esse 

processo demonstra uma forma de configuração da escuta, que ressalta na necessidade de 

criação, partindo da escuta de si mesmo para a escuta grupal.  

Em qualquer contexto (particular e grupal) a escuta realizada pelo improvisador 

elucida, por um lado, sua ação e por outro lado, a ressonância da sua ação no grupo, gerando 

ações compartilhadas que estão em um fluxo incessante de transformações. Estas sintonias 

nas ações compartilhadas evidenciam uma escuta múltipla e em diferentes níveis, o que 
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implica que a atenção e concentração encontra-se redobrada, para adaptar-se às condições da 

improvisação.  

Finalmente, escutar para onde vai a ação promove o que eu chamaria de uma escuta 

sensorial, resultante da interação de todos os sentidos, cuja atenção está acionada sobre 

diversos estímulos simultaneamente, ativando a rede de relações para conseguir ora seguir ora 

antepor-se ao movimento da ação. 

Como observa a professora Jamie Howard, “ouvir o resto do mundo não é uma 

habilidade que todas as pessoas têm, ou mesmo criar com os outros. São habilidades para a 

dança; mas, se você está ciente, você pode usar em outros aspectos da sua vida”173 

(Informação verbal)174.  

Considero que a Escola Zajana Danza poderia experimentar e trabalhar com maior 

ênfase nos outros sentidos, esclarecendo que o trabalho com o sentido do tato é estudado e 

pesquisado com a introdução, em 2012, do “contato” nas aulas de improvisação e dança 

contemporânea. As professoras Carolina Van Eps e Jamie Howard desenvolvem estas aulas de 

contato-improvisação a partir de diferentes focos. Por exemplo, a professora Howard aborda 

esta prática “a partir de um contato sensível, de um contato da pele, a partir da imagem e, em 

seguida,  voltada um pouco mais para o peso”175 (Informação verbal)176.  

Por outro lado, para a professora Carolina Van Eps, o contato precisa de um 

“compartilhar entre dois, fazer de dois, para ter responsabilidades e [...] tem a ver com ouvir e 

confiar”177 (Informação verbal)178. Contudo, o paladar e os cheiros são sentidos não 

explorados, mas que proporcionariam uma oportunidade para esta Escola ampliar as pesquisas 

no campo da improvisação. 

Em síntese, tanto olhar quanto escutar são estados de abertura e ações criativas para a 

                                                 
173 No original: “Escuchar al resto del mundo no es una habilidad que tengan todas las personas o incluso crear 
con los otros. Son unas habilidades para la danza pero si eres consciente puedes utilizar en otros aspectos de tu 
vida.”   

174 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
 
175 No original: “Desde una forma sensible, un contacto desde la piel, desde la imagen y después indo un poquito 
mas hacia el peso”.  

176 Informação fornecida por Jamie Howard, professora de improvisação, em entrevista realizada em 21 de 
setembro, 2012. 
 
177 No original: “Compartir entre dos, de hacer entre dos, de tener responsabilidades de dos y [...]creo que tiene 
que ver con la escucha y la confianza”.  

178 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012.  
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improvisação Qualquer escuta pode se tornar um ato compositivo (como John Cage expunha 

na década de 1960) e qualquer olhar pode configurar a ação (como nos diz Nelson). Em 

consequência, o ato de improvisar aguça esses sentidos a partir de um treinamento baseado na 

atenção, distinguindo o olhar/escutar como ferramentas para a percepção na experiência de 

improvisar, determinando os caminhos para o que se faz e como se faz. Isso permitirá ao 

improvisador identificar e selecionar o sentido a trabalhar, gerando desta maneira, diferentes 

ângulos para a criação, além de desenvolver habilidades para expandir estratégias e ações no 

momento da improvisação. 

Por tal motivo, na improvisação é fundamental trabalhar tanto com a atenção quanto 

com a concentração. Pois, como pontua a diretora da Escola Xiomara Navarro: 

 
A concentração possibilita manter o curso ou o caminho que desejo ter na criação, 
ou lembrar esse andamento que fiz, e o nível de atenção possibilita estar aberto para 
observar quais são, as mudanças que estão chegando ou os estímulos que me 
atingem. O que também define o meu estado de improvisação179 (Informação 
verbal)180. 
 

Assim, a atenção é um processo cognitivo que se ressalta no campo da improvisação, 

pois estabelece as relações entre os estímulos e ajuda no desenvolvimento da composição. 

Esta atenção sobre o momento presente em que acontece a improvisação enfatiza um estado 

de presença que questiona, produz e identifica a experiência como a contribuição no 

desenvolvimento da ação. Sendo o olhar/escutar as atividades que pressupõem relações 

criativas/compositivas para a cena, através das quais se ampliam as conexões para as 

propostas coletivas e participativas. 

 

3.3. PESQUISAR 

 

A visão exposta no capítulo anterior sobre a improvisação com/em dança (com dança 

refere-se à linguagem utilizada – prática – e em dança a objeto de estudo e de investigação – 

teoria) ajuda a entender que uma das condições da improvisação é a pesquisa.  

                                                 
179 No original: “Creo que es importante un estado de concentración, que me permita abrir la  energía a un 
estado de atención. Estos son elementos fundamentales que deben estar en la improvisación. Porque la 
concentración, me permite mantener el recorrido o el trayecto que quiero llevar o recordar ese recorrido que 
tuve, y el nivel de atención me permite estar abierto, a ver cuales son los cambios que entran o los los estimulos 
que me tocan. Lo que también definen mi estado de improvisación”.  

180 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012. 



 

 149

A pesquisa na improvisação se constrói em função de cada interesse e objeto 

específico, mas, ao mesmo tempo, também pode produzir o objeto sobre o qual se está 

estudando. Porém, há processos particulares para cada pesquisa, demonstrados nas 

investigações de Ann Halprin (1920-hoje), Lisa Nelson (1950-hoje), Kent De Spain (1959-

hoje) entre outros, cujos objetos são descobertos e aplicados como métodos para a 

improvisação.   

Entretanto, a vinculação entre o sujeito e o objeto em pesquisa no processo criativo da 

improvisação procura abranger os processos pelos quais o improvisador executa e compõe a 

sua dança. Tal apontamento remonta aos trabalhos do filósofo Michael Foucault, na procura 

de compreender quais seriam “os processos de subjetivação e de objetivação que fazem com 

que o sujeito possa se tornar, na qualidade de sujeito, objeto de conhecimento” (FOUCAULT, 

2004, p. 236). Esse autor, na obra As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas (2007), refere-se à constituição do sujeito moderno produzido pelas Ciências 

Humanas, a partir de uma produção de pensamento, que vê ao homem como objeto de 

conhecimento.  

Essa concepção resulta em que o sujeito, compreendido como possuidor desse 

conhecimento, converte-se em objeto no ato de pesquisar. Ou seja, no caso do processo de 

criação na improvisação, essa relação estaria explicitada no fato de que, ao pesquisar sobre a 

forma de improvisar, investiga-se o improvisador ele próprio como conteúdo de sua pesquisa. 

Isso quer dizer que o improvisador é, ao mesmo tempo, o objeto e o sujeito de conhecimento, 

permitindo formular as relações a serem estabelecidas por si.  

Algumas perguntas corroboram tal pensamento, por exemplo, como ele pensa a si 

mesmo? O que ele pensa? Como ele age? indicam possíveis descobertas para qualquer 

processo, pois, ao observar as ações realizadas, determinam-se os modos de produção. De 

maneira semelhante, acontece ao escrever esta dissertação.  

Pensar-me dentro dos processos da Escola Zajana Danza evidencia uma posição que 

me torna, por um lado, analítica dos processos e, por outro, parte dos processos. Assim, 

desenvolvo pensamentos que derivam tanto das observações sobre as experiências 

artístico/pedagógicas e sua análise quanto de minha própria análise como professora, 

dançarina e codiretora. Portanto, o agir implica um desdobramento do discurso, determinando 

uma voz, observadora e artífice do processo pedagógico/artístico da Escola.  

Esta reflexão de como se faz, se pensa e se age é determinante para produzir 
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conhecimento, cuja investigação trata a prática como experiência modificadora de si mesmo. 

Tal premissa aponta à criação de subjetividades, definidas como “a maneira pela qual o sujeito 

faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo 

mesmo” (FOUCAULT, 2004, p. 236), ou seja, um trabalho crítico sobre o próprio pensamento 

como processo, que articula e constrói um sujeito de pesquisa.  

Para ilustrar esse pensamento no processo de criação, é preciso entender que o 

pesquisar é resultado da experiência de percepção e dos focos da atenção que o improvisador 

assume, o qual questiona as suas ações como modo reflexivo que lhe permite entender suas 

lógicas, suas relações e suas formas de organização da própria experiência. Essa atitude frente 

à pesquisa, junto à condição reflexiva, induz o improvisador a se perguntar sobre a maneira de 

improvisar do corpo, estabelecendo a produção das suas ações e dos seus sentidos, o que o 

torna em sujeito/objeto na pesquisa. Dessa maneira, a subjetividade é um termo para explicar 

a relação que tem e que constrói o improvisador no momento de ocorrer a dança.  

A forma de pesquisar visa uma lógica própria, pois se constitui a partir das 

especificidades de cada objeto, criando um ser autônomo, e ao mesmo tempo, como prática de 

auto-formação desse sujeito. Assim, o trabalho do pesquisador durante o processo criativo é 

constituir-se como objeto vivo, no qual o improvisador se defronta encontrando outras 

formas, numa perspectiva de criação e transformação. 

Cabe salientar que o aspecto especulativo da improvisação se vê exposto com a 

elaboração de meios eficazes e exploratórios, de conexões, de construções corporais e de 

outras possibilidades que orientam a própria experiência. Dessa forma, o improvisador 

começa levantando questionamentos sobre o seu processo de criação, que somente efetiva-se 

no próprio desenvolvimento do improvisar.  

Pesquisar significa para o dançarino perguntar-se “o que faz” e “como o faz”, 

avaliando quais são as suas formas e seus percursos que, devido ao processo simultâneo da 

criação/composição na improvisação, são de difícil reconhecimento e entendimento. A 

professora Carolina Van Eps ilustra essa ideia quando afirma que o dançarino com “na 

improvisação, pergunta-se com o corpo e sobre o corpo, sobre o espaço e os sentidos. 

Pesquisa-se o corpo em movimento para criar movimento, mas se investiga através do 

espaço”181 (Informação verbal)182. Por tal motivo, o pesquisar requer consciência, pois ela 

                                                 
181 No original: “En la improvisación se pregunta, con el cuerpo y sobre el cuerpo, sobre el espacio y los 
sentidos. Se investiga el cuerpo en el movimiento para crear movimiento, pero se investiga a través del 
espacio”.  



 

 151

converte-se em suporte para delimitar as ações, identificar escolhas e definir caminhos, sendo 

parte dos procedimentos da investigação. A diretora Xiomara Navarro afirma que “se não 

houver consciência para ver além [...] então seria como ir sempre ao redor da quadra e não 

sair daí” 183 (Informação verbal)184. 

O procedimento refere-se aos modos de operar que o improvisador encontra no 

durante a movimentação, ou seja, os procedimentos que constrói no agir, os quais não têm 

uma forma específica, pois se tecem como a ação é realizada.  

Acredito que esses procedimentos, tanto instantâneos quanto processuais, são 

facilitadores e tradutores dos modos em que cada indivíduo decide investigar e se colocar 

frente a seu próprio movimento. Mas são as sensibilidades e a disponibilidade de cada 

improvisador que ajudam a desvendar e enveredar para procedimentos próprios.  

O improvisador, na sua experiência de pesquisar, aprende a entrelaçar criando tramas 

de relações (exercícios de articulação que constrói e elabora o sujeito que pesquisa a 

improvisação) desenhando, assim, uma lógica de organização em rede. Essa forma serve para 

exemplificar que os buracos são os espaços vazios, baldios, ou seja, fendas de intuição e de 

inconsciência guiadas pelas sensações e imagens. Os fios são as relações que se identificam, 

as ações que mapeiam a investigação através da consciência, sendo eles a concepção desse 

caminho a pesquisar. Isto é evidenciado no depoimento da diretora Xiomara Navarro: “um 

estado de concentração me permite identificar e fazer um reconhecimento consciente da 

minha situação particular naquele momento para começar a procurar formas de criação”185 

(Informação verbal)186. 

Apesar disso, o improvisador é pesquisador do seu próprio movimento e das suas 

relações, investigando aspectos que lhe são interessantes, favorecendo as experiências 

pessoais, as quais são posições privilegiadas na construção artística, pois é ele, na sua 

                                                                                                                                                          

182 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012.  

183 No original: “Si no hay estado de consciência para ver más allá, entonces sería como dar vueltas a la 
manzana, más o menos y no salir de allí”.  

184 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012. 
 
185 No original: “Un estado de concentración me permite identificar y hacer un reconocimiento conciente de mi 
estado particular en ese momento para empezar a buscar caminos de creación”. 
 
186 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012.  
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autonomia, quem elabora e estabelece, no fazer, os modos e organizações que facilitam a sua 

própria experiência. Assim, os processos usados por cada improvisador diferem quanto a seu 

conteúdo e a sua forma, dependendo de influências sociais, de interesses, de culturas, de 

ideologias e de aspirações, fazendo com que cada improvisador desenhe e crie o seu percurso, 

estabelecendo escolhas, conexões e recursos como modos procedimentais.  

Nessa perspectiva, a pesquisa é autônoma na criação dos processos de improvisação, a 

qual se faz necessária para entender o movimento e criar subjetividades e narrativas 

particulares, configuradas nas diferentes escolhas durante o seu fazer.  

Em uma segunda perspectiva de pesquisa, o improvisador ao entrar no seu mundo 

imaginário e trabalhar e compartilha-o com o grupo, determina a forma de se aproximar, de 

estar e de se manter nesse grupo, gerando rumos e possibilidades para agir em uma 

metodologia coletiva. Essa metodologia encontra-se também nos procedimentos dados em 

forma de regras/tarefas da Escola Zajana Danza, já vistas em capítulos anteriores, as quais se 

referem a restrições para a ação de improvisar e cuja função é estabilizar a criação do grupo 

além de ajudar a quebrar alguns padrões de movimento.  

A metodologia coletiva sugere desenvolvimentos compartilhados e um “equilíbrio na 

ação”187, estimulando um indivíduo participativo que estabeleça pontes entre os seus estados 

criativos e compositivos e os dos outros improvisadores. Ambas criações – particulares e 

grupais – são co-dependentes, já que essas relações se modificam e se afetam mutuamente, 

além de ser fontes criativas/compositivas. 

 Nas performances ao vivo da Escola Zajana Danza, encontram-se pesquisas durante a 

improvisação que atendem a movimentos simples, duvidosos e arriscados como 

possibilidades de formas cênicas. Os corpos dos improvisadores são desafiados aos ambientes 

abertos na cidade, às instabilidades do terreno, às texturas das rua, à intensidade de estímulos 

e a espectadores participativos, entre outros fatores, convertendo suas pesquisas em ações 

imediatas que propõem entender o tipo de relação que se estabelece no momento da criação. 

Desse modo, o corpo como pesquisador, experimenta outras possibilidades de movimento, 

mas efetiva suas antigas estratégias ao ter que responder a certas situações.  

Através do corpo, centralizam-se as relações entre o espaço, a imaginação, o tempo e a 

memória engajados na ação. O corpo sempre está transformando seus modos e suas lógicas 

como camadas para providenciar caminhos, respostas e novos questionamentos na experiência 
                                                 
187 Esta expressão busca explicar a neutralidade que deve guardar o improvisador nos processos coletivos, pois 
ela garante uma participação constante e com critério na improvisação. 
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do improvisar. Por isso, a ação de pesquisar no processo de criação não cessa. Sendo assim, a 

investigação na improvisação configura-se como processo que mapeia as escolhas e suas 

relações, enfatizando na compreensão do seu próprio processo e a articulação grupal e 

participativa com o público. Trata-se de um diálogo entre o corpo e o entorno enquanto se 

desenvolve a criação/composição.  

 

 

Figura 31: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 
Shopping Avenida Chile. Fotografias: Jamie Howard. 

   

Através do corpo, centralizam-se as relações entre o espaço, a imaginação, o tempo e a 

memória engajados na ação. O corpo sempre está transformando seus modos e suas lógicas 

como camadas para providenciar caminhos, respostas e novos questionamentos na experiência 

do improvisar. Por isso, a ação de pesquisar no processo de criação não cessa. Sendo assim, a 

investigação na improvisação configura-se como processo que mapeia as escolhas e suas 

relações, enfatizando na compreensão do seu próprio processo e a articulação grupal e 

participativa com o público. Trata-se de um diálogo entre o corpo e o entorno enquanto se 

desenvolve a criação/composição.  

Neste diálogo, o corpo é fonte de subjetividade, “mas a subjetividade está contida em 

um processo ou prática de subjetivação, e por isso não tem um mecanismo fixo; a 

subjetividade é diferenciação e não identidade” (CARDOSO, 2005, p. 348). Por conseguinte, 

a construção de subjetividade se multiplica com as escolhas e as relações com os outros 

improvisadores e o ambiente, descobrindo outras e novas subjetividades nessas inter-relações, 

o que seriam intersubjetividades.  
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Portanto, os improvisadores se tornam objetivos e subjetivos ao mesmo tempo, sendo 

envolto sob aspectos de identidade e de identificação, o que fazer? Como permitir a 

construção na cena e como participar dela? O que seguir ou a quem seguir? Em todo caso, 

estas intersubjetividades se abrem e se estendem de forma propositiva para ser compartilhadas 

e utilizadas na criação coletiva e, inclusive, na criação participativa do público.  

Com o anterior, explica-se que a subjetividade do improvisador está evidenciada em 

como se organiza o corpo/pensamento de si mesmo no momento de suceder a dança, na 

relação estabelecida com os outros corpos e demais elementos do ambiente e nas relações que 

existem com o espectador. Estas três etapas, as quais acontecem na simultaneidade do fazer e 

da escolha, instauram um estado criativo e uma construção subjetiva em aspectos como: 

interior/exterior, objeto/sujeito, compartilhar/participar, desdobrando-se como eixo de relação 

para a interação do ato criativo e não para oposições dicotômicas.  

Definir o sujeito/improvisador implica que ele é uma construção processual, múltipla e 

flexível, uma entidade não fixa que se projeta a depender de suas escolhas, as quais geram 

pluralidade de opções e caminhos que, ao serem determinadas, convertem-se em processos de 

subjetivação. Consequentemente, a pesquisa na improvisação estimula experiências subjetivas 

na tentativa de construir significados para o ato de criar, de interpretar e de pensar em/com 

dança. 

 
3.3.1. Perguntar para conscientizar 
 
 

Partindo do princípio geral que qualquer investigação se desenvolve a partir de certas 

interrogações e considerando que, a pesquisa é parte do processo de criação na improvisação, 

faz-se relevante proferir a pergunta como elemento indispensável no ato de improvisar. A 

pergunta dentro da improvisação permite manter o diálogo com o que se faz, permitindo 

esclarecer certos estados do improvisador e ajudando na identificação de interesses pessoais e 

grupais.  

As perguntas básicas para a improvisação são: o que faço? Como o faço? Daí, deriva-

se uma multiplicidade de questões que se tornam propostas individuais. Como assinala o 

coreógrafo Julyen Hamilton (2005), as perguntas ajudam no ato da improvisação, pois elas 

podem gerar estruturas que determinem a abordagem que cada improvisador produz para o 

seu ato criativo, sendo a sua finalidade estabelecer “um porquê” para o movimento. Mas 

também, segundo Hamilton, em palavras da professora Carolina Van Eps, improvisar é levar 
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em conta algo (Informação verbal)188.  

Portanto, o improvisador começa a entender o seu próprio processo e seus movimentos 

passam a ter sentido, criando clareza, tanto no diálogo com si próprio quanto com os outros 

improvisadores. Dessa maneira, descobrir o “como” e “o que” está no agir, criando/compondo 

formas particulares de se movimentar, o que revelam as escolhas do dançarino e sua forma de 

se perceber e de atender seus próprios impulsos. 

Promover espaço aos interrogantes significa para o improvisador que ele dá vazão as 

suas escolhas, as quais podem estar comandadas por intuições ou abordagens específicas. O 

ato de perguntar é em si mesmo uma escolha. Tais características se complementam e atraem, 

sendo lugares comuns que se identificam com a prática da improvisação, convertendo-se em 

métodos e modos como cada improvisador decide abordar sua experiência e, as vezes, em 

procedimentos quando se realizam improvisações grupais.  

Contudo, na improvisação, nem todas as perguntas encontram suas respostas. Por um 

lado, as perguntas não são determinadas a priori e, por outro, as respostas nem sempre são 

correspondentes para tais questões. Perguntas e respostas se articulam durante o processo da 

ação do improvisador, o que permite reconhecer e desvendar suas escolhas e seus percursos. 

Geralmente, o improvisador pode encontrar perguntas que instigam e guiam suas ações na 

procura de respostas, mas também, pode se encontrar com respostas que não obedecem a 

interrogações antecipadas, mas que aparecem no andamento.  

Isso conduz em analisar, primeiramente, que quando a cinética entra em ação, as vias 

de acesso para o ato criativo são múltiplas, o que evidencia o corpo como fundamento no 

estabelecimento de relações e direcionamentos na improvisação. Em segunda instância, na 

improvisação, ao estar determinada pelo acaso e a incerteza, dificulta estabelecer os rumos da 

criação. A ordem do aparecimento entre perguntas e respostas pode ser aleatória, além de não 

ser correspondentes entre elas mesmas.  

Por conseguinte, perguntas e respostas podem ser descobertas e exibidas no ato de 

improvisar, pois o pesquisar ajuda a desvendá-las. Elas atendem à intenção de cada 

improvisador de criar e de se expressar. 

Sob a perspectiva de pesquisa no processo de criação na improvisação, sinaliza-se a 

pergunta como direcionadora de eixos temáticos, intuitivos e criativos, estabelecendo como 

campo de observação o presente da ação, cujo resultado está na criação/composição de cada 
                                                 
188 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
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indivíduo e da sua proposta coletiva através do corpo.  

Nesse ponto, a improvisação atinge ser campo de expressão artística, e ao mesmo 

tempo de pesquisa para a dança, já que revela infinidade de questões sobre essa disciplina, 

suas práticas, o seu desenvolvimento e o seu posicionamento de si mesmo, expressado através 

do corpo. Por tal razão, elaborei no início desta dissertação a distinção de improvisação 

com/em dança, a qual constrói as bases para o desenvolvimento de temas de dança, pois 

auxilia no entendimento do papel da investigação como ponte que une os âmbitos artísticos e 

pedagógicos. 

No entanto, o fato de entender a improvisação, a partir de perguntas, implica trabalhar 

sobre um caráter refletivo, que consegue instaurar um aprendizado profundo e consciente 

sobre o que se faz e o como se faz cada improvisação.  

O investigar envolve aguçar os sentidos para tornar as sensações e impressões 

conscientes na eficiência da ação artística e na forma de estudo, colaborando em que a sua 

prática seja forma de conhecimento. Dessa forma, ao improvisar, faz-se necessário a 

identificação de certas características, conflitos, abordagens e tendências que determinam e 

observam os modos do próprio processo de criação.  

Sob esta visão, o improvisador que pesquisa está em processo de abertura e atenção 

constantes, além disso, reconhece e identifica suas ações e torna-se consciente para estudar, 

detalhadamente, seus movimentos e os rumos a seguir na sua improvisação. 

A consciência na improvisação é uma escolha que implica uma mudança de atitude 

frente à experiência, pois, em primeiro lugar, a consciência torna-se forma de conhecimento 

com a identificação de elementos do próprio processo criativo e, em segundo lugar, ela é 

testemunha do movimento realizado no presente. Sendo assim, a experiência é modo 

cognitivo carregado de sentido. E refletir sobre a consciência é prestar atenção sobre o que se 

faz e se produz. As palavras da professora Carolina Van Eps o exemplificam: 

 
A consciência vai mudando segundo a experiência. Investiga-se, através do 
pensamento e das reflexões, para entender em um momento a experiência. O que 
você está criando é uma experiência transformadora. O que acontece na 
improvisação é algo instantâneo, transitório, o movimento sempre acontece, sempre 
está se produzindo o movimento, e você o faz como quiser, mas não se trata só de 
fazê-lo, mas que os movimentos sejam espontâneos e que cheguem a um ápice189. 

                                                 
189 No original: “La consciencia va cambiando según la vivencia. A través del pensamiento y las reflexiones 
investigas, para en un momento entender tu experiencia, pero lo que estas creando es una experiencia 
transformadora. Lo que pasa en la improvisación es algo instantáneo, transitorio, el movimiento siempre ocurre, 
siempre estas produciendo movimiento, y lo haces como quieras, pero no es hacerlo y ya, sino que los 
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(Informação verbal) 190. 
 

Esse embricamento entre experiência e consciência é modo de entender como se 

improvisa, o que determina o corpo como fonte e recurso para a exploração do movimento, 

configurando, assim, formas de vivenciar, reconhecer e lidar com a ação criativa.  

A consciência segue a ação, que é definida pelo filósofo e neurocientista Alva Nöe 

(2008), como modo de exploração do mundo, negando a possibilidade que a consciência seja 

localizada no cérebro e abrindo a discussão ao apresentá-la como a interação entre o cérebro, 

o corpo e o mundo.  

Nöe encontra na dança a metáfora para explicar como a consciência é algo que se faz e 

que se torna física, pois implica a prática como compreensão corporal. Tal pensamento 

colabora em ressaltar a visão de José Gil (2001), que expõe também que o corpo permite a 

abertura da consciência ao mundo, afirmando que:  

 
A consciência do corpo induz um contato paradoxal com o mundo, fazendo a dança 
tornar-se desde o inicio “pensamento do mundo” por um lado; mas, por outro, é o 
corpo que estabelece a mediação entre pensamento e o mundo, não sendo este dado 
“em carne e osso” mas na realidade de suas energias. (GIL, 2001 p. 181). 
 
 

Apesar da consciência ser um tipo de acesso que conecta com o mundo, nem todas as 

ações ao improvisar são tomadas conscientemente da mesma forma que as decisões. Mas, a 

consciência é também a ponte entre a ação de atender e pesquisar porque “o corpo solta-se e a 

consciência do corpo torna-se um espaço interior percorrido por movimentos que refletem, à 

escala macroscópica, os movimentos sutis que atravessam os órgãos” (GIL, 2004, p. 23). 

Nessa perspectiva, o corpo através dos rastros de algumas lembranças e impressões reconstrói 

uma cena que já foi criada, que já foi esquecida e que equipara as ações do improvisador com 

o ato criativo, vislumbrando, assim, a sua forma de agir. O estudante Carlos Iregui, considera: 

 
A consciência é importante no momento de recapitular e ser consistente. Eu, a partir 
da perspectiva do aprendizado, sempre pensei que há coisas a serem aprendidas 
inicialmente de maneira inconsciente para, em seguida, enviá-las para o consciente. 
Depois, trazê-las de volta para o inconsciente. Quando elas se aprenderam bem, 
compreende-se a razão das coisas. Há coisas que devem funcionar automaticamente 
e deixar um espaço muito importante para deixar que a consciência continue 
criando.191 (Informação verbal)192. 

                                                                                                                                                         
movimientos sucedan muy espontáneos y que lleguen a un punto cumbre”  

190 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012.  

191 No original: “La consciência es importante al momento, la necesidad de recapitular y volver consistente, yo 
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Em relação aos improvisadores da Escola Zajana Danza é de ressaltar que as 

metodologias são determinadas segundo os conhecimentos que cada indivíduo possui sobre o 

seu corpo, o espaço e o trabalho em coletivo, por exemplo: os improvisadores que levam 

pouco tempo de prática identificam dificuldades ou benefícios, além de algumas sensações no 

momento de improvisar; as perguntas estão aprimoradas pelas sensações e a consciência se 

manifesta como panorama general.  

No âmbito pedagógico, a Diretora Xiomara Navarro  assinala que para os estudantes é 

básico um estado de consciência para o aprendizado pois significara “a consciência do seus 

corpos, de suas possibilidades e de seus estados próprios” (Informação verbal)193. Além, com 

o treinamento constante, os improvisadores começam a observar, identificar e refletir sobre 

suas ações e decisões, evidenciando um início para pesquisar, utilizando a consciência e a 

atenção para modelar os seus hábitos corporais, melhorar a comunicação entre os dançarinos e 

dar possibilidades de adentrar em diversos e complexos caminhos criativos. Este último 

entendimento permite perceber “o que” e “o como” da improvisação, fazendo questão sobre 

as composições que cada improvisador traz para a cena, num espírito de compartilhamento e 

participação.  

Por meio da pergunta e da consciência, o improvisador torna-se um detetive de si 

próprio, observando-se a si mesmo e o que faz, o que determina a correlação entre 

sujeito/objeto. Como afirma Nöe (2004), de qualquer modo, somos nós os atores de nossas 

experiências perceptuais. Tal pensamento conduz a que cada improvisador desenvolva suas 

próprias maneiras, desenhando seus procedimentos, ou seja, dando forma e organização a essa 

experiência.  

Compreender os processos de pesquisa durante a movimentação, implica entender o 

processo de criação como modo de estudo, o qual possibilita espaços para a conexão e a 

consistência entre o que se faz e seus “resultados”. Um improvisador assume a sua criação 

com suas vantagens e vicissitudes, entendendo como elas se manifestam e como aparecem, já 

que o presente da improvisação carrega riscos, surpresas, erros, acertos e conexões que são 

                                                                                                                                                         
desde el punto del aprendizaje siempre he considerado que hay cosas que inicialmente se deben aprender 
inconscientemente y luego subirlas al consciente y luego volverlas a llevar al inconsciente, cuando ya se han 
aprendido muy bien, pues se ha comprendido la razón de las cosas, hay partes que creo se deben trabajar 
automáticamente y dejar un espacio muy importante para la conciencia que siga creando”. 
 
192 Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de improvisação, em entrevista realizada em 15 de outubro, 
2012. 
 
193  No original: “Conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades, de sus estados propios” Informação fornecida 
por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 de setembro, 2012. 
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guiados pela incerteza de criar instantaneamente.  

Portanto, a criação na improvisação como pergunta de tempo/espaço na dança, 

convida a ser campo de pesquisa, colocando inúmeras perguntas que se desdobram sobre 

diferentes pontos de vista. E isto, para mim,  estimula abrir o seu discurso para outras estéticas 

e possibilidades corporais, transformando-se para ir de encontro com o desconhecido. 

Finalmente, a pesquisa como princípio do processo criativo na improvisação aponta ter 

discussões que colaboram em ser estudo que garantem o trabalho de investigadores 

comprometidos no seu labor artístico, experimentando, recolhendo experiências e 

conhecimentos, ampliando o campo de estudo em torno à improvisação. 

 

3.4. PROPOR 

 

A implicação física e afetiva do corpo no desenvolvimento da improvisação com/em 

dança, demonstra que através dele manifesta-se a imaginação e a capacidade criativa que 

cada indivíduo possui potencialmente. Mas a maneira como esse corpo se exibe e se assume é 

base para a criação e produção de possíveis significados com a expressão de sua dança. Nos 

processos de criação em improvisação, é relevante entender como cada corpo escolhe seus 

caminhos e ações, os quais são susceptíveis de compartilhamentos para a construção de cenas 

improvisadas.  

Olhar para esse processo implica entender que “as escolhas realizadas cenicamente em 

tempo real são atitudes individuais, propositivas ou reativas à coletividade e, portanto, fazem 

parte de um todo que deve ser ouvido e compreendido” (MUNDIM, 2011, p. 109). Assim, as 

escolhas permitem aos improvisadores resolverem os caminhos das suas criações, 

modificando a sua forma de criar e de compartilhar modos relacionais que carregam formas 

propositivas. Ou seja, o ato de propor está associado à maneira como se posicionam os 

improvisadores frente as suas percepções, como se servem dessa ação e de cada escolha para 

criar material consistente, que consiga traduzir seus estados, emoções, desejos e provocações. 

Em outras palavras, o propor na improvisação é expor a visão singular do mundo de 

cada improvisador, convertendo a percepção como base dos seus recursos criativos, pois, o 

improvisador deixa transparecer as vias de execução, escolhas e rumos para compor ações e 

movimentos. Assim, o acúmulo de toda essa experiência traz significados, gerando firmeza e 

coerência para a proposta de cada improvisador.  
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O propor nasce da interrelação existente entre o interior (corpo) e o exterior 

(ambiente), sendo vínculos que cada improvisador estabelece entre suas percepções, emoções 

e desejos e as influências do espaço. Nesta troca, questões propositivas se forjam para 

apresentar possibilidades para argumentar as escolhas e estabelecer pontes de comunicação 

para a cena.  

Geralmente, há a dúvida de se, no princípio da pesquisa, as perguntas básicas 

correspondem ao que faço na improvisação? E como o faço? A partir da consciência dos 

improvisadores desenvolvem diferentes procedimentos para atingir esses objetivos, então, no 

princípio de propor essas perguntas são respondidas através de materiais que sugerem e 

produzem o “fazer”. Desta forma, o improvisador executa as suas escolhas, as carrega de 

sentido e as oferece sob diferentes aspectos para criar uma disposição em conjunto. Nesse 

ponto, é como construísse subjetividade, cuja forma é sempre movediça, pois adentra os 

propósitos de grupo, ao mesmo tempo que mantém propósitos próprios. É ao colaborar na 

arquitetura de relações e finalidades no limiar que o sentido elabora sua forma. 

Por exemplo, quando há improvisações grupais, é interessante observar como essas 

propostas e ideias de cada improvisador tornam o ambiente improvisacional um campo de 

demanda e oferta, pois, a improvisação como performance determina que os improvisadores 

(ao estarem em grupo) proponham certos rumos e se deixem seduzir pelas ideias dos outros 

improvisadores para que a criação/composição se efetive. Nessa medida, são dois os aspectos 

a se destacar: o primeiro, refere-se à atitude tanto propositiva quanto participativa na criação 

que cada improvisador deve gerenciar; e, o segundo tem a ver com guardar a neutralidade, 

pois um desejo exacerbado na participação promulga o ruído da criação, o qual não permite 

clareza de intenção na concepção e nem construção da composição.  

A neutralidade é observada pela coreógrafa Lisa Nelson (1997) e sugerida como 

inibição, destacando-a como disposição que acarreta com deixar de fazer, pois, são as 

decisões descartadas que são levadas mais em conta. Assim “a ação de inibição cria um eco 

que aparece como um movimento”194 (apud BENOIT, 1997, p. 81). Durante o estudo das 

improvisações da Escola Zajana Danza observo tanto proposições quanto desentendimentos. 

A proposta de cada improvisador pode ser escutada e atendida, mas, será determinante 

a forma, o lugar e o tempo em que ela é exposta, pois assim pode ser tomada em conta e 

converter-se em motivo para a composição coletiva. Nessa perspectiva, revela-se como as 
                                                 
194 No original: “That the action of inhibition creates an echo that appears as a movement”. 
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proposições são suscetíveis de interatuar no tempo, no espaço, no corpo: parâmetros que 

discorrem ser fatores de composição. 

Como foi exposto no capítulo anterior, a composição em improvisação está atrelada à 

criação, já que a instantaneidade e simultaneidade caracterizam à improvisação como 

“performance”. Ou seja, no instante em que o improvisador propõe suas percepções e 

escolhas como possível conteúdo (criação) estas já estão sendo elaboradas e apresentadas 

(composição). Contudo, faz-se necessário a fragmentação para assinalar que no plano de 

composição as relações são modo de operação, os quais permitem surgir as ideias 

propositivas.  

As relações são evidenciadas com ferramentas de composição como podem ser: o 

espaço e a associação com planos, direções, enquadramentos, profundidade; o tempo com os 

seus ritmos, sons, velocidades, silêncios e pausas; o corpo com qualidades de movimentos, 

fluxos, nuances, reflexos, justaposições, pesos; mas, também memória, emotividade, focos de 

interesse e imagens.  

Todas essas possibilidades de conexão enveredam para caminhos compositivos, os 

quais não têm regras definitivas. Sendo assim, as “performance ao vivo” da Escola Zajana 

Danza são um conjunto de propostas no mesmo espaço, as quais se vão tecendo em redes de 

conexões dinâmicas entre propostas individuas, relações em uma dimensão íntima e as 

coletivas, as quais se organizam a partir de compartilhamentos existentes numa dimensão 

global. Em palavras da professora Carolina Van-eps:  

Pesquisando, criando, brincando, e movendo-se, abre-se uma temporalidade que não 
pertencem à ordem cotidiana, há um fluxo de tempo diferente e quanto mais você 
fica neste lugar construindo, estão sendo encontrados mais implicações e conexões 
com o outro, com o espaço e no relacionamento consigo mesmo, com o que você 
está tricotando”195 ( Informação verbal)196. 

 
De qualquer forma, essas propostas desvendam estilos, interesses e visões particulares, 

as quais, ao serem expostas, se dispõem para serem tecidas em uma trama densa, permitindo o 

convívio entre as individualidades, coletividades e o público. 

A prática do propor e compor exibe a honestidade do movimento, explicitada em 
                                                 
195  No original: “buscando, creando, jugando,  moviendote se abre una temporalidad que no pertenece al orden 
cotidiano ; hay ahí un fluir del tiempo diferente y mientras mas permaneces en este lugar construyendo, se van 
encontrando mas implicaciones y conexiones, con los otros, con el espacio y con la relación de ti mismo con lo 
que vas tejiendo”. 
 
196  Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
 



 

 162

reflexões éticas sobre a utilização das escolhas, dos trajetos o que resulta em admitir 

responsabilidades sobre as próprias ações. Como diz o coreografo Julyen Hamiltom  “compor 

é colocar os elementos que você deseja na configuração que você sente como apropriada e 

assumir a responsabilidade por isso.  

A improvisação não é apenas um experimento, não é isto.”197 (1997, p. 199). Para 

Hamiltom, a improvisação não é tomada simplesmente como exploração, ainda que a 

exploração faça parte da improvisação, esta não pode ser confundida com todo o termo de 

improvisação. Pois, no improvisar existem decisões propositivas e atitudes compositivas, 

explicitadas na complexidade de relações a nível global que o improvisador está em 

capacidade de sustentar, porquanto na exploração há um recorte, as relações a se 

estabelecerem são especificas e correspondem a experimentações. A professora Jamie Howard 

exemplifica e explica esse assunto da seguinte maneira: 

Você pode começar a se mover a partir de um ombro na improvisação e na Dança 
Contemporânea, ou se mover de uma forma particular. É realmente uma parte da 
improvisação, mas não é a própria improvisação, porque eu estou explorando como 
me movimento, mas estou explorando minha capacidade de movimento. No momento 
que improviso, embora esteja explorando, utilizo essa possibilidade de movimento.198 
(Informação verbal). 

 
Mas, em ambas experiências, o corpo é quem guia os lugares a percorrer. Tal reflexão 

serve também para explicar como o propor é uma atitude compositiva que determina as 

relações e emancipações para a improvisação.  

O movimento neste princípio de propor se libera do domínio da produção 

coreográfica, refletida como uma ordem sequencialmente elaborada e ancorada sobre 

resoluções pré-estabelecidas do movimento e suas organizações. E assim, gerar outras 

propostas corporais, que atendem à produção de perspectivas e de relações alheias a 

composições “previsível” da dança.  

Por conseguinte, o improvisador considera a emergência do movimento como resposta 

a um espaço de improvisação, onde procura formas de organização corporal, propondo as 

impressões às que tem sido exposto a partir do espaço, do tempo e dos outros corpos e não 
                                                 
197 No original: “To composse is to up the elements you wish in the configuration you sense is right and to take 
responsability for that. Improvisation is not just a experimente, it´s not”. 
 
198 No original: “Tu puedes comenzar a moverte desde un hombro en la improviación como en  la Dança 
Contemporânea, o moverse de tal forma. En realidad es una parte de la improvisación pero no es en si misma 
improvisación, porque yo estoy explorando como me muevo pero estoy explorando mi posibilidad de movimento. 
Ahora cuando improviso aunque este explorando uso esa posibilidad de movimento”. 
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pensada a partir de estatutos coreográficos. Talvez seja Laurence Louppe (2012) quem defina 

o termo oportuno para essas composições espontâneas e instantâneas, as quais não 

correspondem a delineamentos explicitamente coreográficos, mas evidenciam as opiniões 

sobre o fazer e suas relações, designando o termo protocoreografias: 

 

"Protocoreografias" para descrever esses momentos de coreografia despercebidos, 
essas organizações espontâneas, essas verdadeiras composições localizadas no limite 
do visível. Presentes, entretanto, vivas, ativas a cada momento, em torno de nós199. 
(LOUPPE,  p. 441). 

 

 Esse termo – protocoreografias – adquire significado para revalidar a composição em 

improvisação quanto organização que aparece no seu andamento e propõe diferentes camadas 

de movimentos sem corresponder a uma ordem determinada. Cada camada simboliza as 

relações entre corpo/ambiente dentro das esferas privadas, coletivas e públicas, estruturando 

em cada camada formas de pensamento com olhares individuais e coletivos, os quais são 

ações criativas a determinar o rumo da improvisação.  

Por exemplo, na esfera individual, o improvisador percebe suas ações e organizações 

determinando formas próprias, na camada coletiva compartilha e propõe essas ações, e na 

pública, convoca o espectador a participar na percepção do seu próprio corpo. Assim, cada 

esfera propicia um vínculo de expressão compositiva que o improvisador elabora a partir de 

suas leituras, as quais lhe permitem criar tais relações e dar sentido a este tipo de dinâmica. 

 

3.4.1. Leitura como discurso 

 

O entendimento sobre a leitura na improvisação não sugere a sua definição no sentido 

tradicional, ao invés, o ato de ler apela a ser a “leitura do mundo” (FREIRE, 1989, p 9), como 

capacidade para compreender a realidade. Para o improvisador ler precisa que o seu corpo não 

esteja separado do seu contexto, pois envolve de modo relacional a apreciação analítica e 

abrangente das experiências como um todo.  

A leitura na dança está associada à compreensão dos momentos e experiências dos 

corpos e do seu sentido de movimento. Ler é, assim, uma operação deveras complexa, porque 

implica percepção, disposição e capacidade de entender o mundo e estabelecer sua realidade. 

                                                 
199 No original: “Protocoreografias” para designar esses momentos de coreografias inadvertidas, essas 
organizaciones espontâneas, essas verdadeiras composiciones situadas en lo limite de lo visível. Presentes, no 
obstante, vivas, activas a cada instante, a nuestro alrededor”. 
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Ao respeito, a diretora Xiomara Navarro (2012) expõe sua visão da leitura a partir da 

pedagogia: 

 
Eu entendo a leitura como a compreensão que vem do observar, essa interpretação, e 
eu acho que existe algo muito importante e é como fazer uma leitura sem 
julgamento. Acredito que é fundamental para o ensino guardar a neutralidade [...] 
isso é realmente um dos grandes desafios que temos os professores que trabalhamos 
com o crescimento humano, então ela [a leitura] tem muito a ver com a neutralidade, 
com a história única de cada pessoa.200 (Informação verbal)201. 

 

A relação entre a leitura e o princípio de propor está ancorado sobre o fato da leitura 

ser habilidade para descrever e apresentar esse mundo, ou seja, a leitura parte da observação e 

apreensão para que o corpo escreva e exponha as suas opiniões. Ambos, – leitura e escritura – 

resultam da prática de (re)conhecimento como parte de um processo criativo/compositivo para 

a improvisação com/em dança. 

Nessa medida, a importância da leitura na improvisação centra-se em ser habilidade 

para reconhecer organizações, as quais convertem-se em elementos para a composição. 

Encontram-se leituras sobre fisicalidades, gestos, imaginação, atitudes, corporeidades, 

distâncias, tamanhos, alturas dos espaços, medição do tempo, ritmos internos e externos, 

informações que ajudam a resolver momentos criativos e tornar-se vínculos de comunicação e 

compartilhamento.  

A elaboração de leituras sobre objetos, espaços, pessoas, situações, entre outras, está 

determinada pela percepção de cada indivíduo, pois a percepção como ação é a prolongação 

do conhecimento do corpo e suas possibilidades, o qual converte-se em capacidade para a 

composição. Assim, a leitura é identificar sentimentos, emoções e outras intensidades, as 

quais colaboram em se antecipar às decisões e escolhas, sendo ferramenta de composição a 

influenciar as formas de ver e criar na dança.  

Para a coreógrafa Lisa Nelson (1997), a leitura está relaciona com uma questão de 

sobrevivência, pois constantemente se faz leitura dos detalhes que determinam as decisões 

para interagir no mundo. Na improvisação, Nelson descreve a leitura da seguinte maneira: 

                                                 
200  No original: “La lectura la entiendo como el entendimiento que nace de ese observar, la interpretación y creo 
que hay algo super clave y es cómo hago una lectura sin juicio, creo que es clave en el hacer pedagógico, 
guardar la neutralidad [...] eso es como uno de los retos bien grandes que tenemos los docentes que trabajamos 
con ese crecimiento humano, entonces tiene mucho que ver con la neutralidad, con la historia única de cada 
persona.”  

201 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012. 
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[...] Quando você está lendo você está fazendo sentido das coisas. Se eu fizer uma 
ação, talvez eu possa ler linearmente, a partir do que foi previsto antes. Mas eu 
quero dizer linear na minha experiência de tempo, então a ação pode surgir como 
uma ação cenestésica pela primeira vez. Mas eu lembro da ação, então eu posso 
repetí-la mais tarde com uma qualidade diferente em relação a outro aspecto do 
ambiente - o espaço, o meu colega e etc. Essa mesma ação torna-se camadas de 
significado.202 (1997, p. 79). 
 
 

 Portanto, essa afirmação da leitura como aspecto compositivo, deriva em pensá-la 

também como aspecto propositivo, pois a leitura na improvisação está marcada pela destreza 

que cada improvisador possui para decifrar e intuir às situações em atender, estabelecendo 

rapidamente a compreensão de signos a relacionar, transformando-os e entregando-os como 

arranjo na criação.  

Com relação a isso, nas improvisações da Escola Zajana Danza, algumas leituras 

tornam-se previsíveis porque procedem de regras pré-estabelecidas, mas também essa 

predição resulta do convívio entre os improvisadores nos treinamentos, o que lhes permitem 

conhecer e identificar no corpo dos outros improvisadores, atitudes, movimentos e relações 

frequentes ao criar/compor em improvisação. Assim como há prognóstico sobre a ação 

também há indeterminação, o qual ativa uma resposta rápida para a sobrevivência. Tanto a 

leitura quanto a antecipação da ação e a reação agenciam ser possibilidade 

criativa/compositiva, baseada nas relações imediatas a se estabelecerem.  

Na improvisação, o ler não hesita em provocar ações de ressonância, de cópia, de 

contágio, de oposição e de contraponto do movimento como formas compositivas que se 

associam para dar sentidos. Aliás, o improvisador precisa de momentos de silêncio, de pausas 

e de condensações para não sacrificar o valor e aporte da sua leitura, para transformar em 

propostas sobre as condições do aparecer e do perceber. Por isso, é relevante considerar a 

leitura na improvisação como forma de treinamento no ofício de ampliar e afinar a percepção, 

sintonizar a atenção através do desenvolvimento de habilidades da inteireza de todos os 

sentidos para estabelecer um diálogo constante entre as atividades sensoriais e as 

compositivas. 

                                                 
202 No original: “[...] when you´re Reading you´re making sense of things. If i make an action i may read it is a 
linear, from what has been laid out before. But I mean linear in my experience of time, so the action might arise 
as a kinesthetic action the first time. But I remeber that action so I can repeat it later with a different quality in 
relation to another aspect of the enviorement – the space, my parthner etc. That same action becomes layered 
with meaning”. 
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Do mesmo modo que o improvisador é leitor de corpos e seus contextos, o professor 

desenvolve essa habilidade, a fim de conduzir os estudantes a identificar e reconhecer seus 

próprios momentos e as situações coletivas. Isto quer dizer que a leitura tem uma dupla 

função; por um lado, é metodologia de ensino na improvisação, e por outro, converte-se em 

ferramenta compositiva. Como mencionei acima, para a diretora da Escola Zajana Danza, 

Xiomara Navarro (2012), a pedagogia da improvisação procura estimular as leituras nos  

corpos dos estudantes sem julgamentos, guardando a neutralidade, à media que formula e 

permite a esses corpos desenvolver habilidades e possibilidades. Assim, cada corpo vai se 

descobrindo e vai criando o seu próprio mundo. Porém, a leitura na improvisação possui um 

movimento de projeção exponencial, pois, o espectador também adota esta habilidade para 

acompanhar, interpretar estas peças improvisadas através de sua relação com o mundo.  

No contexto desse princípio, a leitura nasce do ato de observar em totalidade, ou seja, 

da observação global e ampla, que leva à interpretação, que dá sentido, que constrói o que se 

olha, procurando criar relações para a comunicação dos corpos por meio do espaço/tempo. É 

assim como o improvisador trabalha, a partir da leitura da sua realidade oferece material 

adequado, fazendo com que as intersubjetividades discorram e exponham suas leituras, ao 

mesmo tempo em que  a proposta pode ser vista, compartilhada e oferecida ao público.  

 

 
Figura 32: “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. 

 Shopping Avenida Chile. Fotografias: Jamie Howard. 
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  Por um lado, no princípio de propor a leitura é atividade compositiva, que implica 

possibilidades criativas e, por outro lado, quando essas leituras tornam-se propositivas 

discorrem em ser posições enunciativas em torno ao próprio fazer. Posto que, o princípio de 

propor no processo da improvisação acarreta em entender, “o que” e “o como” o improvisador 

propõe sua ação, sendo tais aspectos suas formas discursivas.  

 As formas, nascem das relações entre como se percebe, se atende, se pesquisa e se 

apresentam as ações e a relação com seus contextos. Por exemplo, eu considero que a forma 

de organizar essas ações frente a certos aspectos de espaço/tempo leva a desvendar ideias 

sobre como o corpo se organiza, escolhe e relaciona, funções das lógicas utilizadas para a 

criação em improvisação, das quais se desprendem ideias, pensamentos e posturas de visões 

sobre o mundo.  

 Esses aspectos adquirem a posição de elaborar implicações políticas na forma de 

atitudes frente a certa situação criativa. Neste caso, enuncia-se o próprio discurso, na maneira 

como propõe e o que se propõe. Sob esta perspectiva, desenha-se um discurso, que se faz 

presente no momento de propor do improvisador, assumindo uma posição em relação ao que 

se cria.  

 A questão do discurso visa integrar a produção de ações, como produções discursivas, 

as quais colaboram em considerar os processos de subjetivação, modos de abordar e indicar a 

percepção como ponto de vista de cada improvisador. E, ao mesmo tempo, aponta para a 

construção de subjetividades móveis, que trasladam os estados e os momentos particulares 

para os coletivos, a partir da compreensão de suas afinidades e diferenças. Desta maneira, 

criam-se discursos divergentes para assumir contextos artísticos, por meio da exploração, 

criação, e composição de ações que se confundem com o fato de viver. Assim, como afirma 

Nachmanovitch: 

A tarefa do improvisador é por tanto esticar esses momentos, prolongá-los até que 
eles se misturem à atividade do dia-a- dia, Então começamos a vivenciar a 
criatividade e a improvisação como uma atividade normal em nossa vida. (1993, p 
28). 

 

 Cabe ressaltar que os discursos e também as ações propositivas obedecem a sistemas 

complexos de relações, que se criam, a partir de um pensamento estruturado do passado 

(memórias, vivências, conhecimentos) e o seu embate com outros contextos, obrigando a 

transformar esses pensamentos em formas adaptativas e criativas de dançar.  

 Assim, o discurso na improvisação é o sistema de formação e de organização a se 
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configurar em cada escolha, mas em seu conjunto engloba ser enunciado e demarcado pelas 

características e a prática de improvisar com/em dança. A visão do discurso é exposta pelo 

filósofo Michel Foucault na sua palestra proferida no Collège de France, em 1970, intitulada 

“A Ordem do Discurso”, compreendendo e apresentando os mecanismos do discurso como a 

função do desejo. Além de arriscar-se a apresentar as instituições como regimes discursivos, 

cujas práticas de poder destacam ser formas sistêmicas dos objetos que falam.  

 Para Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, o poder que queremos 

nos apoderar” (1983, p. 9). Nesse sentido, a improvisação é suscetível de ser dirigida pelo 

desejo exacerbado e cego, a disciplina, o domínio, as regras pré-estabelecidas e fixas e as 

ideias tradicionalistas, as quais se enquadram à linguagem artística. Apesar disso, Foucault 

adverte que os discursos podem ser tratados como práticas sociais para subverter as regras, 

eles podem ser ignorados e repensados.  

 É o caso das experiências artísticas da Escola Zajana Danza, pois elas permitem um 

exercício artístico desde a perspectiva do compartilhamento e da participação, criando 

espaços de ressignificação (corpo, cidade, criação coletiva, etecetera) que alteram formas 

discursivas de apresentar e ver a dança. Como aponta a professora Carolina Van Eps, “Para 

mim, dançar nesses espaços tão abertamente – ou seja, sem plataforma, sem alguém para 

anunciar um show, um espetáculo, sem batom, sem salto alto – é em si um ato revolucionário 

e um privilégio”203. (Informação verbal)204. 

Entretanto, a ação do improvisador está inserida na prática de estudar “o fazer”, ou 

seja, reconhecer as escolhas, as relações e as corporeidades, através das quais ele crie seus 

modos próprios de olhar para o mundo. E a partir de “o que”, “o como” e “o para onde se 

olha” esse corpo, o que determina sua ação, portanto, ele assume um lugar, demarcando ser 

uma posição política. Neste sentido, a visão de cada corpo encontra a pluralidade de outras 

visões, o que lhe serve para reconhecer a diferença e instaurar maneiras equilibradas para 

produzir diálogos e possibilidades de encontro na improvisação.  

 Pensar a ação do improvisador enquanto discurso, revela posturas ideológicas, 

políticas e reflexivas que comprometem revisar se as maneiras de propor essa improvisação 

                                                 
203 No original: “Para mi bailar en estos espacios de una manera tan abierta , - es decir sin tarima, sin alguien 
que anuncie un show, un espectáculo, sin labial, sin tacón,-  es en si un acto revolucionario y un privilegio”. 
 
204 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza, em 
depoimento realizada em 30 de setembro, 2012. 
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com/em dança correspondem a formas próprias ou impostas; se elas obedecem aos 

propósitos, que nascem da necessidade criativa e artística ou estão confusas com a natureza de 

outras atividades; além de examinar se suas maneiras de investigar estão condicionadas pelas 

exigências do mercado artístico e acadêmico. Tais pensamentos levam a tomar uma posição 

crítica diante do que se faz e se produz individualmente, coletivamente e à correlação com o 

seu público. Pois, na prática da improvisação, o processo criativo pode-se tornar conhecido e 

ser repetitivo frente às escolhas, a qualidade corporal, as formas de se relacionar e de se criar 

pistas, que assinalam em regular as ações e as modalidades de fazer e produzir improvisação 

com/em dança.  

 Entretanto, o discurso na dança aparece no momento em que se realiza, configurando-

se entre lógicas organizativas, táticas compositivas, produções de subjetividades e estruturas 

de pensamento que atendem à criação de diversas experiências. Desta forma, a improvisação 

torna-se campo de produção de ideias, movimentos, ações, pensamentos e reflexões, onde o 

“fazer-dizer do corpo” (SETENTA, 2008), implica reconhecer a construção de discursos, de 

subjetividades, de relações e de possibilidades, as quais visam pensar a prática artística da 

improvisação como forma de produção de conhecimento.  

 Finalmente, o propor na improvisação se serve de formas de leitura que desenham 

posições discursivas, o qual exige do improvisador, segundo Mundim:  

 
Um domínio de seu próprio corpo, uma potencialização das relações coletivas e de 
ferramentas de composição, uma atitude de realizar escolhas e a confiança nas 
decisões tomadas. Conectar-se com o entorno, dialogar com as propostas por ele 
oferecidas (sons, gestos, lugares, situações etc.) e perceber o outro (artista ou 
espectador) com a inteireza de um corpo que sabe posicionar-se mediante as 
ocorrências da vida tornam o intérprete-criador uma escritura poética em 
movimento.” (2011, p. 105). 

 

Para concluir, o processo criativo na improvisação implica em: perceber, atender, 

investigar e propor. Princípios relacionados entre si, e que obrigam o improvisador a se 

desdobrar em dois planos, ou seja, ele tem que perceber e ser percebido, olhar e ser olhado, ler 

e ser lido, escutar e ser escutado, pesquisar e ser pesquisado, propor e ser proposto. Essa 

situação específica cria acordos, diálogos e composições, como formas de comunicação para 

o improvisador, o qual lhe causa estar continuamente em processo. 

Em consequência, o processo criativo na improvisação é realizado na simultaneidade e 

interação de todos os princípios detalhados anteriormente, os quais desvendam temas que 

concernem aos aspectos pedagógicos como a afinação dos sentidos, do corpo e a eficácia do 
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seu treinamento. Além de perspectivas artísticas com habilidades que colaboram na 

criação/composição para a improvisação.  

Contudo, há que se destacar como esses princípios expõem dimensões filosóficas, 

tanto no desenvolvimento de autonomia que se desloca em subjetividades e 

intersubjetividades, quanto em termos de ética, responsabilidade e produção de verdade. E 

todavia, atinge abordagens das ciências cognitivas como processos de enfoque enactive 

(cognição pelas características estruturais e fundamentais do corpo) e embodied (cognição 

corporificada), sendo formas de compreender e explicar condições que entram na 

configuração dos processos da improvisação em/com dança. 

 

3.5. TRICOTAR AS EXPERIÊNCIAS 

 

Segundo Lepecki:  

 
Neste terceiro milênio já não se pode pensar a dança somente como uma 
organização harmoniosa e sequenciada de passos e ritmos, mas como uma forma 
eficiente de pensamento através da qual se possa refletir e identificar as forças 
sociais, políticas e ideológicas de uma sociedade, e como essas se organizam, dando 
sentido às exigências e demandas do mundo contemporâneo. (apud MARTINS205, 
2012) 
 

 
Corpos “naturais” sem exigências de estatura, peso, cor, flexibilidade, aparecem na 

cena artística das últimas décadas com o intuito de democratizar a dança e “borrar” essa linha 

divisória sobre aquele corpo que pode dançar e o que não pode. A partir deste pensamento, 

cujas bases estão nas vanguardas dos anos 1960 e 1970, época onde a arte responde às 

imposições sociais e políticas por meio de ideologias de comunidade e de imaterialidade das 

obras artísticas, para não converter-se em produto de mercado, levantaram-se questões 

polêmicas e, ainda discutidas sobre: “o que é a dança?”, “para que dançar?”,“como dançar?”, 

“o que significa a dança?” e, “quem pode dançar?”. Perguntas que problematizam assuntos 

sobre corpo, movimento, representação artística, entre outros.  

Em contraposição, a improvisação abre outras possibilidades de experimentar e olhar 

para a dança, ampliando as formas de apresentá-la e criando uma nova leitura das antigas 

                                                 
205 MARTINS, Suzana. Palestra Intitulada “O corpo: motriz gerador da criação e produção artística nos 
cursos de dança” Proferida no curso de licenciatura em dança, na faculdade de motricidade humana, da 
Universidade técnica de Lisboa, Portugal. 2012. 
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estruturas de coreografia, direção e criação. Poder-se-ia pensar que a improvisação traz uma 

nova proposta que estaria alheia à desafios hegemônicos, políticos e teóricos, com o desejo de 

desmanchar ideias preconcebidas dos corpos e do movimento na dança.  

Essas ideias atenderiam a desenvolvimentos e enfoques específicos de uma 

perspectiva prática/teórica sobre a dança e seu discurso, de modo que também não poder-se-ia 

ignorar o fato que qualquer projeto pode sofrer seus próprios processos de subjetivação 

criados pelo meio artístico e cultural. 

Neste sentido, a Escola Zajana Danza propõe a improvisação como forma de 

desmitificar a hegemonia formatada do que é uma dança e um corpo que dança. Sua 

concepção de dança é construída a partir da inclusão de diversas corporeidades e, mesmo com 

a preeminência de corpos altos, magros e “virtuosos”, conserva sua política de inclusão de 

“corpos do cotidiano”, “corpos naturais”, muitos deles sem habilidades “técnicas” suficientes 

para atingir um determinado padrão e, fisicamente opostos à algumas exigências corporais.  

Subversiva à concepção de movimento e do corpo padronizado pelas antigas estruturas 

da dança, a escola instaura outras dinâmicas artístico/pedagógicas de criação, participação, 

composição e ensino. Através da improvisação essas dinâmicas se projetam e modificam os 

conceitos e entendimentos de um estilo de corpo e de dança.  

 

 

 
 

O enfoque e a prática de improvisação convertem-se em “fissura” que possibilita a 

inserção de corpos cotidianos na dança, tendo em vista que o movimento, como expressão e 

criatividade, é fonte de comunicação, o que rompe com a ideia de “virtuosismo/tecnicismo”. 

Figura 33: Atividade de Improvisação, 2011 
Dançarinos:   Carlos Iregui 

Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 

Figura 34: Atividade de Improvisação, 2012 
Dançarinos:  Carlos Iregui, Maria Eugenia Rangel, Jair 

Sierra, Wilma Quevedo 
Fotografia: Arquivos da Escola Zajana Danza. 
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Por outros caminhos conceptivos, que não estão representados nessa noção de 

“virtuosismo/tecnicismo”, considero que um corpo virtuoso na improvisação é aquele que faz 

as leituras de seu próprio corpo em relação a seu contexto, reconhecendo e trabalhando sobre 

suas limitações, explorando novas competências e, portanto, ampliando sua capacidade de 

exceder suas próprias fronteiras. Neste sentido, este virtuosismo é um exercício que se aplica 

aos indivíduos para desenvolver habilidades através de suas possibilidades corporais.  

Essas implicações e observâncias, com relação ao corpo na improvisação, faz com que 

estudantes e professores da Zajana Danza participem desse processo de ensino, com o 

interesse na criação e investigação do movimento, junto à potencialização da criatividade e 

expressão. O estudante de improvisação, Carlos Iregui, focaliza seu interesse da improvisação 

no desenvolvimento da sensibilidade, pois segundo ele:  

 
A sensibilidade é essencial, talvez, mais importante do que a inteligência. Porque 
descobrir o mundo faz-se por meio da sensibilidade, a inteligência o que faz é 
organizá-lo mais tarde. Então, isso de seguir promovendo, conhecendo, estimulando, 
analisando a sensibilidade e, neste caso, através da liberdade da improvisação, é o que 
me interessa sobre o assunto 206 (Informação verbal)207. 

 
 

A instituição implementa sua pedagogia com base na sensibilidade que cada corpo traz 

consigo e desenvolve um trabalho que se inicia com a ideia de que cada um desses corpos está 

em capacidade de determinar seu próprio movimento e sua própria dança. Essa dança pessoal 

pode ser compartilhada e criada coletivamente. Por esse e outros aspectos a professora 

Carolina Van-eps aponta: 

 
Devemos criar experiências sensoriais para estimular a sensibilidade do corpo e a 
partir daí entender que com isso se pode dançar, ainda que seja com uma pequena 
expressão, pois estou ligado ao meu corpo e nesse momento se unem mais fios e com 
isso se dança208 (Informação verbal)209. 

 

                                                 
206 No original: “La sensibilidad es imprescindible, quizás, más importante que lamisma inteligência, porque 
descubri rel mundo se hace es con sensibilidade e, la inteligência lo que hace es organizar lo después. Entonces 
eso de seguir fomentando, conociendo, estimulando, escudriñando la sensibilidad y en este caso a través de esa 
libertad de la improvisación, creo que es mucho de lo que me interesa de ella”. 
 
207 Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de improvisação, em entrevista realizada em 15 de outubro, 
2012. 
 
208 No original: “Hay que crear experiencias sensibles para estimular la sensibilidade del cuerpo y desde ahí 
saber que con ello se puede danzar, que así sea con una pequena expresión, pois estoy conectado con mi cuerpo 
y ahí se van uniendo más hilitos y coneso se danza”. 
 
209 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza,em 
depoimento realizada em 30 de Setembro, 2012. 
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O improvisar sugere que o sujeito pode construir sua subjetividade como parte de sua 

autonomia criativa e propositiva, reconfigurando-se a si mesmo e organizando sua experiência 

na forma de conhecimento, além de apresentar uma noção de política própria que a partir de 

um olhar integrador considera que a relação que se constrói consigo mesmo, incide na relação 

com os outros e com o que está no entorno.  

Parte do estudo em improvisação está em identificar como e quais são as maneiras de 

estabelecer as relações próprias, pois são alicerce para as relações coletivas, posto que, ambas 

relações – individual e coletiva – estabelecem um diálogo e são afetadas concomitantemente.  

 

 
Figura 35 “Criação com Espaço”. Atividade de Improvisação, 2011. Shopping Avenida 

Chile. Fotografias: Jamie Howard. 

 

As subjetividades atingem a parâmetros distintos de movimento e de corporeidades, os 

quais são observados na Escola Zajana Danza, como potências criativas. Por conseguinte, nos 

processos de criação em improvisação atenta-se ao que cada corpo propõe, o foco está em 

reconhecer as diferenças, trabalhar com elas e criar inter-relações a partir das especificidades 

(idades, experiências e interesses). Desta forma, integram-se essas diferenças e cria-se junto a 

outros corpos, relacionando ainda, aspectos compositivos em dança, como: espaço, tempo, 

estruturas, qualidades de movimento, memórias e etc. Este processo é citado pela diretora 

Xiomara Navarro ao referir-se sobre seu trabalho: 

 
O que eu tento fazer como professora é identificar ou ler os processos pessoais e tratar 
de tricotá-los em um processo de grupo, então, isso tem sido a base da minha 
pedagogia, de modo que neste tecer, todos possam aprender com as experiências dos 
outros.210 (Informação verbal)211. 

                                                 
210 No original: “Lo que trato de hacer como maestra, es identificar o leer como losprocesospersonales y 
tratarlos de tejerenunproceso grupal, entoncesese ha sido como el fundamento de mi pedagogía para que 
enesetejer todos podamos aprender de lasexperiencias de losotros”. 
 
211 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
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Na improvisação, o respeito das individualidades, ancorado na confiança que cada 

improvisador pode potencializar a si próprio e ao grupo, conduz à coletividade. Desta 

maneira, desenha-se um tecido sensível, no qual estudantes, professores e dançarinos, 

coabitam espaços para a criação/composição em dança, elaborando modos de estar e dançar 

juntos. A experiência de estar juntos e criar coletivamente sugere a priori algumas 

significâncias e reflexões, como coloca a professora Carolina Van-Eps (2012) - quando trata 

da afinidade da postura da escola frente a dança -  

 
Como podemos compartilhar o movimento? Como envolver outras pessoas que não 
se dedicam ao oficio da dança? Como partilhar um espaço coletivo sem forçar nele 
um discurso unificador?212 (Informação verbal)213. 

 

Estas perguntas encontram suas respostas nas performances ao vivo do “Dia da 

Dança” e “Criação com Espaço”, as quais evidenciam por um lado, o trabalho da 

improvisação com diversidade de corpos e por outro lado, um material de criação que surge a 

partir das escolhas e vivências de cada improvisador, cujas composições são as formas de 

relacionamento do próprio corpo com fatores, tanto internos (qualidades, intuição, 

sensibilidades, etc.), quanto externos (entorno, outros corpos, espaço, objetos, etc.). 

Nas duas improvisações, o corpo e o movimento são elementos base mas se 

transformam para criar simultaneamente outras relações. Estas relações são processuais e a 

forma como elas se tecem convertem-se em propostas compositivas, traçando modos de criar 

e compor a partir de processos individuais, que se estendem e se transformam em modos 

coletivos.  

Logo, nestas atividades de improvisação, potencializam-se as capacidades de criação e 

relação entre os diferentes corpos, além de criar as condições para que todos possam interagir, 

instaurando possibilidades de participação através de uma criação aberta para todos os 

indivíduos. Isto significa que cada sujeito tem algo para compartilhar, discutir, relacionar, 

compor e criar. 

A participação ativa de todos os improvisadores faz com que se configurem processos 

criativos compartilhados, os quais se dão no momento da criação e da ação, buscando 
                                                                                                                                                         
de setembro, 2012. 
 
212 No original: “Como podemos compartir el movimiento?, como involucrar a otras personas que no 
necesariamente se dedican al oficio de la danza? como compartir un espacio colectivos inforzar em el un 
discurso unificadoor ?  Creo  que ejercicios como este nos danrespuesta”.  
        
213 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza,em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012. 
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estabelecer as vias pelas quais se comunicam as diferenças que se tornam material 

propositivo/compositivo. No entanto, estas vias se constroem na forma em que são 

percebidas, pois “reconhece os diferenciados modos do corpo de se organizar e produz outros 

modos de dança com e a partir das singularidades”. (DOS SANTOS, 2008 p. 42).  

Nesta medida, o processo criativo compartilhado exige afinidade, esta que deriva-se 

do treinamento com a aula ou mesmo improvisando, com exercícios de escuta, percepção, 

atenção e consciência, que permitem improvisar a partir de um corpo aberto e ativo.   

Ainda que os graus de experiência dos corpos sejam variáveis, entre estudantes e 

professores, por exemplo, o objetivo está, em primeiro lugar, na experiência do encontro e 

suas múltiplas possibilidades, como pontos de conexão que abrem diálogos para o 

movimento. E em segundo lugar, nas propostas de ações executadas por um corpo e 

respondidas pelos demais, o que proporciona modos de participação. Depois a ação está em 

manter essa conversação e transformá-la, posto que ela sempre está se reinventando, 

denotando momentos de criação.  

Assim, a participação e o compartilhamento são os meios que guardam os intuitos 

individuais e os transformam em processos coletivos, através da sintonia, colaboração e 

comunicação de todos os improvisadores. A respeito disso, a diretora Xiomara Navarro 

comenta que com as improvisações coletivas “se desenvolvem habilidades de diálogo, de 

comunicação, de liderança e toda a relação de dar e receber [...] e isso fortalece as 

capacidades de improvisação”214(Informação verbal)215. 

Nesta perspectiva, a lógica da criação compartilhada atinge o seu auge no momento 

em que algum modo de organização individual é lançado como proposta e  alguém decide 

atender e assumir esse caráter. Neste ponto, cria-se uma relação, uma forma de comunicação, 

que se expande, contagiando as ações dos outros até construir, por meio dos atos de todos, 

uma cena improvisada carregada de multiplicidade de diálogos e encontros. Esta lógica de 

composição deixa também um espaço aberto para o compartilhamento com o público, sendo 

este, partícipe e colaborador na criação.  

O compartilhar instaura, então, um espaço/tempo de criação coletiva e uma 

configuração artística que deriva em uma poética, pois, converte-se em experiência perceptiva 

                                                 
214 No original: “se desarrollan habilidades de conversación, de comunicación, de liderazgo, y toda 
larelacióndel dar, delrecibir, [...] y esto fortalece las capacidades de improvisación”. 
 
215 Informação fornecida por Xiomara Navarro, diretora da Escola Zajana Danza, em entrevista realizada em 7 
de setembro, 2012. 
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que abre-se ao diálogo, ao encontro, à sensibilidade, à escuta, ao intercâmbio e pressupõe “um 

corpo que não está pronto, que está a se descobrir, que está prestes a se inventar”216 

(LOUPPE, 2000, p.64). 

 

 
Figura 36: “Dia da dança”. Atividade de Improvisação, 2012. Centro de Bogotá. Fotografias: arquivos da Escola 

Zajana Danza. 

 

Deste modo, as experiências artístico/pedagógicas da Escola Zajana Danza encontram 

na improvisação uma “emergência” poética que se revela na autonomia, no compartilhamento 

e na participação ativa de todos os envolvidos nas performances ao vivo, tecendo-se redes de 

criação, relação e comunicação como composição em dança. 

Todavia, não trata-se somente do como ensinar e criar na improvisação, mas também o 

que se constrói em seu contexto, pois, a Escola Zajana Danza, ressalta a improvisação como 

ambiente propício para outras e novas possibilidades de experimentação na dança e da 

experiência corporal, abrangendo diversas corporeidades. O que determina, ideias, pontos de 

vista, discussões e discursos sobre a improvisação, a criação e a composição em dança.  

Assim, a improvisação na Escola entra como crítica de um discurso sobre a dança e 

como oportunidade ativa de construção, reconhecendo os diferentes modos de ver o corpo, a 

dança e seus relacionamentos. Essa é uma forma política de compreender e fazer dança, 

baseada no encontro e no reconhecimento de si próprio e dos outros, assim como, na 

construção de um diálogo aberto em que cada corpo participa, escolhe, determina e potencia 

suas ações, percepções e reflexões. É neste contexto, de trocas de multiplicidades de estados, 

ideias, sensações, pensamentos e sensibilidades, que se constrói um campo prático-teórico, 

fonte das relações e interações de experiências, encontros e conhecimentos. 

Na Escola Zajana Danza, pensar esses campos de entrelaçamento entre teoria e prática 

da improvisação,  potencializa-a como experiência, a qual contribui para além do âmbito 

pedagógico, estimulando o campo artístico e criativo, ainda que os estudantes estejam no 

início de seus estudos em dança.  

                                                 
216 No original: “un cuerpo que não está predeterminado, que está por descubrir, incluso por inventar”. 
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Os caminhos de expressão para a criação em dança são inúmeros, mas, o trabalho 

coletivo calibra as formas, permitindo destacar habilidades individuais e também construir 

pontes de comunicação entre os estudantes, resultando em outras possibilidades de sua relação 

com o mundo. 

Proporcionar estes espaços de encontro, é a forma pela qual a Escola Zajana Danza 

busca ressaltar a criatividade e a equidade, reconhecendo as diferenças e as afinidades, de 

modo que “desperta-se o imaginário e a memória tem um novo lugar de estímulo no presente 

[...] o cotidiano é abordado de maneira diferente”217 (Informação verbal)218.  

E é por meio da improvisação em dança, que esta Escola, assume o estudo do corpo e 

do movimento no sentido de integrar as diferenças, valorar as expressões individuais e 

impulsionar a criação coletiva nas dimensões de prática corporal, social e cultural. Neste 

contexto, a improvisação aciona o pensar, fazer e dizer do corpo na pluralidade dos olhares de 

quem a explora, estuda e pratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 No original: “se despiertan los imaginarios, se le da otro lugar a las memorias a que vengan al presente y 
nos estimulen. [...] se aborda la cotidianidad de una manera diferente”.  
 
218 Informação fornecida por Carolina Van Eps, professora de dança contemporânea da Escola Zajana Danza,em 
entrevista realizada em 30 de setembro, 2012 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 
  Toma-se como ponto de partida a distinção da improvisação com/em dança, a qual 

coloca a pesquisa e a linguagem da dança como partes fundantes do processo de criação em 

improvisação. Desta maneira, ressalta-se que a improvisação, com sua forma de apresentação 

(fazer na dança) e seu percurso de investigação (pensar na dança), existe no sentido de 

integrar a dança e seu pensamento, sua prática e a teoria. Esses dois aspectos da improvisação 

– com/em – convertem-se em eixos que  condicionam o fazer/pensar/dizer do corpo a partir 

da prática e do reconhecimento do que se faz. O enfoque de improvisação com/em dança 

posiciona a experiência como ponto central do estudo, cujo resultado é ela mesma, a própria 

vivência. Destaca-se, então, a improvisação entendida como experiência condicionada à ideia 

do próprio fazer processual, perceptivo, cognitivo e sensível que evidencia a relação do ser-

no-mundo.  

 

Reconhece-se a Escola Zajana Danza como uma instituição em dança de base não 

formal, cuja metodologia do ensino está fundamentada na integração do corpo com a mente, 

já que compreende o indivíduo sob os âmbitos emocionais, físicos, espirituais, psíquicos e 

sociais. Esta integralidade é expressada no bem-estar, a consciência corporal, a criação e a 

expressividade, demarcando linhas de estudo em diferentes modalidades de dança, com ênfase 

no movimento terapêutico, criativo e técnico. Esta Escola considera que todos os indivíduos 

podem dançar, criando e investigando metodologias de ensino da dança para diferentes 

corporeidades. Além disso, oferece diferentes técnicas e práticas em dança, as quais ressaltam 

a importância da participação artística deles na dança.  

 

A pedagogia da Escola Zajana Danza está fundamentada numa “metodologia viva”, o 

que quer dizer que a sua base está centrada no indivíduo219 e em suas transformações. São 

empregados materiais e metodologias flexíveis, que confluem em objetivos específicos a ser 

                                                 
219 O indivíduo é tratado não como algo dado, mas como construção, a qual depende das relações com o que está 
ao seu redor e depende do mundo que vai criando. Desta maneira, estimula-se que o indivíduo mesmo se crie. 
Neste ponto, o termo se transforma em sujeito. 
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potencializados ou mudados de acordo com a identificação de habilidades, de dificuldades 

e/ou de necessidades dos estudantes, orientando os interesses individuais para os fins comuns. 

Este sistema implementado foi se aperfeiçoando graças às contínuas avaliações, feedbacks e 

indicadores específicos, considerando as particularidades de cada estudante. Igualmente, o 

ensino e a prática artística da improvisação na Escola Zajana Danza assinala o 

desenvolvimento de subjetividades, que se centram no interesse de levar os estudantes a um 

encontro com eles mesmos, utilizando o corpo como elemento básico de trabalho no “cuidado 

de si mesmo” e como reflexão teórica do "conhecimento de si mesmo". Além disso, 

apresenta-se uma noção de política própria que, a partir de um olhar integrador, considera que 

a relação que o indivíduo constrói consigo próprio, o corpo reflete na relação com os outros e 

com o que está no entorno. 

 

Na Escola Zajana Danza, a improvisação aparece em diversas processos e práticas 

como forma de proximidade para o estudo do corpo e dos seus estados criativos.  Nesse 

sentido, a improvisação se revela como eixo que articula várias abordagens, tais como: 

instrumento para a construção de coreografias; modo de pesquisa na procura de um 

vocabulário próprio na dança; organização pessoal e expressividade de movimentos 

aprendidos dentro de uma técnica; forma de estudo para o contato entre corpos e fisicalidades; 

estado de abertura para o ato de criação e prática guiada baseada em ferramentas/tarefas. Isto 

é evidenciado nos diferentes enfoques da improvisação – dança livre, teatro e expressão e 

dança contato –, as quais são ensinadas e praticadas nas modalidades de dança 

contemporânea, Jazz dance, afro-contemporânea, contato-improvisação e hip-hop. Conclui-

se, assim, que nesta Escola existem procedimentos variados da improvisação, desenhados a 

partir dos olhares e das pesquisas da aula de cada professor. Embora as perspectivas sejam 

diversas, a improvisação é lugar comum enquanto pratica, no qual as diferentes corporeidades 

encontram espaço para a criação e a experiência da dança.  

 

Ao examinar a utilização da improvisação nos contextos artísticos e pedagógicos da 

Escola Zajana Danza, demonstra-se uma abordagem que redefine o seu slogan como “espaço 

criativo em movimento”, afirmando que, primeiramente, é um espaço aberto, onde existe 

possibilidades para diversos encontros artísticos, e, em segundo lugar, que a criação é o seu 

foco, tanto na pedagogia quanto no desenvolvimento artístico e sua filosofia sobre a dança: 
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qualquer pessoa pode dançar e criar. Dessa forma, a Escola Zajana Danza aproxima a dança 

para o cotidiano dos indivíduos e reconhece diversos pontos de vista que colaboram para ser 

estudada, ensinada e criada, instaurando seu conceito de dança para todos.  

 

Observa-se que, no enfoque pedagógico da improvisação, cria-se uma metodologia 

baseada em ferramentas de afinação, conexão, criação e composição, as quais são executadas a 

partir de tarefas/regras, com uma abordagem individual e coletiva. Essa estrutura é construída a 

partir de diversas informações, principalmente, os Viewpoints de Anne Bogart e Mary Overline. 

Contudo, alguns métodos, como os Tunning Score de Lisa Nelson, a lógica da improvisação de 

Robert Dunn, as tarefas e os RSVP de Anna e Lawrence Halprin, ajudam a entender e discutir as 

estratégias utilizadas nas aulas de improvisação. Isto significa que essas aulas são a reunião de 

diversos métodos, mas que se centram na conexão do estudante consigo mesmo e com os 

outros. Desse modo, identifica-se a escuta, a imaginação, as sensações, a voz, a imagem, as 

qualidades físicas e cênicas como estratégias que ajudam a desenvolver a capacidade de 

improvisar. Portanto, os estudantes podem-nas utilizar para dançar e criar.   

 

Considera-se que a prática e treinamento da improvisação promove nos estudantes o 

reconhecimento da suas capacidades físicas, criativas e expressivas. Logo, a afinação da 

percepção através dos sentidos se faz necessária para o desenvolvimento de habilidades 

corporais, criativas e cognitivas que permitam promover qualidades tanto individuais quanto 

grupais. Nesse sentido, a Escola Zajana Danza vê a necessidade da prática da improvisação 

dentro do estudo da dança, devido a que, por um lado, estimula a criação autônoma e 

compartilhada de cada estudante e, por outro, desenvolve uma forma de inclusão na qual 

todos os corpos dançam, independentemente de suas capacidades físicas e/ou de seus 

conhecimentos na dança.  

Na minha opinião, a prática da improvisação colabora para que cada intérprete/criador 

esteja em capacidade de avaliar criticamente o seu fazer/dizer/pensar da sua dança, já que ele 

se encontra no domínio de si mesmo, sabe o que faz e descobre uma responsabilidade para 

com isso. No entanto, por sua vez, esse processo se converte em objeto propositivo e 

comunicativo para o compartilhamento com os outros estudantes, com os professores e 

provoca a participação ativa do público.  Sendo assim, a prática de improvisação na Escola 

Zajana Danza se instaura como campo de conhecimento, baseado na criação, composição, 
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participação, autonomia, compartilhamento com sentido de respeito e de responsabilidade 

pelo que se faz. Portanto, qualquer pessoa pode improvisar e construir sua dança, o que 

conversa com a tese central do livro de Richard Sennet (2009): qualquer pode tornar-se um 

bom artífice. Daí que a prática e a experiência se convertem em fundamento para a 

improvisação, valorizando a práxis e  reconhecendo essas ações como pensamentos.  

 

Observa-se que as atividades artísticas da Escola Zajana Danza – “Dia da dança” e 

“Criação com Espaço” – são criações e composições realizadas em tempo real, o que 

determina sua característica de performance, forma de “acontecimento cênico”. A análise 

dessas atividades ressalta o processo de criação como resultado operacional de ações, cujos 

procedimentos e formas se configuram no momento que está acontecendo. Este processo se 

desdobra em três planos: o plano corporal, destacando o corpo como eixo e produtor de 

ações; o plano criativo, que determina a escolha como modo de fazer que permite construir 

relações e; finalmente, o plano de composição, como modo de organização que estabelece as 

relações como modo de operação. Estes planos, instauram, assim, as topografias, arquiteturas 

e flutuações da improvisação, que se transformam em matrizes de possíveis organizações 

dentro do processo criativo, mas que servem de ponto de partida para a criação de novos e 

outros mapas criativos individuais e grupais.  

 

A partir do estudo e análise do processo de criação, destaco quatro aspectos 

fundamentais para a improvisação. O perceber está na base de qualquer ato criativo, o qual 

revela a relação de cada improvisador e a interação com o mundo através do aparato sensório-

motor, determinando pontos de vista, a partir dos quais o improvisador estabelece a sua 

própria experiência e arquiteta o seu próprio mundo. Em segundo lugar, o atender acarreta 

com que a percepção seja determinada em aspectos específicos, a depender de interesses e 

estímulos que resultam em um estado de presença e invenção; o olhar e o escutar são estados 

de abertura utilizados como ferramentas da atenção, a qual permitirá a criação e a 

comunicação. Logo, em terceiro lugar, a ação de pesquisar constrói lógicas próprias sobre o 

fazer e seus modos na improvisação, sendo as perguntas e a consciência aspectos pelos quais 

se determinam possíveis caminhos criativos. E, em último lugar, propor, como condição de 

apresentar pensamentos e visões, os quais partem do ato de leitura do corpo, espaço e tempo, 

constituindo posturas e discursos como formas de produção artística. 



 

 182

 

O processo criativo é tecido pelas diversas relações e permite a experiência de “estar 

juntos” e criar coletivamente. Produz-se, então, o que Bourriaud (2008) aponta em seu livro 

de “Estética Relacional”: a obra de arte como um interstício social (p.76); por conseguinte, a 

arte como um estado de encontro (p. 17). Essa declaração realça a abordagem que a Escola 

Zajana Danza desenha tanto na sua proposta pedagógica quanto artística, pois é o encontro 

com o próprio corpo e os outros corpos, os quais marcam o trajeto que envereda suas 

atividades e seus ensinamentos na dança.  

 

Com a improvisação, afirma-se este suposto, pois é no encontro dos corpos, das ações, 

de seus sentidos e das criações tanto internas/externas quanto individuais/coletivas que se 

produz a sua poética. Entende-se a poética como a experiência sensível, o modo como se 

organiza essa experiência, além de percurso que aparece num fluxo de continuidade que dá 

mobilidade à criação. Dessa forma, as performances ao vivo “Dia da dança” e “Criação com 

Espaço” instauram uma poética na construção da vivência e do encontro, cujos alicerces estão 

na dinâmica do compartilhamento e na reunião de divergências. Isso quer dizer que essas 

relações se tecem dando espaço para uma autonomia que se autorregula com a existência de 

outros, fazendo com que a poética inclua seu processo e seu sentido como resultado. 

 

O processo de criação da improvisação na Escola Zajana Danza envereda pensar a 

“criação como um percurso direcionado por um projeto, inserido na continuidade do processo” 

(SALLES, 2004, p. 63). Esse projeto se evidencia, por um lado, a partir do aspecto criativo em 

que o improvisador manifesta suas preferências através de suas escolhas e decide e organiza 

seus procedimentos, o que resulta na sua relação e na criação do seu mundo, portanto, no seu 

projeto poético individual. Por outro lado, a Escola Zajana Danza direciona o aspecto 

pedagógico/artístico da improvisação a partir de lugares intuitivos e singulares, cujos efeitos 

e/ou propósitos estão na construção e na comunicação grupal com organizações, regras e zonas 

comuns para a criação compartilhada e participativa de diversos corpos, o que resulta em seu 

projeto poético particular de investigação, de criação e de pedagogia para a dança.  

 

Como resultado, esses dois projetos – criação e pedagogia – se convertem em propostas 

poéticas que desenham uma estética (LOUPPE, 2010). Portanto, o processo de criação na 
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improvisação, explicado sob o plano corporal, criativo e compositivo e seus princípios de 

percepção, atenção, pesquisa e composição, promove uma “estética de processo”, centrada no 

inacabamento, nas relações e na incerteza. Uma estética que Cecília Salles explica como: 

 

Trata-se de uma visão, portanto, que põe em questão o conceito de obra 
acabada, isto é, a obra como uma forma final e definitiva. Estamos sempre 
dentro de uma realidade em mobilidade. Isto nos permite falar sobre o ponto 
de vista do artista, em uma estética em criação (2004, p. 26). 
 

 
A “estética de processo” é explicada na condição de inacabamento sob aspectos como 

instantaneidade, simultaneidade e multiplicidade da improvisação, os quais delineiam os 

contornos de uma estética que admite erros, mudanças, instabilidades, surpresas, interposições 

de ações (emoções e pensamentos) e que são conduzidos pelas incertezas, pelo desconhecido, 

pelo acaso e pelo risco.  

O aspecto sensível e relacional impera tanto na construção e organização da experiência, 

associada à conexão do ato criativo quanto ao que se intercambia entre improvisadores e 

espectadores. Ou seja, “as relações entre “quem olha” e “o mundo” (BOURRIAUD, 2008, p. 

29). Esse pensamento admite que as redes de criação (SALLES, 2008) são formas de construir 

pensamentos, o que envolve conhecimentos.  

Esta estética, ao ser processual, permanece em constante mobilidade e transformação, 

“embora mantenha sempre algumas estabilidades que a tome reconhecível como parte de um 

mesmo projeto” (GREINER,  2010, p. 81). Desta maneira, entende-se que os processos 

artístico/pedagógicos da improvisação com/em dança da Escola Zajana Danza se instauram 

como processo que ajuda ao desenvolvimento do seu projeto de inclusão de diversas 

corporeidades e de seus saberes, através da pluralidade das suas possibilidades. De qualquer 

maneira, a “estética de processo” revela fundamentos perceptivos/éticos/estéticos, os quais se 

compõem durante o processo de criação e se concentram na relação da ação cênica e seu 

entorno.  

 

Os fundamentos perceptivos estão baseados nas visões de mundo dos improvisadores, os 

éticos respondem ao agir responsável na improvisação, por exemplo, no respeito de seguir uma 

ideia grupal, de saber escutar e de guardar uma neutralidade nos impulsos para se movimentar, 

olhar o que está sendo construído e saber o momento de intervir e propor algo. E, por último, no 

sentido estético que é efeito da formação e organização de toda a experiência e seu próprio 
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processo. 

 

Finalmente, o desenvolvimento de eixos artísticos/pedagógicos em improvisação na 

Escola Zajana Danza aponta para uma revisão sobre as ideias de dança ao lado de um 

compromisso sobre as práticas artísticas (LEPECKI, 2008). A partir do estudo e a prática, 

consolida-se a experiência da improvisação e o seu discurso para a dança nesta escola, sendo 

possível pensar que a improvisação é um “processo aberto” (ECO, 2003), ativa os modos de 

pensar e fazer dança, porque alicerça um tipo de dinâmica que faz questão da suas próprias 

formas. Portanto, a improvisação, como configuração não-fixa, reflete na ideia de processo de 

autoconstrução quando aplicação de conhecimento para que os corpos dos estudantes encontrem 

espaços dentro de si, conquistem suas mudanças, descubram suas aberturas e compartilhem suas 

criações. Assim, o viés que apresenta a improvisação para a dança é que sua abertura permite 

que não exista um modo hegemônico de criar e pensar uma dança.  

 

Pensamento e criação são, então, as duas maneiras de abordar as mudanças do 

movimento e da dança, gerando um discurso que se ancora em termos de subjetividade e 

autonomia para determinar um tipo de dança própria. Igualmente, o resultado destas 

experiências artístico/pedagógicas em improvisação da Escola Zajana Danza reflete sobre os 

processos de criação na dança, além de desenvolver o campo artístico com formas e conceitos 

amplos sobre o que pode ser um movimento presente em dança.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

Entrevista Xiomara Navarro 
 

Directora da Escola Zajana Danza 
Dançarina, improvisadora, professora da aula de dança contemporânea, butô, Jazz 

dance e afro- contemporâneo  
 

 
Nome: Xiomara 
Sobrenome: Navarro 
Mail:  info@zajandanza.com 
Função atual:  bailarina e diretora 
Nacionalidade: Colombiana 
Idade:  39 anos 
Gênero: Feminino 

 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo practicas improvisación?, cuántas veces. 
 Hace 10 años. En las aulas de dança contemporânea, butô, Jazz dance e afro- 
contemporâneo  

 
3. ¿Cόmo conociste la improvisación? Cόmo llegaste a ella? 

 Yo inicié basicamente haciendo danza contemporánea en el año 1998  y como 
estudio de la danza contemporánea me acerco a la improvisación, entonces desde esa 
fecha hasta ahora trabajo con la improvisación, trabajo con danza contemporánea y con 
otras técnicas complementarias. 

 
3. ¿Cύentame de tu experiencia en la improvisación? 

 Creo que la improvisación me ha aportado en el tema creativo, investigativo y 
artístico.  Como bailarina en dos aspectos importantes, un aspecto es básicamente como 
en una línea de investigación en el tema creativo, entonces con base en sensaciones, en 
ideas, en esapacios, en imágenes, la improvisación me permite concretar pasos de 
creación y por otra parte que ya es un tema más personal, la improvisación me permite 
descubrir cosas de mi ser, de mis estados, me permite conocerme más, como enfrentarme 
más a mí misma. 

 

4. ¿En la escuela qué técnicas enseñas? 
 Básicamente enseño danza contemporánea o digamos que los lenguajes que intento 
trabajar son más de carácter contemporáneo, trabajo en improvisación, trabajo danza 
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buteau y trabajo otras técnicas como un poquito más puristas como el jazz, el afro 
contemporáneo también y más todos los trabajos que integran cuerpo-mente como yoga, 
pilates y streching. 

 

5. ¿Piensas que cuándo improvisas estás componiendo? 
 Pues es que tenemos la idea en la cabeza de que la composición es una sucesión 
organizada de movimientos que te permite identificar una secuencia o un trayecto, eso es 
lo que tenemos como composición, muchos entendemos como composición esa 
sumatoria de formas o de resultados de movimiento que tenemos después de un proceso, 
viéndolo desde esa definición yo pensaría que la improvisación ayuda a componer, pero 
no es composición en sí misma, para la composición hablando desde este lugar, si vemos 
la composición desde este lugar previo que acabo de decir, pienso que la improvisación 
no es composición, se puede componer a través de esa herramienta de la improvisación, 
pero para la composición necesitamos unos elementos diferentes, de tipo más racional, 
organizativo tal vez.  No pienso que siempre que se improvisa, se compone, no 
necesariamente. 
 

6. ¿Sientes que en la improvisación hay algún tipo de organización? 
 Creo que sí. Es algo así como un orden en el caos, pensaría que eso es lo que pasa 
en la improvisación, que en medio del caos hay un orden, persiste el orden allí, pero es 
diferente a que veamos una composición estructurada, ordenada, organizada, que pueda 
ser repetible.   
Pienso que la improvisación sí puede llegar a tener un orden, pero pienso que cuando 
pasamos al término composición deja de ser improvisación, por eso digo, la 
improvisación me parece que puede servir como una herramienta de composición si 
vemos la composición desde esos términos que mencioné anteriormente, pero cuando ya 
se vuelve composición, es composición.. Digamos que ahí a lo que tendríamos que ir es a 
la definición de composición básicamente para saber desde qué lugar estamos hablando, 
porque no creo que diferamos mucho en esencia de la composición dentro de la 
improvisación.  Digamos que lo que tocaría es delimitar lo que se entiende por 
composición y bajo qué términos y qué parámetros se establece esa composición o desde 
donde estás hablando de la composición. 

 

7. ¿Cómo crees que la improvisación se relaciona con la creación y con la 
creatividad? 

Yo veo la improvisación como un puente entre dos lugares y esos son: un estado 
racional del movimiento o con una búsqueda estructurada de un movimiento, digamos 
que esa es una isla y la otra isla es simplemente la intuición, la latencia de lo creativo, 
como lo directo, la pasión.  Este es como el carácter de cada una de esas islas y yo siento 
que la improvisación es el Puente entre esas dos, entonces pienso que efectivamente es 
creación, es creatividad pura en ese momento, aflorando, moviéndose, viviendo, latiendo, 
entonces pienso que la improvisacion como Puente lo que hace es coger toda esa latencia 
que tenemos como seres humanos, seres que viven, que sienten, que tienen ideas, que son 
creativos por naturaleza, la improvisación toma toda esa latencia creativa que tenemos y 
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permite encaminarla y poderla llevar si lo deseamos a estados un poco más estructurados 
de movimiento.  Pore so digo que es un puente que conversa muy bien sobre esos dos 
lugares del ser, como sobre estados racionales y estados un poco más intuitivos. 

 

8.  ¿Qué otras características has visto dentro de la improvisación o has 
desarrollado? Encuentras algo nuevo o un riesgo, ese tipo de cosas tan 
características de la improvisación? 

 Lo que encuentro es que empieza a ser cíclico.  Cuando uno inicia con un trabajo de 
improvisación sobre un tema o una inquietude, no solamente sobre un estado, como estés 
ese día, si inicias con esa improvisación como que vas ascendiendo o avanzando y vas 
encontrando estados más profundos o diferentes estados o vas explorando y vas 
encontrando y vas conociendo, estás en todo un proceso de investigación, vas asimilando 
movimientos, códigos, pero siento que llega un punto en el que el ciclo se vuelve a cerrar, 
es decir, retornas hacia el mismo punto de inicio y lo que yo siento es que hay que volver 
a iniciar otro ciclo de improvisación.  Esa más bien es como una particularidad que yo he 
encontrado, porque hay un momento en que la improvisación se vuelve lo mismo, es 
como ese mecanismo que tenemos los seres de adaptarnos, de asimiliar, de tocar, de 
aprender como tal, entonces pienso que ya se saturan en un momento y eso hay que 
soltarlo y volver a generar otro ciclo dentro de la improvisación porque o sino 
prácticamente pisaríamos los mismo lugares siempre y ahí es como algo paradójico pero 
la improvisación se rompe un poco, no se trata de siempre llegar obligatoriamente a 
lugares desconocidos, yo puedo volver a llegar a los lugares  que conozco, pero habitarlos 
o vivirlos de forma diferente con el movimiento, entonces pienso que más bien la 
particularidad que he encontrado es que ciclos se cierran y es necesario volver a abrir 
ciclos constantemente para estar en una improvisación de la improvisación, algo así. 

 

9. ¿Cómo ha sido el proceso de la improvisación o hace cuánto está la clase de 
improvisación en Zajana, cómo ha sido la trayectoría, la historia? 

 Nosotros iniciamos la escuela que es Zajana danza, con básicamente una intención 
particular, entonces desde esa intención hace que nuestro trabajo o lo que yo te comente 
de aquí en adelante sea diferente porque la pedagogía no está enmarcada bajo una 
estructura professional de bailarines, sino que lo que  empezamos a trabajar fue con 
danza para todas las personas, esto  ha sido como un proceso de investigación porque 
hemos encontrado estados donde debemos trabajar líneas terapéuticas, estados donde 
tenemos que trabajar líneas técnicas del movimiento, otros en donde debemos trabajar 
líneas creativas, entonces nosotros como Zajana danza no tenemos una estructra formal 
para formar bailarines, sino que hemos ido investigando y adaptándonos a todos esos 
estados que hemos tenido que encontrar, creativos, técnicos y pedagógicos como tal, 
entonces esa es una particularidad.No hacemos danza-terapia porque no es eso lo que 
hacemos, no hacemos formación profesional de bailarines pero sí estamos en un término 
integral en donde sí es muy importante para nosotros el trabajo de bienestar, de 
conciencia corporal, el trabajo de creación y de búsqueda de limpieza técnica, este es 
como el marco de la escuela. 
 Trabajamos con personas de todas las edades, nosotros ofertamos nuestras líneas 
básicas de trabajo, entre las que están, la danza contemporánea y comenzamos a ofrecer 
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la clase de improvisación como un complemento de la danza contemporánea, es decir, un 
complemeto en donde no buscamos técnicas, sino que buscamos otros elementos de 
expresión  y elementos de conocimiento personal, eso es lo que no permite la clase de 
improvisación. 
Esta clase funciona como tal, como clase individual hace más o menos unos 5 años y 
antes de ese tiempo se había utilizado la improvisación como herramienta dentro de la 
clase de danza contemporánea, pero ya es una clase formal dentro de la escuela. 

 

10. ¿De dónde nace esa inquietud de incluir la improvisação ya como un estudio 
aparte dentro del lenguaje contemporáneo? Por qué esa desición de incluirla y 
separarla un poco? 

 Básicamente por dos motivos. El primer motivo fue porque la gente que se estaba 

formando o estudiando danza contemporánea como tal necesitaba profundizar y se 
necesitaba un tiempo más para profundizar más en esos movimientos no técnicos, se 
necesitaba un tiempo más dentro de toda la intensidad en la semana que fuera 
exclusivamente para eso, aunque se tomara dentro de las clases de danza contemporánea. 
 El segundo motivo es que encontramos un gran beneficio con la improvisación y es 
cómo la improvisación se convierte en un espacio invitador, me refiero a que se puede 
trabajar tanto con personas que tiene una base técnica o un conocimiento previo o una 
búsqueda de lenguajes corporales específicos o puede trabajar con personas que nunca 
hayan tenido esa búsqueda o que no hayan tenido trabajo previo con el movimiento, con 
la danza y de más. Entonces encontramos que la improvisación fue un momento en donde 
podían invitar a cuerpos que venían desde diferentes lugares con diferentes ideas, 
diferentes histórias y todos podían involucrarse dentro de ella. Es una clase que nosotros 
encontramos no calificativa, o sea no es una clase que califique a las personas y que diga: 
tú puedes estar en este nivel, tú estás haciendo esto bien, esto no lo estás hacienda tan 
bien, no, es una clase que invita, es incluyente, entonces esa particularidad de esa clase 
resuena completamente con la filosofía que nosotros tenemos como escuela, entonces por 
eso la importancia de mantener esa clase. 

 

11.  ¿Cuéntame un poco sobre los maestros que ha dictado esa clase? 
 Hemos tenido varios maestros, pero todos forman parte del equipo pedagógico 
dentro de la escuela, entonces como tal hay conexión de información y hay objetivos en 
común y guiados. Muchos de estos profesores dentro de la danza contemporánea y se ha 
trabajado improvisación desde el teatro, desde la parte más teatral.  Se ha trabajado 
improvisación desde la danza hacia la danza libre y se ha trabajado contact de 
improvisación. 

Básicamente esas son tres líneas de la improvisación que hemos tenido y muchas de ellas 
las hemos orientado en ciertos momentos al trabajo creativo como tal.  No es que no sea 
creación antes, sino que podamos concluir en un trabajo creativo visible para otras 
personas. 
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12.  ¿Quiénes han sido los profesores? 
 Dentro de la clase de danza contemporánea han estado:  Carolina van-eps, Ana 
Milena Navarro, Jamie Howard, Xiomara Navarro y profesores que han realizado como 
talleres. Dentro de la línea de danza libre o improvisación para la danza, ha estado: 
Leonor Agudelo. Dentro de la improvisación de teatro y danza: esta Jamie Howard que es 
la profesora base en estos momentos de clase de improvisación y hemos tenido contact de 
improvisación desde la clase de contemporánea con diferentes maestros:  Ana Milena y 
Xiomara Navarro y maestros que han sido invitados a dictar talleres específicamente. 
 

13.  ¿Cómo estimulas la improvisación en otras clases? 
 Los estados de improvisación como tú te referías son estados que buscamos 
consolidar en algunas clases y en otras clases las buscamos como herramientas de 
creación, es el ejemplo de afro, en las clases de afro contemporáneo se han consolidado 
como tal las clases de improvisación.  La improvisación es parte natural del baile afro, 
entonces a parte del estudio técnico hemos consolidado ese espacio al final de las clases, 
entonces ese es un lugar de improvisación dentro de otra clase y existen otros espacios 
que no se consolidan tanto como en el caso de la danza afro contemporánea sino que los 
usamos más como herramientas creativas y las usamos en otras técnicas como el jazz y el 
hip-hop, entonces, en muchos los usamos para crear como en el jazz y  como para el 
desarrollo de ciertas habilidades también de expression y en el hip-hop se trabaja la 
improvisación como una forma de comunicación entre los bailarines, es una forma de 
establecere una conversaión como tal, entonces sí existen dentro de la escuela unos 
espacios de improvisacion,a parte de la clase de improvisación que están bien 
determinados, con algunos objetivos bien claros dentro de estas clases de hip-hop y de 
jazz. 

 

14. ¿Por qué nace ese interés de tener ese lenguaje de la improvisación dentro de las 
otras técnicas? 

 Vuelvo a retomar lo que te decía anteriormente de las islas de conocimiento que 
hay, yo pienso que la improvisación es un puente entre esos conocimientos del ser 
humano, entonces es muy importantes instaurarlas dentro de una clase como puentes de 
comunicación, entonces aprender la danza o enseñar la danza más bien no tiene solo que 
ver con comunicar las formas o las estructuras corporales o las direcciones del 
movimiento o el habitar el espacio, la enseñanza de la danza no tiene que ver con eso 
solamente, la enseñanza de la danza tiene que ver con el aflorar un poco el movimiento 
interno de la persona y eso se hace a través de la improvisación, por eso vuelvo y retomo 
la imagen del puente que comunica entre los dos conocimientos, entre lasdos islas del 
conocimiento, partes determinantes del ser humano. 
 

15.  Dentro de los procesos de Zajana, ¿Cuáles han sido los enfoques de enseñanza 
dentro de la improvisación? Me comentabas que tienen como 3 líneas, por qué 
han surgido esos enfoques? Hacia dónde han ido? 

 Los enfoques han surgido como resultado del adentrar en el camino creativo. 
Dentro  de la improvisación existen muchos enfoques y también esos enfoques dependen 
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de quién dirige las improvisaciones, de sus cualidades en el pensar de la improvisación, 
pero básicamente en el estudio de nuestro hacer creativo en la escuela como tal, 
encontramos el movimiento como un fundamento, la actitud, se podría decir y toda la 
línea dramática como otro fundamento y el otro es la relación con el espacio y la relación 
con los otros cuerpos.  Eso lo encontramos como otros ejes fundamentals dentro de 
nuestro hacer creativo en la escuela, entonces digamos que por eso surgen esos ejes, 
entonces toda la improvisación que tenga que ver en la búsqueda hacia el movimiento 
como tal, hacia el movimiento natural, toda la improvisación que tenga que ver también 
con estados emocionales, estados dramáticos o la carga dramática que se pueda tener y 
otra búsqueda de improvisación en relación con los cuerpos, el espacio, los objetos, el 
contexto físico que puedo tener, entonces básicamente se dan por esas necesidades que 
vamos encontrando en la creación. 
 Tentativamente podemos decir, surgieron y estamos llegando a una manifestación 
del ser, del movimiento, mucho más integral habitando estos tres estados, entonces es que 
una persona pueda desarrollar las habilidades de comunicaión con su espacio, pueda 
sacar o comunicar también sus estados profundos de pensamiento o de sensación o de 
emoción y pueda visualizarlos con el movimientos, con una acciónde su cuerpo como tal.  
Entonces ha dónde hemos llegado?  A tratar de integrar esos elementos para que cada 
persona que pueda improvisar, se pueda sentir mucho más completa y mucho más segura  
para desarrollarse en todos esos aspectos. 

 
16. Cuéntame un poco ¿cómo ha sido tu experiencia como profesora? 
 Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un nivel de maestría en algo y 
considero que de alguna forma todos tenemos la posibilidad de ser maestros de todos, 
entonces partiendo desde ese lugar yo creo que todos tenemos algo importante que 
enseñar, se podría decir que es como una condición fundamental del ser humano poder 
transmitir información, conocimiento, aprendizaje a otra persona esa es una  condición 
bien humana, entonces partiendo desde ahí es que hay un estado de vocación que se suma 
a esa condición del ser humano, entonces algunos hemos encontrado esa vocacion para 
comunicar, para expresar, para compartir, para hacer fluir, para que a través de nosotros 
pase y fluya esa información a otras personas, entonces esa ha sido mi experiencia 
personal, creo que es una vocación sumada a un fundamento humano que todos tenemos. 
 Yo específicamente, no me formé para ser maestra, pero me he formado en el hacer, 
en la clase diaria y eso me ha permitido tener como ahora mucho más conocimiento, más 
estructura, más proyección dentro de la pedagogía, entonces digamos que yo nazco 
enseñando pero ese hacer se va dando con el tiempo, en la medida que iba tomando la 
experiencia, ya son más o menos unos 11 años de estar enseñando y de ahí surgió, pero 
ya específicamente en el hacer, lo que trato de hacer como maestra, es identificar o leer 
como los procesos personales y tratarlos de tejer en un proceso grupal, entonces ese ha 
sido como el fundamento de mi pedagogía para que en ese tejer todos podamos aprender 
de las experiencias de los otros. 

 
17. ¿Crees que enseñas improvisación? 
 Yo pienso que la improvisación no se enseña, la improvisación se da a conocer, 
pero no es algo que tú le das a las personas, no es algo como un tendeu, que lo puedes 



 

 198

enseñar, lo puedes explicar, lo puedes desmenuzar, lo puedes mirar de diferentes fromas y 
enseñarlo  darlo a una persona, pero pienso que la improvisación es un estado diferente, 
no es un estado de enseñar improvisación, o sea prácticamente lo que tendría uno que 
hacer como maestro es activar esa capacidad creativa para que la improvisación aflore. 

 

18.  ¿Cómo activas esa capacidad creativa en tus alumnos? 
 Con trabajo desde diferentes lugares, el trabajo de cuerpo es importante, es 
importante el trabajo mental, el trabajo de conciencia es importante, es que activar esas 
capacidades creativas viene desde todo lo que hemos hablado, desde la identificación que 
es el proceso de conciencia, desde la percepción que es la apertura a los otros, al espacio.  
Es una pregunta compleja, porque cómo se hace eso es de diferentes formas. 
 En ese sentido yo sigo muy la línea, así como hablabamos al comienzo, como la 
línea de entrenamiento que he encontrado entre la improvisación y el buto, entonces todas 
las herramientas que uso ahí son trabajo corporal como tal, catársis, estados de 
concentración, para luego trabajar con herramientas como texto, imagen, calidades de 
movimiento, espacios virtuales, físicos, entonces yo trabajo más desde ese tipo de 
entrenamiento, de estados catárticos y estado de concentración que me permitan 
identificar y hacer un reconocimiento conciente de mi estado particular en ese momento 
para empezar a buscar caminos de creación. 

 

19.  ¿Cómo es tu relación con los alumnos? Qué les quieres transmitir?  Cómo los 
corriges? 

 Pienso que es difícil calificar, o sea como decir, esto está bien y esto está mal, 
digamos que es mucho más fácil decir: “profundiza! o ve más allá! o encuentra otras 
herramientas de trabajo! o que más le podrías sumar o qué le podrías quitar!”  Esas son 
más las orientaciones, más que correcciones, son orientaciones que podría dar en relación 
con los estudiantes.   
Qué me interesa que trabajen?  Que identifiquen sus propios momentos creativos y que 
cuando los identifiquen hagan un trabajo de conciencia para usarlos y potenciarlos mucho 
más, es más esa búsqueda de los estados de conciencia dentro de los procesos de creación 
de improvisación, eso es básicamente lo que busco, que conecten ese estado de 
conciencia, porque pienso que si hay improvisación y hay movimiento y hay logros, pero 
no hay estado de conciencia sobre qué te vas a montar luego para ver más allá, entonces 
sería como dar vueltas a la manzana, más o menos y no salir de allí, entonces pienso que 
lo que más me interesa es que desarrollen estados de conciencia y en cuanto a 
correcciones o como tal, digamos que trato más de que no haya una calificación sino de 
que haya una reflexión. 
 

20. ¿Qué habilidades crees que has desarrollado tú para enseñar tanto en la 
improvisación como en otras técnicas? 

 Yo creo que la principal habilidad ha sido la observación, la observación es como 
tener el ojo para poder identificar los procesos de las personas, los estados, las 
emociones, hacer unas s corporales, pienso que eso ha sido lo que más he podido 
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desarrollar o potenciar como profesora de danza contemporánea, improvisación, buto y 
otras. 
 

21. ¿Qué tiene que ver la observación con la lectura? 
 Pienso que es un tipo de entrenamiento que uno como professor va desarrollando, 
que es observas y el observea es el observea general, no es solamente una lectura corporal 
que puedas hacer, sino como una lectura de las palabras, de las miradas, de los gestos, de 
las expresiones, de la forma de movimiento como tal, entonces es una observación amplia 
de gran aspecto y creo que los profesores nos vamos entrenando en eso y más cuando 
tienes la cercanía con alumnos constantes, regulares, que ya los empiezas a conocer.  Es 
un tema un poco energético también.  Difícil a veces decir de dónde viene eso, pues sí, 
muchos de nosotros podemos leer libros y muchos lo hemos hecho, que nos han dado 
guias, luces, entendimiento y demás pero realmente es en la práctica en donde toda esa 
información aterriza y comienza uno a entender y cada ser es único también, entonces es 
como para uno como professor, estar abierto a ese ser, a lo que es cada persona y a lo que 
trae cada persona y la lectura la entiendo como el entendimiento que nace de ese 
observer, la interpretación y creo que hay algo super clave y es cómo hago una lectura sin 
juicio, creo que es clave en el hacer pedagógico, guarder la neutralidad y creo que eso le 
pasa a todos los profesores, los terapeutas,  le pasa a todas las personas que tienen oficios 
de comunicaicón o de entrega o demás y a todos nos ha pasado que terminamos viendo 
en el estudiante, en el paciente, en el alumno, en el cliente, no sé, terminamos viendo un 
espejo de nosotros mismo y eso es lo que genera el juicio, entonces es cómo también 
tener una distacia con respecto al juicio para que yo no vea en los demás, lo que no veo 
en mí mismo, eso es como uno de los retos bien grandes que tenemos los docentes que 
trabajamos con ese crecimiento humano, entonces tiene mucho que ver con la 
neutralidad, con la historia única de cada persona y finalmente lo que uno hace es orientar 
y por eso decía, como tratar de tejer todos esos procesos que me llegan hoy a la clase, 
trato de identificarlos y trato de tejerlos todos aunque sean muy diferentes para que todos 
puedan aprender de todos. 

 
22.  ¿Crees que la improvisación debe tener algún resultado? cuál? 
 Si alguien lo quiere tener, yo creo que sí.  No creo que se deba establecer, es como 
preguntarnos si creemos que la danza deba tener un público. pues si uno queire tener un 
público lo tiene, si quieres danzar para tí mismo sin público, es otra elección, entonces 
pienso que es igual con la improvisación, no necesariamente la improvisación  tiene que 
llegar a un resultado concreto, yo puedo improvisar por el placer de improvisar, por el 
conocimiento que me brinda improvisar, por las cosas que me puedan conectar 
improvisando, sin necesidad de llegar a un resultado.  Hay otras imrpovisaciones que se 
usan para llegar a un resultado compositivo, pero pienso que es de libre albedrío. 

 
23.  ¿Has dirigido algunos entrenamientos y algunos experimentos en improvisación 

que contengan público? 
 Sí, de hecho la misma clase se convierte en público. Por una parte mi metodolgía de 
trabajo en clase busca que los mismos estudiantes sean público de los otros y halla una 
observación mutua, entonces se podría decir como un pequeño ejemplo de hacer 
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ejercicios de hacer improvisacion con un público pequeño y ya hablando de espacios un 
poco más abiertos y que estén por fuera de la clase, sí he tenido experimentaciones en 
espacios abiertos. 
He trabajado en un espacio de improvisación en la Plaza del Ché, que era parte de un 
taller de buto, pero alejándonos del taller tuvimos una experiencia de salir a improvisar 
allí, no más, no como parte del taller, sino como por hacerlo simplemente y ese fue un 
ejercicio de improvisación con público, no con un público estable porque era ese público 
que iba rotando un poco.  Ese tipo de experiencias han sido en las que he estado. 
Y dentro de la escuela hemos tenido los ejercicios de improvisación con estudiantes ya en 
espacios públicos, que son el resultado de trabajos ya específicos de la clase o de 
búsquedas específicas de la escuela también, de objetivos concretos, entonces lo que se 
ha hecho en “El Séptimazo” o en la Séptima, que fue en el 2010 y 2011 en el que 
participaron entre 10 y 12 personas, los espacios de imrpvisación que se hicieron en la 
Avenida Chile que fue en el 2010 en la que participaron mas o menos unas 12 personas. 
La experiencia del 2012 fue en la Séptima en el Centro de Bogotá y fue importante 
porque el público no solamente fue espectador sino que fue proponente de movimiento, 
entonces se diseñaron unos momentos y lo que pasaba entre momento y momento no se 
sabía qué iba a pasar, era totalmente improvisación, pero sí habia unas citas, unos puntos 
de encuentro espaciales, delimitamos el espacio virtualmente, marcándolo en el piso, 
usamos texto y el público se mostró muy propositivo con respecto al texto, el público iba 
diciendo algo y ese texto lo iba interpretando el bailarín en ese momento, entonces ese es 
uno de los que más recuerdo por la relación con el público que fue muy interesante, 
porque no fue solamente de observador sino que pasó a ser un activo. 
 

24.  ¿Cuál ha sido el interés de Zajana de llevar la improvisación a estos espacios? 
Por qué? 
 El interés viene de dos lugares.  Un interés que es el proceso de formación de 
estudiantes que es muy importante trabajar fuera del espacio, del salon de clases como tal 
y enfrentarnos a otro tipo de estímulos que nos repercutan dentro de la improvisación 
como tal, entonces ese es uno de los objetivos, que desde los estudiantes podamos etner 
más experimentación, podamos tener diferentes espacios y saber cómo esos diferentes 
espacios nos cambian en el contenido con el que estamos improvisando, eso por una 
línea. 

 Por otra línea, porque consideramos que es importante impactar al público de 
alguna forma, es importante romper las estructuras cotidianas y las estructuras que uno da 
por sentado, entonces la improvisación nos permite hacer ese tipo de rupturas, nos 
permite sacar, descontextualizar a los hábitos de vida, a la cotidianidad, entonces nos 
descontextualiza eso y no pone en un lugar diferente.  Cuando el público se pone en ese 
lugar diferente pues va a tener una reflexión, entonces también cómo es importante para 
la escuela movilizar esa energía y dejar también relfexiones o preguntas o simplemente 
reacciones, dejarlas en la público, entonces desde esos dos lugares yo diría, desde la 
formación de estudiantes es importante estar en otros espacios, bajo otros estímulos y 
desde el público es importante que rompamos esos hábitos y esa cotidianidad para 
generar unas reflexiones diferentes. 
 



 

 201

25.  ¿Cuáles crees que serían las ventajas o desventajas de trabajar con gente 
profesional al mismo tiempo que con gente que no tiene mucha experiencia en la 
danza? 

 Yo le aportaría más a las ventajas que a las desventajas. 

Qué ventajas tiene? Pienso que buscando desde estos dos objetivos, desde el 
crecimiento de los estudiantes y desde la percepción del público, creo que presenta más 
ventajas trabajar con un grupo mixto.  Desde el crecimiento de los estudiantes 
básicamente porque el estar desde lugares diferentes y el conocer estados diferentes de 
las personas es un momento más nutritivo, la heterogeneidad me parece más nutritiva, se 
desarrollan habilidades de conversación, de comunicaicón, de liderazgo, de toda la 
relación del dar, del recibir, del ceder, se dan de forma más nutritive en un grupo que es 
mixtio y esto fortalice las capacidades de improvisación. 
Y por el lado del público pienso que para el público es importante sentir que eso que hace 
una persona normal lo puede transpolar a que lo podría hacer él.  Cuando vemos unos 
movimientos de bailarines profesionales, unos movimientos con mucho contenido 
estético, con mucho contenido en muchos sentidos, uno como público lo admira, lo 
reconoce pero es difícil que te identifiques en lo personal con eso, porque hay una gran 
distancia, entonces pienso que hablando de público es muy importante sentir que cuerpos 
naturales, que cuerpos comunes y corrientes tienen esa oportunidad de moverse y tienen 
esa oportunidad de encuentro, entonces hay una identificación mucho más cercana ya no 
con tanta distancia hacia el movimiento, entonces yo hablaría más de ventajas. 
Desventajas como tal, hasta ahora no las he identificado como tal. 

 
 

26.  ¿Por qué crees que es importante que los alumnos estudien o sepan de  
improvisación? 
 Básicamente porque la improvisación conecta con la creatividad profunda del ser 
humano, en origen, entonces es importante que los estudiantes hagan improvisación para 
entender que la danza no es una imitación de movimiento, sino que la danza es una 
generación de movimiento, que es una creación de movimiento, así yo esté imitando a un 
profesor o esté siguiendo una secuencia o demás yo tengo mi propia forma de generar el 
movimiento.  Es única, es la mía, es la particular, es la que yo encuentro, que es tambien 
diferente a la que yo puedo, entonces pienso que la improvisación si le permite a uno 
trabajar esos temas mucho mas profundos en la creativiadd y finalmente la danza tiene 
mucho que ver con eso, con la creatividad. 
 

27. ¿Qué esperas de los alumnos? 
 Lo que te había mencionado anteriormente, que es el estado de conciencia, que 
desarrollen un estado de conciencia, de su cuerpo, de sus posibilidades, de sus estados 
propios, el estado de conciencia pienso que es lo fundamental para aprender. 
No espero de ellos, por ejemplo, que creen muy bien, que improvisen muy bien, que sea 
fácil para ellos crear, no, esas cosas no, porque eso depende mucho de los procesos de 
cada uno, lo que espero es que desarrollen conciencia, eso sí es fundamental. 
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28.  ¿Crees que de ese estado de conciencia se despliega un poco la responsabilidad 
de lo que haces y lo que produces? 

 Sí, claro.  Es que el estado de conciencia es como una vision panorámica, entonces 
cuando tienes esa vision ya puedes saber tus alcances, también tus límites. 
 Sí, pero yo pensaría que lo que espero de mis alumnos es ese estado de conciencia, 
pero es que ese estado de conciencia es como un insumo para que yo como maestra pueda 
verlos avanzar, lo que pasa es que no digo, dónde quiero el avance de cada persona, eso 
está determinado por procesos personales.  Claramente si me preguntas, qué espero de 
mis estudiantes, de cada persona espero esto, pero digamos que lo fundamental, lo que si 
es lo mínimo que espero tal vez, es ese estado de conciencia, esa vision panorámica, pero 
como un insumo. Yo veo en perspectiva todo,veo los terrenos hasta donde puedo 
alcanzar, ver otros que a los que no llego y ahora sí me pongo a trabajar con base en esa 
vision panorámica, pero una persona que no llegue a ver eso prácticamente está como 
nuevamente, dándole vueltas a la manzana, no está evolucionando o no va a salir de ahí. 
 

29. ¿Cómo definirías la improvisación? 
 Es como complicado buscar unas definiciones completas para temas tan amplios, es 
exactamente lo mismo a decir, cómo se define la danza… pienso que todas las 
definiciones que uno pueda dar no alcanzan a reunir todo lo que eso significa, entonces 
pienso que ese sería un problema con la improvisación, sin embargo se podría tratar de 
definir más bien como una escencia de la improvisación, es como la posibilidad de ser y 
de estar en movimiento presente.  Eso pensaría que es como en escencia, sin embargo dar 
una posible definición podría quedar corta o ser como demasiado elemental para todo lo 
que significa, sin embargo lo que podría intentar es como más bien resumir una escencia, 
es más como eso, no que sea una definición, pero en escencia para mí la improvisación es 
la posibilidad de ser y de estar en movimiento presente. 

 

30. ¿Qué se necesita para improvisar? 
 Se necesita libertad, sentirse libre.  Concentración.  Un poco de abandono de las 
estructuras personales.  Eso básicamente pensaría. Riesgo también. 
 

31. ¿Para qué y por qué improvisar? 
 Yo creo que para sentirnos vivos creativamente, eso sería para qué improvisar. Y 
por qué?, porque exploramos y conocemos más de nosotros, de nuestro mundo y de 
nuestro contexto a través de la improvisación. 
 

32. ¿Hacia dónde conducirías los procesos de improvisación dentro de la escuela? 
 Yo diría que los conduciría más hacia el público, todavía más de lo que lo hemos 
hecho, o sea como a que haya una interacción más activa y más concreta con el público 
durante los años. 
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33.  ¿Cuál es la importancia que tiene la improvisacion dentro de la escuela? 
 Es como poder estimular a los estudiantes en su parte más intuitiva, más expresiva.  
Esa es como la gran importancia. 
 
Perguntas adicionais 
 
34.  ¿Cómo entra el buto dentro del estudio de la improvisación? 
 El buto llega a mi vida porque siempre he tenido una inquietud y mi inquietud 
siempre ha sido hacia lo contemporáneo y hacia lo vanguardista, hacia la posibilidad de 
ser incluyentes, de integrar técnicas, conocimientos, pensamientos, entonces en medio de 
esa inquietud dentro de la danza contemporánea comienzo a buscar otros lenguajes y 
conozco a través de fotografías y videos la danza buto, me siento muy identificada con 
ella y comienzo a averiguar cómo podría tener mayor conocimiento.  Aquí en Colombia 
no hay una línea de estudio del buto, claramente, pero sí han venido maestros desde 
diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Venezuela, entonces yo 
inicio como la búsqueda de esos maestros, de cómo llegan acá a Colombia y trabajo 
muchos talleres con ellos.  Después como resultado de ese trabajo nos queda una 
inquietud a varias personas y deseamos seguir trabajando y formamos un laboratorio en 
danza buto con el que trabajamos algún tiempo y desde ese entonces llevo más o menos 8 
años en un laboratorio de investigación como tal.  Primero viendo cómo entiendo el buto 
desde esta latitud y cómo lo siento y lo vivo, así es como llega el buto a mi vida.  Y 
encuentro unos puntos de unión entre el buto y la improvisación, son unos puntos bien 
interesantes, básicamente porque el buto es un estado de improvisación, se podría decir, 
un estado de improvisación con base en imágenes profundas y permite la libertad de 
navegar así como la improvisación sobre diferentes estados e ideas, mundos y demás, 
aunque también tienen claramente unos puntos de diferencia. 
Esos puntos de diferencia pienso que radican en el yo.  Para el buto es importante borrar 
el yo, para la improvisación no siempre es importante, tú puedes improvisar siendo tú 
mismo y teniendo tu contenido emocional, sensible, físico como tal, pero para el buto sí 
es importante borrar un poco el yo, el sujeto, la persona que lo está haciendo, para dejarse 
habitar de otras energías, de otros movimientos, de otros pensamentos. Entonces pienso 
que ese es uno de los puntos fundamentales en donde radica la diferencia entre la 
improvisación y el buto como técnicas, si se los puede decir asi. 
 
35. ¿Cuando haces buto cómo es el proceso que empleas o el proceso creativo que 

sigues, cómo es en el buto y cómo es en una improvisación normal?  Es el mismo? 
 No siempre es el mismo, pero sí hay puntos de coincidencia.   

Para el buto tengo un sistema de trabajo que es primero un trabajo de aclabar, paralelo de 
meditación y de catársis, las catársis son energéticas y son físicas, muy mecánicas del 
cuerpo y las meditaciones son más mentales, más de estados de concentración. Eso lo 
hago como primer trabajo de entrenamiento y después ya escojo previamente, se podría 
decir que escojo una ruta de imágenes que quiero trabajar por inspiración propia o por 
interés propio y comienzo con esa ruta de imágenes a ver a dónde me lleva. A veces el 
trabajo creativo en el buto puede ser expansivo o puede ser profundo, dependiendo del 
estado, del momento particular, se puede hacer un mucho más profundo con una imagen 
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o se puede expander y cambiar de imagen a imagen, eso es lo que se logra creativamente 
en un entrenamiento de buto. A nivel de improvisación, mi entrenamiento difiere en el 
estado de concentración como tal, es decir, para la improvisación a veces uso métodos 
que son un poco más vitales físicamente, el movimiento como tal y muchas veces no 
trabajo con una imagen como tal, a veces como parte del entrenamiento lo que hago es 
que dejo fluir, qué aparece en ese momento y después, más adelante sí puedo tomar una 
imagen e improvisar sobre esa imagen, entonces para mí sí tienen diferentes entradas 
pero muchos puntos de encuentro. 

 

36.  Dentro de esos procesos creativos entre el buto y la improvisación con que otros 
elementos trabajas a nivel creativo? O qué incluyes dentro de ese proceso creativo? 
 Uso herramientas, que pueden ser herramientas de texto, de imágenes, herramientas 
sensoriales y que todas esas herramientas me puedan dar un punto de partida ya sea para 
improvisar o para hacer butoh. 
 Creo que es importante un estado de concentración que me permita abrir la energía 
a un estado de atención.  Estos son elementos fundamentales que deben estar en la 
improvisación porque la concentración me permite mantener el recorrido o el trayecto 
que quiero llevar o recordar ese recorrido que tuve y el nivel de atención me permite estar 
abierto a ver cuales son los cambios que entran o más bien los estimulos que me tocan o 
que  entran y que también definen mi estado de improvisación como tal.  Dentro de esos 
estímulos puede haber otros cuerpos, otros movimientos, otras energías, puede estar el 
espacio, los objetos, a esos estímulos me refiero, por eso creo que el nivel de atención y 
de apertura es importante para relacionarme con ellos y dejar que ellos penetren en mi 
estado de improvisacion y el nivel de concentración  que si me permite o que me 
garantiza el hilo o el trayecto que quiero llevar o fijar ese hilo que voy encontrando. 

La percepción es parte de la atención, parte de los estímulos, la veo ahí. 

 

37. ¿Qué otras cosas le añadirías o con qué otras cosas trabajas tú que tú creas que son 
importantes dentro del proceso de improvisación? 

 Yo pensaría que de pronto un poco el de identificación, me refiero a identificar los 
estados de la improvisación, claramente sabemos que todas las improvisaciones se tratan 
de eso, de que sean diferentes, de que sean únicas, que sean especiales en el tiempo y en 
el espacio en el que se hagan. Pero, pienso que si queremos proyectar una improvisación 
hacia una investtigación creativa, es importante identificar los estados personales y de 
contexto que existan para poderlos tener claros, entonces desde este punto de vista. Si 
deseo investigar a través de la improvisación voy a saber cuáles son las variables, 
identificar cuáles son las variables de insumo que tenía para eso y que podría generar que 
mi proceso sea diferente en otro momento, en otro estado, en otro espacio, entonces yo 
sumaría ahí la identificación, esa identificación yo creo que está más relacionada con los 
estados de conciencia. 
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Entrevista Jamie Howard 

 
Dançarina, improvisadora, professora da aula de improvisação e  

coordenadora pedagógica da Escola Zajana Danza 
 

 
Nome: Jamie 
Sobrenome: Howard 
Mail:  jangiehoward@yahoo.com 
Função atual:  bailarina e comunicadora 
Nacionalidade: Colombiana 
Idade:  33 anos 
Gênero: Feminino 
 
1.  ¿Qué otras técnicas enseñas? que separa la improvisación de otras técnicas?  
 Lo importante de las clases tanto de la una de la otra, tanto la DC y de  
acondicionamiento, no es solamente tener unas cualidades físicas en el cuerpo sino 
empezar a ser consciente sobre el movimento del cuerpo y de donde nasce el movimento 
del cuerpo y conectares con el cuerpo, para poder bailar o expresarse. 
 En un sentido estricto, si yo estudio alguna técnica de danza contemporánea en el 
movimento para perfeccionar el movimento, estoy preparando el cuerpo para bailar de 
una forma determinada, lo que pasa es que ahora las formas de estudiar danza 
contemporánea pueden variar y los intereses pueden cambiar.  
 Se une en el sentido que tienen que estar presente para bailar.  Que lo que 
improvisas en danza contemporánea o lo nuevo en la DC cuando es una coreografía 
establecida está en crear la sensación de esa danza, o en sentir otra vez esa danza. Ahí 
está la creación en escena, es transcender el movimento. En improvisación estás creando 
el movimento también y estas creando independiente de la intención, creando historia o 
sentidos y relaciones en ese mismo momento. De pronto ahí hay una unión y separación 
sutil pero digamos que la improvisación hay sorpresa para el interprete no solo para el 
público también y dependiendo de los intereses y de las cualidades que uno tenga, puede 
ser mas que sorprendente, puedes decir algo y conectarte. Lo que pasa es que uno puede 
caer en la improvisación en lo misma improvisación, ahí se le pierde un poco la sorpresa 
para ti y para el publico si te ha visto antes o incluso para cualquier publico 
 Entonces también como si me vuelvo un improvisador así que puede ser, no es que 
quiera decir que no se pueda repetir cosas o quieras recurrir a elementos que ya  has 
encontrado, sino que de eso que has encontrado como encuentras cosas nuevas también, o 
como experimentas cosas nuevas. Claro! Hay gente que hace historias, crea movimientos, 
se relaciona mas con un público, pero creo que la improvisación tiene gracia en cuanto el 
interprete se deja sorprender también. La única diferencia que podría haber ahí, 
específicamente, no solo con la danza contemporánea  sino con una precisión 
coreográfica digamos es que, el movimento puede cambiar, porque una coreografía 
también te puede sorprender, lo que te dije ahorita de sentir distinto, pero con algún toque 
de diferencia. Y en improvisación eso también está, sino que se transformar más, es  al 
tiempo.  
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Lo novedoso pude ser esta como llegas a expresar con el mismo movimento, sentir algo 
que para la gente pueda  significar en conjunto con la escena, lo que estas buscando, que 
ya esta premeditado. Y en improvisación puede tenerlo antes puedo decir quiero lograrlo 
esto, pero en cada momento, en cada escena, estoy creando lo que estoy haciendo en cada 
momento, como pensando, este es el efecto de este momento en este instante, estas 
tendiendo cosas nuevas todo el tiempo y movimientos nuevos todo el tiempo y 
desplazamientos nuevos todo el tiempo y relaciones nuevas con la gente todo el tiempo. 
Yo creo que la diferencia mayor es lo coreográfico, el movimento en sí, dependiendo de 
como la gente lo tome, es eso!. Por que también hay coreografías de DC que se separan 
mucho más de lo que estoy diciendo, que las intenciones son otras, digamos que mis 
intenciones como bailarina son estas,  cada vez que yo hago una obra, y por eso me gusta 
hacer una misma obra varias veces, no por presentarme o porque me aburra  que ya está 
lista, es porque cada vez encuentro cosas nuevas cada vez que las hago y no por buscar 
un efecto, el efecto se busca en conjunto y  un director lo hace. 
 En la improvisación cada una busca sus propias cosas. Entre mas consciencia tienes 
con el cuerpo, mas puedes también buscar expresaste con el cuerpo y mayor posibilidad 
de movimento y ,por supuesto, hay que tener  un entrenamiento físico para poder bailar, 
lo que sea! 
 
2.  ¿Hace cuánto tiempo esta la  clase de improvisación dentro de la escuela Zajana 

Danza? 
 Bueno, yo daba primero clases de danza contemporánea y en esas clase de danza 
contemporánea yo hacia una parte de la clase de movimento dirigido, hacia una parte de 
exploración corporal y desde el próximo año comentamos a dirigir esa clase para la 
improvisación. Comienzan en le 2009. 
 
3.  ¿Cómo ha sido su proceso? cuenta un poco la trayectoria de esta clase en la 

historia de la escuela? 
 Yo comencé la clase, como una clase de reconocimiento y exploración sobre el 
cuerpo y buscando algunas herramientas que para mi son importantes para estar en la 
escena, en cualquier escena. Mas en la improvisación hay atención, no te puedes 
esconder, puede ser una diferencia. No te puedes esconder tienes que estar allí todo el 
tiempo sino, no puedes bailar no puedes improvisar, si tienes público pues menos. 
Entonces, trabajo mucho en la energía, la atención, la respuesta, cualidades físicas que 
pueden ser importantes para cualquier escena, que se tienen en cuenta en cuestiones de 
velocidad. 
 Yo puedo decir que tengo una estructura. Un calentamiento, que implica un 
calentamiento corporal obviamente y un calentamiento de conexión. Unas herramientas 
para crear, para bailar como si estas perdido, puedes también usarlas. Una parte de crear, 
no de crear solo corporalmente sino de crear sentido individual o colectivamente y nos 
momentos que son libres. Una estructura de un calentamiento, unas herramientas… 
 La relación con la música para improvisar desde la música y  los sonidos y la 
música como personaje complementar lo que la música propone, o hacer algo contrario 
con la música, interrelacionarse o trabajar con la música. Hemos trabajado con cualidades 
corporales. 
 Hemos trabajado un poco de contacto este año, el contacto desde una forma 
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sensible, un contacto desde la piel, desde la imagen y después indo un poquito mas hacia 
el peso, mas hacia la escucha que es algo que trabajo mucho y con el espacio, la relación 
del espacio y la propia sensación del espacio. 
 Jorge nos llevaba la improvisación hacia la intuición, sin dar muchas pautas. 
Leonor trabajaba la improvisación desde lo físico que ayuda a soltar una parte de la 
mente. sentir el impulso antes de moverse.  Lo que he hecho en los talleres, el viewpoints, 
de intuición y viewpoints y he hecho un método he recogido muchas cosas. 
 De los estudiantes te podría decir que están mas arriesgados y corporalmente 
porque han desarrollado con ciertas habilidades y el trabajo con la voz ha sido muy 
bonito. En las retroalimentaciones que hacemos, ellos me dicen es que crean juntos. Una 
parte del ego que ellos perciben en otras técnicas no se puede dar porque no hay un 
espacio para ponerse sobre nadie o proponer sobre nadie, si los otros te siguen si tu estas 
creando con los otros. Eso es chévere porque hemos entrenado mucho la escucha, seguir 
a alguien, proponer. esas cosas cuando se construye en equipo, aún sea desordenado se 
consigue percibir. La particularidad que tenemos en Zajana es que tenemos un grupo base 
de improvisación grande, de personas de más de 40 años todos Carlos más de 53 años y 
María Eugenia de 43. pero también personas que son mas jóvenes. 
 
4.   ¿ Por qué es importante tener una clase de improvisación especifica dentro de la 

estructura curricular? 
 Pois porque hay gente que busca cosas distintas en el cuerpo, o tal vez una 
sensación de conocimiento propio del cuerpo o tal vez de una relación  del cuerpo con 
ellos. No es que no se puedan mover de otras formas porque generalmente toman otras 
técnicas, digo no es que no puedan aprender otras técnicas, o que esta técnica sea más 
fácil o mas difícil. Simplemente es como un aprendizaje distinto, una exigencia distinta, 
porque todos saben que es necesario entrenar para poder improvisar y también ir a 
improvisar, porque en la clase cada vez se baila mas porque la parte del entrenamiento es 
bailar. Y eso me parece que es  característico de las personas que hacen improvisación, 
sus formas no se limitan a una estructura sino que van mas allá, y comienzan a hacer 
propuestas más interesantes.  
 Por ese lado dentro de la estructura de Zajana, primero se hace un reconocimiento 
de que existe una posibilidad y una técnica con esa posibilidad de estar creando y 
buscando. Una técnica propia, un hacer propio, único, individual con una propia 
característica donde la gente juega y aprende ciertas cosas que le sirven para jugar. Donde 
se reta jugando y donde se divierte. 
 Importante también porque también es un espacio, te lo voy a decir como me lo 
dijo una aluna la semana pasada: es que tu bailas al  tiempo con control y con libertad, y 
eso no es una característica mía sino de la clase, tienes formación porque la gente 
menosprecia la improvisación porque hace moverse como sea con el cuerpo. que es otra 
cosa, también se pueda dar. Pero es bailar como quieras con un conocimiento físico 
corporal, de ti también y con un entrenamiento. 
 Yo creo que con improvisación se le abre espacio a más personas para que pueda 
entrar que les beneficie física y mentalmente. Por eso, porque es un espacio de libertad y 
es algo que me dicen mucho en las retroalimentaciones y es que se sienten libres y es una 
cosa, es una libertad con parámetros, jun que hay espacios de total libertad. Creo que es 
un espacio de libertad para las personas que lo necesitan y para la institución en si, creo, 
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que Zajana es la única que tiene unas clases permanentes de improvisación. Ahora, eso 
dentro de la escuela es el reconocimiento de la improvisación como técnica o como 
herramienta de creación o como una forma de crear, se le da un lugar a la improvisación 
que no es tan fácil encontrarlo, y como clase permanente o vamos improvisar haga lo que 
sea, mira hay que entrenar para improvisar. Hay que posicionarla mas dentro de los 
alunos. 
 Porque la improvisación así no te vayas a dedicar a ella, te da unas herramientas 
para trabajar otras técnicas desde la expresividad, fuerza, energía, contacto con el público 
desde la creación continua, del sentir continua y la interpretación continua. 
 
5.  ¿ Cómo estimulas la improvisación en las otras clases? 
 Una cosa es explorar y otra es improvisar. Aunque en la improvisación haya 
exploración. Por ejemplo tu puedes comenzar a moverte desde un hombro en la 
improvisación como en la  DC, o moverse de tal forma. En realidad es una parte de la 
improvisación pero no es en si misma improvisación, porque yo estoy explorando como 
me muevo pero estoy explorando mi posibilidad de movimento. Ahora cuando improviso 
aunque este explorando uso esa posibilidad de movimento, cosas de sensibilización, 
exploración corporal. La mayoría de las propuestas del movimento con estructura 
aprendidas, ya proponen otra cosa… una seguridad que yo puedo proponer en 
movimento, eso es bonito! fortaleciendo una idea de la danza que tenemos en Zajana 
como sus primeras experiencias bailando 
 
6.  ¿Cuéntame como ha sido tu experiencia como professora? 
 Hay clases como generalmente en las que yo también entro a improvisar  y solo 
estoy dando indicaciones, también veo, y en las  que también estoy. Hay clases de  
improvisando en las que observo, y observo sobretodo porque es una forma de mirar  la 
exigencia, porque yo no puedo decir que la improvisación esta correcto o incorrecto, pero 
si decir si es algo que está o no de acuerdo a una indicación. Me voy a explicar: si 
estamos trabajando específicamente dejarnos llevar una parte del cuerpo por ejemplo: 
pues yo si puedo ver si una persona se esta dejando mover por una parte del cuerpo o está 
moviendo todo el cuerpo al tiempo. En ese sentido, es importante mirar y observar y 
ayudar a las personas a entender, porque puede ser que si lo estén intentando pero su 
cuerpo este confuso o se salen de la idea y se les olvida, y no es que este mal moverse 
desde todo el cuerpo sino que estamos desarrollando una habilidad especifica. 
 Con los niños bueno vamos a bailar como si fuéramos arboles, una cosa es que un 
árbol puede ser de diferentes formas, y otra cosa es que sea cualquier cosa. Yo no sé, si 
me explico, como yo sé que es libre y puedo hacer muchas cosas entonces no hago eso, 
entonces salto, corro y persigo al otro. Estoy dando un ejemplo exagerado, pero se puede 
hacer de muchas formas y de todas las formas. 
 
 
7.  ¿Cuáles son los enfoques de enseñanza dentro de la improvisación? tienes algún 

método?  
 Una parte importante es que la gente comience a escuchar su propio cuerpo y sus 
propias sensaciones corporales. Trabajo más desde las sensaciones y de la creación física 
que desde las emociones. Ciertas herramientas de improvisación de atención, escucha, 
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cualidades corporales como tipo de movimientos y cualidades escénicas por ejemplo la 
velocidad. Y otras cosas en grupo para crear en grupo, que son para mi importantes,  que 
es el trabajo de escucha y otras herramientas de la improvisación que ya se conocen en 
toda la improvisación. Para desde ahí buscar bailar, individualmente o juntos. Aunque 
toda la clase sea bailar, las herramientas son una forma para usarlas para bailar en la 
creación que cada uno quiera.  Trabajo con la voz, cualidad física y el espacio cualidad 
escénica  
 
8.  ¿Has desarrollado un método especifico? 
 Yo hago un plan de trabajo, y de acuerdo a eso, trabajo las cosas. Por ejemplo este 
año estaba trabajando una iniciación al contact 
 
9.  ¿Cómo conduces a los alumnos a encontrar su proceso creativo?  
 Por ejemplo, digamos es más un poco con las indicaciones. Al principio de la clase 
yo hago un ejercicio que es inhalar y exhalar con el movimiento, con el único objetivo 
inicial de escuchar la respiración y una forma de escucharse así mismo y moverse con la 
respiración. Desde ese momento, si hay gente nueva, empiezo suave y comienzo 
estirando. Por ejemplo esos movimientos se comienzan a convertir en expresión. Desde el 
momento que ya están explorando, ya están conectándose, ya están buscando sus propias 
formas de moverse. Además que no hay un referente de quien copiarse, eso es claro desde 
el principio de la clase. 
 En general, busco que sea una forma muy ética y que estén tranquilos con ellos 
mismo. Sin ir a violentar a alguien como baile y haga algo creativo, porque no todas las 
personas se sienten en la tranquilidad, en la confianza para hacerlo. Es otra de las cosas 
que me parece importante que haya esta clase en Zajana. Por eso empiezo con ejercicios 
de exploración,  que la gente no sienta que no este haciendo nada creativo mas allá de 
estar investigando su propio cuerpo, incluso, hay personas a las que se les dificulta. A 
veces hacer que los ejercicios que tienen mucho parámetros ayuda que las personas 
descubran cosas, sin ponerse en evidencia, sin ponerse nervioso o preguntarse sobre lo 
que se esta haciendo. Pero también tiene que hacer parte del estudiante para confiar en el 
profesor y simplemente hacerlo. Después de un rato yo dejo de dar indicaciones y ellos 
mismo siguen haciendo sus propias exploraciones y luego de hacer sus propias 
exploraciones yo doy otras indicaciones para crear, dependiendo del tipo de 
entrenamiento que hemos estado haciendo. 
 
10.  ¿ Qué elementos intervienen en ese proceso? con que juegas? 
 Lo que yo trabajo, dentro del proceso creativo. Una cosa es tener consciencia de si 
mismo, de lo físico. Hay otras sensaciones también pero pasan por lo físico. Un poco 
también, la imaginación, puesta en el contexto, en el estar ahí, sin irse del salón , para mi, 
el estar ahí es una de las cuestiones importantes. La escucha no solo del interior sino la 
escucha de los otros, y estar relacionado con lo  que esta por fuera de mi, con el espacio, 
si hay música, con lo mismo que estoy haciendo para crear con lo que estoy haciendo o 
con lo que están haciendo los otros. Y las cuestiones físicas, por que sino todos 
terminando teniendo miles de sensaciones, haciendo los brazos así, simplemente. Hay 
gente que tiene más intuición sobre los brazos. También depende de mi, dirigirlos a que 
utilicen otras partes del cuerpo o los mismos ejercicios y tampoco violentarlos, eso se da 
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poco a poco. Otras cuestiones  escénicas de saber relacionarse con los otros: inicialmente 
yo doy unas pautas de cómo contestar o relacionarse con los otros, como crear con el 
otro. Para que después ellos mismos sepan a partir de esa exploración que puedan crear y 
hacer sus propias experimentaciones y creen. Luego, trabajamos con palabras o con 
temas, o con palabras sin sentido y los estudiantes les van dando un sentido creando entre 
ellos una historia. Entonces, utilizamos la voz y de construcción con la voz y contar 
historias entre todos, así no sean lógicas pero si que tengan un sentido lógico, o sea, que 
algo pase con lo que estamos diciendo y no lo dejamos tirado. Lo mismo con el 
movimiento paso eso y la voz como complementa el movimiento o mas bien la voz como 
personaje. Eso es un entrenamiento que hacemos. 
 Esos elementos son los principales: conectarse con uno mismo, conectarse con los 
otros. El entrenamiento es para poder responder a eso, a lo que pasa conmigo y con los 
demás. Buscando forma creativa de hacerlo, bueno no siempre, no es una obligación, con 
el entrenamiento se consigue eso, a responder y a crear. 
En el entrenamiento también se cambia mucho y también otro entrenamiento es como 
hacer que crezca una misma idea entre todos o yo sola, desarrollarla y luego pasar a otra 
idea. Que esa otra puede ser que esa idea se relacione con la anterior o se puede devolver. 
Eso es un ejercicio cuando no sé que hacer, me devuelvo para encontrarle sentido.  
Conexión, atención, la voz, el juego, el arriba, los niveles, las velocidades, las formas 
corporales, las formas de interactuar con los otros como:  quedarse quieto, responder, 
llenar espacios, copiar. Estas que son las herramientas, así es como los llevo a la 
creatividad para que ellos las aprendan, desarrollen y las utilicen cuando quieran. Eso es 
lo más físico e intuitivo. Con otras personas ya comenzamos a trabajar con los temas o 
con algunas reglas dentro de la improvisación. 
 
11.  ¿Cómo es la relación con los alunos? que procuras transmitirles? que les 

corrijes? 
 Les corrijo cuando estamos haciendo un ejercicio especifico, no es tanto 
correcciones, es más observaciones como: mira siempre haces este movimiento, entonces 
es recomendar y buscar que se vaya mas a la consciencia. Hay dos cosas que hay que 
tener en cuenta 1. Lo que yo veo de los estudiantes  no puede ser lo que yo espero que 
bailen, porque el profesor se dejo sorprender. No es lo correcto o lo incorrecto, pero hay 
unas pautas. Entonces no esperar de los estudiantes que hagan lo que yo me imagino que 
debe ser una improvisación, sino que también los estudiantes hacen una propia 
improvisación que es distinta a lo que yo me “imagino” que debe ser una improvisación. 
Lo primero es dejar que las personas desarrollen sus propias sensaciones y algunos 
mueven mas algunas partes del cuerpo o tienden un tipo de movimiento, entonces a partir 
de esto dejar que surjan otras cosas. Y la mirada del profesor y el criterio empieza a tomar 
unas perspectivas o afinarse sin ser “debe ser así”, porque ya no seria una improvisación. 
Mirando se aprende, uno los ve y ayuda. Digamos que la tarea es dar las indicaciones 
para que desarrollen sus propias habilidades para la improvisación. Lo que creo es que no 
hay una forma de hacer improvisación pero esas habilidades ayudan a desarrollar esa 
capacidad de improvisar. No es tan fácil porque no tengo el conocimiento total y único,  
pero si hay cosas básicas que se pueden mirar. Por ejemplo hay momentos en que los 
estudiantes bailan y bailan y siguen creando y contando historias yo no quiero dejarlos 
parar, de hecho no los paro, espero que ellos encuentren su momento. 
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12.  ¿Hay algún tipo de organización al improvisar? 
 La improvisación puede tener o no un tipo de organización. Cuando voy con otras 
personas a improvisar. Lo primero es que las personas salen a improvisar y encuentran 
ese momento de improvisar, ese es para mi como el calentamiento. Encontrar el momento 
de ponerle energía en disposición para improvisar. Puede haber una estructura en la 
improvisación, como lo que hay en cualquier obra. Yo lo que puedo ver es que siempre 
hay un entrar, una contextualización, un conocimiento, no lo podría ver sino se estructura 
antes. Ahora como en el cine y la literatura puedes empezar como quieras lo difícil ahí es 
saberlo tejer, en el momento. 
 
13.  ¿Crees que cuándo se improvisa se estas componiendo? ¿cómo se presenta este 

processo? 
 En algunos momentos si. Bueno, en todo momento de la improvisación se esta 
componiendo, porque estas componiendo desde formas o sentidos. Ahora si una 
improvisación es una obra, también en algunos momentos si y en otros no. Hay bailarines 
que lo hacen, que empiezan a bailar y van componiendo una obra, una sensación y una 
historia completa.  Por ejemplo Boroucky él hizo una historia, ya tenia una idea 
preconcebida sabia que iba a bailar y las herramientas que iba a usar, ahí había una 
composición clara. A veces no se logra una composición que no creería que esta mal, la 
pregunta es que la improvisación es para quien? O la van a ver o no la van a ver? Si 
pones un tema puede que no hay una historia pero pueden haber unos puntos, no 
necesariamente hay una composición en ese sentido de crear una historia. Pero hay 
composición de relaciones, de sentido, de sensaciones, formas, ahí creería que hay 
composición. También una improvisación en si sola y hay obras con estructuras que 
utilizan la improvisación. 
 
14.  ¿Crees que la improvisación debe tener algún resultado? ¿Cuál? 
 El resultado es en si misma. A mi no me gustan mucho los resultados. Cuando es 
para una obra, la improvisación se usa para tener un resultado o por lo menos una 
herramientas para hacer algo. Si es como en la clase, él único resultado es que la gente 
baile y cree con los otros. A veces se consigue unos momentos hermosos como cuando 
logramos trabajar juntos, así sea una vez en la semana. Los estudiantes comienzan a 
trabajar y hacer cosas muy bonitas de ver. Ahí o resultado es el mismo hacer, la 
experiencia de la improvisación . y también puede tener resultado escénico 
 
15.  ¿Haz tenido alguna experiencia dirigiendo o creando  piezas de improvisación? 

¿cuáles? 
 Resultado son las muestras pedagógicas de la escuela de final de año. El resultado 
es lo que mostramos con los estudiantes. La última presentación que hicimos fue a partir 
de poemas que ellos escribieron y con eso hicimos una pequeña estructura de 
improvisación. Lo que me interesa es que la gente siga bailando bajo sus propios 
intereses sobre lo que quiere bailar. Lo conseguimos con las indicaciones de temas para 
cada uno e hicimos una obra. Es lo más cercano que hemos tenido. 
 



 

 213

16.  Describe como ha sido el processo de llevar la improvisación a la escena y 
¿porqué? 

 La primera vez teníamos unas pautas físicas o herramientas de improvisación como 
unas reglas. La segunda vez teníamos una reglas mas unos juegos de palabras que 
habíamos hecho y tal vez teníamos una estructura. La última vez teníamos una estructura, 
que además existía la libertad de trasgredir la estructura, que algunos momentos se 
hicieron. Los estudiantes decidían si querían hacer algo distinto y los otros estaban 
preparados, atentos ante tal decisión. Este año lo que hicimos fue que los estudiantes de 
improvisación trabajaron con los de contemporáneo. Y el componente de improvisación 
era sobretodo desde la conexión sensación y la sensibilización era trabajar a partir de eso. 
En otros momentos habían unos personajes definidos con unos movimientos propios. 
 El día de la danza 2012, hicimos unos ejercicios que preparamos mucho en el 
entrenamiento, por que era para la calle. Hicimos unos ejercicios en los que usamos 
movimientos en la cotidianidad exagerado, luego hicimos un juego en el que 
delimitábamos unos espacios en el que nos movíamos, teníamos unas cualidades 
corporales de acuerdo a esos espacios. Además invitábamos a las personas de afuera a 
que nos digieran cosas o pautas que nos cambiaran lo que estábamos haciendo. Por 
ejemplo, esa si es una improvisación con reglas en el que el resultado no era crear una 
historia sino la intención era de relacionarse con la gente y por supuesto, bailar. 
Trabajamos arquitecturas, corporalidad, atención y conexión, extra cotidianidad, un 
entrenamiento fuerte para ese momento y fue muy bonito los que nos paso y para las 
personas que estaban ahí. Fue en el centro una calle peatonal, y alguna gente entro a 
bailar con nosotros. 
 El año anterior en el 2011, por todo el espacio, mas amplio, mas libre con unas 
indicaciones para comenzar. Eso fue el centro comercial Gran-ahorrar. Éramos un gran 
grupo y nos dividíamos en otros grupos más pequeños y los  turnos  de movimiento  se 
determinaban por unas reglas dentro de eso pequeños grupos. Que de alguna manera, eso 
se fue desdibujando y dibujando de alguna otra manera, igual se mantuvieron algunas 
reglas y se trabajo arquitectura. Se desarrolló una comunicación entre todos y una 
atención, sorpresa y movimiento. Lo bueno es que esas experiencias de la calle, hay 
estudiantes de otras técnicas de Zajana. 
 
17.  ¿Hay alguna diferencias y / o ventajas de trabajar con personas que no saben de 

danza que con profesionales? 
 No sé, por ejemplo yo nunca he dado clase para bailarines, pero he estado en clase 
e improvisado con ellos. Depende de la búsqueda, porque la mayoría de bailarines no se 
han formado tanto como bailarines sino así. Yo no podría decir que si hay alguna 
diferencia, creo que es el tipo de bailarín. Es más difícil o más sencillo. 
 
18.  ¿Porqué crees importante que ellos estudien o sepan de improvisación? 
 Yo creo que cada uno tiene sus propias razones. Es un espacio para explorar, 
conocerse, bailar, tener libertad, arriesgarse, tener seguridad y bailar, bailar. Creo que las 
personas se conectan mas con un tipo de danza que con otras. Bailar, cada uno tiene 
diferentes razones pero algunos consiguen seguir trabajando. Exactamente no solo en 
improvisación, más con toda la idea de Zajana del bienestar, de la consciencia esta muy a 
la par de lo que queremos ofrecer. Entonces para muchos es una posibilidad real de 
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movimiento y de creación con unas cosas que les sirven en sus relaciones personales y 
profesionales. La danza en este sentido, tendrías que tener unas habilidades sociales 
también si eres consciente de usarlas. Escuchar al resto del mundo no es una habilidad 
que tengan todas las personas o incluso crear con los otros. Son unas habilidades para la 
danza pero si eres consciente  puedes utilizar en otros aspectos de tu vida. 
 
19.  ¿Cómo viene a trabajar los elementos en la consciencia y la percepción dentro de 

la improvisación? 
 Es que tu trabajas tanto la sensibilidad para abrir el espacio corpóreo como el 
mental para estar dispuesto a estar ahí. Que es importante para la improvisación. Trabajas 
un poco la intuición y también estas trabajando tu relación con el resto del mundo. Y yo 
decido con que trabajo, es muy instantáneo. Si mi relación yo con yo, yo con el espacio, 
yo con el espacio, más lo que el otro me propone. Si yo voy seguir al otro, si le voy a 
proponer otra cosa o si definitivamente no quiero seguir ni proponer, o si quiero bailar 
solo. Es como son las decisiones.  
 
La consciencia es un poco para saber lo que estas haciendo. No quiere decir que yo sepa 
exactamente como me estoy moviendo todo el tiempo, porque puede darse en diferentes 
momentos. A veces yo me estoy moviendo y puedo percibir como me estoy moviendo, y 
que estoy haciendo. Ahora, hay gente que nos sabe exactamente lo que esta haciendo de 
lo rápido que es, pero es tener la atención ahí para estar haciendo rápido los 
descubrimientos sobre lo que me esta pasando. La consciencia es también sobre mi 
cuerpo, que no me vaya a tirar a matar, una cosa básica también de supervivencia. Pero 
también es una consciencia de lo que voy a proponer sobre lo que esta pasando y una 
consciencia de no irme por ahí sino a ver que pasa si es por este lado. La consciencia es 
lo que hago con lo que percibo. Que no se da en tiempos tan largos, simplemente se 
desarrolla la habilidad y lo haces, porque no tienes tanto tiempo para tomar una decisión. 
 
20.  ¿Haces algún tipo de evaluación en la aula? cómo es?  
 Yo hago una revisión de procesos, una retroalimentación y lo que hago más es una 
observación de lo que veo, lo que han desarrollado las personas dentro de la clase de 
acuerdo a lo que puedo ver transformaciones, habilidades que más han desarrollado. A 
veces, ni siquiera sobre lo que he enseñado sino reconociendo las habilidades y lo que 
cada uno le entrega al grupo, por que eso es importante. Unos desarrollan unas 
habilidades más que otras, que en conjunto se potencian. 
 Esta es la evaluación que hago más una observación, luego converso con los 
estudiantes y claro hago una revisión de las herramientas que tenemos, es necesario que 
trabajemos este aspecto, voy a desarrollar otros ejercicios para que los sientan más. 
También hago eso. No una evaluación esto lo hacemos bien y esto lo hacemos mal. No 
necesariamente 
 
21.  ¿Qué espera de los alunos? 
 Pues yo generalmente cuando desarrollo un plan de trabajo, lo hago para que se 
apropien de las herramientas que quieren para bailar y simplemente que bailen de 
formas… Bueno primero que se conecten, que encuentren sus propios movimientos, que 
experimenten unos movimientos nuevos, que creen unas herramientas y que bailen, que 
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creen entre ellos mismo, lo más bonito es la creación colectiva. No es que no me interese 
la creación individual sino lo que hay de danza en la creación colectiva, y que reflexionen 
sobre su cuerpo y su conocimiento. 
 
22. ¿Como definirías la improvisación? , 
 Definir la improvisación. Un poco todo lo que te he dicho. Improvisar es estar, es 
crear, es sentir, es conectarse y decidir. Algo que he trabajado tan consciente desde que 
hice el taller con Alito, como la improvisación si es decidir, no solo una respuesta para ir 
a un estimulo sino que yo decido que quiero hacer, para donde voy a ir, o estar presente, o 
dejarme llevar o proponer decido que voy hacer ahora. 
Recapitulemos Es estar, sentir, decidir, crear en el instante es conectarse y decidir, saber 
dónde estoy, antes, ahora, después, antes y ahora por lo menos, experimentar. 
 
23.  ¿Qué crees que se necesita para improvisar? 
 Creo que es necesario entrenar. Un entrenamiento especifico sea cual sea la línea de 
improvisación, si es que se puede hablar de líneas dentro de la improvisación. 
Arriesgarse. Y las cosas que hable anteriormente que se consiguen con la improvisación. 
 
24  ¿Por qué  y para qué hacer improvisación? 
 Creo que la improvisación, no sé si tenga un porqué y un para qué. Si nos 
remitimos a otras experiencias,  nascen de una cuestión política de hacer danza, que hay 
más formas de hacer y de bailar. De la posibilidad de crear en el momento, tanto en el ver 
como en el hacer. Esa posibilidad de que es algo nuevo que nasce de otras cosas, nuevo 
en el instante, de vivir el momento, de crear con el momento, de aprovechar lo que 
estamos viviendo para crear. Es una política frente a estructuras, frente a la posibilidad de 
sorprender y sorprenderse. Que es posible moverse distinto, y también yo lo veo como 
muy conectado a como es mi personalidad a esa necesidad de estar experimentando, 
creando y de todas formas también de no quedarse dentro de unos parámetros sino 
construir con esos parámetros. Que eso se puede aplicar a todo, a todas las ramas del arte 
y la danza. No sé es como un sorprenderse y dejarse sorprender a cada momento. 
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Entrevista Carolina Van-Eps 
 

Dançarina, improvisadora e professora da aula de dança contemporánea 
 
Nome: Carolina  
Sobrenome: Van eps 
Mail:  Carovaneps@hotmail.com 
Função atual:  bailarina  
Nacionalidade: Colombiana 
Idade:  31 anos 
Gênero: Feminino 
 
1.  ¿Hace Cuánto tiempo Improvisas? 

La primera vez que hice una improvisación fue después de un encuentro de dança 
afro, en el que realizamos una rueda y cada cual practicaba y proponía pasos de los vistos 
en clase. Ese fue mi primer encuentro espontáneo, gracias a Zajana, después de cada 
encuentro afro se sigue la tradición estos círculos de improvisación donde se invita a 
todos a danzar. 
 
2.  ¿ Cómo conociste La Improvisación? Cómo Llegaste a  Ella? 

Una parte fue gracias a la danza afro y otra a los encuentros de expresión corporal 
o espacios de sensibilización corporal que permitían los profesores. 
 
3.  Cuéntame de tu experiencia en la improvisación. 
 Muy fuertemente note que mi cuerpo se hacía más real y más presente cuando 
improvisaba como que todo lo que tiene un cuerpo su imaginario, su fantasía,  huesos, 
carne, sentidos, sensaciones, emociones todo confluida de manera más orgánica cuando  
bailaba libremente, cuando bailaba improvisando. De ahí que tuviera sentido o no, como 
si en medio de ese diálogo espontáneo emergiera una historia danzada que comienza a ser 
mi propia historia, fue mi primera conexión libre y no de repetición de pasos como los de 
una secuencia, más cerca de mi propia danza. 
 
4.  ¿Qué otras técnicas practicas? 

Tengo una mezcla según influencias, empecé con moderno cubano y moderno,  
los últimos años influencia reléase, flying low y técnicas mixtas hibridas que se vuelven 
más singulares dependiendo del profesor. Lo que más me toco que siento que repito es el 
reléase no por relajarme sino porque por ejemplo en el ballet estaba muy rígida y como el 
cuerpo organizado y necesitaba desestructurarlo de para volverlo a organizar y con el 
release tuve la oportunidad de encontrar ese cuerpo nuevamente, un cuerpo más 
consiente, mas al interior y me sirvió para sentir mi centro de otra manera, mis piernas, 
de alguna manera experimente mi cuerpo desde otra movilidad no solo derecha izquierda 
arriba abajo sino una tridimensionalidad. 
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5.  ¿Qué otras técnicas enseñas? que separa la improvisación de otras técnicas?  
 Improvisación también se entrena. Pero hay que saber que se entrena y que se 

busca, esa es su vulnerabilidad, porque no tiene pasos a seguir como en una coreografía. 
La diferencia es que en la improvisación se pregunta, con el cuerpo y sobre el cuerpo, 
sobre el espacio y los sentidos. Se investiga el cuerpo en el movimiento para crear 
movimiento, pero se investiga a través del espacio. La improvisación es un juego asertivo 
en el que se pregunta, se contestan preguntas como: ¿dónde estás? ¿qué estás sintiendo? 
homogenización de los pasos. La improvisación permite experimentar para descubrir mi 
propia manera de moverme, de desarrollar ese movimiento, como estoy en el espacio si 
con líneas con curvas, no tanto la repetición, sino vivenciar el imaginario y la fantasía 
vivencia la danza 

 
 
6.  ¿Porqué improvisar? 
 Es una necesidad que se debe generar, porque le debe gustar a uno generar 
movimiento, para encontrarse de una manera más próxima al modo en que estas creando 
danza. El cuerpo crea danza, es para reconocer un modo más particular, más de uno, tuyo, 
como ser único como una experiencia única ¿porqué puedes bailar como tú y no como 
otros? danzar libremente para de alguna acercarse más a lo que es auténtico en uno, lo 
que está sin expectativa, lo que está libre en uno. 
 
7. ¿ Cuáles son tus referencias o influencias dentro de la improvisación? tienes algún 

método?  
Entreno también con la bailarina Colombiana Natalia Orozco, y ella trabajaba mucha 

improvisación y nos dimos cuenta que era necesaria para encontrase con el otro, para 
romper fronteras del cotidiano, para no uniformizarnos con los pasos propuestos, sino 
crear un juego que tiene reglas. Es una forma de hacer y todos hacíamos parte de este 
juego para entenderlo, conocerlo, apropiarlo brincando a través del cuerpo, bailando 
improvisando espontáneamente. Fue una experiencia  muy clara tres veces por semana. 

Com Dominik Borucki estudie la improvisación como técnica de psicoanálisis, para 
entender tu personalidad y explotarla a nivel creativo. Una conexión de lo que yo soy con 
como soy y con como yo me muevo, que resulta ser la manera como soy y me muevo en 
el mundo, siendo mi manera de vivenciar y estar en el mundo. Somos tierra, planta y 
semilla al mismo tiempo es cómo cuidamos esa semilla y cómo nos dedicamos al oficio, 
cómo construimos el hecho de ser bailarines. 

Julyen Hamilton me hizo caer en cuenta que improvisar no es hacer cualquier cosa, 
sino más bien, es darte cuenta de algo. No es solo movernos por movernos, es una 
experiencia que tiene más niveles. Un primer nivel puede ser como me muevo, en la 
improvisación nos entrenamos para estar cada vez más claros de lo que hacemos dentro 
de la improvisación, es decir, que me muevo espontáneamente, libre como lo viva, como 
lo sienta, según mi video. Pero, siendo asertivos, si vas a hacer un gol esa es tu acción, es 
tratar de cada vez ser más consientes de lo que haces, el cuerpo tiene muchas maneras de 
estar presente, el tacto, el olfato, el gusto, los sentidos son muy volátiles e instantáneos, la 
improvisación es aprender a trabajarlos para generar movimiento. Aunque no se puede 
ser consiente en todo, en algún momento se genera un instante, un resplandor, un 
momento mágico. A partir de ese momento exploratorio y vivencial se va generando una 
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experiencia más consciente, más clara y confluye en ese momento clave, ese momento 
clave en que tu cuerpo encuentra una sensación clara, concreta y muy tuya. Se 
desempolva de mañas que guarda el cuerpo para encontrar nuevas sensaciones y volver a 
un principio simple y libre. 

 
8. ¿Crees que enseñas a improvisar? 

 Hay que proponer reglas de juego permeables y transformable, porque la 
improvisación lo permite, donar es una consigna y a partir de ella tratar de ser lo más 
neutral con lo que la consigna dice. Por ejemplo, uno va a hablar del amor y como es tan 
amplio, se debe tratar de ser neutral y definir unas reglas como cuatro puntos de apoyo 
pueden ser pies, rodillas y manos, pero si realmente profundizo en eso, hay muchas 
formas de trabajar con cuatro puntos de apoyo. Para profundizar hay que ser muy neutral, 
que rico irnos por las ramas pero hay que ser preciso. Muchas veces pasaba que cuando 
lanzaba a la gente a improvisar, se quedaban parados bloqueados, como que el cuerpo y 
la imaginación se bloqueaban, desparecían; es más fácil improvisar colectivamente con la 
música que nos gusta a todos, siempre tratar de mantener energía arriba y donar energía 
porque, si uno se pone muy reflexivo no sirve, ya que no todos hablan lo mismo. Hay que 
ir siempre a lo básico, brindar energía, estar alegres, música agradable, reírse de lo que se 
hace por más serio que parezca la actividad, además es clave escuchar y era más fácil 
decirle a la gente vamos improvisar haciendo líneas con cabeza y brazos que poner 
música y a través de unas sensibilización anterior emergiera una danza libre muy pocas 
veces pensada. 
 

Trato de conducir, proponer ejercicios lo más claro posible, por ejemplo: hacer líneas 
con brazos y pies para deformar la idea que la danza es moverse en una manera 
organizada o de seguir pasos establecidos, o bailar una danza de manera predeterminada 
sino mostrar que otras maneras tiene el cuerpo de moverse. Descubrir ese cuerpo que 
tiene otra libertad de moverse, ordenarse y de expresarse con los mismos medios que 
todos los otros cuerpos tiene, así se va creando un cuerpo personal que se adhiere al 
cuerpo del otro, al cuerpo común, al espacio. En Zajana el trabajo es muy organizado, es 
muy apropiado porque se trabaja con las posibilidades que el cuerpo tiene de moverse, 
profundizando en la experiencia completamente. Es mostrar que el cuerpo vive, siente y 
hace. 

Creo que le muestro a la gente que cuando uno baila solo se está haciendo danza, su 
propia danza y que no se olvide de eso. Si conocemos a los maestros sería irresponsable 
decir que si pero de alguna hago lo posible de abstraer mi aprendizaje y trasmitirlo a 
ellos, y puedo ofrecer todo lo que tengo en mi. Pon música baila hasta que el ombligo se 
te canse acuérdate de lo que hiciste guárdalo y úsalo en un momento clave. 

 
 
9. ¿Has desarrollado un método especifico de enseñanza? 

 Me imagino que si pero no los podría explicar. Es un poco como enseñas la  
improvisación, improvisando. Debido a su naturaleza la improvisación no permite 
generar un método muy claro debe irse moldeando según las necesidades, lo básico para 
mí que la gente que está en clase se vuelva responsable de su propia experiencia, que la 
disfrute, que si no participo entiendo porqué se quedo a un lado, que se den cuenta que es 
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la oportunidad que tienen para ser libres o espontáneos. Es clave poner buena música, con 
buen volumen, donde empujes y motives a la gente a moverse, que sienta, que sienta lo 
que está sucediendo, que goce y se apropie de la experiencia a su manera. 
 
 
9. Cuéntame como ha sido tu experiencia como profesora  

 Totalmente gratificante. La palabra clave es experiencia, porque de alguna manera 
estoy sugiriendo que la gente se acerque a algo que considero sanador, en un mundo 
caótico y virtual y sin orden con tanta cosa externa, creo que la danza es un 
reconstituyente energético, es un alimento, es alentadora. Y creo que me gusta ser una 
persona que está al otro lado sugiriendo eso y tratando de la mejor manera, a veces a ojo 
cerrado, de donar lo que entendí y lo que es cercano a mí y trasmitir todo en lo que doy. 
 
 
10. ¿Cuál es tu enfoque? ¿ Qué quieres transmitir a los alumnos? 
 La gente se traba por tratar de ser creativa, ¿Cómo hago un paso? ¿Por dónde 
comienzo? y mientras piensa todo eso se esta preocupando. Me gusta es que la gente 
perciba que si hay calor, frio, que esos son indicios que están vivo, son lo primero para 
crear algo. Es despertar a crear sin importar el paso, sino, sentir y plasmar libremente lo 
que se siente, sin juzgarse internamente, sin juzgarse si es o no interesante; sino crear sin 
prejuicios. No es crear sino sentir, uno aprende a través de los sentidos y cuando traes lo 
que sientes y te dejas libremente surge el movimiento. 
 
 
11. ¿Cuándo estás en el salón de clase y los alumnos están improvisando, tú les 

corriges algo? Sobre qué les corriges?  Siempre hay una pauta?  Qué les dices? 
 Intento sugerir con más palabras o con más ideas sobre la misma noción que están 
trabajando, para que se aclare.  De su misma idea intento darles más lugares de donde se 
puedan agarrar, como poner muchos lentes para que la perspectiva sea más amplia.  Trato 
de ser más universal dentro de lo particular con algunos,  en ciertos momentos  y me 
parece que me ha funcionado cuando intento regalarles más ilustraciones de lo mismo y 
eso depende de lo que en alguna manera yo quiero que ellos descubran porque algunas 
veces me lanzo a darles algo que quiero que descubran por si mismos o algo que yo he 
descubierto y quiero que ellos también descubran. Intento hacerlo de una manera más 
reflexiva porque me parece que en la improvisación no debe haber campo para el error, 
sino para la oportunidad.  Prefiero decir no es por ahí pero muy bien que hayas 
descubierto ese camino, pero vamos es para el otro lado. 

Algo muy característico mío, creo que soy bastante metafórica, sin querer, queriendo, 
entonces sé que me toca aterrizarme y poner las cosas más concretas. 
 
12. En tu proceso de improvisadora o como profesora, ¿crees que la improvisación 

tiene algún tipo de organización? 
 Creo que las experiencias que vas a tener dentro de la improvisación sí se pueden 
organizar, o sea, si quieres llevar a que la gente tenga una experiencia determinada y 
llevarlos hacia algo, sí se puede organizar. Más bien yo diría que la improvisación tiene 
unas características, pero no creo que la improvisación tenga unas reglas y que comience 
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en el número uno y termina en el número diez, no.  
 Creo que se trata de tener una idea  y qué descubrimos a través de eso, pero no creo 
que sea una material que tenga un ABC y lo tendrá. Me parece que está compuesto de 
algo como el tiempo, no se puede agarrar, porque lo que compone el tiempo tampoco se 
puede agarrar, sus derivados, sus conceptos, la experiencia en sí es algo que se puede 
concretar. Pero yo no diría que en mi experiencia yo puedo decir que comienzo siempre 
de la misma manera, de pronto al momento de dictar una clase, sí me organizo para 
organizar la experiencia pero el impulso de actuar siempre viene de maneras distintas. 

 
13. ¿Cómo  conduces a los alumnos a encontrar su proceso creativo?  
 A través de la música. Pues, a través de la música y la repetición comienzan a llevar 
a un lugar, a una sensación y a partir de eso que se despierte no importa qué, porque no lo 
puedo definir para cada uno, los alumnos lo entienden como el lugar desde donde están 
construyendo su improvisación o su danza, es un poquito más libre. 
 
14. ¿Crees que  cuando se improvisa se está componiendo? O cómo es ese proceso 

entre la improvisación, la composición y la coreografía? 
Julyen Hamilton dice que la coreografía deviene en una manera de organizar el 

espacio y el cuerpo, de tal manera que armónicamente siempre uno hable y el otro 
responda y el otro lo altere, el otro se endurezca; pero él dice que improvisación es una 
cosa bastante individualista que va más hacia la experiencia, que si es una buena 
experiencia la puedo donar. 

Entonces cuando me preguntas sí yo compongo, lo que yo hago es tratar de hilar 
una serie de momentos en mi cabeza que persiguen algo, la poesía, el sentido y lo están 
reorganizando, pero esa organización se está desorganizando al mismo tiempo y se está 
organizando y desorganizando todo el tiempo, como un reloj de arena , que la 
improvisación se resiste de alguna manera a decir primero A, Segundo B, tercero C, pero 
sí puedo decir que mi improvisación comienza con una acción y hay una acción en el 
medio y una al final y los recorridos o espacios entre esas acciones están libres, pero no 
desconectados, entonces ahí sí hay una composición, porque todos esos hilos sí significan 
algo. 

Sí, siento que hay muchos hilos y muchos son volátiles e invisibles que se están 
interconectando todo el tiempo , pero no de la misma manera que en una coreografía que 
tú sabes de memoria y que así como dice Julyen Hamilton: en la coreografía uno sí sabe 
que se equivocó y puede repetir el paso que es, esa es la diferencia. 

Y es que en la experiencia sensible hay momentos en los que el cuerpo está 
sensible y uno está hablando, el que lo está viendo, así se aburra, lo está percibiendo y 
está participando de esta experiencia y hay momentos en que uno está ahí y está 
conectado y se aburre y se desprende y vuelve y se conecta. Entonces es ahí, en donde 
hay esa lectura de la que tú hablas, así eso que uno está leyendo no tenga un A, B, C, pero 
seguro, a mí también me gusta el orden y no es que me la ponga fácil pero me lleva. 

A veces creo que la otra experiencia es más difícil porque así también trabaja la 
mente, entonces uno dice: “es que yo quiero algo que me concentre”, porque las cosas 
que son tan sube y baja, crean otra experiencia corporal en la que uno de alguna manera 
siempre está implícito y que es más difícil de escuchar y entender de que se trata. Pero 
pienso que es difícil porque uno está lejano de eso, es como meditar, que cada vez que lo 
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haces y empiezas a percibir de esa manera, se es un poco más cercano y cada vez va a ser 
más pronta la manera que vienes a eso. 

 
15. ¿Por qué improvisas? 

Como para estar más emocional, física…para conectarme conmigo y cada vez 
estar más sensible al mundo para permitirme a que momentos espontáneos de la vida me 
toquen, para aprender a ser certera en mis decisiones, para tomar responsabilidades en 
mis decisiones, para no dejar que la puerta de la imaginación, del cuerpo, de este oficio se 
cierre. 

 
16. ¿Crees que la improvisación debe tener algún resultado? O cómo concretarías la 

improvisación?  
 Yo creo que el oficio que hacemos, la danza y la improvisación están dentro de eso.  
Y sí, sí debemos mirar cuál es la función de nuestro oficio y de alguna manera nuestro 
oficio sí debe ser poder comunicar o poder  regalarle a la gente esas experiencias que 
tenemos a través de nuestro cuerpo para que vean que hay otras maneras de sentir, no 
para que aprendan que hay otras maneras de sentir, sino que hay otras maneras de 
expresar, de profundizar, de reflexionar, de entender que el cuerpo y la mente no están 
separados. Creo que el oficio de la improvisación es cada vez estar más consiente de lo 
que es uno y de lo que es su danza yo creo que sí hay que construir algo, ya sea una pieza 
coreográfica, ya sea una experiencia de los sentidos, una instalación o lo que sea, pero 
hay que mostrar lo que uno consiguió, lo que uno adquirió, entendió y ponerlo ahí. 
Y las experiencias artísticas en la vida cotidiana, como el baile, porque es ahí también, si 
uno suma todas esas experiencias no es para dejarlas en el salón de clase sino que si uno 
se da cuenta, uno cuando sale a la calle, sin darse cuenta, muchas veces, uno está 
actuando de una manera más desde el cuerpo total y así uno está creando una realidad 
diferente. 
 
17. ¿Haz tenido la oportunidad de crear alguna pieza de improvisación? 
 Creando desde la improvisación hasta que se vuelve algo fijo? sí y hay algo 
preestablecido desde lo cual debes prepararte antes y en donde sabes que van a ocurrir 
ciertas cosas, pero lo demás no lo sabes. Con ejercicios que se hicieron con Zajana en la 
calle intentamos abrir una puerta llevando lo cotidiano con acciones extra-cotidianas que 
venían un poco armadas desde un principio pero desde la idea y el cómo se hace, si ni 
idea.  Creo que ahí hubo la creación de momentos espontáneos cortos, como experiencias 
artísticas en la vida cotidiana. También me acuerdo de una experiencia en la que 
estábamos todas con vestidos de colores y había una intención y lo que sucedía era 
totalmente libre y ahí cada una desde sus necesidades de bailar o de su gusto de bailar 
seguía la idea del otro y lo entendiera o no, no importaba, era el gusto por bailar. 
 Otra experiencia también en la calle con Zajana para la celebración del día de la 
danza en el 2010 en la que intervenimos en el Centro Comercial  Granahorrar. Esa 
experiencia fue muy bonita porque hubo dos preparaciones previas de algo que se 
organiza, de unas pautas que se dan como consignas, pero que de la manera en que cada 
uno interpretaba era totalmente distinto y algo que pasó es que aunque había unas 
delimitaciones claras, eso tenía fisuras y por esas fisuras nos fuimos escapando, entraba 
la luz y la luz era que de repente alguien hacia algo que no estaba acordado. Pero no 
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porque estuviera acordado como un paso fijo o como la coreografía, sino porque se salía 
del orden establecido y creaba otra cosa, entonces de ahí esas fisuras fueron cada vez más 
fuertes y se abrió y cuando ya todo se abrió y se seguían incluyendo las reglas, pero ya de 
una manera más suave, jugábamos con ellas.  Éramos un jugador más versátil en el que 
ya se conoce el juego, pero no se siguen las reglas, ya se vuelve uno más experto y hace 
otro tipo de jugadas.  Era como pasar fronteras. 
Y sin duda todas las experiencias que tienen que ver con afro, son muy bonitas, con 
energía y alegría. 
 
18. ¿En tu enseñanza con la improvisación, que diferencia hay entre trabajar con 

profesionales y con personas que no conocen de danza, como en el caso de 
Zajana, trabajar con personas más amateur? 

 Cuando llegas a trabajar con gente que trabaja continuamente con el cuerpo y con 
experiencia en esa técnica, es como un pescador, el que sabe pescar, sabe pescar, entonces 
es como lanzar una red y así la pesca no sea buena, sabes como lanzar la red. 
 La otra experiencia es un descubrimiento y pienso que en esos lugares en donde 
hay descubrimiento siempre hay una reorganización en donde uno ya entendió. Entonces, 
esos comienzos son una puerta para poner en práctica lo que uno ya sabe, ya sea para 
encontrar el eslabón perdido que no encuentras cuando estás pescando con los que saben 
pescar. Creo que las dos experiencias son de construcción y de validez, pero con el que 
sabe exprimes más y con el que no sabe es más empírico, aunque con los dos te lanzas 
con los sentidos y tal vez con los que conocen más te lanzas a hacer más, eres más 
atrevido, pero sigue siendo empírico y con los otros tal vez eres un poquito más 
cuidadoso, pero sigue siendo empírico porque te lanzas con los sentidos y miras a ver qué 
aparece. 
 Creo que siempre nos estamos juntando para darle oportunidad a que esos 
encuentros pasen, que la comunicación pase pero no a través de lo verbal,  sino que 
comience desde otro lugar, desde el cuerpo que es nuestro instrumento, entonces siempre 
es una oportunidad para amasar la creatividad, para aprender, para borrar ciertas 
fronteras.  Nos volvemos más próximos, así no nos conozcamos. 
 
19. ¿ Qué ventajas o desventajas crees que hay al trabajar con gente que no se dedica 

a la danza? 
 Creo que eso tiene que ver con los objetivos, o sea, uno puede ser totalmente 
eclético y  mezclar todo y desde ahí trabajar.  En el caso de Zajana todo tiene una línea, 
una finalidad, se trabaja en algo específico y se trabaja con la materia que se tiene y en 
que cada uno es potencia. Material, me refiero a cada uno con su cuerpo y con su 
experiencia desde donde vengas, desde cualquier contradicción que pareciera un 
obstáculo, se crea una homogeneidad y no digo que es una alineación, sino que vincula y 
con eso se trabaja y me parece que eso muy gratificante y así mismo me parece que es 
una manera de borrar una frontera. 

Es una manera de hacerse un replanteamiento y creo que se cobra un sentido muy 
pedagógico y también humanitario, muy incluyente. 

 
 
 



 

 224

 
20.  ¿Por qué crees que es importante que los alumnos de Zajana sepan 

improvisación? 
Siento que es necesario que la gente se conecte con la danza, con el goce que la 

danza te regala, con la afinidad que se siente al bailar y que muchas veces bailar como el 
otro es increíble, pero también es importante encontrarse con  la danza propia, con la 
danza de cada uno para crear una relación más próxima con el ser más interior, con lo que 
más le gusta.  Para reafirmar una manera de cómo te expresas, para descubrir el cuerpo de 
otras maneras diferentes de moverse porque finalmente la danza no se trata de repetir 
pasos, sino que hay otros principios, que el cuerpo se mueve de otras maneras, que tiene 
otra plasticidad, que no son pasos establecidos, de una música establecida, creo que 
ayuda como a desempolvar un poco la cabeza y cobrar una nueva dirección de eso que 
veo del cuerpo.  Siento que siempre va a haber una conexión con el cuerpo, no solo con el 
exterior de mi cuerpo sino con lo que yo siento, con este cuerpo que tengo y con lo que 
expreso, por eso creo que es importante, porque la improvisación al ser un espacio 
espontáneo, abierto, no hay una cosa que está configurada, permite que a través de la 
danza uno se encuentre con ese cuerpo más verdadero, más cercano y diga uno: “Bailar o 
sentir no es solo de esta manera, es también de otra o hay otras maneras de sentir y de 
percibir” 
 
21. ¿ Qué esperas de los alumnos? 
 Por una parte espero que cada uno se responsabilice de su experiencia y que cada 
uno con lo que le atañe y con lo que coge lo pueda trabajar.  Que la danza no sea como 
una hoja que el viento mueve y ya, sino que se acerquen a un cuerpo más sensible que los 
deja desenvolverse en la vida cotidiana de una mejor manera, que les permite por 
supuesto estar más felices, más alegres aunque eso sea un poco idealista, pero la finalidad 
es esa: “El que no baila, no goza”. 
 
22. ¿Cómo definirías la improvisación? 
 Un juego creador en su expresión más pura. Un impulso desde donde se origina 
algo.  Un origen.  Una experiencia del mundo interior.  Una invitación a sentir.  Una 
experiencia en la que podemos darle vida a lo imaginario, a la fantasía. Un lugar en 
donde las sensaciones y las emociones cobran vida y dirección sin importar cuál sea 
porque tú le inventas la dirección, tú le das el sentido. 
 
23. ¿ Qué crees que se necesita para improvisar? 

Ganas, disposición, saber que cada vez que vas te vas a encontrar con algo 
diferente o con algo igual. 
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Depoimento Carolina Van-eps 
 

Participante das atividade “ Criação com Espaço” em 2011  
 
 
Asi es como me acuerdo. 
 
 Habian unas casas es decir,  llamo casa a los grupos  que hacíamos por tres o dos, 
 entonces cada grupo era como una casa. Al principio cada uno armaba la arquitectura de 
aquella casa , cada movimiento hecho por uno era seguido por el otro; había que llenar 
los espacios que se creaban con el cuerpo ir construyendo ir edificando juntos. cada 
movimiento cada gesto creaba  una forma, una arquitectura y de allí partía el pretexto 
para seguir armando. Esta casa  , esta edificación conjunta se desplazaba, o se quedaba 
fija en un solo lugar. Pero siempre había la oportunidad de deconstruirla y volver armar 
otra , partiendo desde otro movimiento. Comenzar a ir a otras casas y armar con los otros 
un nuevo hogar. 
 Poco a poco todos fuimos una sola casa, pues todos nos juntábamos impulsados por 
algo que nos llevaba a todos a realizar lo mismo. ºAun así cada uno podía hacer lo que 
quería , verse impulsado por abandonar esa construcción y perseguir otra. Creo que esta 
sensacion, esta pulsion de cambiar el video ,la  de verse afectado por un nuevo impulso , 
bien sea exterior o interior y salir tras el , pasa constantemente cuando se esta 
improvisando. Tal ves de alguna manera este cambio de pulsion es lo que te obliga a 
permanecer creando espontáneamente,  a seguir buscando y lo que noto es que cuando 
eso ocurre , cuando sigues buscando, creando, jugando, moviendote   se abre una 
temporalidad que no pertenece al orden cotidiano; hay  ahí  un fluir del tiempo diferente y 
mientras mas permaneces en este lugar construyendo,  se van encontrando mas 
implicaciones y conexiones, con los otros , con el espacio y con la relación de ti mismo 
con lo que vas tejiendo.  
 Estas casas que al principio eran intimas , pequeñas se fueron volviendo 
expansibles. En esta improvisación no había un planteamiento de duración, tal vez por 
eso nos permitimos expandir los bordes. Al principio podría parecer que nos salíamos de 
la idea inicial, pero para mi justamente,  ese caos,  nos arrojo a estar verdaderamente 
juntos y no quiero decir juntos todos haciendo lo mismo,  sino cada uno solito con los 
otros, intuitivamente identificando que estábamos juntos. La mirada era periférica, unos 
atentos y otros mas a la expectativa, sin embrago atentos a las modificaciones. De cierta 
manera la pauta inicial nos ofrecía una claridad, así que podíamos volver a ella cuando 
quisiéramos.Mejor dicho expandimos los bordes , pero no nos desbordamos. 
 Creo que esto de estar juntos también tiene afinidad con la postura de zajana frente 
a la danza; como podemos compartir el movimiento?, como involucrar a otras personas 
que no necesariamente se dedican al oficio de la danza? como compartir un espacio 
colectivo sin forzar en el un discurso unificador?  Creo que ejercicios como este nos dan 
respuesta. 
  No se si  necesariamente desde estas preguntas es que se abre  la necesidad de salir 
a los espacios públicos.Supongo que otras están implícitas y desde luego es una manera 
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de provocar espacios sensibles entre los que llegan al espacio. 
 Para mi bailar en estos espacios de una manera tan abierta , - es decir sin tarima, sin 
alguien que anuncie un show , un espectáculo, sin labial, sin tacón,-  es en si un acto 
revolucionario y un privilegio. Los espacios públicos son ombligos poderosos donde 
muchos convergimos . hay en ellos unos  ritmos , un tiempo,  una manera de estar , un 
orden , una forma singular que nos permite transitarlos , atravesarlos,  pero cuando esa 
forma de aproximación cambia ( como en este caso , bailando) se abre un espacio para 
contemplar la cotidianidad y su permanente transito  
y en ello,  puedo advertir que hay una re-significacion de mi misma en la manera como 
habito ese espacio  y del espacio en si mismo que se transforma como espacio de juego 
de danza. 
Creo que es claro en el video de impro al aire 2011 ese pasaje entre el extasis que 
producia el movimeinto y en ese  viaje,  llegar finalmente a un estado interior  (tal ves) en 
el que el movimiento sede su importancia para dejar que la contemplacion y un estado 
diferente del cuerpo nos habitara.  
  Puedo decir que ocurrió una transformación gracias a lo que fuimos vivenciando. 
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Entrevista Maria Eugenia Rangel 
Estudante da aula de improvisação 

 
Nome: Maria Eugenia 
Sobrenome: Rangel 
Mail:   
Função atual:  Publicitária 
Nacionalidade: Colombiana 
Idade:  43 anos 
Gênero: Feminino 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo practicas improvisación?, cuántas veces? 
  Hace 4 años. 

 

2.  ¿Cόmo conociste la improvisación? Cόmo llegaste a ella? 
 Llegue a ella porque me llamó la atención la danza contemporánea y estaba 
buscando un lugar que dictara danza conteporánea y un día camino a mi casa vi la escuela 
de danza Zajana y vi un anuncio sobre danza contemporánea, decía más cosas pero yo 
sólo estaba enfocada en danza contemporánea y me llamó la atención, así que fui a una 
clase de prueba y me encantó la danza contemporánea. 

Después de esta clase ingresé a la escuela y empecé a ver otro tipo de clases que dictaban 
allá y me llamó mucho la atención la improvisación, así que decidí tomar una clase. 
La primera clase no fue fácil porque ne la primera clase uno se tiene que soltar de muchas 
cosas, como quitarse todas esas máscaras que uno tiene, como miedos y cosas tontas que 
uno tiene, como: “vas a hacer el ridículo si haces un movimiento”, pero la segunda clase 
dije: “hay algo que me gustó de todo esto, yo creo que en la segunda clase lo puedo hacer 
mejor” y ahí ya fui a la segunda, la tercera... y ya ese tema de que me sentía incomoda, 
ese tema desapareció y realmente yo disfruto esa clase. 

 

3.     ¿Cύentame de tu experiencia en la improvisación?  
 Bueno, al principio yo me sentía un poco perdida.  Hay ciertas pautas, como que 
debes mover un brazo en círculo, el otro en línea recta y yo decía, cómo?, un brazo en 
círculo, el otro en línea recta, pero por qué no puede uno mover los dos brazos al mismo 
tiempo, pero después descurbí que es que no todo se debe hacer como siempre nos han 
enseñado, por qué no mover un brazo de una maner y el otro de otra, entonces a raíz de 
todo eso que empieza uno a aprender y es que uno piensa que por llamarse improvisación 
no tiene reglas, no como algo estricto como le enseñaron a uno, pero sí hay unas pautas 
importantes y debe haber unas bases para uno empezar a desarrollar las cosas... 

 Entonces empecé a ver cómo me iba y al principio estaba super perdida, porque 
empezaba a mover el brazo derecho de una forma y después se me olvidaba hasta que 
empecé a aprender que hay que seguir ciertas cosas y no sólo eso, sino a sentir también el 
movimiento, sentir que si estoy haciendo esto, qué efecto puede tener en mí  y que cada 
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movimiento que yo haga realmente lo estoy trayendo hacia mi cuerpo o si ese 
movimiento está saliendo de mi cuerpo, son muchas cosas que empieza uno a preguntarse 
y empieza uno a observar otras cosas, observar al rededor de uno y pensaba que por 
ejemplo, esa pared que está ahí y para alguien es insegnificante para mí esa pared es 
importante porque de esa pared puedo hacer un movimento que me guste, que me haga 
sentir bien, mejor dicho es un proceso de tantas cosas...y sabes qué es lo más lindo! Que 
una clase nunca va a ser igual a otra, son experiencias completamente diferentes, puede 
que tengas bases en una clase y en la otra por ejemplo haces círculos, en la otra rectas, en 
una eres una brochita que va a pintar el techo, pero siempre cada clase es totalmente 
diferente y no sé si es eso lo que verdaderamente me encanta de la improvisación y como 
te digo no es sólo aferrarse a la palabra improvisación, muévete como te parezca, no, no 
es eso,es aprender a moverse, aprender para qué tienes el brazo derecho, para qué tienes 
las piernas, no solamente son los brazos y las piernas, sino todo tu cuerpo el que se 
integra a los movimientos. 
 Algo muy bonito es que aprendimos también a hacer improvisación con música y 
eso fue algo a lo que no estabamos acostumbrados.  Cuando empezamos a hacerlo de 
pronto llegó un momento en el que nos distraíamos porque nos acostumbramos a seguir 
la música, que creo que eso le pasa a muchas personas, pero logramos hacer 
improvisación pensando en los movimientos y no tanto dejándonos llevar por la música, 
entonces eso también fue algo muy interesante y realemtre he vivido también 
experiencias de personas que han querido entrar a improvisación, pero siento que cuando 
veo a las personas nuevas que les pasa lo que a mí me pasó al principio, que sienten ese 
miedo a ser ellos, porque la improvisación eres tú, porque no hay movimientos que estén 
mal, sino que cada movimiento es tuyo, que tú expresas tu movimiento a tu manera, con 
las bases que aprendemos, pero hay mucha gente que llega con ese temor con el que yo 
llegué y sigue y me parece chévere ver como esa gente vence ese temor, ese miedo a 
danzar.  El proceso es muy interesante y el proceso creo que a cada persona le da la 
improvisación y a veces uno mismo se sorprende de ver cómo uno empieza a seguir unas 
pautas y termina haciendo cosas increíbles y después termina uno preguntandose: “yo 
hice eso” y eso lo vemos cuando a veces nos filman y uno piensa que no puede creer lo 
que uno está haciendo porque es algo que tú sientes muy dentro y cuando lo ves dices: 
“wow, que energía, que fuerza, que chévere”  Es algo que a mí personalmente me ha 
llenado muchísimo el tema de la improvisación, yo jamás pensé que eso no solamente me 
fuera a hacer sentir diferente no sólo mi cuerpo, sino como persona, es algo en lo que tu 
te liberas, en lo que tu alejas cosas, es un mundo muy chévere, creo que es algo muy 
difícil de expresar  y es algo que sólo lo puedo explicar cuando estoy en improvisación y 
para mí es un complemento con la danza contemporánea. 
 La danza contemporánea a mí siempre me ha encantado e improvisación para mí ha 
sido de mucha ayuda para la danza contemporánea.  Yo siento que no soy muy buena 
para las coreografías y por eso debe ser que me gusta mucho la parte de improvisación, 
porque no te est diciendo ahora tienes que hacer esto y ahora esto, yo me desarrollo más 
en cosas como la improvisación. 
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4.     ¿Qué otras técnicas practicas o haz practicado? 
 Realmente he estado en muy pocas clases de afro que también me gusta bastante 
pero no he estado muy de lleno en afro porque igual como te decía se trata también como 
de montar coreografía, hay unos movimientos que me parecen espectaculares, me gusta 
mucho porque además hay movimientos que también son de sentir y me encanta cuando 
las clases son con los tambores, me parece la machera porque los tambores te hacen 
vibrar y como que eso es lo que te da la energía para danzar en afro. 
 He estado también en las clases de Leonor que también es interesante porque 
aprende uno a que como que uno se encorba demasiado y como que se le olvida a uno en 
donde tiene la espalda, las piernas, bueno, es muy bonita también esa clase.  No la pude 
tomar por mucho tiempo por cuestión de horario y pues me parece también interesante y 
las demás que he tomado ya son como de otro tipo ya más como para relajarse, yoga, 
pilates, streching que además me parece bueno como para manejar el cuerpo y estoy con 
ganas de tomar un poco de ballet porque siento que quisiera tener la técnica de ballet, 
aunque vas a pensar: “oiga, pero ella me dice que le encanta improvisación y quiere algo 
libre y ballet es muy estricto y de aprender muchos pasos”, pero siento que me senriviría 
mucho el tema del ballet. 

 

5.    ¿Qué te motiva a hacer improvisación? 
Me motiva que me relaja muchísimo, yo llego y para mí se va el mundo exterior.  

Yo llego, me concentro y me gusta sentir que mi cuerpo se llena de essa energía cuando 
estoy en improvisación.  Los calientamientos de improvisación me parecen interesantes, a 
veces son largos y a veces la gente piensa que uno calentando para improvisación y esos 
calentamientos larguisimos y cuándo vamos a hacer la clase, pero mira que ese 
calentamiento es tan importante y creo que el calentamiento en improvisación es el 80% 
de importante porque ahí es cuando tú tomas toda esa energía, cuando eres conciente de 
tu cuerpo y empiezas realmente a desarrollarte en improvisación, cuando empiezas a 
soltarte y si no se tiene ese calentamiento no tienes nada, no te conectas con nada y me 
motiva mucho eso porque llego a la clase y estoy conectada, conectada con lo que me 
gusta, con la sensación de poder experimentar movimientos, pero no son movimientos 
que ya los tenga uno contemplados sino lo que te fluye auqnue va en tu mente. 
 A veces siento que cuando hago improvisación, siento que me transformo en algo, a 
veces siento que quiero ser un ave que quiere volar con sus dos alitas y esa ave dijo, me 
cansé de un alita, ahora sólo quiero volar con la otra ala, es algo así y yo siento que voy 
haciendo los movimientos y casi siempre me relaciono con animales o a veces con 
objetos, aunque casi siempre es con animales, siento que al conectarme con animales 
puedo hacer más movimientos que se vean representados en mi cuerpo. 

 
6.    ¿Piensas en algo cuando estás improvisando?¿ En qué? 

Siempre tengo una imagen en mi mente, pero no cuando estamos haciendo pautas 
porque estoy muy consiente de las pautas que tenemos que hacer.  Cuando ya hay 
desarrollos que tenemos que hacer libres, que siempre debe haber un principio y un fin, al 
principio sí hay una imagen en mí, como por ejemplo de un animalito y empiezo a 
imaginarme por ejemplo un cachorrito y qué estaría haciendo, pero ya después hay algo y 
te vas y ya no es que te fijas esa imagen en la mente sino que te vas y empiezas como a 
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fluir, es algo difícil de explicar.  Es como cuando unno jugaba cuando era pequeño, con 
un lazo y uno empujaba y el otro lado también, como que al principio uno se concentra en 
que hay que halar y halar y ya después hay un momento en el que te halan y tú te dejas 
llevar. 

 

Ana Milena: ¿Es como cuando hay una tensión y la sueltan? 
Sí, es como si esa tensión con la que a tí te están halando la sueltan pero tú no te 

sueltas, no te vas hacia el extremo porque te soltaron sino que tu fluyes hacia el lado 
hacia el que te van halando.  No es que te están halando hacia un lado y tú halas hacia el 
otro, a tí te sueltan, pero llega un momento en que esa energía te lleva hacia ese mismo 
lado, como que te absorbe y sigues y sigues con esa energía y así salen cosas de la 
improvisación que es lo que yo te decía antes, a veces como que uno no se da cuenta de 
las cosas que hace sino hasta que uno se ve y dice: “ush, no sabía que si yo hacía eso se 
veía tan bonito” 

Lo otro es, las cosas que tu tratas de expresar en improvisación, porque cuando 
haces ciertas pautas en improvisación, empiezas a mostrar con tu cuerpo las emociones y 
es impresionante todo lo que sale del cuerpo de uno al representar por decirlo así esas 
emociones, esas sensaciones.  Yo pensaría que son más sensaciones al representar 
movimientos y fijate que te estoy hablando y me estoy moviendo, representando, me 
estoy sintiendo como si estuviera improvisando, pero para mí es eso, como que me meto 
mucho en el cuento y no sé si eso me ayuda mucho, pero pienso que me hace sentir bien 
cuando estoy en improvisación. 

 
7.     ¿Qué dificultades encuentras en la improvisación? 

Pienso que hay clases en las que no me concentro porque ha sido un día muy 
pesado y me cuesta y siento que hay algunas clases que no puedo aprovechar al 100%. 

Pensar en otra dificultad, realmente creo que no, ni siquiera he visto dificultad 
cuando tengo que hacer improvisación con otras personas.  Cuando hago improvisación 
con otras personas es muy chévere y hay momentos con las personas con las que uno está 
acostumbrado a trabajar que se conecta muy fácil, se conecta uno rápidamente.  Cuando 
hay personas nuevas yo pienso que éstas personas son un poquito celosas de sí mismas y 
que se cierran entonces cuesta un poquito de trabajo entablar esa charla de movimientos 
porque uno siente esa tensión, pero hay personas que logran relajarse en la misma clase y 
uno logra esa conexión y es un trabajo para uno que lo relaciono con el momento en el 
que uno quiere entablar una amistad con alguien y ese alguien no te contesta o solo te 
contesta sí y no y eso a veces pasa, entonces creo que esa sería como la úinica dificultad. 

 

8.   ¿Crees que la improvisación tiene un objetivo? cuál? 
 Pienso que sí, porque pesonalmente todo debe tener un objetivo, aunque  a veces 
hay cosas que uno hace e igual las disfruta sin necesidad de tener que llegar a algún lugar 
y pienso que el objetivo es lograr conocer las cosas nuevas que uno es capaz de hacer, o 
sea lo que uno de pronto en otra técnica estaría diciendo yo logré hacer una coreografía y 
logré hacer los movimientos exactamente. 



 

 232

 Aquí el objetivo es muy individual, es lograr hacer más de lo que siempre hago y 
no hacer más, de ese más metódico, sino ese más de nuevo, de poder hacer hoy algo que 
nunca había podido hacer, que surgió de la nada y mira lo que hice y me sentí 
espectacular, algo que jamás pensé poder llegar a hacer y en muchas oportunidades me ha 
pasado esto. 
 Y el objetivo es...no es que yo llegue a clase y diga mi objetivo hoy va a ser este, 
no, el objetivo va surgiendo, consiste en hacer algo diferente, hacer algo más que incluso 
no debe ser algo tan diferente, puede ser algo que este acompañado de algo que ya he 
hecho antes, pero siempre, como yo te decía, improvisación es hacer algo diferente, no es 
copia de una clase a la otra, entonces es lograr hacer algo más, hacer algo nuevo, siempre 
me han gustado las cosas diferentes, no me gusta mucho que las cosas se repitan día a 
día, siempre lo mismo y no sé si es por eso me encanta tanto la improvisación. 

 
9.  ¿ Crees que se da algún proceso creativo cuando improvisas? Cómo es? 
 Sí hay un proceso que se aplica y es algo que se incorpora en uno como algo 
básico, como una enseñanza básica, pero después surge lo tuyo.  Yo pienso que 
improvisación independientemente de las pautas y el proceso creativo como tú 
mencionas, pienso que improvisación es más de cada persona, de lo que cada uno pueda 
lograr y desarrollar. 

 

10.   ¿Qué elementos intervienen en ese proceso? 
No solamente las imagens intervienen en este proceso, sino también las 

sensaciones, a veces hemos hecho muchos ejercicios en los que aplicamos las 
sensaciones y ellas te hacen dibujar figuras y movimientos, en éstos intentamos sacar del 
cuerpo esas sensaciones con figuras y movimientos.  Esos son los factores que yo aplico 
en la improvisación. 

 

11.  ¿Piensas que cuándo improvisas estás componiendo? 
Sí y me doy cuenta después, hasta cuando veo los videos. Sí claro, claro que si, es 

como ir a algún lugar, es como cuando hablabamos anteriormente de los objetivos, es 
como cumplir con un objetivo, existe algo que fluye, algo que se hace y surgen cosas 
muy bonitas.  No sé exactamente qué, porque en improvisación no se sabe qué pueda 
llegar a pasar, pero surge algo, como cuando vas a visitar a una amiga, tu objetivo es 
llegar a su casa y aquí la diferencia es que no sabes como vas a llegar, si en un bus, 
caminando, en carro, pero sabes que hay un objetivo y es llegar allá, entonces ese camino 
para mí es la composición para poder llegar al objetivo. 

 

12.   ¿Hay algún tipo de organización al improvisar? 
Es importante que la improvisación tenga organización, en la medida en que tú 

debas tener unas bases. 
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13.   ¿Crees que hay diferencia entre la improvisación y la coreografía? 
La diferencia consiste en que las bases o la organización tú las tienes para tí, pero 

no es necesario que las reflejes al tiempo con los demás o como los demás las reflejan.  
Por ejemplo yo voy a expresar movimientos con mi cuerpo como si me estuviera pasando 
la corriente, la improvisación no me obliga a hacer al mismo movimiento con la otra 
persona, aunque los dos tengamos la misma orden, pero cada persona es tan diferente que 
ese movimiento lo va a hacer diferente.  Esa sería una gran diferencia. 
 La similitud, es como tú lo decías y es que las dos deben tener ciertas bases, pero en 
la coreografía es más exigente por el hecho que tú tienes que no solamente hacer los 
movimientos iguales, sino tratar que el conjunto se vea igual y eso depende de uno 
también, porque pienso que es un trabajo en conjunto. 

En improvisación cuando se hace en grupo uno se debe preocupar porque haya 
una conversación de movimientos con la otra persona y de movimientos acordes, no 
iguales, pero sí entablar una conversación de movimientos que se vea fluida.  Pienso que 
esa es la similitud que hay ente una técnica y la otra. 

 

14.   ¿Crees que la improvisación debe tener algún resultado? cuál? Haz tenido 
alguna experiencia participando en  piezas de improvisación? cuáles? 

 Cuando uno termina una pieza de improvisación, se siente “wow”, uno siente que 
lo ha dado todo y como yo te decía, para mí es como una joya, una joya que no tiene 
igual.  Lo hice ahí y para mí fue único y especial, puede que uno haga algo muy similar, 
pero nunca va a ser igual. 
 Es como las personas, una persona nunca va a ser igual a otra, que se parezca es 
otra cosa y es que estar en una presentación de improvisación y en otra así las 
sensaciones sean similares, cada presentación es única y especial. 
 

15.   ¿Haz asistido a espectáculos sobre improvisación en danza? 
 Desde el 2009, o sea 3 años. En el 2009 hicimos una presentación frente al público 
antes de presentar las obras de Zajana.  Fue una exeriencia fuerte, pero fue una 
experiencia que nos envolvió.  Recuerdo que todos estabamos super nerviosos, 
pensabamos que ibamos a bailar en escena, en teatro adentro y nos dijeron no, ustedes 
van a bailar acá frente al público, en vivo y en directo a menos de un metro y fue una 
experiencia en la que creo que a uno se le va el miedo de todo.  
 Fue una experiencia espectacular después de que terminó claro está, porque en el 
momento en que empezamos fue como angustioso porque queriamos que todo saliera 
bien, que los movimientos fueran naturales, que lo que teniamos que hacer fluyera bien, 
entonces, es como todo, al principio fue tensionante pero después como que te dejas ir, al 
ver a tu compañero ahí como que sientes que tienes que responderle el movimiento y 
después la contrario, es él el que tiene que responder a tu movimiento y hay un momento 
en que el  mundo se convirtió solamente en los que estabamos en escena, entonces como 
que la gente al rededor ya no existía, es como si uno hiciera una cápsula y ya, somos 
nosotros, hagamos lo que queremos hacer y surgió y pienso que salió bien.  Fue una 
experiencia muy rica. 
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16.    ¿En tu opinión, cuál es la diferencia entre un bailarín profesional y un amateur 
cuando se está improvisando? 

 Te podría decir que el estilo.  A un profesor o a un bailarín profesional se le nota el 
estilo.  No es que un amatuer o un un alumno no tenga estilo porque cada uno tiene estilo, 
pero como personas que se han dedicado a la danza. 

A veces pienso que no a todos los profesores o a los que llevan mucho tiempo se 
les facilita la improvisación, a pesar de que llevan mucho tiempo, pienso que son tan 
metódicos que se les cuesta trabajo ver la improvisación de otra manera, creo que están 
tan encasillados en sus técnicas y en que la danza es de esta manera y tienen ese porte, 
como esa estructura en su cuerpo a veces como rígida, dura y siento que estar en 
improvisación a veces no es muy fácil para algunos, como que no es el estilo de ellos, es 
más como: “oye, relajate, disfruta esta danza!”.  Están muy encasillados en los del día a 
día de ellos que como que les cuesta un poco de trabajo, aunque no es en todos, pero en 
algunos si he observado un poco esto. 

17.   ¿Cómo crees que aprendes a improvisar? 
 Aprendo a improvisar cuando puedo asimilar lo que pienso con mi cuerpo, cuando 
puedo transmitir con mi cuerpo una sensación, cuando puedo transmitir con mi cuerpo 
una figura, un color, cuando puedo transmitir con mi cuerpo a veces cosas irreales, cosas 
que para las otras personas no existen y cuando esas personas ven en mí que les estoy 
transmitiendo algo. 

 

18.  ¿Consideras importante tener aulas de improvisación? 
 Uy si! Improvisación incluso la he comparado con una clase de teatro, en donde te 
enseñan a reir, te enseñan a llorar, a poner cara de furioso, te enseñan a hacer como un 
niño.  Improvisación es como el sacudón que tú necesitas, es como si alguien más grande 
te cogiera de los hombros y te sacudiera y te dijera suelta todo lo que tienes, expresa todo 
lo que tienes y pienso que sería buenísimo que aunque sea las personas que toman 
cualquier técnica pudieran pasar aunque sea un mes en clase de improvisación.  Eso los 
va a enseñar a relajarse cuando hagan sus otras técnicas, a ser ellos que es lo más 
importante, no a querer ser como el que baila allá, sino a ser ellos mismos, así como la 
profesora baila muy bonito y muy chévere, ellos también pueden adquiri su propio estilo 
y a poder expresarse y pienso que la improvisación puede ayudar en eso a muchas 
personas. 

 

19.  ¿ Qué estimula en tí el estudiar improvisación? 
 La diferencia.  Siento que para mí es como vivir un viaje diferente cada clase.  Me 
estimula el hecho de que va a ser lo que yo puedo expresar en ese mismo instante, no se 
trata de tener algo preparado para poder tomar la clase, sino es eso, lo que vivo en ese 
instante. 

20.   ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Buto? 
 Espectacular! Me contecto mucho con eso porque está muy relacionado, es muy 

parecido a la improvisación, yo me imagino un ave, un animal para empezar a hacer los 
movimientos y el buto es como meterse dentro de un objeto y sentir que tú eres el objeto, 
sentir lo que ese objeto puede llegar a sentir. 



 

 235

No es fácil, pero es una experiencia que cuando uno lo logra, tu te preguntas, 
realmento soy persona o soy objeto? Llega un momento en el que te metes tanto en el 
cuento quer empiezas a dudar, es una experiencia muy chévere.  No sé si otras personas 
que han tomado buto han logrado eso, pero lo que yo he sentido en lo que yo he hecho de 
buto creo que es una concexión más interna y sé que no es una clase para todo el mundo, 
porque vas a sacar unos movimientos más controlados con lo que tienes en tu mente, con 
lo que quieres llegar a hacer y por ponerte un ejemplo, yo queiro llegar a ser un venado y 
en todo momento yo tengo que pensar que soy ese venado y eso me hace sacar unos 
movimientos que ahí sí no hay bases de nada, esos movimientos te salen no sé de dónde, 
pero te salen y tú sientes que eres ese venado con lo que tienes en tu mente.  Y lo sientes, 
es que una vez hicimos un ejercicio en el que imaginabamos que estabamos en un río, en 
el agua a pocos centímetros de la superficie y sentíamos el agua, la fuerza del agua como 
que te llevaba.  Es una experiencia que creo que va más allá de la consciência. 

Llegué a la clase de buto porque salió en un calendario y me llamó la atención por 
el nombre.  Xiomara me mencionó buto y me vine a buscar po internet y vi algunas cosas 
y algunas me gustaron mucho, me parecía que el trabajo del cuerpo es impresionante, yo 
decía cómo pueden ciertas personas doblar el cuerpo de esa manera, cómo pueden hacer 
esto, se ve la energía en ese cuerpo, pensaba que requiere de mucha técnica, de mucho 
tiempo y de por sí es así y entonces como eso me llamó mucho la atención pensé en 
hacerlo a ver que pasa. 

Como todo, al principio fue difícil, como que uno no lo entiende, pero después 
cuando empieza uno a meterle más cabeza ya uno piensa en todo lo que puede lograr con 
eso.  Pienso que ahí todo lo que uno hace, lo hace pomniendole sentido a las cosas y uno 
logra aprender mucho.  Lo que pasa es que uno a veces es como perezoso y piensa que es 
una cosa jarta, pero mira que es muy bonito, lograr meterse en el cuento de algo no es 
fácil pero cuando lo logras es muy chévere. 

Recuerdo que Xiomara primero nos sentó y nos explicó todo, sobre quiénes lo 
desarrollaron, las escuelas y recuerdo que hasta me hizo hacer un trabajo sobre el buto y 
lo expuse con otra persona, hicimos la presentación y Xiomara nos explicó con más 
detalle y ahí sí, ya que teníamos conocimiento entonces ya nos dijo veamos como 
hacemos buto y también estuve en un taller con ella de buto. 

 
21.  ¿Cómo crees que se relaciona la clase de improvisación con la de buto? 
 Para mí tiene mucha relación. La relación es como la conciencia del movimiento, 
yo en improvisación voy a hacer el movimiento de algo o con algo y en buto yo meto con 
algo y también hago un movimiento relacionado con eso, yo siempre tengo algo en mi 
mente para hacer el movimiento, así es como yo las relacionaría, ahora existe una gran 
diferencia que es que en buto yo manejo los movimientos más lentos, siento más el 
movimiento, porque al cuerpo le aplico más fuerza, es como un movimiento en el que se 
llega a percibir más de lo que uno quiere expresar y de pronto eso pasa por ser más lento, 
aunque no siempre es lento, tiene sus etapas en las que puede haber un movimiento 
rápido y después un movimiento continuamente lento. 
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22.   ¿Qué le ha aportado la improvisación a tu manera de danzar?  
 Siento que soltó mi cuerpo, siento que ya el cuerpo no es tiezo, como te decía, es 
como si un gigante me huboera sacudido y me hubiera dicho, listo ahora sí ya sacaste 
todo lo malo, lo que no te dejaba mover libremente.Siento que primero me ha hecho 
conocer mi cuerpo, aprende uno a que tiene un codo, un brazo, una mano, un pie y que lo 
puede uno mover de una manera.Siento que ya no es el cuerpo de uno como recogido, 
como que se va llenando uno de cosas en la vida, como que se entume uno y ni siquiera 
alza el brazo, como que lo hace a uno tener esa libertad, como que uno ya no se reprime. 

 
23.   ¿Qué habilidades crees que haz desarrollado con la improvisación? 
 Rapidez en los movimientos, la soltura en el cuerpo que te decía, saber que puedo 
hacer movimientos de diversas maneras con mi cuerpo, no pensar dos veces si me quiero 
agachar, es como si todo esto le hubiera inyectado a mi cuerpo algo diferente, algo nuevo. 

 
24. ¿ Cómo defines la improvisación? 
 Impovisación eres tú, es lo que tú puedes llegar a hacer con tu cuerpo. 

 

25.  ¿Qué se necesita para improvisar? 
Se necesita querer hacer algo diferente y querer sentir algo diferente 
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ENTREVISTA CARLOS IREGUI 
Estudiante da aula de improvisação 

 
Nome: Carlos  
Sobrenome: Iregui  
Mail:  
Função atual:  Profesor de Patología  Veterinaria de la Universidad Nacional  
Nacionalidade: Colombiana 
Idade:  58 anos  
Gênero: Masculino 
 
1. ¿Hace cuánto practicas improvisación? 
 Desde el 2007 
 
2. ¿Cómo conociste la Improvisación? 

Asistiendo a clases en Zajana, y tenía una predilección por el contemporáneo 
porque siempre me ha fascinado lo contemporáneo y poco a poco termine en la 
improvisación,  descubrí  que ya la practicaba  y que era muy compatible con mi 
personalidad. 

 
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la improvisación? 
-Yo creo que ha sido avanzando en el conocimiento, como te decía inicialmente fue muy 
inconsciente lo relacionaba mucho con lo contemporáneo sin darme cuenta, al principio 
lo hacía como por conveniencia de horario  y después fue descubriendo más  y más, me 
doy cuenta que las cosas no suceden por asar, había una razón de ser en que yo estuviera 
ahí. 
 
4. ¿Cómo ha sido tu experiencia que has sentido, que has vivido, en que te ha 

ayudado? 
 Primero conocer múltiples posibilidades de mi cuerpo, entender que me puedo 
expresar libremente que es lo que me interesa, entonces esa libertad se compagina con mi 
visión del mundo, entonces frente a las otras danzas me gusto por eso, porque no tengo 
que preocuparme  tanto porque   tengo que seguir a un grupo, que  tengo que 
compaginarme a una coreografía; Ahora hay momentos  que siento que estoy haciendo  
cosas buenas y se lo he escuchado a personas que son muy drásticas para mirar las cosas 
y han dicho que hay momentos muy interesantes. 
 
5. ¿Y qué crees que pasan en esos momentos? 

Pues como que logro soltarme completamente y expresarme corporalmente y 
quien sabe desde otros puntos de vista dejarme liberar. Ha sido una forma de expresión 
que tal vez yo no me lo había permitido en mi vida, el mundo académico lo obliga hacer 
muy cuidadoso muy temeroso a expresar cosas  por el rigor académico, pero acá no, acá 
me ha dado la posibilidad de soltarme, hay momentos que soy inconsciente, es una cierta 
terapia. 
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6. ¿Qué te motiva hacer improvisación, aparte de la libertad, que es lo te llama a 
improvisar? 
Yo soy una persona y un poderoso impulsor hoy en día,  de la sensibilidad sobre la 

inteligencia  creo que la sensibilidad ha sido relegada a favor de lo que denominamos 
inteligencia y desde hace ya bastante tiempo sé que tengo una parte estética muy fuerte 
muy poderosa y me doy cuenta que aun para la ciencia la sensibilidad es imprescindible 
es quizás más importante que la misma inteligencia porque descubrir el mundo se hace es 
con sensibilidad, la inteligencia lo que hace es organizarlo después, entonces eso de 
seguir fomentando, conociendo, estimulando, escudriñando la sensibilidad y en este caso 
a través de esa libertad de la improvisación, creo que es mucho de lo que me interesa de 
ella. 
 
7.  ¿Y tú que crees que pasas cuando estas improvisando, te quedas pensando no 

piensas en nada? 
-A veces,  bueno yo tengo que confesar que llego a un agotamiento mental que no 
coordino las cosas, pero hay momentos que si tengo la energía y  logro concentrarme y 
disfruto plenamente todos  los juegos, las propuestas que se hacen y  que coordinamos 
con los compañeros que los encuentro también un poco  excéntricos porque somos los 
mayores  de la escuela, es como extraño eso  que las mayores seamos los que hallamos 
decidido  más  por eso. 

Si a mí me lo revelo un poco después de la primera presentación de 
improvisación, no lo revelo un poco que en ese momento no participaba Jair ni Wilmar y 
Jair fue el que me extraño, me dijo me gusto eso que hicieron ustedes, quede extrañado 
porque yo lo encontré un poco loco y los veía a ellos como en el mundo más rítmico, 
cuando lo dijo yo caí  en cuenta  si lo dicen otras personas que están metidas en esto debe 
ser por algo no? Yo lo que creo también es que la improvisación tiene un elemento que yo 
denomino como complejidad, son muchas cosas, que lo obligan a uno a mirar 
muchísimas cosas e intentar después mirarlas al tiempo, que es como  la idea de la 
formación mental es mirar como en un aprendizaje muy difícil, intentar ver todas las 
cosas, las partes que componen un todo, creo que aquí también se va estimulando esa 
faceta de complejidad de un análisis más integral de las cosas. 
 
8. Que crees que pasa en ti cuando estas improvisando? 

A veces no me concentro por problemas que he tenido en la universidad, pero 
cuando ya estoy haciendo lo con energía, yo siento que no pienso mucho, intento cumplir 
mis tareas como lo sugiere la profe y entonces intento a veces me dejo llevar, pues  ha 
sido una lucha con migo,  yo soy más musical, yo soy muy dependiente de la música, 
cuando escucho alguna melodía yo inmediatamente  me dejo llevar y en esos momentos 
quisiera tener más capacidad para expresar mas , pero en general no pienso mucho, en los 
momentos que estoy danzando trato de hacer lo mejor que la tarea. 

 
9. Qué dificultades encuentras en la improvisación? 

Yo particularmente quisiera tener más flexibilidad, más agilidad, porque creo que 
hay momentos que lo logro la imagen, que se quiere que consigamos, pero yo no pienso 
mucho en el momento  estoy como atento a todos los ejercicios y las tareas. 
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10. Crees que la improvisación tiene un objetivo? cuál? 
Mi objetivo es por una lado estético, por otro lado de expresión de ilusión de 

libertad, el otro hay momentos en que se interactúa con los compañeros , es también otro 
aprendizaje al verlos hacer una cosa que no se me ha ocurrido , estoy también atento a 
aprender en los momentos en que puedo.  

 
11. ¿Crees que se da algún proceso creativo cuando improvisas? cómo es? 

Claro,  para mí el poder hacer una cantidad de movimientos cosas que yo no me 
imagino que podía hacer , creatividad es total, lo que pasa es que yo la he aprovechado 
para el mundo intelectual, porque eso me da mucha plasticidad para la creatividad  
intelectual en la cual yo estoy metido, mucha facilidad de expresión. También verbal, no 
solo corporal. Ahora, fuera de clase también soy consciente de realizar movimientos 
completamente de danza dentro de mis clases de profesor y creo que aporta una 
flexibilidad muy fuerte a la parte mental para expresar creatividad, yo creo que es de las 
danzas que más permite creatividad. 

 
12. ¿Qué elementos intervienen en ese proceso? 

Mucho las sensaciones y las emociones, las sensaciones de jugar por ejemplo me 
acuerdo de los ejercicios de los diferentes planos del movimiento del cuerpo desde la piel 
hacia el interior de los huesos es comenzar a sentir e intentar danzar desde cada uno de 
esos planos, la piel, los músculos, los huesos, me parece muy interesante y maravilloso 
porque es tratar de desprender cada una de esas parte y dejarlas que le den una sensación 
para bailar. El otro son las sensaciones muy interesantes que un compañero lo toque a 
uno de muchas maneras  y luego comenzar a danzar y en esos momentos se genera una 
creatividad enorme una capacidad de mover muchas partes con la sensación que le queda 
a uno del contacto del compañero.  

 
13. ¿Cuál es el papel que tiene tu consciencia en este proceso? 

Yo la considero importante al momento, la necesidad de recapitular y volver 
consistente, yo desde el punto del aprendizaje siempre he considerado que hay cosas que 
inicialmente se deben aprender inconscientemente y luego subirlas al consciente y luego 
volverlas a llevar al inconsciente, cuando ya se han aprendido muy bien, se ha 
comprendido la razón de las cosas  hay partes que creo se deben trabajar 
automáticamente y dejar un espacio muy importante para la conciencia que siga creando, 
la conciencia es muy importante no en el momento sino después de la reflexión de la  
recapitalización   de lo que se ha hecho. También utilizo mucho la consciencia cuando 
voy a ver danza y me digo pero yo porque no he hecho esto, si es tan sencillo lo que 
hacen estos señores que a pesar de que sean bailarines profesionales, hay un pedazo que 
podría hacer yo y porque no lo he hecho ? 

 
14. ¿Crees que cuando improvisas estas componiendo? 

Si hay momentos.  Recuerdo la presentación  del año pasado había una 
composición, habían tres partes en las labores del ser humano. 

 

 



 

 241

15. Hay algún tipo de organización al improvisar? 
No, yo llego plenamente e improviso y sencillamente  acepto claramente las 

propuestas de la profesora  de lo que sucede ese día pero no tengo nada preconcebido. 
 

16.  ¿Haz tenido alguna experiencia participando en  piezas de improvisación? 
cuáles? 
No, en la calle no he tenido experiencias. 

 
 17 ¿Haz asistido a espectáculos sobre improvisación en danza? 

Si, en ciertas obras de danza profesional que he asistido, uno que recuerdo fue Splosh, 
que son colombianos, fue una presentación muy similar a lo que nosotros realizamos, en 
el festival de teatro también asistí a algunas presentaciones muy buenas.  

 

18.  En tu opinión, cuál es la diferencia entre un bailarín profesional y un amateur 
cuando se está improvisando? 
Hay momentos que envidio esa capacidad de traer los movimientos en una fluidez 

y elegancia, la limpieza de los movimientos, que se nota la disciplina del trabajo del 
cuerpo me parece envidiable. Una de las cosas que veo es la fluidez con la que hacen 
todo. 

 

19.       ¿Como crees que aprendes a improvisar?  
Yo he aprendido a base de sensaciones y emociones, ha habido las indicaciones 

para todo lo básico que poco a poco. Como te decía la conciencia es importante, el 
incorpora más y más  los elementos que he aprendido ya me doy cuenta que puedo 
incorporar en un momento dado algo, necesito un recursos y entonces y algo incorpora 
porque entro en la consciencia  y mientras estoy danzando me acuerdo, no he usado esta 
posibilidad y la busco en mi memoria porque mi consciencia y algo había percibido. Yo 
aprendo a vivir el momento y con una dificultad enorme porque esto se hace la mayoría 
de las veces  sin música, es a pura  fuerza de unas ideas  generales que da el profesor 
intentar contar una historia no muy coherente que puede molestar al público, ya que  la 
gente se preguntara que es lo que están haciendo.  

 

20.   ¿Consideras importante tener aulas de improvisación? 

Si para mí sí, yo la necesito, porque necesito la disciplina  es un poco la pereza del 
estudiante, que me recuerda mucho a mis estudiantes y los entiendo. 

 

21.   ¿Qué estimula en ti el estudiar improvisación? 

La parte más chévere y momentánea es al salir de cada clase , la relajación  ha 
sido un momento de terapia, un momento de alejarme de mi mundo tan conflictivo 
académico , por otro lado he dado mucha libertad a mi lado femenino , no me importa 
dejar ver que tengo una inclinación a lo femenino, por otro lado tengo mayor facilidad 
para acércame a casi todos, aunque no lo he podido llevar a mi vida profesional ya que 
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ese mundo no lo permite. Yo creo que disfruto muchas cosas más porque se ha 
despertado un conocimiento más detallado par las partes del cuerpo   
 

22.  ¿Que le ha aportado la improvisación a tu manera de danzar? 
Mucha más plasticidad, flexibilidad , mucha más riqueza de recursos , me ha 

fascinado toda la vida la salsa  y en mi época no se pensaba mucho en la escuela era lo 
que se viera  

 

23. ¿Qué habilidades crees que has desarrollado con la improvisación? 
Me he vuelto más suelto con el lenguaje he dejado la rigidez a un lado, con los 

estudiantes el lenguaje que empleo es más des complicado. Me he vuelto más 
“lengüisuelto” 

 

24. ¿Cómo defines la improvisación? 
Es la poesía compleja del cuerpo  

 

25. ¿Qué se necesita para improvisar? 
Nada, tener deseos. Habría que analizarlo  más a fondo tal vez. 
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iv Informação fornecida por Carlos Iregui, estudante de improvisação, em entrevista 
realizada em 15 de outubro, 
2012. 
 


